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Шановні учасники та гості Конгресу!
Вітаю вас з відкриттям Міжнародного конгресу та
Технічної виставки «ЕТЕВК-2019».
Вже понад 25 років Конгрес та Технічна виставка збирає кращих фахівців країни в області технологій житлово-комунального
господарства для обміну досвідом з актуальних питань у сфері
екології, тепло-, водопостачання та водовідведення. Важливим є і
той факт, що одночасне проведення ділової та виставної програми форуму дозволяє ефективно поєднати демонстрацію технічних інновацій з обговоренням проблем розвитку галузі.

Серед пріоритетних цілей сучасної стратегії Міністерства залишається підвищення ефективності функціонування систем
тепло-, водопостачання і водовідведення, енергозбереження,
впровадження сучасних технологій, автоматизації технологічних
процесів, економіки, удосконалення систем управління тощо. А
тому обговорення таких проблем комунального господарства, як
поліпшення якості питної води, підвищення рівня очищення та
екологічної безпеки стічних вод, впровадження та стимулювання
енергозберігаючих технологій, стабілізація фінансово-економічного стану підприємства в кінцевому підсумку сприятиме розвитку галузі.

Вказані проблемні питання та етапи їх вирішення зазначені у розробленій Мінрегіоном Концепції реалізації державної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, яка найближчим часом буде оприлюднена для обговорення та затверджена Урядом. В подальшому перед нами стоїть завдання розробити Стратегію подальшого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства країни, направлену на забезпечення якісною питною
водою мешканців міст та сільських населених пунктів.
Також на цьогорічному Конгресі будуть розглянуті не менш важливі питання стосовно поводження з відходами,
енергозбереження, розвитку сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання, отримання коштів міжнародних
фінансових організацій та інше.

Для сучасної України одним із значущих завдань є виведення сфери комунальних послуг на сучасний рівень і впровадження у ній ринкових механізмів. Саме тому за останні роки, в рамках реформування та розвитку комунального господарства країни, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України доклало багато зусиль для вдосконалення правової та організаційної бази. Зокрема, напрацьована нами низка нормативно-правових документів та методичних рекомендацій сприятиме проведенню системних перетворень,
сталому розвитку та забезпеченню надійного функціонування підприємств комунального господарства.
Переконаний, проведення подібних заходів сприятиме вирішенню проблем, що існують сьогодні у сферах екології,
тепло-, водопостачання та водовідведення країни. Адже розвиток ділових контактів, залучення інвестицій та впровадження новітніх технологій і є тими чинниками, що дозволять вивести підприємства галузі у більш ефективне русло
і створити умови для залучення кредитів, вітчизняних інвесторів та міжнародних організацій.

Бажаю всім учасникам Конгресу гарного настрою та плідної роботи, успіхів у професійній діяльності

Заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Едуард Кругляк
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ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ОБЛАДНАННЯ

для очищення стічних вод

В ОСНОВІ КОЖНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
ПРОМИСЛОВОЇ ГРУПИ ЕКОТОН
ЛЕЖИТЬ ОБСТЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТУ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД І
ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР НАЙБІЛЬШ
ЕФЕКТИВНОГО РІШЕННЯ.

Промислова група ЕКОТОН – один з провідних виробників обладнання для
очищення стічних від і зневоднення осаду в Східній Європі і СНД.
В основі роботи компанії лежить концепція «Обладнання з розумом», яка
передбачає підкріплення цінності обладнання, що випускається, пакетом
послуг. Звертаючись у компанію, Ви не просто купляєте якісне обладнання,
Ви отримуєте експертний висновок з підбору обладнання з розрахунком
економічного ефекту його впровадження, необхідну проектну документацію,
оперативний монтаж і запуск, а також сервісну підтримку на весь період
експлуатації.
В своїй діяльності ми орієнтуємося на застосування найновіших досягнень
науки і техніки, велика увагу приділяємо дослідженням в галузі
водопостачання та водовідведення для різних галузей промисловості.
Компанія активно співпрацює з університетами України та Польщі,
проводячи спільні дослідницькі роботи та співпрацюючи в напрямку
підготовки фахівців у галузі очистки стічних вод і машинобудування.
Наша мета – це запропонувати вам насправді ефективні технологічне
рішення і обладнання, з яким буде приємно працювати.

ПЕТРО ТРУНОВ

директор Промислової групи ЕКОТОН.
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АЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ
Механізовані решітки;
Дробарки відходів;
Ґвинтові транспортери та віджимні преси;
Щитові затвори;
Тангенціальні та горизонтальні пісковловлювачі;
Комплекси механічного очищення М-Комбі.

КОМПЛЕКСИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО
ОЧИЩЕННЯ
Флотаційні установки;
Автоматизовані станції приготування розчину
флокулянту «SMART Mix».

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВІДСТІЙНИКІВ
Мулососи та мулошкреби для радіальних та
прямокутних відстійників;
Лотки для відстійників, водозливи, напівзаглибні
дошки, центральні склянки, огорожі і помости.

а/с 7055, м. Харків, 61072, Україна
+38 (057) 751 91 01

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ
Фільтр-преси стрічкові та камерні;
Шнекові та мультидискові дегідратори;
Згущувачі осаду.

info@ekoton.com
www.ua.ekoton.com

RCS Nanterre 433 466 570 - les ateliers devarrieux

we know how to turn
biogas from wastewater
into fuel for buses.

are you ready?
Using BioGNVAL technology, SUEZ enables cities and industry
to turn biogas from wastewater into biofuel.
Wastewater is transformed into a source of renewable
energy that is easily stocked and an ideal fuel for large vehicles,
such as buses, trucks and waste collection vehicles.
www.suez.com

Водопостачання
Водовідведення

Видання для спеціалістів
водопровідно-каналізаційного господарства,
що висвітлює питання
Якості води та стоків
Нормативно-правового регулювання галузі
Енерго- та ресурсозбереження
Вітчизняний та зарубіжний досвід
Дискусійні та проблемні питання

Передплатний
індекс

37016

за "Каталогом видань України "Преса поштою"

E-mail: oleg_mudriy@ukr.net
+380630305587
www.waterwork.kiev.ua

Новітні технології, розробки
та впровадження у водопровідно-каналізаційному
господарстві та багато
інших актуальних
матеріалів
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
НА ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКОВ МАЛЫХ И СРЕДНИХ (ДО 100 000 м³/СУТКИ)
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Кривень А.П.
ведущий инженер Промышленной группы ЭКОТОН, press@ekoton.com

Одним из важнейших этапов очистки сточных вод является механическое обезвоживание
осадка первичных отстойников (или промышленных шламов, получаемых методом флотации
или осаждения) и/или избыточного активного ила. Осадки сточных вод, образующиеся в процессе их механической, биологической и физико-химической очистки, относятся к трудно фильтруемым суспензиям коллоидного типа, иногда содержащим специфические включения в виде
жиров, масел, нефтепродуктов и т.д. Для их обезвоживания в настоящее время на очистных сооружениях канализации (ОСК) в основном используются ленточные фильтр-прессы, центрифуги
и мультидисковые шнековые дегидраторы.
Промышленная группа ЭКОТОН уже более 14 лет поставляет ленточные фильтр-прессы и
сгустители на объекты средней и большой производительности. За это время был накоплен бесценный опыт запуска и эксплуатации обезвоживающего оборудования (поставлено более 130ти комплексов). Тесное сотрудничество с эксплуатирующими предприятиями помогло усовершенствовать конструкции этих аппаратов и обеспечить комфортные условия их эксплуатации.
В последние годы среди муниципальных и промышленных предприятий растет спрос на экономичное и энергоэффективное обезвоживающее оборудование для малых и средних ОСК. Это
определило интерес нашей компании к производству мультидисковых шнековых дегидраторов.
С 2011 года на заводах ЭКОТОН налажено производство шнековых дегидраторов MDQ по лицензии японской компании TSURUMI PUMP (рис. 1). За это время было поставлено более 60 комплексов механического обезвоживания осадка на базе дегидраторов с одним или несколькими
обезвоживающими барабанами. Среди предприятий, успешно эксплуатирующих дегидраторы
MDQ, – муниципальные объекты и промышленные предприятия в Украине, России, Венгрии,
Польше, Германии, Латвии, Италии, Израиле, США и Канаде (рис. 2 и 3).

Рис. 1. Конструкция обезвоживающего барабана мультидискового шнекового дегидратора
Обезвоживающий барабан мультидискового дегидратора состоит из собранного в общей
раме набора колец (дисков). Неподвижно закрепленные диски в барабане чередуются с подвижными дисками через дистанционные вставки, которые обеспечивают расстояние между дисками от 0,5 до 0,15 мм и являются фильтровальными порами для отвода свободной влаги из осадка. Внутри барабана расположен шнек с уменьшающимся расстоянием между витками от зоны
поступления сфлокулированного осадка (зона сгущения) к выходу из барабана (зона обезвожи9
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вания). При медленном вращении шнека (1-5 оборотов в минуту) осадок, под воздействием витков, продвигается к зоне выгрузки, постепенно теряя свободную влагу через фильтровальные
поры и уплотняясь за счёт уменьшения объёма камер между витками. При вращении шнека его
витки воздействуют на внутреннюю поверхность подвижных дисков, за счёт чего они находятся
в постоянном движении относительно неподвижных дисков. Такое плоскопараллельное движение дисков приводит к постоянной очистке фильтровальных пор даже при работе с осадками,
содержащими жиры и масла (флотошламы). Таким образом вода для очистки фильтровальных
пор при работе дегидратора не требуется. На выходе из барабана расположена пластина, которая создаёт дополнительное противодавление осадку и способствует его отжиму. Расстояние
между выходом из барабана и пластиной регулируется и, соответственно, давление на осадок
можно изменять в зависимости от требующихся технологических показателей.
В данной статье представлен всесторонний анализ затрат на эксплуатацию вышеперечисленного обезвоживающего оборудования, выполненный на основе информации, полученной
нами от клиентов компании, которые приобрели и эксплуатируют наше оборудование, и с которыми мы поддерживаем тесный контакт, а также от потенциальных заказчиков, эксплуатирующими на своих ОСК оборудование различных производителей. Благодаря этому мы хорошо знакомы с общими проблемами, связанными с техническим обслуживанием оборудования в
сфере ВКХ, а именно:
– клиент редко обращает внимание на стоимость и доступность запчастей для технического обслуживания и ремонта. Через несколько лет это может приводить к расходам на сервис (включая запасные части и принадлежности), сопоставимым с расходами на покупку
новой единицы оборудования, которые могут оказаться неприемлемыми для эксплуатирующей организации;
– при выборе оборудования для обезвоживания далеко не всегда учитываются затраты на
реагенты, разница в которых может быть очень существенной;
– не редки случаи, когда эксплуатирующий персонал в процессе выбора оборудования
участия не принимает, либо же его опыт и мнение не учитываются при принятии решения;
– попытки обслуживать технологическое оборудование силами местных технических
служб не всегда, но крайне часто заканчиваются плачевно из-за отсутствия достаточной
квалификации персонала заказчика и необходимого технического оснащения.
Надеемся, что данная статья будет полезна для специалистов, принимающих решение
о приобретении обезвоживающего оборудования, и поможет взвесить все риски и оценить
скрытые затраты, связанные с эксплуатацией.

Рис. 2. Мультидисковый шнековый дегидратор MDQ-352 C (Горно-Алтайск, Россия)
10
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Каждый тип оборудования для обезвоживания имеет свои достоинства и недостатки, которые обеспечивают наибольшую применимость в конкретных условиях, прежде всего в зависимости от типа и объема обезвоживаемого осадка. Так, например, применение центрифуг оправдано, в первую очередь, для масло- и жиросодержащих осадков, а также осадков с высоким
содержанием избыточного активного ила. В то же время не рекомендуется их применение при
работе с осадками, содержащими абразивные включения, которые из-за недостаточно качественной механической очистки встречаются на отечественных ОСК очень часто. Достоинствами применения ленточных фильтр-прессов являются высокая производительность, особенно
ощутимая при работе с осадками первичных отстойников, низкая энергоемкость и достаточно
низкие затраты на обслуживание и ремонт. Шнековые мультидисковые дегидраторы наиболее
универсальны по типам осадка и демонстрируют отличные результаты (содержание сухого вещества (далее – СВ) в кеке 18-25%), при работе с различными осадками, в том числе с масло- и
жиросодержащими осадками, осадками с низким либо высоким содержанием СВ исходного осадка, с осадками, содержащими абразивные включения что обуславливает повсеместную применимость данного оборудования.
Все три типа рассматриваемого оборудования у производителей представлены достаточно
широким типоразмерным рядом (см. табл. 1). Это позволяет подобрать оборудование в зависимости от требуемой производительности.
Таблица 1. Сравнение производительности различных типов оборудования
(для муниципальных шламов)

Производительность,
м3/ч
Производительность
по СВ, кг/ч
Концентрация
взвешенных веществ
в фильтрате, мг/л

Центрифуга

Ленточный
фильтр-пресс
(ЛФП)

Мультидисковый шнековый
дегидратор (MDQ)

3–150

5–50

1,5–50

100–4000

200–1100

3–420

100–800

200–700

200–700

Однако только ли на производительность необходимо ориентироваться при подборе оборудования? Обобщив собственный опыт и информацию, полученную от технических специалистов
заказчиков и партнёров, мы провели анализ простоты/сложности технического обслуживания
и общих эксплуатационных затрат. При изучении учитывались как эксплуатационные затраты,
обеспечивающие технологический процесс работы комплекса оборудования, так и затраты на
ремонт и техническое обслуживание.

Рис. 3. Комплекс механического обезвоживания осадка на базе мультидисковых
шнековых дегидраторов (Озд, Венгрия)
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СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ
Затраты на электроэнергию
Центрифуги позволяют добиться довольно высокого содержания сухого вещества и чистого
фильтрата. Однако такие результаты возможны только при высокой скорости вращения барабана, что формирует высокие затраты электроэнергии и увеличение дозы флокулянта. Высокие
эксплуатационные расходы – обратная сторона технологических преимуществ центрифуг.
Ленточные фильтр-прессы и дегидраторы – гораздо более энергоэффективное оборудование.
Достаточно низкая скорость вращения шнеков дегидраторов сопоставима с низкой скоростью
вращения валов фильтр-прессов. В результате затраты энергии в процессах с применением данных типов оборудования значительно ниже, чем при центрифугировании. В табл. 2 приведено
сравнение затрат на электроэнергию, для рассматриваемых типов оборудования, включая энергозатраты основного агрегата и вспомогательного оборудования (насосы осадка, флокулянта и
промывной воды, установки приготовления реагента).
Таблица 2. Сравнение затрат на электроэнергию, кВт*ч на 1 кг СВ осадка
Затраты на электроэнергию,
кВт*ч на 1 кг СВ осадка

Центрифуга
≈ 0,1
Высокие

ЛФП
≈ 0,03
Низкие

MDQ
≈ 0,028
Низкие

Потребление флокулянта
Благодаря встроенной ёмкости флокуляции с регулируемым плавным перемешиванием, которое можно контролировать, мультидисковые шнековые дегидраторы потребляют меньше
этого дорогостоящего реагента, чем центрифуги, в которых перемешивание происходит уже
в закрытом барабане при высоких скоростях, из-за которых зачастую происходит разбивание
крупных флокул на более мелкие.
Потребление флокулянта,
кг/тонну СВ осадка

Центрифуга

ЛФП

MDQ

4–10

3–6

2–5

Рис. 4. Емкость флокуляции мультидискового шнекового дегидратора
Потребность в промывной воде
Всё рассматриваемое оборудование для обезвоживания в конце каждой рабочей смены должно проходить через процедуру обязательной чистки рабочих частей, соприкасающихся с осадком и фильтратом. Барабаны центрифуг в конце смены заполняют водой для внутренней очистки. Во время работы мультидискового шнекового дегидратора вода с давлением и расходом, как
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в обычном водопроводном кране, включается автоматически на короткое время не более, чем
на 3 клапана промывки. Вода в дегидраторе не используется для очистки фильтровальных прозоров (так как те и без того обладают свойством самоочищения), а нужна только для очистки
внешней поверхности барабана от несфлокулированных частиц осадка.
Кроме мытья после смены, ленточные фильтр-прессы во время процесса работы постоянно
нуждаются в воде под давлением для очистки фильтровальных пор своих лент, поэтому по потреблению воды значительно опережают и центрифуги, и дегидраторы.
Сравнение потребности в промывной воде приведено в табл. 3.
Таблица 3. – Сравнение потребности в промывной воде

Потребность в
промывной
воде

Центрифуга

Используется в конце
цикла работы для
очистки внутренних
поверхностей
агрегата;
2–5 м3 воды за смену

ЛФП

Используется для
очистки
фильтровальных пор
лент; потребность от
20 до 40% от объёма
исходного осадка.

MDQ

Используется для промывки
внешней поверхности
барабана приблизительно 1 раз
в 10 мин; потребность в
промывной воде составляет 1–
2 % от объема осадка; 0,05–1
м3 воды за смену

Рис. 5. Промывка обезвоживающего барабана мультидискового шнекового дегидратора
Обезвоживание осадков с высоким содержанием абразивных включений
Нередки случаи, когда в исходном обезвоживаемом осадке содержится много абразивных включений (особенно это касается осадков первичных отстойников). Шнеки и барабаны
центрифуг очень чувствительны к таким осадкам; зачастую проблемы возникают уже через
2000–3000 ч после начала эксплуатации, а через 3000–7000 ч необходимо производить ремонт
и замену шнека, что может достигать 20–40% стоимости новой центрифуги. Ситовые ленты
фильтр-прессов также могут быть подвержены повреждениям острыми краями абразивных
включений, что значительно сокращает их срок службы и увеличивает содержание взвешенных
веществ в фильтрате. Мультидисковые шнековые дегидраторы с их сверхнизкими скоростями
вращения менее подвержены влиянию абразивных включений в осадке, поэтому могут эффективно эксплуатироваться без риска необходимости ремонта и замены частей барабана 5–7 лет
эксплуатации после запуска.
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Рис. 6. Обезвоживающие шнеки
Шум, вибрация, распространение запахов
Для обслуживающего персонала, а также с позиций минимизации воздействий на окружающую среду, немаловажны характеристики оборудования по шуму и вибрациям, а также
выделению загрязняющих и дурнопахнущих веществ в воздух. Мультидисковые шнековые дегидраторы объединяют все положительные черты, присущие другим типам оборудования – их
барабаны закрыты кожухами, что, как и при использовании центрифуг, препятствует распространению запахов в цехе. Также, как и ленточные фильтр-прессы, шнековые дегидраторы при
работе не шумят и не вибрируют (у дегидраторов даже отсутствует дополнительный шум от
промывных форсунок, как это есть в фильтр-прессе). Таким образом, обустройство помещения
обезвоживания для установки дегидраторов не потребует затрат на специальную шумовую защиту и защиту от вибраций, а также усиленных систем вентиляции с последующим обслуживанием еще и этих дополнительных систем. Сравнение по данным параметрам приведено в табл. 4.
Таблица 4. – Сравнение по шуму, вибрации, выделению запахов
Центрифуга

Шум и вибрация

Высокие значения
шума – более 70 дБ.
Для предотвращения
передачи вибрации
необходимо устраивать
специальные
фундаменты.

Распространения
запахов и
санитарное
состояние в цехе

Закрытая компактная
система исключает
распространение газов
и запаха. Нужна только
общая вентиляция.

ЛФП

Сам агрегат не
шумит и не
вибрирует, но
достаточно сильный
шум издают
промывочные
форсунки (50 дБ).
Необходима
надёжная система
вентиляции и
очистка
оборудования после
каждой смены.

MDQ
Вибрация практически
отсутствует, а шум от
форсунок бывает
периодически (минутудве в час) – в пределах
допустимой нормы.
Закрытая компактная
система, исключает
распространение газов и
запаха. Нужна только
общая вентиляция.

Автоматизация процесса
Оптимальным оборудованием с точки зрения автоматизации на наш взгляд являются мультидисковые шнековые дегидраторы. При постоянных свойствах осадка они не требуют внимания обслуживающего персонала в процессе работы. При этом начало и конец рабочей смены для
данного оборудования не вызывает «пограничных» технологических периодов, что свойственно другому обезвоживающему оборудованию,и часто создает целый ряд как технологических,
так и эксплуатационных неудобств.
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Мультидисковые дегидраторы оснащаются шкафами управления на базе контроллеров, что
позволяет осуществлять различные алгоритмы включения комплекса обезвоживания в автоматическом режиме – в зависимости от уровня во внешней ёмкости с исходным осадком, в определённое время суток, на заданные промежутки времени, удалённо с внешнего ПК и т.д. Такая
автоматизация процессов позволяет минимизировать участие обслуживающего персонала в обслуживании комплексов на базе мультидисковых дегидраторов, а также включить MDQ в общую
схему АСУ и диспетчеризации очистных сооружений. При такой интеграции шкафов управления
дегидраторами возможно программирование включения оборудования комплекса обезвоживания по мере накопления определённого количества осадка на сооружениях (синхронизация с
автоматическим отведением осадка в буферные ёмкости из первичных и вторичных отстойников), достижения оптимальной влажности для подачи на обезвоживание (использование гравитационных сгустителей) и других важных технологических показателей.

Рис. 7. Панель управления мультидисковым шнековым дегидратором
Расходы на техническое обслуживание и ремонт
К сервисному обслуживанию были отнесены как рутинные работы по техническому обслуживанию, которые производятся местным персоналом обслуживающей организации, так и более сложные сервисные работы, к которым необходимо привлекать более квалифицированный
персонал со стороны или представителей заводов-производителей.
Все типы оборудования нуждаются в замене масел в приводных мотор-редукторах, но так
как данная операция производится относительно не часто (один раз в 5–10 лет), то сравнение
по данному показателю можно опустить в общем итоге.
В отличие от ленточного фильтр-пресса, который в своей конструкции содержит значительное количество валов с подшипниковыми узлами, которые необходимо смазывать порядка 3–5
раз в год, мультидисковые шнековые дегидраторы MDQ вообще не оснащены подшипниками
качения и не нуждаются в рутинной смене смазки.
Большую сложность представляет ремонт шнека центрифуг. Произвести качественный ремонт (напыление или приваривание износостойкого покрытия, балансировка и т.п.) шнека центрифуги в условиях ремонтного цеха эксплуатирующего предприятия практически невозможно, поэтому ремонтные работы производятся на заводе изготовителя или на его ремонтной
базе. Поскольку основная масса качественных центрифуг для обезвоживания осадков сточных
вод производится за рубежом, ремонтные работы сопряжены с длительными сроками простоя
оборудования. Стоимость ремонта шнека центрифуги достигает 25–40% от стоимости самой
центрифуги и довольно часто производится 1–3 раза за 5–9 лет эксплуатации оборудования.
Основным расходным материалом на фильтр-прессах являются ситовые ленты и манжеты
подшипников, необходимость замены которых возникает один раз в 1,5–3 года. Ремонт валов
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(восстановление полиуретанового покрытия) может понадобиться раз в 6–10 лет. Важным
преимуществом ленточных фильтр-прессов является оперативность ремонтных работ. Замена
ситовых лент занимает 1–2 ч рабочего времени, замена манжет 2–3 рабочих дня, ремонт вала –
не более 2 недель.
В тоже самое время опыт эксплуатации мультидисковых шнековых дегидраторов MDQ на
объектах заказчиков показывает, что первые 4–6 лет эксплуатации данное оборудование не нуждается в каком-либо сервисном обслуживании основного рабочего агрегата – обезвоживающего барабана. По истечении данного срока может возникнуть необходимость замены комплекта
подвижных колец, что составляет всего 10% от стоимости оборудования, а после 6–10 лет работы необходима будет замена шнека, что может составить 15–20% от первоначальной стоимости дегидратора. Сравнение по стоимости сервиса, основанное на анализе эксплуатационных
затрат ряда предприятий, приведено в табл. 5.
Таблица 5. – Сервисные затраты и трудозатраты

Сервисные затраты
за 5 лет
эксплуатации
(в % от стоимости
оборудования)
Трудозатраты на
техническое
обслуживание

Центрифуга

ЛФП

MDQ

25-40

20-25

Не более 15

Высокие, зачастую
необходимо привлечение
квалифицированного
персонала производителя
оборудования

Высокие, иногда
необходимо
привлечение
квалифицированных
специалистов

Низкие, для
большинства работ
возможно
использование
персонала очистных
сооружений

Опыт эксплуатации различных типов оборудования для механического обезвоживания осадка на очистных сооружениях муниципальных и промышленных предприятий свидетельствует
о том, что мультидисковые шнековые дегидраторы являются наиболее привлекательным решением в плане простоты технического обслуживания и общих эксплуатационных затрат. В их
пользу говорят следующие факты:
— шнековые дегидраторы являются самыми экономичными агрегатами для обезвоживания осадков по потреблению основных ресурсов – дорогостоящих реагентов, электроэнергии, воды;
— мультидисковые шнековые дегидраторы являются самыми привлекательными агрегатами для операторов – в процессе работы дегидраторы не шумят, не вибрируют, от них не
исходит испарений и запахов, их легко мыть и обслуживать в конце смены;
— шнековые дегидраторы практически освобождают сервисный персонал эксплуатирующей организации от рутинных мероприятий технического обслуживания в силу неприхотливости своей конструкции;
— основные обезвоживающие узлы (барабаны) мультидисковых шнековых дегидраторов
очень надёжны и не требуют проведения дорогостоящих ремонтных и сервисных работ.
Одним из немногих параметров, которые могут ограничивать применение мультидисковых
шнековых дегидраторов на больших муниципальных очистных сооружениях (более 100 000 м³/сутки), является их производительность. Так при производительности цеха механического обезвоживания свыше 10 тонн по сухому веществу в сутки необходимо будет устанавливать два работающих
дегидратора, а более 20 тонн в сутки уже три и более (с учётом резервирования). Таким образом
капитальные затраты с учётом стоимости оборудования будут выше, чем для цехов аналогичной
производительности на базе более производительных центрифуг или ленточных фильтр-прессов.
Тем не менее, как показывает анализ, проведённый в данной статье, мультидисковые шнековые дегидраторы являются наиболее выгодным решением для малых и средних очистных сооружений в
виду более низких эксплуатационных затрат.
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МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
В.В.Панов, О.О.Панасенко, В.Я.Кобилянський
КП «Харківводоканал», ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м.Харків, Україна

Розглянуто основні зміни щодо безпеки питного водопостачання, які стали реакцією міжнародної спільноти на теракти 2001 року в США. Обговорені ключові методичні документи AWWA та
ВООЗ, що заклали сучасну науково-методичну основу безпеки питного водопостачання.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К БЕЗОПАСНОСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В.В.Панов, А.А.Панасенко, В.Я.Кобылянский
КП «Харьковводоканал», ООО «Научно-аналитический центр качества воды»,
г. Харьков, Украина

Рассмотрены основные изменения по безопасности питьевого водоснабжения, которые стали
реакцией международного сообщества на теракты 2001 года в США. Обсуждены ключевые методические документы AWWA и ВОЗ, которые заложили научно-методическую основу безопасности
питьевого водоснабжения.

INTERNATIONAL APPROACHES TO SAFETY OF DRINKING WATER SUPPLY
V.V.Panov, O.O.Panasenko, V.Y.Kobylianskiy
ME «Kharkivvodokanal», Water quality research center, Kharkiv, Ukraine

The main changes concerning the safety of drinking water supply, which became the response of the
international community to the 2001 terrorist attacks in the United States, are considered. The key
methodological documents of AWWA and WHO, which laid the modern scientific and methodological basis
for the safety of drinking water supply, were discussed.
Початок XXI століття ввійшов в історію людства глобальним потрясінням, яке спричинили в
усіх без винятку сферах життєдіяльності людини терористичні акти в США 11 вересня 2001 року.
Науковці, експерти та фахівці, які працюють над вирішенням проблем питного водопостачання,
оцінивши ситуацію, одностайно прийшли до висновку, що системи централізованого водопостачання в нових загрозливих реаліях стають вигідною мішенню, ураження якої здатне призвести
до масштабних руйнівних наслідків.
Надійний захист підприємства централізованого водопостачання та водовідведення від внутрішніх та зовнішніх загроз є ключовою умовою його сталого функціонування.
Тому необхідно було терміново переглянути базові положення організації системи безпеки питного водопостачання та розробити нові підходи до вирішення нагальних та невідкладних проблем.
Першою реакцією на ті виклики, з якими зіткнулися США в 2001 році, стала видана в 2002
році Настанова М3 Американської асоціації водних робіт AWWA з безпеки систем водопостачання [1]. Вона була першочергово поширена як службовий матеріал серед членів AWWA, одним з
яких був проф. Петросов В.А. – на той момент керівник харківського водопроводу. Завдяки йому
цей документ став доступним для вивчення та освоєння українськими водопровідниками, а його
основні положення були включені в програми з підвищення кваліфікації працівників водоканалів профільних кафедр Харківських вишів.
Необхідно відмітити, що за кілька місяців до терактів, влітку 2001 року, AWWA переглянула
свою основну Настанову М19 «Планування заходів на випадок надзвичайних ситуацій для керівництва комунального водопровідного підприємства» [2]. Ця Настанова являє собою посібник по
здійсненню планування на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть вплинути на здатність
забезпечувати надійне водопостачання населеного пункту.
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У посібнику розглядаються природні катаклізми, такі як повені, землетруси, торнадо, урагани і сильні вітри, а також надзвичайні ситуації, викликані людським фактором – злодійство,
вандалізм, нещасні випадки і, в меншій мірі, тероризм. За історично сформованою традицією основні порушення в роботі водопровідних підприємств були здебільшого пов’язані з природними
явищами, тому в Настанові М19 основна увага зосереджена не на загрозах терористичних актів,
а на підготовці до природних катаклізмів.
Тому терміново було необхідно посилити безпекову складову діяльності водопроводів, пов’язану з тероризмом. З цією метою і була розроблена в 2002 році Настанова М3.
Особливість цієї настанови в тому, що вона концентрується на плануванні протидії та захисту від навмисних руйнівних дій людини проти водопроводу. Це передбачає створення системи
надійного спротиву диверсіям та терористичним актам, які здебільшого проводяться із застосуванням біологічної та хімічної зброї.
З урахуванням досвіду багатьох країн, що на практиці зіткнулися з цією проблемою, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) розробила в 2004 році Настанову «Заходи системи
охорони здоров’я проти біологічної та хімічної зброї» [3], в якій детально розглянуто підходи до
вирішення проблеми диверсій проти водопровідної води шляхом її забруднення небезпечними
речовинами та мікроорганізмами.
Відомо, що 1975 і 1997 рр. вступили в силу відповідно Конвенція про заборону біологічної
зброї та Конвенція про заборону хімічної зброї, до яких приєдналися більшість країн, що мали
потенційно нищівні для всього людства запаси цієї зброї. Ці Конвенції реально знизили вірогідність застосування такої зброї державами. Але два випадки використання зарину в 1994 і
1995 рр. релігійною сектою «Аум Сінрікьо» в Японії, від чого загинуло 20 осіб, а також поширення спор сибірської виразки через поштову систему США в 2001 р., що призвело до загибелі 5
осіб, вималювали небезпечну перспективу застосування біологічної і хімічної зброї в диверсіях
та терактах недержавними структурами.
В даних обставинах ВООЗ заявила, що готовність ефективно відреагувати на цю загрозу має
важливе значення і тому переглянула свою Настанову «Медико-санітарні аспекти хімічної і біологічної і зброї» від 1970 року. Зокрема, до Настанови 2004 року включено Додаток №5 «Запобіжні заходи на випадок диверсії проти систем постачання питної води, харчових продуктів та
інших товарів» з розділом 5 «Питне водопостачання».
Але ця Настанова ще не акцентувалась на підході, який на сьогодні ми знаємо як План безпеки водопостачання (ПБВ), який було започатковано з виходом в 2004 році третьої редакції
Настанови з якості питної води ВООЗ [4]: «Найбільш ефективним засобом безперервного забезпечення безпеки системи питного водопостачання є використання методу всеосяжної оцінки
ризиків та управління ризиками, який охоплює всі етапи водопостачання від водозабору до споживання води. У цій Настанові подібні підходи іменуються Планами безпеки водопостачання».
На виконання цієї Настанови ВООЗ випустило спочатку в 2005 році Настанову з Планів безпеки
води – управління якістю питної води від водозабору до споживача [5], а в 2009 році Настанову з
Планів безпеки води – покрокове управління ризиками для постачальників питної води [6]. Мета Настанов полягає в тому, щоб дати практичні рекомендації, які полегшують розробку ПБВ, з особливим
акцентом, зокрема, на централізовані системи водопостачання, що знаходяться в розпорядженні комунальних підприємств водопостачання чи іншого аналогічного суб’єкта господарювання.
ПБВ вимагають проведення оцінки ризиків з охопленням всіх етапів водопостачання від
водозабору до споживача з подальшими реалізацією та моніторингом контрольних заходів з
управління ризиками з акцентом на пріоритетні ризики. У тому випадку, коли ризики не піддаються негайному усуненню, ПБВ допускає систематичну поступову реалізацію поліпшень. ПБВ
слід реалізовувати в рамках системи громадської охорони здоров’я з орієнтацією на чіткі цільові
показники, засновані на медичних даних, і з контролем якості за допомогою проведення незалежного епіднагляду.
Розробка і реалізація ПБВ для будь-якої системи питного водопостачання включає наступні
кроки [6]:
• створення спеціальної групи і визначення методики, по якій буде розроблятися ПБВ;
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•

виявлення всіх небезпечних чинників і небезпечних подій, які можуть впливати на безпеку системи водопостачання, починаючи від водозбірної площі до водоочистки і розподілу
і закінчуючи точкою споживання води;
• оцінка ризиків, що створюються кожним небезпечним фактором і небезпечною подією;
• визначення наявності заходів контролю або захисних бар’єрів для кожного значного ризику і дієвість цих заходів і бар’єрів;
• підтвердження дієвості заходів контролю і захисних бар’єрів;
• в необхідних випадках реалізація плану поліпшення системи;
• перевірка постійної безпечності системи;
• регулярний аналіз небезпечних чинників, ризиків та заходів контролю;
• акуратне ведення облікової документації для забезпечення прозорості та обґрунтування
кінцевих результатів.
Першим і ключовим кроком у розробці ПБВ є створення робочої групи.
Необхідно відмітити, що якість ПБВ – це, перш за все, якість складу робочої групи. Група ПБВ
відіграє надзвичайно важливу роль в досягненні розуміння і позитивного сприйняття методу
ПБВ усіма, хто пов’язаний з безпекою води на підприємстві і поза ним.
Важливо, щоб у членів групи з розробки і реалізації ПБВ були достатні досвід і знання, що
дозволяють їм розбиратися в питаннях водозабору, водоочищення і водорозподілу, в небезпечних факторах, які можуть впливати на безпеку системи водопостачання.
ПБВ можна адаптувати до систем водопостачання будь-якого типу і масштабу і ефективним
чином використовувати в усіх соціально-економічних умовах. Планування безпеки водопостачання отримує все більш широке поширення в світі в якості передової практики в галузі забезпечення безпеки питної води.
В 2011 році поняття План безпеки водопостачання було розвинуте в новій редакції Настанови ВООЗ з якості питної води [7].
Таким чином, в надзвичайно стислі терміни міжнародна спільнота відреагувала на нові серйозні загрози сталому та надійному водопостачанню і розробила пакет сучасних наукових, організаційних та методичних підходів до протидії цим загрозам.
Перед Україною зараз стоїть невідкладне завдання якомога швидше імплементувати ці підходи в практику вітчизняного сектору централізованого питного водопостачання.
Формування та реалізація Плану безпеки водопостачання, як програми протидії навмисним
руйнівним діям, повинні базуватися на результатах максимально об’єктивної та актуальної оцінки стану та уразливості всіх складових системи водопостачання.
Настанови ВООЗ до основних завдань ПБВ в справі досягнення позитивної практики питного
водопостачання відносять мінімізацію забруднення вододжерела, зниження вмісту або усунення
забруднення за допомогою процесів водоочищення та попередження забруднення під час зберігання, розподілу питної води і поводження з нею.
Очевидно, що попередження забруднення води при її транспортуванні по аварійним та ветхим мережам є досить проблематичним.
Загалом, з катастрофічною аварійністю мереж водоканалів виникає досить неординарна і
дещо парадоксальна ситуація. Так, Настанова ВООЗ з протидії біологічній та хімічній зброї [3]
розглядає водомережі як найбільш захищену складову водопроводу. Оскільки водомережі знаходяться під землею та вода протікає під тиском, це ускладнює процес внесення забруднення у
воду. Однак, при ветхості та аварійності мереж ці захисні фактори втрачаються і мережі стають
основним місцем вторинного забруднення питної води.
Особливо небезпечна ситуація виникає у випадку зміни технології знезараження води. Так,
в Настанові ВООЗ 2017 року «Кліматично-стійкі плани захисту води: Управління ризиками для
здоров’я, пов’язані з мінливістю та змінами клімату» першою проблемою питного водопостачання вказано посилення мікробіологічної загрози якості водопровідної води через зниження
стабільності залишкового хлору в водопровідних мережах [8, с.12].
Небезпека посилюється і тим, що результати мікробіологічного контролю надходять з запізненням на 24-72 години після споживання води людиною.
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Таким чином, виходячи з методики покрокового створення ПБВ [6], можемо сформувати наступний перелік критичних факторів ПБВ (див. табл.1).
Таблиця 1. Критичні фактори при розробці ПБВ

Крок розробки ПБВ
створення спеціальної групи і визначення
методики, по якій буде розроблятися ПБВ
виявлення всіх небезпечних чинників і
небезпечних подій, які можуть впливати на
безпеку системи водопостачання, починаючи від
водозбірної площі до водоочистки і розподілу і
закінчуючи точкою споживання води
оцінка ризиків, що створюються кожним
небезпечним фактором і небезпечною подією
визначення наявності заходів контролю або
захисних бар'єрів для кожного значного ризику і
дієвість цих заходів і бар'єрів
підтвердження дієвості заходів контролю і
захисних бар'єрів
в необхідних випадках реалізація плану
поліпшення системи
перевірка постійної безпечності системи

Критичні фактори
залежність членів групи від керівництва
невизначена за місцем та
непередбачувана за наслідками
аварійність водопровідних та
каналізаційних мереж
непередбачуване за видом та
патогенністю мікробіологічне
забруднення води
значна тривалість мікробіологічного
контролю та недосконалість технологій
знезараження води при її патогенному
забрудненні
неможливість швидкої заміни аварійних
мереж
відсутність належного фінансування
відсутність методики оцінки
мікробіологічної стійкості мереж

План безпеки води – це результат експертної оцінки конкретної системи водопостачання.
Тому принципово важливо, щоб експерти, задіяні у створенні ПБВ, були озброєні інструментами
максимально об’єктивної оцінки системи, що досліджується.
В рамках стратегії ООН на 2017-2020 роки «Глобальний аналіз та оцінка санітарії та питної
води» (GLAAS) [9] першим ключовим принципом вказано посилення національних процесів, які
сприяють вирішенню проблем санітарії та питної води.
З вище вказаного зрозуміло, що ключовою проблемою є стан каналізаційних та водомереж, відновленню яких повинна приділятися основна увага при розробці Планів безпеки водопостачання.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ДИРЕКТИВЕ 98/83/ЕС О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Полищук А.А.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Рассмотрены основные изменения и положения проекта новой Директивы ЕС 98/83/ЕС.

ЗМІНИ В ДИРЕКТИВІ 98/83/ЄС ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ
Поліщук А.А.
ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал», м.Одеса, Україна

Розглянуто основні зміни і положення проекту нової Директиви ЄС 98/83 / ЄС.

CHANGES IN DIRECTIVE 98/83/EU ON QUALITY OF DRINKING WATER
Polischuk A.A.
LLC «Infox» Infoxvodokanal, Odessa, Ukraine

The main changes and provisions of the draft new EU Directive 98/83 / EC are reviewed.
Большинство людей, живущих в ЕС, имеют очень хороший доступ к качественной питьевой
воде. Это вытекает из давнего законодательства ЕС, защищающего европейцев, гарантирующего им доступ к высококачественной питьевой воде. С 1980-х годов в ЕС применяются правила,
которые требуют строгих проверок безопасности воды. Это означает, что городские сточные
воды собираются и очищаются, промышленные выбросы надежно регулируются, использование химических веществ одобрено в строгих условиях и применяется целостный подход к управлению водными объектами через границы. В феврале 2018 года Комиссия ЕС выдвинула предложения о пересмотре Директивы о питьевой воде, ведь она была принята более 20 лет назад. Эти
дополнения учитывают последние научные знания и рекомендации Всемирной организации
здравоохранения, данные многолетнего мониторинга. Правила, которые Комиссия предлагает обновить сегодня, улучшат качество и безопасность воды, добавляя новые и появляющиеся
вещества в список критериев для определения безопасности воды (такие, например, как легионелла и хлорат анион). Редакция 2018 года предусматривает предоставление доступа к воде
обездоленным и бедным, например, таким как цыгане. Новые строительные нормы и стандарты
должны способствовать исключению из воды загрязняющих веществ. А коммунальные службы должны обеспечить легкий доступ к информации о качестве воды, чтобы повысить доверие
граждан. Этими действиями хотят поменять мнение потребителей воды в пользу водопроводной и сохранить высокое качество воды в долгосрочной перспективе.
Договор ЕС позволяет, по меньшей мере, 1 миллиону граждан приглашать Европейскую
комиссию для внесения законодательного предложения. В декабре 2013 года инициатива
под названием «Вода и санитария является правом человека! Вода - это общественное благо,
а не товар!» (‘Right2Water’) была представлена в комиссию. Она собрала более 1,8 миллиона
подписей поддержки со стороны граждан и, следовательно, была первой Европейской гражданской инициативой, которая успешно собрала требуемый порог. Инициатива, в частности,
предусматривала «законодательство, обеспечивающее реализацию права человека на воду и
санитарию, признанное Организацией Объединенных Наций, и содействие обеспечению водоснабжения и санитарии в качестве основных государственных услуг для всех». Организаторы
были приняты Европейской комиссией, и в результате целого ряда последующих действий
появилось предложение о пересмотре Директивы по питьевой воде.
Это предложение, которому предшествовала оценка действующего законодательства и
общественные консультации, является последcтвием этих действий. В нем содержится обя-
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зательство для государств-членов улучшить доступ к безопасной питьевой воде для всех и
обеспечить доступ к воде, особенно для уязвимых и маргинализированных групп. Другие последующие действия были направлены на повышение прозрачности и сравнительного анализа качества воды и услуг, а также на содействие доступа к воде и санитарии в контексте сотрудничества в целях устойчивого развития. В целом, улучшения направлены на четыре области
директивы:
• список параметров;
• использование подхода, основанного на оценке риска;
• повышение прозрачности по вопросам, связанным с водой, и предоставление потребителям доступа к актуальной информации;
• материалы в контакте с питьевой водой.

Существующие параметрические значения, установленные в Приложении I к Директиве
98/83/ЕС, как правило, основаны на Руководстве Всемирной организации здравоохранения
по питьевой воде. Настоящее Руководство регулярно обновляется, и в последний раз в начале 2017 года в него вносились первые поправки к четвертому изданию. В декабре 2015 г. Комиссия и Европейское региональное бюро ВОЗ начали «Проект сотрудничества по параметрам
питьевой воды», окончательный отчет о котором был опубликован в 2017 г. Было бы правильным рассмотреть в контексте реалий Украины и применить нижеизложенные результаты изучения и рекомендации отчета в проекте новых ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10 «Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної для споживання людиною».
Из-за низкого содержания в питьевой воде, как правило, из-за редких случаев загрязнения, в отчете ВОЗ рекомендовалось исключить пять параметров из Директивы: бензол, цианид, 1,2-дихлорэтан, ртуть и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). ВОЗ
оправдывает исключение этих параметров, объясняя, что государства-члены по-прежнему
могут контролировать их, где это необходимо, на основе руководящих указаний ВОЗ. Заинтересованные стороны, и, в частности, власти государств-членов, настоятельно рекомендовали
не удалять их по состоянию здоровья, а также из-за необходимости установить обязательную
ценность на уровне ЕС. Поэтому было принято решение сохранить их в приложении I. Однако основанный на риске подход, изложенный в Директиве, позволяет поставщикам воды исключить параметр из списка веществ, которые должны контролироваться при определенных
условиях.
В отчете ВОЗ рекомендовано повысить значение для сурьмы (от 5 до 20 мкг/л), бора (от
1 до 2,4 мг/л) и селена (от 10 до 40 мкг/л) с учетом последних имеющихся данных о их влиянии на здоровье, основанных на рекомендованных значениях, опубликованных в первом
приложении к четвертому изданию Руководства ВОЗ. Тем не менее, поскольку текущие значения действовали в течение десятилетий, так как методы водоподготовки для достижения
этих предельных значений уже существуют, поэтому первоначальные, более строгие значения
были сохранены в Приложении I к Директиве. Что касается бора, более конкретно, некоторые
национальные отступления были предоставлены в районах с высоким содержанием бора, где
бор естественным образом встречается в подземных водах. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в прошлом рекомендовало, чтобы - для защиты всех возрастных
групп - природная минеральная вода не должна содержать более 1,5 мг бора.
Новые параметры, рекомендованные ВОЗ для включения.
Комиссия работала с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) над пересмотром
списка стандартов (параметров), определяющих безопасную питьевую воду. Новый список
включает 18 новых или пересмотренных параметров для лучшей защиты от:
• патогенных бактерий и вирусов;
• встречающихся в природе, но вредных веществ, таких как уран или микроцистины;
• новых загрязнителей из промышленности, таких как перфторированные соединения;
• побочных продуктов дезинфекции или примесей из распределительных систем, таких
как хлорат, галоуксусная кислота или бисфенол А.
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В отличие от кишечных патогенов, оппортунистические патогены не носят фекального происхождения, а встречаются в природе и растут в (специфических) водных средах. К ним относятся
Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, нетуберкулезные микобактерии и другие. Они могут присутствовать в питьевой воде и быть связаны с болезнью через питьевую воду.
Легионеллез является серьезной формой пневмонии, вызываемой вдыханием капель воды (аэрозолей) из систем теплой воды, в которых легионелла может размножаться. Легионеллез, в отличие
от желудочно-кишечных инфекций, которые передаются через пищу и от человека к человеку, почти
исключительно связан с системами водоснабжения (аэрозолями), включая системы теплой питьевой
воды в зданиях, а также градирни, фонтаны и т.д. Заболеваемость в ЕС составляет 11,4 на миллион
европейцев, что составляет около 6000 случаев в год с коэффициентом смертности 10% (ECDC, 2014).
Зарегистрированная заболеваемость легионеллезом (то есть тяжелой пневмонией, вызванной легионеллой) значительно варьируется между государствами-членами от 0,1 до 40 на миллион. Из-за занижения диагноза реальная заболеваемость может быть значительно выше, чем сообщается.
Легионелла обнаруживается во всей водораспределительной системе. Это было найдено в системе водопровода многих типов зданий, включая больницы, отели и дома. Легионелла находится в биопленке и, по-видимому, размножается в амебах, которые питаются биопленкой. Контроль
распространения Legionella в водопроводных сетях и системах водоснабжения требует адекватного контроля роста микробов в этих системах, особенно контроля условий, которые благоприятствуют распространение Legionella (например, повышенные температуры). Адекватный контроль
Legionella и других условно-патогенных микроорганизмов требует контроля водоподготовки (удаление питательных веществ для роста биопленки), распределительной сети (материалы, время
пребывания, возможно, остатки дезинфекции) и внутренней водопроводной системы (температура, материалы). Основные пункты контроля за распространением легионеллы находятся в системах водоснабжения зданий. Точно так же борьба с P. aeruginosa требует правильного проектирования и эксплуатации систем водоснабжения.
Параметр для общего бактериологического качества питьевой воды в Директиве (т.е. подсчет
колоний при 22 °C) не имеет прямого отношения к легионелле или другим условно-патогенным
микроорганизмам, а соответствие параметрическому значению для подсчета колоний не обеспечивает достаточной защиты от легионеллы и других оппортунистических патогенов. Таким образом,
действующая Директива не обеспечивает адекватной защиты от легионеллы или других патогенных микроорганизмов, которые могут расти в системах питьевой воды.
В докладе ВОЗ рекомендовано включать хлорат (ClO3-) и хлорит (ClO2-) в качестве новых параметров и установить значение 0,7 мг/л для обоих. Оба являются преимущественно побочными
продуктами дезинфекции с использованием диоксида хлора. ВОЗ признала, что это значение может быть слишком высоким, и отметила, что, если возможно достичь более низких значений, такие
более низкие значения будут уместными. Специальное мнение Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов за 2015 год показало, что концентрации хлората в питьевой воде 0,7 мг/
кг могут привести к тому, что младенцы и дети подвергаются чрезмерному воздействию хлората.
Кроме того, Агентство установило, что хлорат может ингибировать поглощение йода, хотя необходимо больше данных о здоровье человека в отношении этого. Поэтому Комиссия считает, что
обоснованно установить значение для хлората и хлорита на более строгом уровне 0,25 мг/л, что
примерно в 3 раза ниже, чем предложено ВОЗ.
В докладе ВОЗ рекомендуется принять параметрические значения для двух отдельных перфторированных веществ: перфтороктансульфокислота (PFOS) должна иметь значение 0,4 мкг/л, а
перфтороктановая кислота (PFOA) - 4 мкг/л. PFOS и PFOA изначально были наиболее распространенными перфторированными соединениями. Они обнаруживаются в подземных водах, главным
образом, в результате загрязнения почвы огнегасящими пенами, которые распадаются на эти и
некоторые другие перфторированные вещества. Тем не менее, они также могут быть вызваны загрязнением промышленных объектов и производиться из продуктов с водоотталкивающим или
жироотталкивающим материалом, таких как кастрюли с тефлоновым покрытием, жиронепроницаемая бумага, грили для пиццы или водонепроницаемое и грязеотталкивающее спортивное оборудование. PFOS и PFOA являются стойкими, биоаккумулирующими и токсичными веществами.
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Однако существует более широкий спектр веществ с различной длиной цепи, которые могут
включать перфторалкилкарбоновые кислоты (включая PFOA), перфторалкансульфоновые кислоты (включая PFOS), перфторалкансульфиновые кислоты, фтортеломерные спирты и перфторалкансульфонамиды. PFOS и PFOA являются наиболее распространенными веществами, но, поскольку
они были заменены аналогичными пер- и полифторалкильными веществами (PFASs), часто с более
короткими цепями, вполне вероятно, что PFOS и PFOA более не являются репрезентативными для
этой группы стойких химических веществ антропогенного происхождения. В настоящее время не
существует законодательного подхода, регулирующего всю группу этих веществ, и нет окончательного списка всех доступных веществ.
Поэтому Комиссия предлагает отклониться от рекомендации ВОЗ 4 мкг/л (PFOA) и 0,4 мкг/л
(PFOS) для двух отдельных веществ и вместо этого регулировать всю группу. Предложение состоит
в том, чтобы отрегулировать группу PFAS и предложить значения 0,1 мкг/л для отдельных PFAS и
0,5 мкг/л для PFAS в целом, как это делается для пестицидов.
ВОЗ не предложила ориентировочные значения для соединений, разрушающих эндокринную
систему (EDC), но предположила, что - поскольку водная флора и фауна гораздо более чувствительна к воздействию эстрогенных EDC, чем млекопитающие, включая людей, - можно было бы использовать предупредительные контрольные значения, близкие к существующим или возможным будущим стандартам качества окружающей среды, для защиты водных организмов. Следующие три
репрезентативных EDC и контрольные значения были предложены ВОЗ:
• бета-эстрадиол: 0,001 мкг/л;
• нонилфенол: 0,3 мкг/л; а также
• бисфенол А: 0,01 мкг/л.
Несмотря на то, что ВОЗ указала, что в настоящее время нет доказательств риска для здоровья
от питьевой воды, которая является второстепенным источником воздействия, и что такие риски
маловероятны, было решено включить эти параметры в Директиву на основе принципа о мерах
предосторожности. ВОЗ не рекомендует включать полный перечень EDC в список параметров в
Приложении I к Директиве, поскольку считает, что текущий мониторинг всего спектра этих соединений в настоящее время будет трудным, дорогостоящим и неэффективным для предотвращения
загрязнения питьевой воды.
Эти три вещества были выбраны в качестве эталонов, поскольку они, как известно, присутствуют в поверхностных источниках воды, подвергающихся воздействию очищенных сточных вод и
других сбросов. Бета-эстрадиол является природным эстрогеном. По мнению Научного комитета
по рискам для здоровья и окружающей среды (SCHER) и соответствующего досье, эндокринно-нарушающие свойства определены как ключевой механизм действия для выработки стандарта качества окружающей среды для этого соединения. SCHER поддержал установление стандарта качества
окружающей среды на уровне 0,4 нг/л, что близко к параметрическому значению 1 нг/л, предложенному для питьевой воды.
Бисфенол А широко используется при производстве некоторых пластиков и эпоксидных смол.
В настоящее время он классифицируется как категория 1B репродуктивного токсиканта согласно
Регламенту (ЕС) № 1272/2008. Следуя предложениям французских властей, сначала использование
бисфенола А в термобумаге было ограничено в ЕС (декабрь 2016 г.), затем бисфенол А был добавлен в список кандидатов REACH для веществ, вызывающих серьезную озабоченность, на основе его
согласованной классификации в качестве репротокса.
Нонилфенол является строительным блоком алкилфенольных этоксилатов, используемых в
поверхностно-активных веществах, хотя в настоящее время они запрещены в ЕС. На нонилфенол
также распространяются ограничения (Приложение XVII REACH), и он был включен в список кандидатов REACH веществ, вызывающих серьезную озабоченность, на основании его свойств, нарушающих работу эндокринной системы (июнь 2013 г.), и в список приоритетных веществ, установленный в соответствии с Директивой 2008/105/EC.
Поэтому предлагается следовать значениям, предложенным ВОЗ для этих трех EDC. Поскольку
подход Директивы не предусматривает «контрольных значений» и не определяет назначение па25
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раметров и значений, предлагается включить их в список параметров в Приложении I. Кроме того,
эти соединения относительно нерастворимы в воде и эффективно удаляется обычными методами
адсорбционной обработки (например, фильтрация, коагуляция, озонирование, гранулированный
активированный уголь). Следовательно, эти соединения будут рассматриваться как любой другой
химический параметр в соответствии с Директивой, что означает, как указано выше, что поставщики воды имеют возможность исключить эти параметры из списка, подлежащего мониторингу при
определенных условиях, если оценка риска приходит к выводу, что они не имеют значения. Комиссия считает, что включение этих трех соединений, разрушающих эндокринную систему, в Директиву оправдано на основе принципа предосторожности. Это поддерживается заинтересованными
сторонами.
Галогенуксусные кислоты (HAA). Различные процессы обработки питьевой воды могут привести к образованию нежелательных побочных продуктов. Они в первую очередь связаны с окислительными процессами, особенно дезинфекцией с помощью хлора, но некоторые из них также
могут происходить как следствие дезинфекции озоном и ультрафиолетом, а также применения
хлораминов в качестве остаточного дезинфицирующего средства. Большинство побочных продуктов образуются в результате реакции дезинфицирующего средства с органическими и неорганическими прекурсорами в сырой воде. Среди этих прекурсоров преобладают природные органические вещества, такие как гуминовые и фульвокислоты, из-за распада растений и почвенных
микроорганизмов.
Хлорирование является наиболее изученным из этих процессов, потому что это было первым,
в котором были определены побочные продукты. Было выявлено много различных побочных продуктов хлорирования, часто в следовых концентрациях, и найденные количества увеличились с
развитием аналитических методов для обнаружения микроэлементов в воде.
Хотя фактические данные о неблагоприятных последствиях для здоровья, вызываемых побочными продуктами хлорирования, не являются окончательными, существует связь между некоторыми побочными продуктами хлорирования и раком мочевого пузыря у некурящих. При сбалансировании рисков и преимуществ хлорирования разумно свести к минимуму общее количество
побочных продуктов хлорирования до уровня, который все еще соответствует адекватной дезинфекции.
Две группы, присутствующие в наибольшем количестве - это тригалометаны (THM) и HAA. Хотя
возможно установить стандарты для большого количества отдельных веществ, это не дает практического решения для ограничения общего количества побочных продуктов. Основной подход к
контролю побочных продуктов хлорирования заключается в удалении веществ-прекурсоров при
обработке питьевой воды и, следовательно, в качестве показателя эффективности обработки.
В контексте Директивы THM использовались в качестве суррогата для побочных продуктов;
соответствующее параметрическое значение включено в Часть I Приложения I. Тем не менее, THM
не являются хорошим заменителем для всех побочных продуктов (например, HAA, которые образуются в более кислых условиях), поэтому считается более целесообразным включить две группы
веществ в Приложение I, Часть B, для представления двух индикаторов, охватывающих более широкий круг побочных продуктов дезинфекции (ППД), которые могут образовываться.
Предлагаемое значение для HAA 80 мкг/л для суммы девяти типичных веществ (то есть моно-,
ди- и трихлоруксусной кислоты, моно- и дибромуксусной кислоты, бромхлоруксусной кислоты,
бромдихлоруксусной кислоты, дибромхлоруксусной кислоты и трибромуксусной кислоты) основано на практических соображениях достижимости. Этот подход представляет собой разумный
способ снижения уровня побочных продуктов хлорирования в питьевой воде, а технические разработки могут позволить достичь более низких концентраций в будущем.
Микроцистин-LR. ПДК 1,0 мкг/л.
Цианобактерии или сине-зеленые водоросли образуют взрывные наросты или цветут в спокойных или медленно текущих водоемах. Некоторые из них производят токсины, которые являются
химическими загрязнителями природного биологического происхождения. Считается, что наиболее распространенными токсинами являются микроцистины, группа молекул, из которых наиболее часто встречающимся и наиболее токсичным считается микроцистин-LR. Микроцистины очень
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токсичны для печени и имеют признаки того, что вызывают опухоли. Значение директивы ВОЗ и
большинство стандартов во всем мире основаны на исследовании на мышах и предназначены для
предотвращения повреждения печени при длительном воздействии.
Они высвобождаются из развивающихся цианобактерий и поэтому присутствуют только периодически в медленных или спокойных поверхностных водах. Высокие уровни микроцистинов
обнаруживаются в клетках микроцистин-продуцирующих цианобактерий и высвобождаются при
разрушении клеток. Концентрации в сырой воде очень низкие, за исключением случаев, когда
происходит бурное цветение. Тем не менее, существуют другие токсины, которые могут высвобождаться при этом, такие как цилиндроспермопсин.
Согласно данным, представленным государствами-членами ЕС в 2016 году, концентрации микроцистина в питьевой воде варьировались от нуля до максимального значения 1,6 мкг/л, хотя
количество образцов было очень небольшим. Озабоченность в отношении микроцистина-LR была
выражена рядом государств-членов, в которых источники питьевой воды подвержены влиянию
цианобактериального цветения, а токсин был обнаружен в высоких концентрациях.
И микроцистины, и цилиндроспермопсин были обнаружены в источниках питьевой воды в Европе, в то время как другие цианобактериальные токсины, такие как нейротоксины сакситоксин
и анатоксин-а, были включены в некоторые исследования цианотоксинов, но до сих пор редко
встречались в Европе. В этом контексте влияние изменения климата на возникновение цианобактерий, их рост и образование специфических токсинов в Европе остается неопределенным. В
дополнение к токсинам цианобактерии могут продуцировать вещества, которые вызывают неприемлемые вкусы для потребителей при очень низких концентрациях (например, геосмин и
2-метилизоборнеол).
Анализ этих веществ является относительно сложным, хотя существуют методы иммуноферментного анализа (ИФА), которые обеспечивают индикацию концентраций. Тем не менее, регулярный мониторинг микроцистина в питьевой воде не является лучшим способом решения проблемы
токсинов, которые будут периодически присутствовать в исходной воде во время цветения водорослей. Однако рекомендуется, чтобы параметрическое значение для микроцистина-LR было включено в Часть I Приложения I при нормативном значении ВОЗ 1 мкг/л, которое было установлено в
2003 году и подтверждено в 2017 году. Это значение представляет собой стандарт для обеспечения
того, что возможности водоподготовки являются достаточными для предотвращения значительных уровней загрязнений, достигающих потребителей, если цветение не может быть адекватно
предотвращено в исходных водах. Оно также обеспечивает подходящий критерий для оценки,
когда концентрации в питьевой воде требуют дальнейших действий. Ориентировочное значение
предназначено для защиты здоровья в течение длительного периода, но присутствие микроцистина-LR в водных источниках и, возможно, в питьевой воде обычно будет кратковременным.
Уран. ПДК 30 мкг/л.
Уран обнаружен в некоторых подземных водах по всей Европе, часто в высоких концентрациях, в результате выщелачивания из природных месторождений, но также может высвобождаться
из хвостохранилища при добыче и переработке урана и при использовании некоторых фосфатных
удобрений, которые содержат уран в качестве загрязнителя.
В докладе ВОЗ рекомендуется поддерживать текущее параметрическое значение 10 мкг/л для
свинца и 50 мкг/л для общего содержания хрома.
ВОЗ отмечает, что свинец является одним из немногих веществ, о которых известно, что он оказывает прямое воздействие на здоровье через питьевую воду, и поэтому его концентрации должны
быть настолько низкими, насколько это практически возможно. С этой целью Комиссия предлагает
снизить значение до 5 мкг/л через 10 лет после вступления в силу Директивы. В течение этого переходного 10-летнего периода будет сохраняться текущее значение 10 мкг/л.
ВОЗ отмечает, что значение для хрома остается на рассмотрении. Текущие дискуссии со многими токсикологами предлагают ввести более низкое значение для хрома, и в частности для более
токсичного хрома VI. Поэтому Комиссия будет применять к хрому тот же подход, что и для свинца.
Предлагается снизить значение на 50% до 25 мкг/л после 10-летнего переходного периода после
вступления в силу Директивы.
27

ЕТЕВК-2019
Предложение также предусматривает регулярный пересмотр Приложения I (где установлены
эти параметрические значения) и возможность внесения поправок в Приложение I в свете научного прогресса. Таким образом, существует возможность установить более строгие значения для
обоих этих параметров до конца 10-летнего переходного периода, если этого потребуют будущие
научные разработки.
В Предложениях к новой Директиве по питьевой воде усиленное внимание уделяется риск ориентированному подходу к безопасности воды. Устанавливается общий подход, основанный на оценке
риска, а также вводятся общие обязательства, связанные с оценками рисков - регулярные обновления
и обзоры, а также сроки составления оценок риска. В связи с этим вводится несколько новых статей.
Оценка опасности водоемов, используемых для забора воды, предназначенной для потребления человеком. Эта новая статья вводит обязательства, связанные с проведением оценки опасности, в частности:
• выявление точек риска,
• выявление опасностей и источников загрязнения,
• мониторинг параметров, которые относятся к выявленным опасностям и источникам загрязнения. Только соответствующие параметры или загрязняющие вещества должны контролироваться. Они могут включать параметры, которые должны соблюдаться в кране в
соответствии с настоящей Директивой, а также загрязняющие вещества или вещества, уже
отслеживаемые в водных объектах в соответствии с Водной рамочной директивой, или микропластики. Микропластики вызывают особую озабоченность в связи с негативным воздействием на морскую и пресноводную среду, водную жизнь, биоразнообразие и, возможно,
на здоровье человека, поскольку их небольшой размер способствует поглощению и биоаккумуляции организмами или токсическому воздействию сложной смеси химических веществ,
из которых состоят эти частицы.

На основании идентификации и мониторинга опасностей государства-члены могут принять
следующие меры:
• освобождать поставщиков воды от поставок воды или требовать от них проведения дополнительной очистки и / или мониторинга,
• превентивные меры по защите зоны отвода,
• меры по смягчению воздействия на источник загрязнения, включая исследования, чтобы
понять воздействие, например, микропластика, на водные экосистемы и здоровье человека,
и найти решения для снижения возможных рисков.
Оценка риска поставок. Эта статья вводит обязательства, связанные с проведением оценки риска доставки воды поставщиком. Эти положения не новы, так как эти обязательства уже были введены в 2015 году с измененным Приложением II к Директиве. Поэтому часть Приложения II к Директиве 98/83/EC была перенесена в настоящую статью. Приложение II, часть C, теперь содержит
только технические спецификации для настройки частоты мониторинга параметров, подлежащих
оценке риска поставок.
Оценка риска внутреннего распределения. Эта новая статья вводит обязательства, связанные с
проведением оценок риска внутреннего распределения, в частности:
• Оценка рисков, связанных с внутренней распределительной системой, включая риски, связанные с продуктами и материалами, контактирующими с питьевой водой,
• Контроль следующих параметров: свинца и легионеллы. ВОЗ установила, что последнее
является самым тяжелым бременем для здоровья среди всех водных патогенных микроорганизмов в ЕС. Кроме того, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний
также рекомендует применять регулярные проверки и соответствующие меры контроля к
искусственным системам водоснабжения в качестве средства предотвращения случаев заболевания болезнью легионеров в местах размещения туристов, в больницах, к медицинским учреждениям или другим учреждениям, в которых значительные группы населения
могут быть подвержены более высоким рискам.
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На основе оценки и мониторинга рисков государства-члены могут затем принять меры, такие как обучение сантехников, информирование и консультации для владельцев домов, применение соответствующих методов обработки в сотрудничестве с поставщиками воды и т. д.
Также должны быть созданы программы мониторинга, которые охватывают все различные
обязательства по мониторингу в соответствии с настоящей Директивой. Государства-члены
должны решать, следует ли создавать программы мониторинга национальными властями или
делегировать их, например, поставщикам воды. Тем не менее, вполне вероятно, что большая
часть мониторинга фактически осуществляется поставщиками воды, чтобы обеспечить качество воды в кране.
Статью о предоставлении временных отступлений по качеству воды предложено удалить.
Если государство-член превышает параметрическое значение, то статья о мерах по исправлению положения должна применяться (запрет или ограничение подачи воды, информация для
потребителей, советы по здоровью и т.д.). Не должно быть необходимости официально принимать через Решение параметрическое значение, превышающее значение, установленное в Директиве.
Доступ к воде, предназначенной для потребления человеком. Это новая статья, основанная
главным образом на призывах европейской гражданской инициативы «Right2Water» и ответе Комиссии на эту инициативу. Статьи предусматривают 2 основных обязательства:
• Во-первых, обязательство для государств-членов улучшить доступ к питьевой воде и содействовать ее использованию с помощью ряда мер, некоторые из которых включены в статью
(оценка доли людей, не имеющих доступа к питьевой воде, информирование их о возможностях подключения, поощрение использования водопроводной воды в общественных зданиях и ресторанах, обеспечение наличия оборудования для свободного доступа к водопроводной воде в большинстве городов и т. д.),
• Во-вторых, обязательство государств-членов принимать все меры, необходимые для обеспечения доступа к питьевой воде для уязвимых и маргинализированных групп. Когда эти
группы не имеют доступа к воде, предназначенной для потребления человеком в соответствии с положениями настоящей Директивы, государства-члены должны оперативно информировать их о качестве доступной им воды и давать необходимые соответствующие
медицинские рекомендации.

Это должно способствовать выполнению обязательств, взятых в рамках цели 6 ООН в области
устойчивого развития, и связанной с этим задачи «обеспечить всеобщий и справедливый доступ
к безопасной и доступной питьевой воде для всех». Концепция справедливого доступа к воде, как
правило, является трехмерной и включает в себя: географические различия в предоставляемых
услугах (например, из-за отсутствия инфраструктуры); трудности, с которыми сталкиваются уязвимые и маргинализованные группы (например, беженцы, кочевые общины, бездомные люди и
культуры меньшинств, такие как рома, синти, путешественники, Kalé, Gens du voyage и т.д.), пытающиеся получить доступ к услугам водоснабжения, и финансовая доступность. Что касается доступности, любая политика ценообразования на воду в Союзе должна учитывать принципы возмещения затрат и платы за загрязнение окружающей среды. Государствам-членам также разрешается
учитывать при установлении дифференцированных тарифов на воду различия в экономических и
социальных условиях в населении.
Информация для общественности. Эта статья частично заменяет бывшую статью 13 Директивы 98/83/ЕС. Положения, касающиеся доступа к информации, являются более подробными, так как
ожидается, что повышение прозрачности повысит доверие потребителей к своей питьевой воде,
включая ее качество, производство и управление. Обязательства двоякие:
• Во-первых, обеспечить доступность ряда онлайн-информации, указанной в Приложении IV.
Информация, к которой обращается потребитель, должна соответствовать его/ее сфере интересов.
• Во-вторых, предоставить, кроме того, некоторую конкретную информацию непосредственно потребителям (например, в их счетах), такую как потребляемый объем и подробную информацию о тарифе (ах) и структуре затрат.
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Тщательная оценка воздействия сопровождает предложение Комиссии. Делается вывод о том,
что значительная положительная польза для здоровья от более безопасной питьевой воды явно
компенсирует умеренные затраты. Улучшение доступа к питьевой воде и ее качества, а также повышение требований к прозрачности, очевидно, влекут за собой дополнительные, но умеренные
затраты. Однако они будут компенсированы положительной пользой для здоровья граждан и возможностью для государств-членов субсидировать услуги, представляющие общественный интерес, а также деньгами, сэкономленными благодаря меньшему потреблению бутилированной воды.
Текущая годовая стоимость сектора питьевой воды ЕС, которая в конечном итоге оплачивается
потребителями в счетах за воду, составляет около 46,3 млрд. евро. Без предлагаемого изменения законодательства ожидается, что в ближайшие десятилетия рост стоимости будет очень умеренным,
до 47,9 млрд. евро. Изменения, предусмотренные в текущем предложении, приведут к умеренному
ежегодному увеличению от 1,6 до 2,2 млрд. евро в год.
Ожидается, что расходы домохозяйств на услуги водоснабжения в среднем по ЕС увеличатся
незначительно, с нынешних 0,73% до 0,75-0,76%. Поскольку государства-члены имеют свободу усмотрения (например, для субсидирования), фактические затраты, скорее всего, будут еще
меньше.
Пересмотренные правила улучшат доступ к воде и качеству воды, а также еще больше уменьшат
риски для здоровья за счет улучшения очистки воды и контроля качества. Согласно оценкам, новые
меры позволят снизить потенциальные риски для здоровья, связанные с питьевой водой, примерно с 4% до менее 1%. Большая прозрачность в сфере водоснабжения может заставить поставщиков
повысить эффективность использования ресурсов. Потребители будут иметь онлайн-доступ к информации о ценных питательных веществах, присутствующих в их водопроводной воде, таких как
кальций или магний.
Более высокое доверие к водопроводной воде может снизить потребление воды в бутылках.
В целом, оценки показывают, что более низкое потребление бутилированной воды может помочь
домохозяйствам в Европе сэкономить более 600 миллионов евро в год.
Благодаря новому подходу, основанному на оценке риска, поставщики воды смогут лучше ориентироваться в своей деятельности по мониторингу и мерам очистки, если они продемонстрируют, что источник воды не загрязнен определенными веществами. Это снизит их затраты за счет
сокращения ненужных элементов водоподготовки и контроля за отсутствующими веществами.
Повышение прозрачности также является положительным моментом для поставщиков воды в их
отношениях со своими потребителями.
ВЫВОДЫ.

Таким образом проект новой редакции Директивы ЕС 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 года «Оn the
quality of water intended for human consumption» преследует и решает следующие цели и задачи:
• Стандартизации – улучшение стандартов качества и безопасности питьевой воды, норматив
во многом приводится в соответствие с текущими знаниями, возможностями и рекомендациями ВОЗ.
• Охраны здоровья – повышение качества и безопасности питьевой воды в ЕС. ПДК некоторых
старых параметров контроля существенно уменьшаются, вводятся целый ряд новых токсикантов, имеющих в странах ЕС существенные риски присутствия в питьевой воде, согласно
данным ранее проведенных исследований и запланированного мониторинга с целью установления ПДК содержания этих веществ.
• Экономические – уменьшение расходов населения и бюджетов за счет сокращения закупок
и использования бутилированных вод, водопроводная вода на порядок дешевле.
• Экологические – уменьшить поступления пластика, микропластика и других загрязнителей
в окружающую среду, а через нее в питьевые воды, в частности посредством существенного
сокращения использования пластиковых бутылок.
• Социальные – расширение возможности свободного доступа всех слоев населения, особенно
для уязвимых и маргинальных групп к качественной водопроводной воде, в общественных
местах на безоплатной основе.
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•

Управленческие - управление питьевой водой ресурсосберегающим и устойчивым образом,
чтобы снизить потребление энергии и ненужные потери воды. Также новый основанный на
оценке риска подход к безопасности поможет проводить проверки безопасности воды более
целенаправленно, где риски выше.
• Коммуникативные – повышение прозрачности водоснабжения, усиление информирования
потребителей о качестве воды, ценах и услугах, формирование большего доверия к водопроводной воде за счет увеличения доступности информации о ней и проведения информационных компаний.
• Строительные – пересмотр Директивы о питьевой воде приведет к изменению строительных стандартов.
Это хороший пример грамотного, систематического, всесторонне просчитанного и обоснованного, прагматичного подхода к делу.
Пока в Украине обсуждают, когда и как имплементировать Директиву ЕС, Европа пересматривает ее в связи со своими новыми условиями и возможностями. «Я понял - мне за ней, конечно, не
успеть».
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О СОЗДАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ НОРМ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Полищук А.А.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Рассмотрена проблема создания норм контроля качества питьевой воды в США, ЕС и Украине.

ПРО СТВОРЕННЯ І ВИКОНАННЯ НОРМ ЯКОСТІ ВОДИ
Поліщук А.А.
ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал», м.Одеса, Україна

Розглянуто проблему створення норм контролю якості питної води в США, ЄС та Україні.

ABOUT CREATION AND PERFORMANCE OF STANDARDS OF WATER QUALITY
Polischuk A.A.
LLC «Infox» Infoxvodokanal, Odessa, Ukraine

The problem of creating standards for monitoring the quality of drinking water in the USA, EU and Ukraine
is considered.
Нормотворчество – это всегда борьба мнений и интересов. И здесь задача для государственных институций найти их общий знаменатель, И хорошо, если это делается объективно, непредвзято и обоснованно. Также задачей государства при определении норм и правил
является учет не только существующих условий, но и перспектив и целей развития дела
в дальнейшем. И хорошо, если главной целью будет улучшение жизни (здоровья с точки
зрения нормирования качества воды) людей, общества в целом. При этом необходимо учитывать состояние водоисточников, технологий и технических сооружений водоочистки, систем логистики, реальную культуру производства и доставки, перспективы их развития,
платежеспособность потребителей, прямые и косвенные возможные потери в здравоохранении от влияния качества воды, воззрения науки на этот счет и многое другое. Т.е. государство должно найти в своих конкретных условиях оптимальный баланс желаемого и
возможного, баланс интересов.
Примером такого всеобъемлющего и эффективного подхода является принятие и пересмотр Edition of the Drinking Water Standards and Health Advisories - Издание стандартов
питьевой воды и рекомендации здравоохранения в США. Еще в 1974 году Конгресс США принял закон о безопасности питьевой воды (SDWA) с целью защиты общественного здоровья
путем регулирования национальных централизованных систем питьевого водоснабжения.
Закон изменялся в 1986 и 1996 гг., когда в него были внесены дополнения с требованиями
разнообразных действий для защиты питьевой воды и ее источников: рек, озер, водохранилищ, родников, колодцев и грунтовых вод. Исходя из этого закона и по его требованию,
Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) разрабатывает, и принимает нормы качества воды общественных систем водоснабжения National Primary Drinking Water Regulations
(NPDWR). Закон регламентирует все действия ЕРА.
С 1996 года SDWA требует проведения всестороннего экономического анализа при внесении изменений в NPDWR. Компоненты модели анализа включают технологическое планирование, раздел затрат на обновление технологий и национальных расходов на здравоохранение, модель развития системы, базовые оценочные показатели, и анализ преимуществ.
Модели предоставляют лицам, принимающим решения, результаты анализа имеющейся
информации для использования при определении стандартов содержания загрязняющих
веществ в питьевой воде для защиты здоровья человека и окружающей среды, минимизи-

32

ЕТЕВК-2019
руя при этом нагрузку на государственный и личные бюджеты. В последние десятилетия,
экономические соображения играют все более важную роль в принятии правительственных решений и разработки политики в этих вопросах.
При регулировании содержания загрязняющих веществ ЕРА вначале устанавливает
MCLG - Максимальный уровень загрязнения веществом питьевой воды, при котором не
встречалось бы никакое известное или ожидаемое неблагоприятное воздействие на здоровье людей, и которое учитывает адекватный уровень безопасности. Логично, что значения MCLG различных показателей часто равны нулю. Лучше, когда примесь отсутствует или
ниже минимально определяемых концентраций лучших современных методик. Значения
MCLG не имеют обязательной силы. Это значения, которые целесообразно достигать, т.е.
это желаемое, например с точки зрения медицинской науки.
Как только MCLG определено, EPA устанавливает MCL - Максимальный допустимый
уровень загрязнения питьевой воды, которая доставляется любому пользователю в общественной системе водоснабжения. MCLs устанавливаются как можно ближе к MCLG, как это
осуществимо с использованием наилучших имеющихся аналитических методов и технологий водоподготовки после экспертизы их эффективности в полевых условиях, принимая
стоимость во внимание. Экономический анализ определяет, оправдывают ли льготы стандарта возможные расходы. Коррекцию MCLs проводят до уровня, который максимизирует снижение риска для здоровья преимуществами по стоимости, которые были оправданы
выгодами.
Обычно ЕРА учитывает следующие факторы при экономической оценке предлагаемого MCL:
• аналитические возможности и потенциал лабораторий;
• свойства источников водоснабжения и возможные варианты необходимых технологий
водоподготовки;
• возможность появления примеси в системе водоснабжения;
• количественные и неколичественные затраты и преимущества от снижения риска для
здоровья;
• воздействие на чувствительные субпопуляции.

По этой схеме оцениваются национальные расходы на соблюдение в общественных системах водоснабжения предлагаемого MCL и национальные медицинские выгоды от предотвращения случаев заболевания. Далее проводят сравнение совокупных национальных расходов
и выгод по результатам анализа экономической эффективности каждого из возможных вариантов регулирования. Затем устанавливается такое значение MCL, при котором соотношение выгоды/затраты (Benefit/Cost Ratio) близко к единице. И такая работа проводится при
определении MCL каждого параметра (вещества, примеси). Например, по мышьяку для MCL
3 и 5 мкг/л соотношение варьировалось от 0,3 до 0,7; для MCL 10 и 20 мкг/л – 0,9-1,1. Поэтому в итоге для мышьяка MCLG ноль, а MCL 10 мкг/л. И такая работа переделывается каждые
шесть лет.
MCLs – обязательные показатели и подлежат исполнению. Значение MCL часто немного
выше MCLG, но это не представляет значительного риска для здоровья, т.е. это достижимое
значение с точки зрения финансового, технического, технологического состояния дела.
Сегодня в Украине требования к составу и качеству питьевой воды определяют ДСанПіН
2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Это
всеобъемлющий документ, содержащий также требования к программе мониторинга, проведения лабораторных анализов и т.д. Он был введен в 2010 году, с поэтапным внедрением его частей в 2015 и 2020 годах. Документ разработан и принят Минздравом Украины, и
обязателен к выполнению. Прерогатива создания, определения перечня необходимых параметров и их ПДК, принятия, внедрения и надзора за выполнением норматива качества
питьевой воды, согласно законодательству Украины, принадлежит Министерству здравоохранения. И делает это оно в основном самостоятельно без широкого привлечения специалистов, особенно производственников. По всей видимости, разработчики ДСанПіН прежде
33

ЕТЕВК-2019
всего руководствовались результатами зарубежных и собственных научных исследований,
состоянием дел в области здравоохранения, и многим чем другим. Сложно предположить,
что они значимо учитывали состояние водоисточников, финансовое и техническое состояние водоканалов Украины. Т.е. ДСанПіН, на мой взгляд, больше содержит желаемое, то чего
необходимо достичь. В меньшей степени разработчиков волновало, как это можно достичь
и иногда возможно ли вообще в наших конкретных условиях. В Украине также есть ДСТУ
75254:2014 «Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості», который еще более оторван от жизни в плане возможности его выполнения. Поскольку документ носит рекомендательный характер, то на практике его никто не воспринимает.
Кому-то ДСанПіН подходит больше, кому-то меньше, нравится или нет, у кого-то в связи
с этим появилось больше проблем, у кого-то меньше. Но проблемы есть у всех, хотя бы с
выполнением программы контроля новых параметров. Но главные проблемы водоканалов
связаны с достижением предельных допустимых содержаний тех или иных параметров в
подаваемой питьевой воде.
В целом, по Украине случаются превышения содержания в питьевой воде: мутности,
цветности, окисляемости, общей жесткости, нитратов, железа, марганца, алюминия, фторидов (недостаток), хлороформа (после хлорирования), микробиологических параметров.
Для подробного анализа нет общей надежной базы данных. В основном это происходит не
по вине водоснабжающих компаний, а в силу текущего неудовлетворительного и постепенно ухудшающегося состояния источников водоснабжения, наличия периодов их резкого
ухудшения, отсутствия финансирования для внедрения передовых технологий и замены
логистической инфраструктуры. В связи с этим, основным желанием водоканалов является
упрощение, увеличение допусков проблемных параметров норматива питьевой воды. Как
видно, происходит борьба желаемого и реально возможного, борьба мнений и интересов.
Возможно ли повышение, например, ПДК для содержания алюминия, нитратов, хлороформа? С точки зрения здравоохранения категорически нет, поскольку это санитарно-токсикологические параметры. Хотя мнение самой медицинской науки также меняется во
времени. С точки зрения экономической целесообразности и возможности, может быть.
Многим кажется более простой ситуация с такими параметрами, как мутность, цветность,
окисляемость, поскольку это показатели органолептической приемлемости питьевой воды.
Однако это суммарные параметры, отображающие сумму многих известных, возможных и
предполагаемых веществ.
Цветность поверхностных вод вызывается главным образом присутствием соединений
железа и гуминовых и фульвокислот, как преобладающей части органической составляющей природных вод. Количество этих веществ зависит от геологических условий в водоносных горизонтах и от количества и размеров торфяников в речных бассейнах. Иногда
определение цветности вполне достаточно для экспрессного анализа воды. Мутность воды
обусловлена нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органическими веществами. В поверхностных водах это главным образом частицы ила, кремневая кислота,
гидроксиды железа и алюминия, бактерии и планктон. Окисляемостью называют количество кислорода, эквивалентное расходу окислителя на окисление загрязнений. Различают
окисляемость перманганатную, бихроматную и др. Окисляемость пропорциональна всем
органическим и минеральным веществам, окисляющимся в условиях анализа. В этих условиях окисляются хлориды, бромиды, иодиды, сероводород, сульфиды, сульфиты, железо и
марганец (2), нитриты и т.д. С другой стороны многие органические соединения окисляются лишь частично, некоторые вообще не затрагиваются. Если мутность, цветность и окисляемость имеют естественное, природное происхождение и носят не токсичный характер, а
также отсутствует возможность достижения их ПДК, может быть и возможно увеличивать
допуски. В случае, когда высокие значения этих параметров обуславливаются антропогенным влиянием и несут угрозу здоровью, подобное сделать невозможно.
Здесь всегда, по примеру США, необходимо проводить тщательный анализ и аргументировать изменения. Для этого необходимы изменения в законодательстве, выделение фи34
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нансирования, разработка алгоритма анализа, обучение специалистов, наличие правдивой
и надежной информации и т.д. Даже общее количество населения Украины сегодня точно
неизвестно, ввиду давности проведения переписи. Однако это путь самостоятельного внутреннего регулирования качества воды, который могут себе позволить очень мало стран
мира.
Ситуация для нас усложняется также тем обстоятельством, что Украина подписала соглашение об ассоциации с ЕС. Этот шаг предполагает поэтапную имплементацию законодательства ЕС в Украине, т.е. согласование украинских норм и правил с европейскими. Это означает, что мы должны требования ДСанПіН привести в соответствие с Директивой 98/83/
ЕС Совета по качеству питьевой воды. В Директиве 98/83/ЕС в таблице С присутствуют индикаторные параметры, среди которых: мутность, цветность и окисляемость. Норма для
мутности, цветности и общего органического углерода практически не установлена - приемлемо для потребителей без аномальных изменений. А при контроле общего органического углерода можно не определять окисляемость. Многие коллеги видят в этом возможный
выход из проблемной ситуации по этим параметрам. Поскольку в ст.8 п.6 отмечено, что «в
случае несоответствия параметрическим значениям или спецификациям, определенным
в Приложении I, Части С, государства-члены решают, представляет ли это несоответствие
любой риск для человеческого здоровья. Они осуществляют восстановительные работы с
целью восстановления качества воды, в случаях, когда это необходимо в целях защиты человеческого здоровья».
Однако и здесь не все так просто. Обычно директивы ЕС принимаются методом положительного голосования всех стран членов ЕС. Там также присутствуют различные мнения и
интересы. Это означает, что в документе прописываются общие, минимальные требования
по качеству воды, приемлемые для всех. Устанавливаются значения параметров, являющихся общими на всей территории ЕС. Каждая страна участница имеет право по необходимости
добавлять свои параметры. А также по всем параметрам устанавливать более жесткие значения, чем записано в Директиве, исходя из своей внутренней ситуации. В нашем ДСанПіН
есть много параметров, для которых установлены более жесткие значения, чем в Директиве 98/83/ЕС. При этом при имплементации невозможно вносить изменения, приводящие к
ухудшению качества питьевой воды. Правда есть рекомендации ВОЗ о необходимости при
разработке национальных норм учета культурных, экономических, социальных и других
местных особенностей страны.
Следует также учесть, что в соответствии с общемировыми тенденциями в 2015 г. были
приняты изменения к Директиве 98/83/ЕС. Производство, распределение, мониторинг и
анализ параметров питьевой воды должны основываться на общих принципах оценки и
управления рисками. Государства-члены могут предусмотреть возможность отступления от
параметров и частоты отбора проб при условии, что оценка рисков подтверждает, что такие
шаги не приводят к ухудшению качества воды, предназначенной для потребления человеком. Также это означает, что водоснабжающие компании должны разработать, и внедрить
план обеспечения безопасности воды (ПОБВ). Невозможно имплементировать Директиву
98/83/ЕС лишь частично, а к обеспечению ПОБВ мы совершенно не готовы.
Временное решение проблем качества питьевой воды возможно за счет временных разрешений. Однако и в этом случае необходим План действий по улучшению ситуации. Также
при этом необходимо помнить, что независимо от принимаемых решений, крайне важно и
нужно информировать и заручиться поддержкой потребителей.
Мы находимся в сложной ситуации. По сути, в связи с ухудшением в последние годы условий работы водоканалов сложно выполнять полностью и постоянно текущие требования
ДСанПіН. Кардинально решить проблему сегодня не реально. Поэтому возможно, где-то и
необходимо увеличить допуски, каких-то параметров качества воды. Это не простое государственное решение. Для изменения ДСанПіН необходимы широкий анализ состояния и
возможностей систем водоснабжения Украины, получение убедительных оснований, разъяснительная работа с Минздравом и потребителями. Хотя, несомненно, основным направ35
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лением действий должно быть улучшение системы водоснабжения: оздоровление источников водоснабжения, в том числе за счет улучшения очистки сточных вод, внедрение
необходимых технологий водоочистки, замена инфраструктуры подачи воды.
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ВОДА И ЗДОРОВЬЕ: ИННОВАЦИИ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?
Т.В. Стрикаленко
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина

В статье представлено краткий анализ-обоснование важности смены парадигмы нашего подхода к оценке качества воды, используемой населением в качестве питьевой

ВОДА І ЗДОРОВ’Я: ІННОВАЦІЇ АБО ПОВТОРЕННЯ ПРОЙДЕНОГО?
Т.В. Стрікаленко
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

У статті представлено стислий аналіз-обґрунтування важливості зміни парадигми нашого підходу до оцінки якості води, використовуваної населенням в якості питної

WATER AND HEALTH: INNOVATION OR REPETITION OF PASSED?
T.V. Strikalenko
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

The article presents a brief analysis of the importance of changing the paradigm of our approach to
assessing the quality of water used by the population as drinking water
Одна из ключевых задач управления состоит в способности быстро изменяться и переосмысливать общепринятые подходы. Логика трансформации от существующей управленческой реальности в новую начинается с правильных вопросов. Одним из таковых можно сформулировать
вопрос о причинах сегодняшней ситуации с качеством воды, подаваемой населению системой централизованного водоснабжения. И не только в Украине. Так, в отчете NRDC [1], констатировано:
«В Америке кризис с питьевой водой» («America has a Drinking Water Crisis»), и проанализированы
основные причины этого кризиса: устаревшая инфраструктура водоснабжения, несоответствие
применяемых дезинфектантов реальной ситуации с источниками водоснабжения (и существующим требованиям к качеству воды), а также недостаточность информации о качестве поставляемой воды (такую информацию в Америке обязаны предоставлять потребителям не менее одного
раза в год). Так, только в 2015 г. официально зарегистрировано более 80 000 нарушений несоответствия требованиям к качеству водопроводной воды, которую получали более 77 млн человек.
При этом несоответствие воды по микробиологическим показателям констатировано в 10 261 системе водоснабжения, подающей воду 17 768 807 человек. Принятые меры по устранению выявленных нарушений были эффективными в 12,4 % и в 8,8 % случаев (соответственно).
Аналогичные данные, обобщающие несоответствие качества воды нормативным показателям и количество населения, потребляющего такую воду в Украине, мы не смогли найти. Однако,
даже представленная на IV Международном экофоруме «Вода и энергия» информация о необходимости реконструкции (полной или частичной) 70% водопроводных очистных сооружений и
35% водопроводных сетей (из 115 тыс. км), позволяет думать, что в нашей стране ситуация не
на много лучше [2].
Перспективные направления развития технологий получения воды, безопасной для здоровья человека, содержат, как мы обращали внимание в [3], Доклады ООН ко Всемирному дню
водных ресурсов, подготовленные в 2017 и в 2018 годах [4, 5], и первое дополнение к четвертому изданию Рекомендаций (Руководства) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по
контролю качества питьевой воды [6]. Аналогичные вопросы рассматривают систематически
и участники Международного конгресса «ЭТЭВК», который уже 20 лет проводится в Украине, а
также на достаточно многочисленных конференциях по данной проблеме.
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Задачей настоящей работы было рассмотрение вопроса о важности и необходимости смены парадигмы наших представлений об оценке качества обработки/ обеззараживания воды (не
сомневаясь при этом в необходимости обеспечения эпидемической безопасности воды, используемой населением в качестве питьевой, и не касаясь экономической составляющей проблемы
оптимизации водообеспечения населения Украины: денег для решения этой крайне важной
проблемы не хватает во всех странах). Под сменой парадигмы понимается принятие концепции рисков и переход от оценки качества питьевой воды «по общему количеству исследуемых
показателей», к оценке «по количеству параметров, необходимых и достаточных для минимизации отрицательного влияния качества питьевой воды на здоровье человека». Особенно важной
предлагаемая смена парадигмы представляется при рассмотрении вопросов внедрения инновационных технологий обработки воды.
В докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире отмечено, что «охрана здоровья людей начинается с оценки факторов риска для здоровья, информирования о них и разработки
способов их преодоления, характеристики влияния факторов риска на здоровье людей и роли
правительств в защите населения от этих рисков» [7]. Безусловно, Всемирная организация
здравоохранения может только рекомендовать, а научное сообщество и правительство каждой
страны – принимать или не принимать во внимание эти рекомендации, декларируя, по-прежнему, заботу о здоровье населения своей страны. Действительно, как свидетельствуют подготовленные той же ВОЗ отчеты [8, 9], освещающие нормативы и методологию соблюдения нормативных требований к качеству питьевой воды в разных странах мира, 57 стран мира уже привели
свою нормативную документацию «по питьевой воде» в соответствие с рекомендациями ВОЗ
2011 года [10]. В некоторых странах в нормативной документации приведены обоснования для
принятия отдельных параметров и аналитические методы их определения с указанием фамилий экспертов, их предложивших, например – в Австралии, Доминиканской Республике, Фиджи, Индии, Новой Зеландии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах, Южно-Африканской республике,
Уругвае и США. В ряде стран и в настоящее время действуют нормативы 1983 г. (Шри-Ланка)
или 1978 года (Таиланд). Во всех странах, представивших материалы для названных отчетов
ВОЗ (104 страны, 86% с общей численностью населения около 6,1 млрд человек), рекомендации
ВОЗ приняты с учетом особенностей источников водоснабжения (их загрязнения и способов обработки воды).
Методология анализа рисков, рекомендуемая ВОЗ, в том числе – в части управления рисками,
является основой повышения результативности и эффективности контроля и надзора в сфере
обеспечения безопасности здоровью населения и оздоровительных мер на уровне даже одного
хозяйствующего объекта, крайне важна для привлечения общественности к решению важных
экологических проблем на местах. Анализу проблем внедрения новых технологий обеззараживания воды (инноваций) и возможности реализации методологии анализа их рисков была посвящена наша работа [11], в которой акцентировалось внимание на отсутствии государственных
документов по регламентации требований, условий применения и методов контроля инновационных технологий обеззараживания воды (нормативно-методической базы), «узаконивающей»
применение этих технологий. Настоящая работа представляется продолжением вышеназванной и содержит некоторые обоснования важности применения идеологии ВОЗ (методологии
анализа рисков) в нашей стране – с учетом материалов, представленных в Рекомендациях [10] и
отчетах ВОЗ [8, 9].
В последнем (по времени издания) выпуске Руководства ВОЗ [10] рекомендуется контролировать – учитывая возможное влияние на здоровье – 32 органолептических («эстетических»)
параметра воды, которые включают, как и в Украине, химические параметры, оказывающие влияние на восприятие человеком воды. Чаще всего к таким показателям относят хлорид и железо
(96 стран), сульфаты и алюминий (92 и 91 страна, соответственно), а также рН (99 из 104 проанализированных стран и территорий). В нормативных документах 78 стран и территорий, включая страны ЕС, представлены описательные требования и для вкуса и запаха (аромата), например, «приемлемые для большинства потребителей», «нет отвращения», «не нежелательный»,
«приемлемый для потребителей и не вызывающий никаких патологических изменений» и др.
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Учитывая возможное влияние на здоровье в последнем (по времени издания) выпуске Руководства ВОЗ [10] рекомендуется контролировать 90 неорганических параметров воды – безусловно, с учетом состояния водоисточников, технологий водоочистки и перспектив их развития
и т.д. Приоритет – «возможное влияние на здоровье». Все 90 неорганических параметров воды
не контролируются даже в тех странах, которые приняли это Руководство ВОЗ как основу для
своих нормативно-регулирующих документов. Тщательный анализ качества исходной воды (в
ее источниках) и влияние существующих и предлагаемых для применения «инновационных»
технологий являются научным обоснованием для введения рекомендуемых ВОЗ отдельных параметров воды, используемой населением в качестве питьевой.
И в нашей стране не контролируются все, рекомендуемые ВОЗ, неорганические параметры
качества воды. Вместе с тем, контролю и, следовательно, нагрузке на лаборатории, выполняющие эти исследования, подлежат неорганические параметры воды, влияние которых на здоровье человека не доказано или чрезвычайно маловероятно (по мнению экспертов ВОЗ). Зачем?
Или с 1982 года (даты утверждения последнего во времени ГОСТ «Вода питьевая 2874-82»)
были в Украине проведены научные исследования, позволяющие не соглашаться с мнением экспертов ВОЗ?
В последнем (по времени издания) выпуске Руководства ВОЗ [10] рекомендуется контролировать – учитывая возможное влияние на здоровье – 89 органических параметров питьевой
воды. Большинство этих параметров определяют в Сингапуре (71), а во Вьетнаме, Мозамбике,
Непале и еще ряде стран определяют один параметр. В странах Европейского Союза, Исландии,
Марокко, Норвегии, Турции и в Украине достаточным считается определение большинства пестицидов «по сумме отдельных пестицидов, обнаруженных и определенных количественно в
процедуре контроля».
Серьезное внимание в разделах о контроле неорганических и органических параметров качества воды уделено побочным продуктам обработки воды различными дезинфектантами, прямо или косвенно оказывающим влияние на здоровье человека. И это не удивительно. В уже цитированном нами отчете NRDC [1] несоответствие существующим нормативам по содержанию
в водопроводной воде в США побочных продуктов дезинфекции (влияние на репродуктивное
здоровье, частоту самопроизвольных абортов и врожденных дефектов развития) установлено
в 11 311 пробах воды из общественных систем водоснабжения, поставляющих воду более чем
25 млн человек.
Актуальность проблемы ухудшения качества природных вод (поверхностных и даже подземных источников водоснабжения населения), как и снижения качества питьевой воды в процессе ее обработки (обеззараживания), не нова и обсуждается не один десяток лет. Формирование
экотоксичности питьевой воды, инициированное ее обеззараживанием, обусловлено, преимущественно, тем, что использование традиционных реагентов, изначально предназначенных для
обеспечения эпидемической безопасности воды и снижения инфекционной заболеваемости населения, может привести и приводит к резкому ухудшению показателей качества воды по токсикологическим показателям (критерий безвредности воды по химическому составу), содействуя
развитию у того же населения неинфекционной заболеваемости. Последняя представляет самую серьезную угрозу здоровью населения (в Европе, по данным ВОЗ, до 71% случаев заболеваемости), а второе место в непочетном списке причин смертности в этом регионе занимают онкологические заболевания. Весомой причиной и условием развития которых рассматривают еще с
60-х годов прошлого столетия потенциально канцерогенные соединения – побочные продукты
обработки воды хлор-содержащими реагентами (ППД), которые поступают в организм человека
с питьевой водой, через дыхательные пути и кожные покровы (при купании, приеме ванны и
душа, приготовлении пищи и т.д.). Шок, что его испытали жители Америки после опубликования
информации о ППД в воде, которую они употребляли в качестве питьевой, практически моментально привел к разработке и реализации USЕРА стратегических программ по изучению, мониторингу и минимизации содержания ППД в воде централизованных систем водоснабжения [12].
Основные положения стратегии управления ППД известны и состоят в (1) удалении из воды
предшественников ППД, (2) изменении и оптимизации способов обработки/ дезинфекции воды
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с целью снижения образования ППД и (3) удалении ППД из обработанной воды перед ее поступлением в «кран потребителей» [13]. Названные стратегии относятся к минимизации содержания в воде как летучих, так и нелетучих ППД (галогенсодержащих соединений), и реализуются
в настоящее время во многих странах мира. В том числе – путем отказа от применения для обработки воды газообразного хлора и перехода на дезинфекцию воды гипохлоритами или диоксидом хлора.
Первые материалы токсикологических исследований по применению диоксида хлора для
обработки воды в научной литературе были опубликованы еще в 40-80-х годах XX века (исследования метаболизма и токсико-кинетики диоксида хлора, его токсичности и продуктов трансформации в экспериментах на животных) [14]. В США в рамках NTP (Национальной Токсикологической Программы) в 1987-1991 гг. проведены углубленные мониторинговые исследования
образования и содержания побочных продуктов обработки воды диоксидом хлора, которые на
первый план вывели проблему образования и присутствия хлоратов в такой воде [14]. Так, в
1987-1991, концентрации хлората в пределах от 21- 330 μg/L были найдены во всех четырех
(100%) образцах от установок для обеззараживания воды, в которых использовали диоксид хлорида. На предприятиях, не использующих диоксид хлора, хлорат был найден в 18 (60%) из 30
образцов в концентрациях <10-660 μg/L. USEPA также нашел хлорат в трех из четырех (75%)
образцов воды из водопроводной сети в концентрациях <10-47 μg/L.
В дальнейших исследованиях, проводившихся в течение 18 месяцев (июль 1997 г. – декабрь
1998 г.: для создания общенациональной (США) базы данных), исследовали воду от 296 систем
водоснабжения, обслуживающих более 100 000 человек, и контролировали ее по показателям
качества воды, ее микробиологическому загрязнению, присутствию предшественников ППД
и собственно ППД. Специалисты всех этих систем, использующих диоксид хлора или гипохлорит(ы), должны были ежемесячно измерять концентрацию хлоратов в поступающей и обработанной воде, в сточных водах [15]. Установлено, что около 15% образцов воды содержали
хлораты в концентрации более 210 μg/L, в одном их содержание превышало 840 μg/L. Высокие
концентрации хлората (более 700 μg/L) были рассеяны в воде по всей стране, причем с бо́ льшей вероятностью хлорат обнаруживали в бо́ льших системах водоснабжения на юге страны.
Более 51% (38) систем водоснабжения с концентрациями хлората в воде >840 μg/L использовали гипохлорит. Вместе с тем, применение хлор-газа, от которого многие потребители (производители воды) отказались из соображений безопасности, результировалось в самых низких
концентрациях хлората, что и побудило таких пользователей отказаться от перехода на применение гипохлорита [16].
Рекомендации ВОЗ по контролю качества воды с 2004 г. [17] рекомендовали контролировать
применение диоксида хлора по концентрации ППД, которая не должна (временный норматив)
превышать 0,7 мг/л как для хлоратов, так и для хлоритов. И эти рекомендации были основаны на результатах натурных исследований (а не экспериментальных, на крысах и мышах, либо
гипотетических математических моделей, которые не могут быть проверены экспериментально). Токсическое влияние хлоратов на развитие человеческого плода и формирование у него
дефектов развития (снижение длины тела и окружности головы, низкий вес при рождении и
повышенная частота желтухи новорожденных, др.) были обнаружены именно в тех населенных
пунктах Италии, где для дезинфекции воды из поверхностных водоисточников использовали
диоксид хлора (контроль – потребление воды, не подвергавшейся хлорированию и хлорированной). Концентрация ГСС в питьевой воде, обработанной диоксидом хлора, как и хлором, была
ниже ПДК. То есть, побочные продукты обеззараживания воды диоксидом хлора оказывали преимущественно не канцерогенный, но эмбриотоксический эффект, влияя на качество жизни будущих поколений и потребителей питьевой воды [18-23].
В последнем (четвертом) по времени издания Руководстве рекомендаций ВОЗ по контролю
качества воды вышеназванные значения для контроля содержания в воде хлоратов и хлоритов
остались теми же (слово «временные» отсутствует) [10]. Сегодня концентрацию хлоратов в воде
контролируют в 16 странах мира, из них – в 10 нормативными значениями приняты рекомендуемые ВОЗ, а в Японии и Доминиканской республике нормативные значения приняты ниже,
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чем рекомендует ВОЗ (0,6 мг/л и 0,2 мг/л, соответственно). Концентрация хлоритов на уровне,
рекомендуемом ВОЗ (0,7 мг/л), контролируется в 12 странах (из 28, выполняющих такие исследования), а в 10 странах нормативные значения меньше, рекомендуемых ВОЗ (например, в Судане – 0,05 мг/л) [8, 9].
Тем не менее, исследования значимости, вероятности образования и контроля содержания
в воде хлоратов и хлоритов продолжаются в США [24] и ряде других стран, заинтересованных,
в том числе, во внедрении инновационных технологий и снижении опасности существующих
способов дезинфекции воды. В этом плане наиболее важным остается вопрос контроля присутствия в воде этих соединений. Рекомендуемые сегодня методы масс-спектрометрии и жидкостной хроматографии (LC-MS/MS) не являются самыми доступными [10, 17, 25, 26], тогда как
исследования необходимо проводить «на месте», систематически, причем в нескольких точках
водопроводной сети. Метод титрования не позволяет получить достоверные результаты концентрации в воде как хлоритов, так и хлоратов. Утвержденные МЗ Украины методические рекомендации [27] содержат методику титрования для установления концентрации хлоритов, а
также информацию о необязательности контроля хлоратов после обработки воды диоксидом
хлора.
Выполненный краткий анализ-обоснование важности смены парадигмы нашего подхода к
оценке качества воды, используемой населением в качестве питьевой, подтверждает существующую в мире, в первую очередь, приоритетность здоровья потребителей, употребляющих воду,
подготовленную специалистами водоканалов. Применение новых методов обработки воды
не может быть автоматически перенесено с одного водоканала на другой (как в Париже или
в Вене!), ибо качество исходной воды, как и количество образующихся при ее обработке «в новых условиях» побочных продуктов дезинфекции воды, может быть самым разным и не зависит
только от технической стороны инновации. Инновационные технологии, так рекламируемые
фирмами-производителями, не содержат автоматически информации о методах контроля качества получаемой воды, сложность которых неминуемо возрастает с развитием технического
прогресса. Наконец, для действительного управления рисками и компромиссного рассмотрения
проблемы «приоритеты здоровья потребителей питьевой воды, минимизация отрицательного
влияния качества воды на здоровье человека» и внедрение «инновационных технологий» обработки воды, то есть применения рекомендуемой ВОЗ концепции рисков, необходимы достоверные научные исследования с использованием адекватной лабораторной базы (не только в
НИИ, но и «на местах») и достаточное информационное обеспечение потребителей инноваций
(специалистов водоканалов). Очень интересные научные исследования, в том числе – инноваций, выполняются в большинстве стран мира – повторять их не обязательно, но знать и, по возможности, адаптировать для нашей страны, желательно. Ибо повторять шок от «незнания» – не
самый хороший опыт приобретения знаний.
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ВОДА И ЗДОРОВЬЕ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Т.В. Стрикаленко
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина

В кратком обзоре проанализированы факты и некоторые варианты реакции на кризисные явления в водоснабжении населения в странах мира и в Украине.

ВОДА І ЗДОРОВ’Я: ІННОВАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
Т.В. Стрікаленко
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

У короткому огляді проаналізовані факти і деякі варіанти реакції на кризові явища в водопостачанні населення в країнах світу та в Україні.

WATER AND HEALTH: INNOVATIONS AND PROSPECTS FOR THEIR APPLICATION
T.V. Strikalenko
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

The brief review analyzes facts and some variants of reaction to crisis phenomena in the water supply of the
population in the countries of the world and in Ukraine
Улучшение обеспечения населения водой – это инвестирование в здоровье на всех этапах
жизни человека: столь серьезный прогноз для нашего будущего содержится в «Основах европейской политики и стратегии для XXI века» [1]. Об этом, по нашему мнению, стоит хотя бы
задуматься – ведь в 2018 г. исполняется 60 лет со дня выхода первого документа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), посвященного непосредственно проблемам питьевой воды:
«Международные стандарты для питьевой воды». За прошедшие годы было подготовлено еще
два издания (переработанных и дополненных) этого документа (1963 г., 1971 г.), свидетельствующих о постоянном и самом серьезном отношении мирового сообщества к проблемам качества питьевой воды.
В 1984-1985 гг. «стандарты» трансформировались в «Руководство по контролю качества
питьевой воды» (GDWQ), первый том которого именовался «Рекомендации» (в переводе на русский язык издан в 1986-1988 гг.). Причиной трансформации «стандартов» в «рекомендации»
были констатация многочисленных фактов несоблюдения во многих странах стандартов ВОЗ
для питьевой воды (в силу разных, в первую очередь – экономических, причин), необходимость
учета новых научных знаний о воде, о взаимосвязи качества питьевой воды и здоровья ее потребителей, а также принятие идеологии анализа «риск-польза» (количественного или качественного) при разработке различных национальных стандартов/ правил. Такая парадигма, действительно, облегчает установление нормативов, которые реально можно соблюдать в данной
стране, ибо оценку допустимого уровня риска в конкретных обстоятельствах должно решать
сообщество конкретного государства в целом, а ВОЗ рекомендует научно обоснованные ориентиры «для всех» и основные методы достижения их безопасного уровня. И это стало реальным
воплощением положений, отмеченных в докладе ВОЗ о состоянии здравоохранения в мире [2], о
том, что «охрана здоровья людей начинается с оценки факторов риска для здоровья, информирования о них и разработки способов их преодоления, характеристики влияния факторов риска
на людей и роли правительств в защите от них населения». Действительно, методология анализа риска, в том числе – в части управления рисками, является основой повышения результативности и эффективности контроля и надзора в сфере обеспечения безопасности здоровья населения, да и в других сферах – охраны окружающей среды, стандартизации природоохранных
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процессов и оздоровительных мер на уровне одного хозяйствующего объекта, для привлечения
общественности к решению важных экологических проблем на местах.
Второе издание «Руководства по контролю качества питьевой воды» ВОЗ вышло в 19931997 гг. (три тома), третье – в 2004 г. [3]. Вскоре после их издания, ВОЗ начала издавать Приложения к Руководству – как оперативное реагирование на получение новой достоверной научной
информации, позволяющей расширить и пересмотреть рекомендуемые значения для ряда химических и микробиологических загрязнителей питьевой воды (например, [4]).
Четвертое, ныне действующее издание «Руководства», увидело свет в 2011 г. и в развитие этого документа уже издано новое Приложение [5, 6]. Особенностями третьего и четвертого изданий
«Руководства» стали рекомендации по внедрению Планов безопасности воды [7], применению на
пути воды от ее производителей до крана потребителя дополнительных барьеров (водоочистных
устройств), по использованию бутилированных вод (преимущественно – в экстремальных ситуациях), а также акцентировано внимание на методиках контроля показателей качества питьевой
воды. С 2013 г. ВОЗ издает Обзоры, освещающие нормативы и методологию соблюдения нормативных требований к качеству питьевой воды в разных странах мира (например, [8, 9]).
Столь подробный анализ развития «международных требований» к качеству питьевой воды
считали важным провести по ряду причин. Действительно, регламентация качества питьевой
воды – это непрерывно развивающийся процесс, направленный на предупреждение потенциально негативного влияния воды на здоровье человека, на снижение рисков потребления
воды в современном мире. С 1990 г. в рамках Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по мониторингу водоснабжения, санитарии и гигиены издаются регулярные доклады об оценке всемирного прогресса в области питьевого водоснабжения, санитарии и гигиены [10-15]. И в Повестке дня Целей устойчивого развития (ЦУР) на период до 2030 года признается, что безопасное
питьевое водоснабжение является как самоцелью, так и движущей силой прогресса по многим
из ЦУР, включая охрану здоровья, питание, образование и т. д. [16].
Поиски перспективных направлений развития технологий получения воды, безопасной и
полезной для здоровья человека независимо от места его проживания на нашей планете, содержат подготовленные уже в 2017 году очередной Доклад ООН ко Всемирному дню водных ресурсов [15] и первое дополнение к четвертому изданию Руководства ВОЗ по контролю качества
питьевой воды [6]. Так, в Докладе ООН, на примере использования инновационных технологий,
приведено обоснование положения о том, что сточные воды являются бесценным ресурсом
для удовлетворения все возрастающих потребностей человека в чистой воде и разнообразном
сырье. Сложность восприятия этого положения в нашей стране является, безусловно, временным явлением, ибо изменение парадигмы решения проблем водного кризиса путем перехода от
реактивного к проактивному управлению водными ресурсами уже апробировано в ряде стран
мира [17]. Ибо именно инновационные технологии водоподготовки, как и инновационные методы исследований той воды, которую мы имеем до и после применения таких технологий, позволяют получать новые данные о степени риска для здоровья человека химических и биологических компонентов, присутствующих в воде.
Действительно, как объективная реальность проблема качества воды актуальна для всех
государств в мире. В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме (Давос) констатировали, что
в течение ближайшего десятилетия самую серьезную угрозу для человечества представляет
«водный кризис»: максимальная вероятность осуществления (39,8%) и высокий уровень последствий [18]. Реакцией на такой грустный прогноз стало принятие Генеральной Ассамблеей
ООН в том же, 2016 г., Резолюции 71/222, провозглашающей период 2018-2028 годов Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Началом этого десятилетия
стало 22 марта 2018 года, Всемирный день водных ресурсов, а его цель – акцент на важности
эффективного водопользования, принимая во внимание взаимосвязи между водными ресурсами и здоровьем населения, а также продовольствием, энергетикой и окружающей средой на
всех уровнях всех заинтересованных сторон, включая женщин, детей, пожилых людей и т. д. [19].
Собственно, такой подход, акцентированный на необходимости эффективного использования
воды, стал логическим продолжением Доклада ООН (2006 г.) «Вода для потребления человеком.
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Что кроется за нехваткой воды: власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов», в котором именно препятствия, обусловленные провалами государственного управления водными
ресурсами, были сформулированы главной причиной «нехватки воды» и последствий, обусловленных этой «нехваткой» [20].
В 2018 г. в Европе констатировали, что миллионы людей в Европейском регионе ВОЗ (ЕР
ВОЗ) пьют загрязненную воду, часто даже не зная об этом [21]. От диарейных заболеваний, связанных с неудовлетворительным уровнем услуг в области водоснабжения, санитарии и гигиены
(WASH), в ЕР ВОЗ ежедневно умирают 14 человек. В домах у людей, в особенности у жителей
сельских районов, зачастую отсутствует чистая и безопасная питьевая вода. У 57 млн человек в
ЕР ВОЗ в домах нет водопроводной воды, а у 21 млн человек до сих пор нет доступа к базовым
услугам питьевого водоснабжения [21]. Вывод о том, что защита здоровья людей от негативных
последствий потребления загрязненной питьевой воды должна выходить за рамки контроля
за соблюдением стандартных параметров качества воды и должна включать принятие адаптированного к местным условиям подхода, основанного на оценке рисков, для каждой отдельной
системы водоснабжения, стал еще одной констатацией правомочности рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения Плана безопасности воды (ПБВ), который рассматривается сегодня как наиболее эффективный инструмент систематического обеспечения безопасности питьевого водоснабжения [7].
Сегодня, по данным консалтингового агентства Zenith Global, действительно, очень трудно
говорить об эффективном использовании водных ресурсов и эффективной водной инфраструктуре, ведь каждый четвертый из 500 крупнейших городов мира уже столкнулся с дефицитом
пресной воды [22]. Наиболее сложная ситуация в таких городах, как Кейптаун, Сан-Паулу, Бангалор, Пекин, Каир, Джакарта, Москва, Стамбул, Мехико, Лондон, Токио и Майями. Например, ниже
уровня моря располагается 40% Джакарты (из-за незаконных колодцев), 40% поверхностных
вод Китая непригодны (без дополнительной обработки) даже для сельскохозяйственного и/ или
промышленного использования, а в Бангалоре из-за утечек потери водопроводной (питьевой)
воды составляют более 50%.
В Украине, по данным [23], за последние 25 лет количество населения, как и объемы производства, существенно сократились, что результировалось в снижении водопотребления (с
30 км³ в 1990 г. до <9,7 км³ в 2015 г.) и сбросов сточных вод (с 18 км³ в 1990 г. до 5,3 км³ в 2015 г.).
Однако, соответствующего улучшения доступа к чистой воде не наблюдается. Скорее, наоборот:
отмечаются негативные тенденции истощения водных ресурсов, деградации водных экосистем
и усиление влияния изменений климата именно «через воду». Авторы полагают, что это свидетельствует о неэффективности действующей системы водного управления и сожалеют, что
такая неэффективность до настоящего времени не стала предметом обеспокоенности общества.
Действительно, по уровню рационального использования водных ресурсов и качеству воды, в
том числе – по наличию очистных сооружений, Украина, по данным ЮНЕСКО, занимала в 2010 г.
95-е место среди 122 стран мира [24].
В 2017 году в США опубликован отчет NRDC, начинающийся словами «Америка испытывает
водный кризис» («America has a drinking water crisis» [25]). В нем констатированы факты о более
80 000 случаев в 2015 г. несоответствия качества питьевой воды требованиям законодательства
США из-за устаревшей и ухудшающейся водной инфраструктуры системы коммунального водоснабжения, которой пользовались 70 млн человек. Эти несоответствия касались показателей
качества воды, «основанных на здоровье», не выявленных своевременно и не доведенных до
сведения общественности по разным причинам. О том, что качество питьевой воды «из крана»,
как и необходимость огромных капиталовложений в инфраструктуру системы водоснабжения
в США, являются основанием для рекомендаций повсеместного применения систем дополнительной очистки воды, пишет и Kelly A. Reynolds [26]. По ее мнению, с помощью таких устройств
можно существенно устранить различия в качестве питьевой воды, потребляемой населением
как крупных городов, так и небольших общин, вносимые устаревшей инфраструктурой. Анализ
настоящего и перспектив будущего по вопросу оптимизации водоснабжения населения в США
представлен и в работе [27].
45

ЕТЕВК-2019
С 2004 г. Всемирная организация здравоохранения, как отмечалось выше, в соответствии с
концепцией ПБВ (управления рисками /Risk Management/, ХАССП /Hazard Analysis and Critical
Control Point), предлагает использование устройств для дополнительной очистки воды (водоочистных устройств – ВОУ) как в быту, так и для коллективных пользователей (ВОУ-КП) [7, 21,
28]. Преимуществами применения ВОУ являются минимизация влияния санитарно-технического состояния водопроводных сетей на качество воды, введение дополнительных барьеров на
пути следования воды от ее производителей до потребителя, а также возможность эффективного обеспечения нормативных показателей качества воды при чрезвычайных ситуациях, введении в стране/ регионе новых нормативов и др. Применимость ПБВ для такого способа улучшения обеспечения населения питьевой водой обсуждается в литературе крайне скудно [28-30].
Как изложено в [30-32], результативность организации деятельности (методологии) по
внедрению ПБВ определяется этапом этой работы (выявляемыми на нем рисками) и требует
совместных исследований производителей водоочистного оборудования, органов санитарно-эпидемиологического надзора и регионального самоуправления. Применявшаяся нами методология ПБВ для такого способа оптимизации обеспечения населения питьевой водой как
применение ВОУ-КП (наш опыт с 1989 года [33]) показала свою эффективность. По результатам научных исследований сегодня обозначены новые потенциальные риски для применения
ВОУ-КП, которые требуют изучения и адекватного реагирования со стороны всех специалистов,
участвующих в таком способе улучшения обеспечения населения питьевой водой [30]. Подходы,
реализуемые при проведении этой работы, отражают степень ответственности всех участников
данного процесса.
Акцент внимания на важности профилактических мероприятий для улучшения обеспечения
населения питьевой водой и создание системы управления качеством и безопасностью питьевого водоснабжения (ПБВ, ХАССП) можно считать наиболее эффективным инструментом систематического обеспечения населения безопасной питьевой водой в первые десятилетия нынешнего века и важнейшим достижением методологии исследований «воды». Убедительные и
обусловленные интересами здоровья аргументы в пользу придания обязательного характера
ПБВ, рекомендуемым ВОЗ, уже инициировали в ряде стран (Сербия, Таджикистан) предложения о введении ПБВ в проекты государственных законов о питьевой воде [21, 34]. В Украине
предложение о внедрении ПБВ обсуждается и реализуется, преимущественно, общественными
организациями [35, 36].
Специалисты Международной Ассоциации производителей бутилированных вод (IBWA)
информируют, что, по результатам онлайн опроса более 3000 взрослого населения Америки,
практически треть респондентов употребляет в равной степени дополнительно профильтрованную водопроводную воду или бутилированную воду [37]. Важно отметить, что производителями питьевой бутилированной воды в США являются как специализированные предприятия,
выпускающие упакованные природные минеральные воды или подготовленные питьевые воды
(доочищенные/ опресненные, с добавлением/ удалением отдельных солей), так и собственно
предприятия водоподготовки (водоканалы, water-treatment plant), упаковывающие подаваемую
в водопроводные сети питьевую воду (полученную из поверхностного или подземного источника, обработанную и обеззараженную по технологии и не подвергавшуюся воздействию устаревшей инфраструктуры). Специальные обозначения в США, как и в Австралии, имеет только
бутилированная минеральная или питьевая вода, полученная на предприятиях водоподготовки
после обработки сточных вод («NewWater»).
Таким образом, не останавливаясь на множестве подобных примеров и мнений в нашей стране и за рубежом, считаем необходимым еще раз отметить справедливость Доклада ООН (2006 г.),
отразившего ситуацию с причинами «нехватки воды» и последствиями, обусловленными этой
«нехваткой». Финансисты уже называют питьевую воду «голубым золотом» или «новой нефтью»
[38]. А потому сегодня, в условиях невозможности замены всей инфраструктуры системы коммунального водоснабжения, оптимальными способами улучшить качество питьевой воды являются использование водоочистных устройств (что советуют делать даже работники водоканалов [39]) и потребление бутилированной воды – и природной, и подготовленной.
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К сожалению, отсутствие в нашей стране серьезного обсуждения инноваций и перспектив их
применения для оптимизации качества воды, потребляемой населением в качестве питьевой, как
и отсутствие даже переводов таких документов Всемирной организации здравоохранения, как
«Руководство по контролю качества воды», которые должны быть ориентиром в решении этой непростой проблемы, никак не способствуют приближению к улучшению качества питьевой воды.
А призывать к увеличению потребления питьевой воды (вслед за СМИ) и ничего не делать для
улучшения ее качества – равнозначно призыву к увеличению употребления канцерогенных, мутагенных и т. п. компонентов воды, т. е. к снижению продолжительности жизни населения…
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О ПРОЕКТЕ НОВОГО ДСАНПІН 2.2.4–171–10
Полищук А.А.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Проведен анализ проекта ДСанПіН 2.2.4 - 171 – 10, даны предложения по его улучшению.

ПРО ПРОЕКТ НОВОГО ДСАНПІН 2.2.4–171–10
Поліщук А.А.
ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал», м.Одеса, Україна

Проведено аналіз проекту ДСанПіН 2.2.4 - 171 - 10, надано пропозиції щодо його поліпшення.

ABOUT THE PROJECT OF THE NEW STATE HEALTH REGULATIONS
AND NORMS 2.2.4–171–10
Polischuk A.A.
LLC «Infox» Infoxvodokanal, Odessa, Ukraine

The analysis of the project DSanPiN 2.2.4 - 171 - 10 is carried out, offers on its improvement are given.
В настоящее время в Украине происходит имплементация нормативов ЕС в целом и Директивы 98/83/ЕС от 3 ноября 1998 года «Оn the quality of water intended for human consumption», в
частности. В статье приводится сравнение разработанного Институтом общественного здоровья
им. А.Н. Марзеева НАМН Украины проекта с действующим ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Во многом это разные документы.
С одной стороны проект является правопреемником, продолжателем традиций действующего
норматива, а с другой он вобрал современные положения мировых стандартов, в частности ЕС.
Проект является, по сути, новым документом, полностью согласованным с Директивой 98/83/
ЕС. Поэтому сравнение в большей степени проводилось между проектом ДСанПіН 2.2.4-171-10,
Директивой 98/83/ЕС и другими действующими в ЕС и в мире нормативами. В статье практически не рассматриваются параметры контроля качества питьевой воды и их ПДК ввиду бесперспективности такого занятия в текущих условиях. Поскольку правила имплементации диктуют
безапелляционное принятие норм ЕС без ухудшения уже действующих норм.
По аналогии с общепринятой практикой представления изменений в документации здесь
также использованы сравнительные таблицы. В первой колонке показана редакция проекта
ДСанПіН 2.2.4-171-10, в другой – предложенная редакция автора. Далее идет изложение собственно самих размышлений, замечаний, изменений и дополнений автора.
Сравнительная таблица к проекту ДСанПіН 2.2.4-171-10

Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

II. Терміни та визначення

II. Терміни та визначення

Кольоровість - показник, що характеризує інтенсивність забарвлення води, яке зумовлене вмістом
забарвлених органічних речовин.

Кольоровість - показник, що характеризує інтенсивність
забарвлення води, яке зумовлене вмістом забарвлених органічних та неорганічних речовин.

Резервуар чистої води (РЧВ) - закрита споруда
для створення запасу питної води, необхідної для
компенсації можливої невідповідності між об'ємом
подачі води та її споживанням в окремі години доби.

Резервуар чистої води (РЧВ) - закрита споруда для створення
запасу та забезпечення знезараження питної води, необхідної для компенсації можливої невідповідності між об'ємом
подачі води та її споживанням в окремі години доби.
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Представленные дополнения в определении терминов очевидны для технологов и сотрудников лабораторий водоканалов. Цветность воды обуславливается не только органическими, но и неорганическими компонентами. В частности, при определении цветности
используются калибровочные шкалы на основе неорганических солей, имитирующих цветность природных растворов. Резервуар чистой воды не только создает запас воды, но также
играет важную технологическую роль. А именно, обеспечивает перемешивание и время контакта воды с дезинфектантом, подаваемым в воду на входе РЧВ с целью обеззараживания.
Поэтому в нормативе указывается минимальное время контакта и концентрация различных
агентов на выходе с РЧВ, чтобы выполнялось известное условие обеспечения эффективности
обеззараживания С*t.
Продолжение таблицы

Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

III. Гігієнічні вимоги до якості питної води, призначеної
для споживання людиною

III. Гігієнічні вимоги до якості питної води, призначеної
для споживання людиною

3.8 Підприємства питного водопостачання та інші підприємства, що потребують використання води питної якості,
які здійснюють забір підземної та/або поверхневої води
та/або обробку питної води, проводять відповідну діяльність за розробленою компетентними органами технологічною інструкцією, яка повинна вміщувати: дані щодо
продуктивності підприємства, опис джерела питного
водопостачання, технологічних процесів постачання та
обробки питної води, межі коливання показників якості
вихідної води та програму моніторингу якості питної води
(розділ IV та додаток 7 цих Санітарних норм).

3.8 Підприємства питного водопостачання та інші підприємства, що потребують використання води питної якості,
які здійснюють забір підземної та/або поверхневої
води та/або обробку питної води, проводять відповідну
діяльність за розробленим виробником технологічним
регламентом, який повинен вміщувати: дані щодо продуктивності підприємства, опис джерела питного водопостачання, технологічних процесів постачання та обробки
питної води, межі коливання показників якості вихідної
води та програму моніторингу якості питної води (розділ
IV та додаток 7 цих Санітарних норм).

IV. Моніторинг якості питної води

IV. Моніторинг якості питної води

4.3. З метою виконання вимог п. 4.2 компетентними
органами засновуються належні програми моніторингу
якості всієї питної води (п. 1.4, 4.1 цих Санітарних норм).
Ці програми моніторингу повинні відповідати вимогам
цих Санітарних норм.

4.3. З метою виконання вимог п. 4.2 виробником засновуються належні програми моніторингу якості всієї
питної води (п. 1.4, 4.1 цих Санітарних норм). Ці програми
моніторингу повинні відповідати вимогам цих Санітарних
норм.

4.4. Компетентними органами визначаються пункти відбору проб, які повинні задовольняти відповідні вимоги,
встановлені в додатку 7 цих Санітарних норм.

4.4. Виробником визначаються пункти відбору проб, які
повинні задовольняти відповідні вимоги, встановлені в
додатку 7 цих Санітарних норм.

4.7. Моніторинг якості питної води проводиться згідно з
програмою моніторингу, що є одним з розділів технологічної інструкції (п. 3.8 цих Санітарних норм), де повинно
бути відображено: перелік показників, що потребують
контролю, порядок його здійснення (пункти та періодичність відбору проб води для лабораторних досліджень)
тощо.

4.7. Моніторинг якості питної води проводиться згідно
з програмою моніторингу, що є одним з розділів технологічного регламенту (п. 3.8 цих Санітарних норм),
де повинно бути відображено: перелік показників, що
потребують контролю, порядок його здійснення (пункти
та періодичність відбору проб води для лабораторних
досліджень) тощо.

Инструкция - документ, содержащий правила, указания или руководства, устанавливающие
порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. Технологический регламент - документ технического регулирования, устанавливающий требования к технологическим процессам и последовательности их выполнения, способам и ресурсам для реализации этих процессов,
разработанный с целью технологической обеспеченности качества с выявлением технологических особенностей конкретного объекта, содержащий методы контроля, оценки и корректировки основных параметров процессов при их выполнении и приемке, с учетом безопасности
условий эксплуатации производства, а также выполнения требований по охране окружающей
среды. Для описания технологий производств и лабораторного контроля процессов более общепринятым является термин технологического регламента. А главное, сегодня необходимо переходить к декларативному принципу и характеру выполнения норм и правил. Производитель
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разрабатывает все необходимое в соответствии с требованиями норматива, а государственный
орган проверяет.
Так же, предприятия питьевого водоснабжения и другие предприятия, требующие использования воды питьевого качества, осуществляющие забор и/или обработку питьевой воды,
проводят соответствующую деятельность по разработанному технологическому регламенту с
описанием технологического процесса производства питьевой воды и рабочей программой производственного контроля, которая получила положительное заключение государственной
санитарно-эпидемиологической экспертизы, согласно требованиям действующего ДСанПіН
2.2.4-171-10, п. 3.10. Т.е. речь идет о согласовании документов. Проект нового ДСанПіН 2.2.4-17110 еще больше ограничивает права водоканалов, и требует разработки документов компетентными органами. А кто более производителя компетентен в создании технологического регламента, программы мониторинга, оценке фактических условий и рисков работы? Речь не идет о
проектировании и новом строительстве, а о коррекции каждые пять лет имеющихся решений.
Роль государственных управленческих и надеемся компетентных органов, в этом деле заключается в разработке руководств и инструкций по созданию этих документов, т.е. определении
общих правил.
Здесь также присутствуют противоречия с Постановлением НКРЕКП «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» от 22.03.2017 № 307 с изменениями и дополнениями от 9.01.2018 №8.
В части технологических требований к лицензиатам прописано наличие технологического
регламента по эксплуатации сооружений, водопроводных сетей, сооружений водоподготовки,
транспортировки, поставки питьевой воды, утвержденного руководителем субъекта хозяйствования.
Такой подход лучше для дела, более реалистичен, а уполномоченный государственный надзорный орган может осуществлять проверку соответствия.
Продолжение таблицы

Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

Додаток 1
Мікробіологічні та паразитологічні показники якості
питної води

Додаток 1
Мікробіологічні та паразитологічні показники якості
питної води

5. ЗМЧ за температури 37 °C - не визначається

5. ЗМЧ за температури 22 °C - не визначається

7. ЗМЧ за температури 22 °C - без аномальних змін

7. ЗМЧ за температури 37 °C - без аномальних змін

ОМЧ при температуре 36±1 °C – показатель, который в большей степени свидетельствует
о возможном внешнем антропогенном загрязнении воды условно-патогенной микрофлорой,
чем ОМЧ при температуре 22±1 °C – показатель, который в основном свидетельствует о наличии естественной природной микрофлоры воды. ОМЧ при температуре 22±1 °C рекомендуется для определения и оценки новых источников питьевого водоснабжения, а при температуре
36±1 °C – для оценки возможных колебаний ОМЧ для известного источника и водопроводных
сетей. Определение 1-го показателя проводится в течение 24±2 часов, 2-го – 48 часов, согласно
МУ Санбаканализ питьевой воды №60 от 03.02.05 г.
Согласно ISO 6222:1999, IDT (ОМЧ):
П.4 Принцип. Инкулируют специфическую среду выращивания микроорганизмов на чашках
Петри, используя определенный объем неразбавленной пробы или в результате разбавления
пробы. Инкубировать пробы можно при температуре 36±2 °C в течение 44±4 ч, или при температуре 22±2 °C в течение 68±4 часа. Именно эта методика рекомендована в проекте ДСанПіН
2.2.4-171-10.
Возможно, для водопроводных сетей более целесообразно оставить ОМЧ при температуре
37 °C. Важно не ухудшать надежность и оперативность контроля качества питьевой воды. Очень
большая разница во времени получения результатов анализа. А вот определение ОМЧ при тем-
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пературе 22 °C можно оставить для контроля уровня общего микробиологического загрязнения
источников водоснабжения в местах водозабора.
Поэтому в п.7 таблицы 1 вместо ОМЧ при температуре 22°C следует записать ОМЧ при температуре 37 °C. Также в Приложении 7, части Б, п.2 показатели группы А вместо ОМЧ при t 22 °C
записать ОМЧ при t 37 °C.
Также значение норматива 0 лучше заменить на «отсутствие» или «не обнаружено», так более корректно с метрологической точки зрения.
В этом вопросе также важно услышать мнение микробиологов.
Вызывают непонимание и необходимость уточнения такие нормативные требования, как
«без аномальних змін» для ОМЧ и «без суттєвих змін» для общего органического углерода.
Ясно, что следует отталкиваться от интервала (коридора) значений результатов мониторинга качества за достаточно большой период времени. Вопрос в другом, какие значения считать
аномальными и существенными: например, на 50% или в 2 раза выше обычных, разовые или
полученные несколько раз подряд? Для параметра ОМЧ вообще интересно. Коридор значений
ОМЧ в питьевой воде составляет, например, 2-6 КОЕ/см³. Результат 40 КОЕ/см³ – это аномальное
изменение, при действующем ПДК 100(50) КОЕ/см³? Несомненно, такой результат требует внимания и возможно реагирования, но в рамках общей системы управления рисками, а не решения кризисных ситуаций. Желательно ввести критерии оценки аномальности и существенности
изменений.
Ну, и если уж исходить из современных воззрений науки химии, то следует также пересмотреть названия некоторых контролируемых параметров в Додатке 2 проекта с целью их приведения в соответствие с принятой на сегодня в Украине номенклатурой химических элементов
и соединений. Например, миш’як следует заменить на арсен, а мідь на купрум, ртуть на меркурій,
свинець на плюмбум, сурма на стибій, фториди на флуориди, залізо на ферум, загальний органічний вуглець на загальний органічний карбон, марганець на манган и т. д.
Продолжение таблицы

Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

Додаток 7 моніторинг

Додаток 7 моніторинг

частина а

частина а

2. Програми моніторингу розроблюються компетентними
органами з дотриманням параметрів і частот, викладених в частині Б цього додатка, які складаються з:

2. Програми моніторингу розроблюються виробником з
дотриманням параметрів і частот, викладених в частині Б
цього додатка, які складаються з:

4. Програми моніторингу розглядаються на постійній
основі і оновлюються або пролонгуються компетентним
органом кожні п’ять років.

4. Програми моніторингу розглядаються на постійній
основі і оновлюються або пролонгуються виробником
кожні п’ять років.

частина б
Показники та періодичність

частина б
Показники та періодичність

2. Перелік показників.
Показники групи А.
Наступні показники (група А) повинні контролюватися
відповідно до періодичності, зазначеною в таблиці 1
пункту 3:
а) кишкова паличка (E.coli), коліформні бактерії, ЗМЧ
при t 22°C, кольоровість, каламутність, смак і присмак,
запах, водневий показник, електрична провідність;

2. Перелік показників.
Показники групи А.
Наступні показники (група А) повинні контролюватися
відповідно до періодичності, зазначеною в таблиці 1
пункту 3:
а) кишкова паличка (E.coli), коліформні бактерії, ЗМЧ
при t 37 °C, кольоровість, каламутність, смак і присмак,
запах, водневий показник, електрична провідність;

Здесь также необходимо переходить к декларативному характеру выполнения норм и правил. Производитель разрабатывает всю необходимую документацию (программу мониторинга)
в соответствии с требованиями нормативов (часть Б приложения 7), а государственный уполномоченный орган проверяет при необходимости.
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Продолжение таблицы
Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

Додаток 8
вимоги до методів досліджень

Додаток 8
вимоги до методів досліджень

частина б
Хімічні та фізичні показники якості питної води, для яких
встановлені методи аналізу

частина б
Хімічні та фізичні показники якості питної води, для яких
встановлені методи аналізу

Для показників, зазначених в таблиці 1, надані робочі
характеристики, які передбачають, що аналітичний
метод повинен як мінімум, мати можливість вимірювання
концентрації на рівні нормативу із заданою достовірністю, точністю і межею виявлення, як це визначено в статті 2 (2) Директиви Комісії 2009/90/EC, на 30% або нижче
від відповідного нормативу та як зазначено в таблиці 1.

1)

До 31 грудня 2019 держави-члени не можуть дозволяти
використання «достовірності», «точності» і «межі виявлення», як зазначено в таблиці 2, в якості альтернативного набору технічних характеристик до «межі кількісної
оцінки» і «похибки вимірювання» як зазначено відповідно в першому абзаці та в таблиці 1.

2)

Похибка вимірювань, надана в таблиці 1, не повинна
використовуватися в якості додаткового допуску до встановленого нормативу.

Для показників, зазначених в таблиці 1, надані робочі характеристики, які передбачають, що аналітичний
метод повинен як мінімум, бути здатний вимірювати
концентрації, рівні параметричному значенню, з межею
кількісного визначення, як це визначено в статті 2(2)
Директиви комісії 2009/90/EC, від 30% або менше відповідного параметричного значення, і мати невизначеність
результату вимірювання, як зазначено в таблиці 1.
До 31 грудня 2019 року держави-члени можуть дозволяти використання «правильності», «прецизійності» і «межі
виявлення», як зазначено в таблиці 2, в якості альтернативного набору метрологічних характеристик до «межі
кількісного визначення» і «невизначеності вимірювання»,
як зазначено відповідно у першому абзаці та таблиці 1.
Невизначеність вимірювань, надана в таблиці 1, не
повинна використовуватися в якості додаткового допуску
до встановленого нормативу.

Таблиця 2
Метрологічні характеристики методів, що використовуються для визначення показників

Таблиця 2
Метрологічні характеристики методів, що використовуються для визначення показників

Достовірність
Точність вимірювання

3)

Правильність
Прецизійність

В оригинале Директивы 98/83/ЕС в этой части о достоверности (правильности), точности (прецизионности) и пределе обнаружения речь не идет. Методика должна обеспечивать определение
параметра на уровне ПДК в целом, с пределом количественного определения не выше 30% от ПДК
параметра и с заданной неопределенностью.
Это соответствует COMMISSION DIRECTIVE 2009/90/EC Technical specifications for chemical analysis
and monitoring of water status. В статье 4 Минимальные критерии эффективности методов анализа,
которой указано:
1. Государства-члены должны обеспечить, чтобы минимальные критерии эффективности для всех
применяемых методов анализа основывались на неопределенности измерения 50% или ниже (k = 2),
оцененной на уровне соответствующих стандартов качества окружающей среды, и пределе количественного определения, равном или ниже 30% значения соответствующих стандартов качества окружающей среды.
Также в ст.2 (2) директивы 2009/90/EC дано определение предела количественного определения.
По сути – это минимальная концентрация параметра в пробе, которая может быть обоснованно определена с приемлемым уровнем точности в условиях анализа. Как видим, в директиве 2009/90/EC
повсюду речь идет не о пределе обнаружения, а о пределе количественного определения. А предел
обнаружения по своей сути – это минимальная концентрация аналита в пробе, которую возможно
обнаружить и зафиксировать на фоне колебаний и шумов базовой линии системы детекции прибора.
Само понятие и значения предела обнаружения носят больше идеологический характер, и малопонятны практикам. Производители измерительных приборов борются за потребителя, и часто
грешат низкими пределами обнаружения. Для практики количественного анализа более значимыми
и приемлемыми являются характеристики предела количественного определения прибора и методики. По сути это первая точка (концентрация) калибровочного графика. И значения этих двух метрологических характеристик методик измерения часто очень сильно разнятся. Так, например, в га1)
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зовой хроматографии предел детектирования ЭЗД составляет 8,86*10-15 г/с или предел обнаружения
5,0*10-5 мкг/дм³ вещества, а предел количественного определения равен 2,5 мкг/дм³. Другой пример по ААС: предел обнаружения элемента в электротермическом варианте – 4*10-5 мг/дм³, а предел
количественного определения – 5*10-3 мг/дм³. Как говорят, почувствуйте разницу. Поэтому во всем
мире осуществляется постепенный переход использования в лабораторном деле от понятия ”предел
обнаружения“ к понятию ”предел количественного определения“.
2)
В оригинале Директивы 98/83/ЕС все по-другому. На самом деле речь идет о том, что более
старые метрологические характеристики (”правильность“, ”прецизионность “ и ”предел обнаружения“) ограничиваются в сроках только их использования, и дополняются более современными и значимыми для методик анализа (”предел количественного определения“ и ”неопределенность измерения»). Во второй строке речь идет о неопределенности (uncertainty), а не о погрешности (error). Это
разные метрологические параметры, поскольку неопределенность (uncertainty) — это связанный с
результатом измерения интервал, выражающий диапазон значений, которые можно обоснованно отнести к измеряемой величине. А погрешность измерения (error) – отклонение измеренного значения
величины от её истинного (действительного, опорного) значения.
Поэтому везде в проекте и в названии таблицы 1 необходимо слово «похибка» заменить на «невизначеність» (или «непевність»). Также в этой фразе проекта «достовірність» необходимо заменить на
«правильність», «точність» на «прецизійність».
3)
В оригинале Директивы 98/83/ЕС название таблицы 2 дано так: Минимальные рабочие характеристики “правильность”, “прецизионность” и “предел обнаружения” — могут использоваться до 31
декабря 2019 года.
Поскольку правильность (trueness) — является выражением того, насколько близко есть среднее
значение бесконечного числа результатов наблюдений (полученных исследуемым методом) к опорному значению. Оценивается смещением усредненного результата от опорного (эталонного, истинного) значения;
Поскольку прецизионность (precision) — степень близости результатов между собой. Обычно ее
выражают статистическими параметрами, характеризующими рассеяние результатов, например,
среднеквадратичным отклонением;
Поскольку точность (accuracy) — мера близости единичного результата измерения к опорному
значению, оценивается по суммарной погрешности или расширенной неопределенности результата
определения. Как правило, исследуют две составляющие точности: правильность и прецизионность;
Поэтому везде в проекте «достовірність» необходимо заменить на «правильність», «точність» на
«прецизійність».
Продолжение таблицы

Редакция согласно проекту

Предлагаемая редакция

Примітки №№ 1 – 13 до таблиць 1 та 2

Примітки №№ 1 – 13 до таблиць 1 та 2

Похибка вимірювань

Невизначеність вимірювань

Достовірність є систематичною помилкою і є різницею
між середнім значенням великої кількості замірів та
точним значенням.

Правильність є систематичною помилкою і є різницею
між середнім значенням великої кількості замірів та
опорним значенням.

Точність є випадковою помилкою і зазвичай виражається як стандартне відхилення (у межах та між групою)
у розходженні результатів щодо середнього значення.
Прийнятною є правильність, що становить подвоєне значення відносного стандартного відхилення.

Прецизійність є випадковою помилкою і зазвичай
виражається як стандартне відхилення (у межах та між
групою) у розходженні результатів щодо середнього
значення. Прийнятною є прецизійність, що становить
подвоєне значення відносного стандартного відхилення.

Якщо значення похибки вимірювань не можуть бути
досягненні, повинно бути обраний найкращий наявний
метод (до 60%).

Якщо значення невизначеності вимірювань не можуть
бути досягненні, повинно бути обраний найкращий наявний метод (до 60%).

Значення достовірності, точності і похибки вимірювань
виражені в одиницях рН.

Значення правильності, прецизійності і невизначеності
вимірювань виражені в одиницях рН.

Прим. 9, 12, 13 похибка вимірювання

Прим. 9, 12, 13 невизначеність вимірювання
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В целом, более подробную информацию по терминологии в метрологии и аналитических
измерениях можно найти в:
1. International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms(VIM),
ISO/IEC Guide 99 : 2007, International Organization for Standardization(ISO) /International Electrotechnical Commission(IEC), Geneva, 2007.
2. International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms(VIM),
JCGM 200 : 2008, Joint Committee for Guides in Metrology(JCGM), 2008.
3. International vocabulary of metrology - Basic and general concepts and associated terms(VIM),
JCGM 200 : 2008 Corrigendum, Joint Committee for Guides in Metrology(JCGM), 2010.
4. International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM),
JCGM 200:2012, A previous version is published as ISO/IEC Guide 99: 2007, ISO Geneva.
5. V. J. Barwick, E. Prichard (eds.), Eurachem Guide: Terminology in analytical measurement – Introduction to VIM 3, Eurachem, 2011, ISBN 978-0-948926-29-7.
6. COMMISSION DIRECTIVE 2009/90/EC of 31 July 2009 laying down, pursuant to Directive
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, technical specifications for chemical analysis and monitoring of water status.
7. Также важен вопрос о сроках внедрения нового ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10. Возможно, в приказе о вводе в действие, либо самом нормативе, обозначить сроки полного введения в действие
(особенно по новым, дорогостоящим и сложным для водоканалов Украины параметрам и процедурам, например разработка и внедрение планов обеспечения безопасности воды) 5 или 10
лет после опубликования приказа. Вероятно, что ассоциация Украины в ЕС будет продолжаться
намного дольше, если еще раньше что-либо не поменяется. Даже не входя формально в Евросоюз как в структуру важно постепенно, постоянно и целенаправленно улучшать систему обеспечения украинцев качественной питьевой водой.
ВЫВОДЫ.

Проект нового ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, пригодной для потребления человеком» в целом полностью гармонизирован и соответствует COUNCIL
DIRECTIVE 98/83/EC of 3 November 1998 «on the quality of water intended for human consumption»
с изменениями и дополнениями, изложенными в COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2015/1787 of
6 October 2015 «amending Annexes II and III to Council Directive 98/83/EC on the quality of water
intended for human consumption».
Он уточняет понятия питьевой воды, пунктов соответствия качества питьевой воды и т.д.,
тем самым приводя в соответствие норматив с другими законодательными актами Украины.
Документ большее внимание уделяет надежности и частоте постоянного, текущего контроля качества питьевой воды при некотором упрощении общего количества обязательных параметров контроля, которые, тем более, не столь актуальны и значимы для Украины.
Норматив более демократичен, дает большую свободу выбора в определении и использовании программ мониторинга качества воды (параметров качества и частоты их контроля),
методик анализа параметров контроля. Это дает возможность учитывать местные условия из
широкого разнообразия общих условий работы водоканалов Украины: состав и степень загрязненности источника водоснабжения, используемые технологии водоподготовки, состояние водопроводных сетей, оснащенность производственных лабораторий и т.д.
Проект норматива соответствует современным мировым тенденциям:
• в области риск ориентированных подходов в работе водоканалов, в целом, и при разработке программ мониторинга качества воды, в частности;
• в части использования современных метрологических терминов и понятий, их применения при
выборе или разработке методик контроля параметров качества воды, в работе лабораторий;
• в области сотрудничества органов исполнительной власти, поставщиков питьевой воды и потребителей, учета пожеланий и информирования потребителей о качестве питьевой воды.
Для этого в проект ДСанПіН 2.2.4-171-10 следует внести изменения и дополнения, предложенные в настоящей статье.
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ТЕНДЕНЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ В ЄС
В.Я.Кобилянський
ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м.Харків, Україна

Розглянуто доповнення та зміни в мікробіологічному контролі якості питної води, викладені в
доповненнях до Директиви 98/83/ЄС. Наведено наукові обґрунтування необхідності перегляду вимог до якості питної води, представлені європейськими науковцями та фахівцями ВООЗ.

ТЕНДЕНЦИИ УЛУЧШЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ЕС
В.Я.Кобылянский
ООО «Научно-аналитический центр качества воды», г. Харьков, Украина

Рассмотрены дополнения и изменения в микробиологическом контроле качества питьевой воды,
изложенные в дополнениях к Директиве 98/83/ЕС. Изложены научные обоснования необходимости пересмотра требований к качеству питьевой воды, предоставленные европейськими учеными и специалистами ВОЗ.

TRENDS OF IMPROVING MICROBIOLOGY OF DRINKING WATER IN EU
V.Y.Kobylianskiy
Water quality research center, Kharkiv, Ukraine

Changes and update in the microbiological control of drinking water quality in Directive 98/83/EC are
considered. The scientific study of EU scientists and WHO experts supporting the revision of the drinking
water quality Directive are presented.
У 1999 році 36 країн європейського регіону підписали Протокол з проблем води і здоров’я
до Конвенції 1999 року про охорону і використання трансграничних річок і міжнародних озер.
Цей Протокол став першим міжнародним інструментом сталого управління водними ресурсами, пов’язаним із охороною здоров’я людини, зокрема, зі зменшенням захворювань, пов’язаних
з водою. І хоча переважна більшість жителів країн ЄС забезпечена якісною та безпечною питною водою, особливо якщо порівнювати з деякими районами Землі, де ситуація з питною водою
смертельно катастрофічна, європейці серйозно занепокоєні тенденціями негативного впливу
неякісної питної води на своє здоров’я.
Результатом такого занепокоєння стало створення громадянської ініціативи «Right2Water»
(«Право на Воду»), яку на квітень 2019 року активно підтримує близько 2 млн чоловік і їх число
щоденно зростає [1]. Ініціатива «Right2Water» покликана зробити високоякісну питну воду загальнодоступним суспільним ресурсом і благом.
Діяльність «Right2Water» призвела до активізації європейського парламенту у напрямку удосконалення законодавчої бази щодо якості питної води. Для обгрунтованості доповнень та змін
до базової Директиви ЄС 98/83 про питну воду Єврокомісія з питань екології замовила ряду європейських науково-дослідних організацій роботу з оцінки відповідності вказаної Директиви
сучасним вимогам. В 2016 році був опублікований звіт за підсумками цієї роботи [2], в якій досліджено ситуацію з питною водою в країнах ЄС за період з 2005 по 2013 роки. Також при фінансовій
підтримці Євросоюзу були підготовлені рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) щодо ключових напрямків перегляду Директиви ЄС 98/83 [3].
Особлива увага в роботі [2] була приділена мікробіологічній якості питної води, оскільки це,
на думку авторів, є першою лінією захисту здоров’я споживачів. Встановлення Директивою значень для мікробіологічних показників (E.coli і Enterococci) у поєднанні з моніторингом відповідності цим значенням і вимога щодо вжиття необхідних заходів для виправлення випадків не56
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відповідності зменшили вірогідність мікробіологічного забруднення питної води та можливий
вплив на здоров’я людини через хвороби, як, наприклад, діарея чи гастроентерит.
Однак, автори [2] акцентували увагу на тому, що були зафіксовані спалахи інфекційних
«водних» хвороб при відсутності при дослідженнях питної води кишкової палички та ентерококів. Загалом, приведена інформація про мікробіологічні спалахи, які можуть бути спричинені питною водою, викликані патогенними коліформними бактеріями, Cryptosporidium, Giardia,
Campylobacter, Shigella та Legionella.
Епідеміологічні дані щодо цих мікроорганізмів свідчать про збільшення кількості спалахів
в ЄС через хвороботворні Е. coli у період між 2008 і 2012 роками, без значних змін у спалахах,
пов’язаних з Shigella та Giardia. Випадки, пов’язані з Campylobacter, збільшилися в період 20072011 рр., але в 2012 р. продемонстрували незначне зниження.
Єдиний мікроорганізм, який мав виключно відношення до питної води – Legionella, показав значне зростання від початку моніторингу випадків хвороби легіонерів у 1987-2012 роках,
завдяки вдосконаленню національних схем спостереження і покращенню співпраці та звітності
країн-учасниць ЄС.
Епідеміологічні дані, ймовірно, є лише часткою спалахів та інцидентів, оскільки системи спостереження за хворобами, пов’язані з водою, не завжди здатні виявляти всі водні спалахи та випадки захворювання через методологічні проблеми.
Щодо позиції ВООЗ по перегляду Директиви ЄС 98/83, то вона базується на наступному
[3, с.18]:
1. Запроваджене Директивою загальне зобов’язання щодо оцінки мікробної безпеки питної
води шляхом контролю на відповідність показникам фекальні бактерії та загальне мікробне
число не забезпечує достатніх гарантій для охорони здоров’я.
2. Необхідні додаткові вимоги для захисту громадян ЄС від кишкових патогенів, зокрема вірусів і протозойних паразитів, а також опортуністичних патогенів, які можуть поширюватися в
мережі питної води або водопровідних системах, зокрема легіонели.
3. Виникнення спалахів легіонельозу та кишкових захворювань через системи питної води
спричиняє серйозне навантаження на здоров’я і може підірвати довіру громадян ЄС до безпеки
їх водопостачання.
На думку експертів ВООЗ, при порівнянні Директиви ЄС та Настанов ВООЗ є очевидним, що
Директива ЄС вже не відповідає сучасним підходам щодо безпеки водопостачання, а саме – новій
парадигмі, що ґрунтується на оцінці ризику, як основи Настанови ВООЗ з акцентом на мікробіологічну безпеку.
Бактеріологічний контроль якості питної води, який поширений в усьому світі, базується на
двох індикаторних організмах – кишковій паличці та ентерококах. Кишкова паличка як індикатор фекального забруднення води була запроваджена ще в 1892 році і з тих пір правильність
такого вибору не викликає сумнівів у фахівців.
Існує широкий спектр бактеріальних, вірусних, протозойних і гельмінтних патогенів, які
можуть бути присутніми в екскрементах і для яких є докази того, що вони можуть перебувати в питній воді і викликати хвороби, що передаються через воду (наприклад, бактерії, такі як
Campylobacter, Salmonella, Shigella, enterohemorragic E.coli, віруси, такі як норовірус, ентеровірус,
аденовірус, ротавірус, вірус гепатиту А і Е, паразитичні найпростіші, такі як Cryptosporidium і
Giardia, гельмінти, такі як Ascaris). Проводити моніторинг всього цього комплексу патогенів є
надзвичайно вартісною процедурою і в практиці водопостачання не має шансів на реалізацію.
Тому використання індикаторних організмів є доцільним і виправданим, їх запровадження
суттєво підвищило рівень безпеки населення.
Однак використання цих мікробних показників має серйозні недоліки, які ВООЗ узагальнила
як «занадто пізно» та «занадто мало» [3, с.19].
Занадто пізно, тому що результати бактеріологічного аналізу отримують через певний час
після того, як питна вода вже була спожита. Тому досить часто першими помічають погіршення
якості води саме споживачі, коли змінюються органолептичні показники – колір, запах, присмак
води. Зрозуміло, що недолік «занадто пізно» – це серйозна загроза життю та здоров’ю людей.
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Відмітимо, що ця проблема стала надзвичайно актуальною в Україні через катастрофічний стан
водопровідних та каналізаційних мереж, через що патогенне забруднення питної води може відбутися безпосередньо біля точки її споживання.
Занадто мало, тому що індикаторні бактерії не є показовими при вірусному та паразитарному забрудненні питної води. Це пов’язано з тим, що сучасні водоочисні споруди успішно справляються з очищенням води від бактерій, але є малоефективними по відношенню до вірусів та
паразитарних організмів. Наприклад, вірус гепатиту А є дуже стійким до хлору, а аденовірус
проявляє високу стійкість до ультрафіолетового опромінення. Також найпростіші Giardia та
Cryptosporidium виживають у питній воді при її знезараженні на рівні, який є гарантовано достатнім для знищення бактерій. В результаті все частіше фіксуються випадки, коли фекальні
індикаторні бактерії у воді не визначаються, але вода інфікована патогенами, які спричиняють
спалахи інфекцій, небезпечні для людини.
Також ВООЗ звертає увагу на значну загрозу безпечному водопостачанню з боку так званих
опортуністичних інфекцій, які не є фекального походження, але які населяють водне середовище. Це, зокрема, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa, нетуберкульозні мікобактерії та
інші.
Легіонельоз – це серйозна форма пневмонії, що викликається вдиханням крапель води (аерозолів) з систем гарячого водопостачання, в яких легіонелла може розмножуватися. Легіонельоз,
на відміну від шлунково-кишкових інфекцій, які поширюється через їжу, воду і від людини до
людини, майже виключно пов’язаний з аерозолями, що походять з водних систем, включаючи
системи гарячої води в будівлях, кондиціонери, фонтани і т.п.
Захворюваність легіонельозом в ЄС становить 11,4 на мільйон європейців, що становить
близько 6 000 випадків на рік з летальністю до 10%. Через недостатню діагностику та недостатнє інформування, справжня захворюваність може бути значно вищою, ніж повідомляється. Це
призводить також до значних фінансових втрат. Наприклад, для США, прямі витрати на охорону
здоров’я через легіонельоз становлять 434 мільйони доларів на рік (13000 хворих) [3, с.22].
Зважаючи на викладене, ВООЗ настійливо рекомендує наступне:
1. Ввести вимогу щодо оцінки ризику розповсюдження легіонел у теплових установках для
питної води в будівлях.
2. Ввести вимогу оперативного моніторингу температури для контролю ефективності заходів, які повинні запобігати розповсюдженню легіонел.
3. Ввести вимогу для проведення моніторингу Legionella з встановленим тригерним значенням, на підставі якого вводяться коригувальні дії для запобігання подальшого розповсюдження Legionella.
4. Ввести реагування, що ґрунтується на оцінці ризику, з більш серйозними та швидкими
коригувальними діями, коли виявляються більш високі концентрації Legionella, ніж тригерні значення.
5. Обговорити необхідні умови впровадження ризик-орієнтованого підходу та витрат на
контроль.
Виходячи з того, що легіонельоз в ЄС найбільш небезпечною водною інфекцією, яка призводить щорічно до загибелі близько тисячі чоловік, ВООЗ вважає за необхідне включити в Директиву ЄС 98/83 Legionella як параметричний показник, встановивши тригерне значення 1000 бактерій на 1 л води.
Але необхідно враховувати значні витрати на впровадження цього показника. Наприклад, загальні витрати у Нідерландах, пов’язані з контролем інфікування води легіонелами, оцінюється
в 23 мільйони євро на рік для 10 000 установок в пріоритетних будівлях (лікарні, готелі, пансіони, басейни та інші соціальні об’єкти).
На підставі наукових рекомендацій 1 лютого 2018 року Європейська Комісія опублікувала
пропозицію [4] щодо перегляду Директиви, яка відповідає Європейській громадянській ініціативі «Right2Water», і базується на перевірці придатності, за чим було зроблено висновок про те, що
20-річна директива відповідає меті, але потребує оновлення. Основними елементами пропозиції
є оновлення стандартів якості води, запровадження підходу, що ґрунтується на оцінці ризику,
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моніторингу води, вдосконалення та раціоналізація інформації, що надається споживачам, гармонізація стандартів для матеріалів, що контактують з питною водою, та введення зобов’язань
покращити доступ до води.
У Європейському Парламенті Комітет з навколишнього середовища, охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів (ENVI) прийняв свій звіт 10 вересня 2018 року [5].
Пленарне голосування по доповіді Комітету ENVI та про відкриття міжінституційних переговорів відбулося 23 жовтня 2018 року. Більшістю голосів було підтримано пропозиції зі зміни Директиви, в яких стосовно мікробіологічних параметрів, за рекомендацією ВООЗ, до списку
були додані нові параметри, такі як спори Clostridium Perfringens, коліформні бактерії, соматичні
коліфаги та Legionella. Також до мікробіологічних параметрів було віднесено показник «каламутність».
Спори Clostridium perfringens призначені для перевірки того, що система водопостачання забезпечує достатню ліквідацію Cryptosporidium і Giardia.
Соматичні коліфаги призначені для перевірки того, що система водопостачання забезпечує
достатню ліквідацію ентеровірусів.
Каламутність необхідна для моніторингу ефективності процесів фільтрації питної води,
оскільки встановлено, що знезараження води більш ефективне при зниженні каламутності води.
Таким чином, удосконалення нормативної бази Євросоюзу щодо питної води в першу чергу
стосується гарантованого забезпечення відповідності якості та безпеки питної води мікробіологічним показникам.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. https://www.right2water.eu.
2. Klaassens E., Kros H., Romkens P., de Vries W., Hulsmann A., Schellekens J. Study supporting the
revision of the EU Drinking Water Directive. – Rotterdam: Ecorys. – 2016. – 118 р.
3. Support to the revision of Annex I Council Directive 98/83/EC on the Quality of Water Intended
for Human Consumption (Drinking Water Directive). Recommendations. – Drinking Water Parameter
Cooperation Project. – Bonn, 11 September 2017.
4. Laaninen T. Revision of the Drinking Water Directive. – EPRS | European Parliamentary Research
Service. – October 2018. – 8 p.
5. Dantin M. Report Quality of water intended for human consumption. Amendments 001-160 by the
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. – 17.10.2018. – 97 p.

59

ЕТЕВК-2019
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ УКРАИНЫ
Полищук А.А.
ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Рассмотрена совокупность проблем обеспечения микробиологической безопасности водопроводной воды Украины и надежности работы систем обеззараживания питьевой воды.

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОПРОВІДНОЇ
ВОДИ УКРАЇНИ
Поліщук А.А.
ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал», м.Одеса, Україна

Розглянуто сукупність проблем забезпечення мікробіологічної безпеки водопровідної води України
і надійності роботи систем знезараження питної води.

PROBLEMS OF ENSURING MICROBIOLOGICAL SAFETY OF TAP
WATER OF UKRAINE
Polischuk A.A.
LLC «Infox» Infoxvodokanal, Odessa, Ukraine

The set of problems of ensuring the microbiological safety of tap water in Ukraine and the reliability of
drinking water disinfection systems is considered.
Вода питьевая – это вода, состав которой по органолептическим, микробиологическим, паразитологическим, физико-химическим, и радиационным показателям отвечает требованиям государственных стандартов и санитарного законодательства. Такое определение дают Закон України
«Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. N 2918-III, ДСанПіН
2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, пригодной для потребления человеком» и другие нормативно-правовые документы. Во главу определения качества питьевой воды
обоснованно ставится ее микробиологическая безопасность. Она достигается на предприятиях
водоснабжения, прежде всего водоподготовкой, включающей стадию обеззараживания воды.
При выборе технологии обеззараживания (дезинфектанта) обычно учитывают:
• состав исходной воды,
• его биологическую активность, надежность обеззараживания,
• токсичность его и возможных побочных продуктов (безопасность для человека и экологии),
• доступность сырья и материалов,
• простоту технологического решения,
• производительность и непрерывность процесса,
• его трудоемкость, возможность автоматизации,
• эффективность, экономичность технологии, включая устройства, материалы, реактивы,
энергетику, и т.д.,
• удобства и предпочтения потребителей.
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В целом эффективность процесса обеззараживания зависит от:
• общего содержания микроорганизмов,
• биологических особенностей микроорганизмов, их резистентности,
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•
•
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•

бактерицидности дезинфектантов,
дозы дезинфектанта,
устойчивости (пролонгированности) действия дезинфектанта во времени,
состояния водной среды (хлоропоглощаемость, содержание ООУ, мутность, буферная емкость воды, рН, температура напр.),
• конструкции и состояния РЧВ (эффективность перемешивания, хлороемкость),
• условий проведения процесса (время контакта, условия смешивания и т.д.),
• материала и состояния трубопроводов (хлороемкость, вторичное заражение).
В настоящее время основными способами обеззараживания воды являются:
• физические – термическая обработка (проще говоря кипячение), энерго-активационные
методы (УФ-облучение, воздействие ультразвуком), мембранные технологии;
• химические – введение в воду сильных окислителей (хлора и его производных (гипохлорита натрия или кальция, хлорамина Б или Т, солей хлорциануровой кислоты, диоксида
хлора), йода, марганцевокислого калия, перекиси водорода, озона), серебра или других
металлов, обладающих олигодинамическим действием на микроорганизмы, биоцидных
органических веществ (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - “АКВАТОН - 10”).
При этом общая зависимость эффективности и стоимости технологий водоподготовки от
уровня загрязнения исходной воды показана на Рис.1. В случае дополнения или изменения
существующей технологии другими реагентами или материалами, происходит плавный рост
стоимости обработки воды вследствие увеличения эксплуатационных затрат. Для существенного улучшения эффективности водоподготовки необходимо привлекать новые технологические
процессы – озонирование, УФ-облучение, мембранную фильтрацию. Тогда необходимо быть готовыми к резкому росту стоимости обработки воды за счет увеличения, прежде всего капитальных, а также эксплуатационных затрат.

Рис. 1. Общая зависимость эффективности и стоимости технологий водоподготовки от уровня
загрязнения исходной воды.
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Сегодня нет универсального, преобладающего по всем характеристикам метода обеззараживания воды. Однако, по аналогии с известным общепринятым соотношением цена/качество,
по критерию соотношения цена/эффективность обеззараживания хлор является лидером
применения в процессах обеззараживания питьевой воды.
Вот так выглядит соотношение основных способов дезинфекции, используемые водоканалами при обработке водопроводной воды, на рис.2.

Рис. 2. Частота объемного применения основных способов обеззараживания воды.
Сегодня в силу усложнения ПБХ при работе с хлором водоканалы переходят на гипохлорит
натрия или хлор, производимый на месте. Повышение цены обеззараживания при этом составляет 3-5 раз.

Рис. 3. Схема использования гипохлорита натрия: А – привозной, В – производимый на месте
электролизный.
Однако в 2018 году мы впервые столкнулись с проблемой сбоев поставок и резкого повышения цены хлора и гипохлорита натрия. Казалось бы, водоканалы, использующие электролизные
установки на месте, оказались более защищенными. Однако пример Измаила в июне 2016 г. в
условиях кризисной ситуации показал серьезный недостаток такого подхода, когда при необходимости не возможно оперативно многократно повысить дозу активного хлора в сети (нарастить его производство) вследствие технических ограничений метода. Также сомнительно в
этом случае выглядит выполнение требования наличия двухнедельного запаса дезинфектанта.
В целом, повышение цены на хлор в 4-5 раз совершенно не обоснованно. Основные затраты
при получении хлора составляет электроэнергия, поскольку это электролизное производство.
Цена природного газа влияет опосредованно через ТЭС. Также хлор является побочным продук-
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том электролиза водного раствора хлорида натрия, а основным – щелочь, гидроксид натрия.
Всегда себестоимость побочного продукта производства не может быть выше себестоимости
основного. А сегодня отпускная оптовая цена гидроксида натрия находится на уровне 20 тысяч грн/т.
АО «Днепразот» – многопрофильное химическое предприятие. На себестоимость конкретной
продукции влияет вся огромная инфраструктура. Также возможно желание руководства часть
затрат по карбамидо-аммиачному комплексу, сильно зависящему от цены природного газа, перенести на хлорорганический комплекс. Это называется перекрестным субсидированием, от которого Украина хочет уйти.
Поскольку предприятие монополист в Украине, поэтому здесь необходимо и власть употребить. Существует два крайних варианта решения проблемы обеспечения хлором: строительство
водоканалами собственного завода по производству хлора или национализация АО «Днепразот».
Первый вариант связан с экономическими трудностями и рисками, второй – с политическими.
Принято решение о создании региональных резервов дезинфицирующих средств на случай аварийных и непредвиденных ситуаций.
Также существуют общие проблемы обеспечения микробиологической безопасности водопроводной воды, помимо технологий обеззараживания и их контроля, находящиеся вне текущих возможностей водоканалов.
Это, прежде всего экологическое состояния природных источников воды, особенно поверхностных. Оно связано с наличием далеко не у всех водоканалов 2-ой и 3-ей санитарных зон
охраны водозабора и не выполнением требований по ним. В слабой эффективности работы бассейновых управлений рек заключены определенные возможности по улучшению состава и качества поверхностных вод. Следует добиваться полного прекращения сброса неочищенных
сточных вод, постепенного уменьшения сброса недостаточно очищенных сточных вод,
обеспечения охраны водоемов от микробного загрязнения путем обеззараживания сточных вод. Кроме введения в законодательную базу Украины разного рода экологических аудитов, эти проблемы решаются мало.
Текущее техническое и санитарное состояние распределительных сетей водоканалов
Украины оставляет желать лучшего. Замена старых труб на новые из современных материалов является важной составляющей обеспечения микробиологической безопасности питьевой
воды. Сходная проблема с техническим и санитарным состоянием внутридомовых сетей. Здесь
необходимо создавать условия для появления ответственного собственника. В целом замена
инфраструктуры подачи воды позволит устранить риски по микробиологическим параметрам качества питьевой воды в точке соответствия у потребителя. Усилий в этом направлении предпринимается крайне мало.
Сегодня усложнилась проблема усиления загрязненности общегородских сточных вод и эффективности их очистки на существующих СБО. Водопотребление за последние 10-15 лет упало в 2-3 раза, водоотведение уменьшилось также в 2-3 раза. Вследствие этого насыщенность
сточных вод на входе в СБО по многим параметрам (микробиология, ХПК, БПК, группа азота,
фосфора, ПАВ и т.д.) также увеличилось в несколько раз. Поэтому для N, например, крайне важно
внедрять технологии денитрификации для его удаления в виде N2, для фосфора – реагентное
химическое осаждение в виде малорастворимых фосфатов.
Вопросы наличия очистных сооружений, степени очистки, учета и контроля сточных вод,
сбрасываемых предприятиями в общую систему канализации, требуют особого внимания. Сегодня нет достоверных баз данных по деятельности городских предприятий, поэтому затруднен
их контроль.
В целом контроль и очистка сточных вод (реконструкция очистных сооружений, внедрение новых технологий) является архиважной проблемой в свете обеспечения качественной (микробиологически безопасной) питьевой водой. Сегодня на рынке достаточно
широко представлены технологии очистки сточных вод и утилизации осадков.
Существует проблема оперативности и необходимой достаточности и непрерывности контроля микробиологической безопасности воды. Традиционные методы микробиологического
63

ЕТЕВК-2019
анализа позволяют достичь результата в лучшем случае через 24-36 часов. Это достаточно долго. Фирма IDEXX (США) предлагает лучшие на сегодня подходы, анализ длится всего 18 часов
(Colilert). Относительно «мгновенные» датчики на основе биомаркеров находятся пока на стадии научных разработок.
Научные споры по индикаторным микроорганизмам, методам и методикам их определения
продолжаются… Большинство новых технологий для эффективного обнаружения микробиологического загрязнения воды в режиме реального времени включают биологические датчики,
или биосенсоры, которые обнаруживают аденозинтрифосфат (АТФ), белки, такие как ферменты,
и используют методы иммуноферментного анализа и полимеразной цепной реакции (ПЦР). Основной проблемой при использовании биосенсоров является их чувствительность к биологическим загрязнителям (т. е. микроорганизмам).
В проекте нового ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10 предлагается замена: ОМЧ при температуре 36±1 °C
на ОМЧ при температуре 22±1 °C. ОМЧ при температуре 36±1 °C – показатель, который свидетельствует о внешнем антропогенном загрязнении воды условно-патогенной микрофлорой.
ОМЧ при температуре 22±1 °C – показатель, который свидетельствует о наличии естественной
микрофлоры воды. ОМЧ при температуре 36±1 °C рекомендуется для определения и оценки возможных колебаний ОМЧ для известного источника и водопроводных сетей, а при температуре
22±1 °C – для оценки новых источников питьевого водоснабжения. 1-й показатель определяется
в течение 24±2 часов, 2-й – 48 часов, согласно МУ Санбаканализ питьевой воды №60 от 03.02.05 г.
Согласно рекомендуемого проектом ISO 6222:1999, IDT (ОМЧ), в п.4 описан принцип определения ОМЧ. Инокулируют специфическую среду выращивания микроорганизмов на чашках
Петри, используя определенный объем неразбавленной пробы или в результате разбавления
пробы. Инкубировать пробы можно при температуре 36±2 °C в течение 44±4 ч, или при температуре 22±2 °C в течение 68±4 часа.
Возможно, для контроля водопроводных сетей более целесообразно оставить ОМЧ при
температуре 37 °C. Важно не ухудшать надежность и оперативность контроля качества воды.
Очень большая разница во времени получения результатов анализа.
Ввиду отсутствия возможности быстрого проведения микробиологического анализа необходимы:
• Высокая культура применения технологий обеззараживания, выполнения необходимых
регламентных работ,
• Анализ получаемых результатов и выявление возможных негативных трендов.
ВЫВОДЫ.

В целом очень важен системный подход при решении вопросов качества водоснабжения.
• Состояние, чистота источника водоснабжения,
• Технология водоподготовки (в т.ч. обеззараживания),
• Надежность систем подачи воды (логистика)
– три главных составляющих успеха обеспечения качества питьевой воды в точке соответствия у потребителя.
Учитывая известное всем общее состояние водоснабжения, сегодня технология обеззараживания – не самая главная проблема водоканалов Украины.
В настоящее время главный тренд в ЕС – постепенный уход от обеззараживания воды. По
крайней мере, минимизация процессов дезинфекции с преимуществом за УФ облучением. Любое вмешательство, добавление активного агента в природную воду всегда является риском со
всевозможными побочными эффектами. При хорошем качестве исходной воды и надлежащей
логистике это просто не нужно.

64

ЕТЕВК-2019
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА КАЛАМУТНІСТЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ
В.Я.Кобилянський,
ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м. Харків, Україна
В.Д.Колотило
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Обговорюються рекомендації ВООЗ щодо змін підходу до оцінки каламутності водопровідної води.
Аналізується відповідність цим рекомендаціям законодавчих актів про питну воду ЄС, США та
України. Наведені дані досліджень взаємозв’язку каламутності води з іншими показниками її якості у Харківському водопроводі.

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ МУТНОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ
В.Я.Кобылянский,
ООО «Научно-исследовательский центр качества воды», г.Харьков, Украина
В.Д.Колотило
КП «Харьковводоканал», г.Харьков, Украина

Обсуждаются рекомендации ВОЗ относительно изменений подхода к оценке мутности водопроводной воды. Анализируется соответствие этим рекомендациям законодательных актов о
питьевой воде ЕС, США и Украины. Приведены данные исследований взаимосвязи мутности воды
с другими показателями ее качества в Харьковском водопроводе.

THE VALUE OF TURBIDITY FOR PROVISION OF TAP WATER
MICROBIOLOGICAL QUALITY
V.Y.Kobylianskiy,
Water quality research center, Kharkiv, Ukraine
V.D.Kolotilo
ME «Kharkivvodokanal», Kharkiv, Ukraine

The WHO recommendations regarding changes in the approach to assessing turbidity of tap water are
discussed. Compliance with these recommendations of the EU, US, and Ukraine’s drinking water legislation
is analyzed. The data of investigations of connection between turbidity and other water quality parameters
in the Kharkiv supply water system is given.
Каламутність води – органолептичний показник якості питної води, загальноприйнятий як
одна з характеристик прозорості води. Каламутність викликана наявністю у воді завислих речовин ‒ часточок бруду, мулу, глини, піску, мікроорганізмів (фіто- та зоопланктону), молекул, іонів
із розмірами від 5∙10–9 до 10–4 м.
Останнім часом сформувалося чітке розуміння того, що каламутність – це не лише чисто органолептична або естетична оцінка сприйняття споживачем якості питної води, але й показник,
який безпосередньо визначає чи впливає на ряд фізико-хімічних та мікробіологічних показників. Завислі речовини є своєрідним депо, в якому здатні накопичуватися токсичні речовини,
бактерії, віруси, паразитарні організми. Так, за каламутності 0,1 НОК (нефелометричні одиниці
каламутності) у воді присутні 200 млн завислих частинок розміром 1 мкм, у тому числі й небезпечних для здоров’я людини.
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Тому одним із важливих результатів перегляду базової щодо питної води Директиви 98/83
ЄС є зміна в оцінці значимості показника каламутності води. Відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) [1] каламутність пропонується перенести в розділ
мікробіологічних показників якості води Директиви. В діючій редакції Директиви каламутність
вказана в розділі С «Індикаторні показники».
Поєднання показника каламутності з мікробіологічними показниками ВООЗ пояснює тим,
що технологічний онлайн контроль каламутності води при її водозаборі дозволяє виявляти різкі
зміни каламутності, при яких необхідно оперативно провести відбір проб води для аналізу на
кишкову паличку та соматичні коліфаги.
Загалом, резолюція ВООЗ стосовно каламутності питної води є наступною [1].
1. Важливо внести ясність щодо різних функцій каламутності. На сьогодні цей показник згідно Директиви в основному орієнтований на прийнятність для споживачів («прийнятний для
споживачів і без аномальних змін»), але при цьому вказується, що при обробці поверхневих вод
очищена вода не повинна мати каламутність вище 1 НОК (нефелометрична одиниця каламутності). Але необхідно визнати важливу роль каламутності в управлінні процесом фільтрації і задля
забезпечення ефективності дезінфекції має бути зниження каламутності до мінімально можливих значень.
2. Тому для поліпшення боротьби з кишковими патогенами в питній воді пропонується підвищити вимоги до моніторингу каламутності наступним чином:
а) запровадити вимоги до оперативного моніторингу каламутності як показника ефективності фільтраційних процесів, передбачивши параметричне значення каламутності на
виході кожного фільтра менше 0,3 НОК (для 95% проб), і не більше 0,5 НОК протягом безперервних 15 хвилин. Ці значення повинні бути досягнуті водоканалами в нормальних
умовах їх функціонування. Вимога повинна бути доповнена приміткою, що рівні каламутності повинні зберігатися настільки низькими, наскільки це можливо;
б) ввести окрему вимогу до моніторингу каламутності для малих систем водопостачання
з параметричним значенням менше 1,0 НОК, оскільки в цих системах обмежені можливості з очищенням води і вони можуть не досягти вищезазначених низьких рівнів каламутності;
в) ввести параметричну величину менше 4,0 НОК для питної води безпосередньо у споживача, оскільки така каламутність візуально людиною не визначається, тому не очікується
негативного впливу на прийнятність для споживачів.
Таким чином, після введення в дію змін до Директиви 98/83 ЄС в країнах Євросоюзу буде
встановлено два нормативних значення каламутності питної води на виході водоочисних споруд: для великих водопроводів – 0,3 НОК і для малих – 1,0 НОК. Крім того, буде встановлено
допустиме значення каламутності питної води в крані споживача – 4,0 НОК. Бачимо, що реалізується «мікробіологічний» підхід до показника каламутність – на етапі знезараження водопровідної води її каламутність повинна бути наскільки можливо низькою, щоб забезпечити
максимальну ефективність технології знезараження. В крані споживача каламутність може
бути вищою, тому що цей показник не має безпосереднього негативного впливу на здоров’я
людини.
Відмітимо, що подібний підхід не є новаторським. Він вже десятки років працює в США. Відомо, що якість питної води в США регулюється нормативно-правовим актом National Primary
Drinking Water Regulations (національні первинні нормативи якості питної води), який згідно
федеральному Закону про безпечну питну воду затверджує агентство з охорони навколишнього середовища. По суті, це національний стандарт якості питної води США. В цьому документі
каламутність внесена в розділ «Мікроорганізми», що базується на підтвердженому ВООЗ факті,
що високий рівень каламутності води часто пов’язаний з високим рівнем забрудненості води
патогенними вірусами, бактеріями та паразитами.
Стандартом встановлюється для систем водопостачання, які використовують звичайну або
пряму фільтрацію, що каламутність води не повинна перевищувати 1,0 НОК і для 95% проб води
в будь-який місяць каламутність не повинна бути більшою 0,3 НОК. Для інших систем водопо-

66

ЕТЕВК-2019
стачання, які використовують фільтрацію, відмінну від звичайної або прямої, встановлюється
величина не більше 5 НОК.
Національний стандарт кожні 6 років переглядається. Останній перегляд відбувся 2 роки
тому і стосовно показника каламутність ніяких змін не було.
В Україні гігієнічні нормативи на питну воду встановлюються ДСанПіН 2.2.4-171-10, який
діє з 2010 року. Каламутність віднесено до органолептичних показників в розділі «Санітарно-хімічні показники» і встановлено на рівні 1,0 НОК для поверхневих вододжерел та 2,6 НОК – для
підземних вододжерел. До 2020 року у водоканалів є можливість встановлювати каламутність
на рівні до 3,5 НОК, якщо краще не можливо з технологічних причин. Величина 1,0 НОК також
встановлена для питної води з пунктів розливу води та бюветів.
Таким чином, бачимо, що Україна на цей момент відносно каламутності води дотримується
європейських вимог, але у випадку, якщо зміни до Директиви 98/83 ЄС стосовно величини 0,3
НОК будуть затверджені, ситуація погіршиться.
Відомо, що переважна більшість водоканалів України експлуатує споруди питної водопідготовки, які проектувалися під вимоги ГОСТ 2874-82, в якому каламутність встановлювалася на
рівні 1,5 мг/дм³ (2,6 НОК). Тому навіть показник 1,0 НОК на сьогодні є важко доступним. Зрозуміло, що величина 0,3 НОК є реальною лише після проведення сучасної технологічної модернізації,
яка потребує надзвичайно великих коштів.
На рис.1 наведені дані з каламутності водопровідної води в м.Харкові за період 1989-1998 роки,
з яких видно, що технології водопідготовки успішно справлялися з вимогами ГОСТ 2874-82 – каламутність витримувалася на виході з очисних споруд в межах 1,5 мг/дм³. Але величину каламутності на рівні до 1,0 НОК (0,58 мг/дм³) витримати постійно не вдається.

Рис.1. Каламутність питної води в Харкові за період 1989-1998 роки
В 2006 році з метою встановлення реальних технологічних можливостей існуючої системи
фільтрації питної води було проведено тестування одного з блоків споруд водопідготовки м.Харкова на відповідність нормативам США (каламутність 0,3 та 1,0 НОК).
З рис.2 видно, що в літній період (після паводку і до моменту літнього «цвітіння»), коли каламутність води у водозаборі мінімальна і стабільна, можливо отримувати питну воду з каламутністю 0,3-1,0 НОК. Однак, це досягалось значним зниженням об’ємів виробництва води та суттєвими фінансовими витратами, пов’язаними з різко підвищеним витрачанням реагентів. Крім
того, при погіршенні якості річкової води, що видно на піку в кінці липня та на початку серпня,
утримати каламутність очищеної води на потрібному рівні не вдалося.
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Це підтвердило наше припущення, що технологічний ресурс наявної системи фільтрації водопровідної води практично вичерпано. Перехід на нові стандарти якості води, зокрема за показником каламутність, без адекватної технологічної модернізації не є можливим.

Рис.2. Каламутність питної води в Харкові в 2006 році
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОГІРШЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ У ВОДОВОДАХ
Сорокіна К.Б.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
м. Харків, Україна

Проведений аналіз застосування реагентів для знезараження питної води з метою запобігання
погіршення її якості внаслідок розвитку мікроорганізмів і гідробіонтів в обростаннях та відкладеннях водоводів.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ
ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УХУДШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА В ВОДОВОДАХ
Сорокина Е.Б.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова,
г. Харьков, Украина

Проведен анализ применения реагентов для обеззараживания питьевой воды с целью предотвращения ухудшения ее качества в результате развития микроорганизмов и гидробионтов в обрастаниях и отложениях водоводов.

SUBSTANTIATION OF SELECTION OF EFFECTIVE TECHNOLOGIES WATER
DISINFECTION TO PREVENT DETERIORATION OF ITS QUALITY IN PIPELINES
Sorokina K.B.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

Analysis of use of reagents for disinfection of drinking water in order to prevent deterioration of its quality
as a result of microorganisms and hydrobionts cultivation in fouling and sediment conduits has been
carried out.
Знезараження води – завершальний етап процесу водоочищення. Метою його є пригнічення життєдіяльності хвороботворних мікроорганізмів, які містяться у воді. Основою для санітарно-гігієнічного нормування якості води є її відповідність вимогам безпеки в епідеміологічному і
токсикологічному відношенні [1].
Методи, що застосовують у світовій практиці для знезараження питних і очищених стічних
вод, умовно поділяють на такі основні групи:
- хімічні (за допомогою сильних окисників);
- фізичні (з використанням різних випромінювань, кип’ятіння тощо);
- фізико-хімічні (ультрафільтрація, флотація, коагуляція, сорбція, електрофільтрування
та ін.).
Ефективність застосування кожного методу і витрати на його реалізацію залежать від загального вмісту органічних домішок і завислих речовин в оброблюваній воді, температури та рН
води, вихідної концентрації в ній бактерій, вірусів та інших факторів. Кожен з методів характеризують певною інтенсивністю впливу на оброблювану воду – дозою реагентів або випромінювань.
До застосовуваних у водопідготовці окисників відносять кисень О2, озон О3, хлор Cl2, діоксид
хлору ClO2, гіпохлорит натрію NaClO, гіпохлорит кальцію Ca(ClO)2, перманганат калію KMnO4 та
перекис водню H2O2. Особливості дії окисників залежать від рН і температури води, наявності та
пропорцій важко- і легкоокиснюваних сполук.
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Крім дезінфекції, застосування окиснювачів при очищенні природних вод для систем централізованого водопостачання направлено на вирішення комплексу інших проблем – корекції її
забарвленості, каламутності, присмаку і запаху. Дозування в воду окиснювачів широко застосовують на різних стадіях водопідготовки як спосіб знебарвлення, дезодорації, коагуляції, знезалізнення, деманганації, зниження окиснюваності води.
Жоден із сучасних методів обробки води не забезпечує її абсолютного очищення від мікроорганізмів. Але навіть якщо б система водопідготовки і могла сприяти повному видаленню з
води всіх мікроорганізмів, то завжди залишається велика ймовірність вторинного забруднення
очищеної води при її транспортуванні трубопроводами, зберіганні в ємностях, контакті з атмосферним повітрям та ін.
Відомо, що в системах питного водопостачання з поверхневих і підземних вододжерел та великою протяжністю магістральних водоводів (кілька десятків кілометрів) в процесі експлуатації
спостерігається погіршення якості питної води внаслідок розвитку мікроорганізмів і гідробіонтів в обростаннях та відкладеннях водоводів [2].
Вода підземних вододжерел, як правило, є високоякісною в санітарно-бактеріологічному відношенні. Однак вона містить достатню кількість непатогенних мікроорганізмів (найбільш поширеними є залізо- і сіркобактерії), негативний вплив яких на стан водоводів і якість води при її
тривалому транспортуванні в даний час виявляється все частіше.
Поверхневі води, що пройшли обробку на водоочисних спорудах, відрізняються від підземних кількістю і різноманітністю мікрофлори і гідробіонтів, великим вмістом органічних сполук
і біогенних елементів та внаслідок цього більш інтенсивними біологічними процесами в системах транспортування, що приводять до погіршення якості води.
Практика водопостачання свідчить про недостатню бар’єрну роль водоочисних споруд щодо
сапрофітної мікрофлори і гідробіонтів, проникнення яких з очищеною водою в магістральні водоводи та розподільну мережу обчислюється за біомасою десятками і сотнями мг на 1 м³ води.
Крім того, джерелом біологічного забруднення водопровідної системи як поверхневих, так і
підземних вод можуть бути організми, які проникають із ґрунту або повітряним шляхом в резервуари (у вигляді яєць, цист, спор) внаслідок їх неповної герметичності або потрапляють у питну
воду при аваріях, ремонтних роботах на водопровідних мережах.
При тривалому транспортуванні води магістральними водоводами та у розподільчій системі,
наявності застійних зон (проміжні резервуари, тупикові ділянки) створюються сприятливі умови для накопичення і розвитку в системах водопостачання мікрофлори, утворення біообростання та відкладень, чому сприяє наявність у воді органічних сполук і біогенних елементів. Також
необхідно враховувати зношеність трубопроводів, ступінь якої іноді досягає 70–80 %.
В результаті життєдіяльності та відмирання організмів якість питної води погіршується: підвищуються каламутність, забарвленість, вміст продуктів біокорозії, погіршуються органолептичні, санітарно-бактеріологічні та гідробіологічні показники.
Забезпечення і підтримка якості води в міських водопровідних мережах є актуальним завданням, що вимагає неординарного підходу та полягає не тільки у проведенні відповідних досліджень динаміки зміни фізико-хімічних, бактеріологічних та інших показників протягом всього
руху води від джерела водопостачання до споживача, але і врахування різних ситуацій на водопровідній мережі, наприклад, зменшення водоспоживання, зниження швидкостей руху води,
старіння водопровідної мережі, облік перепадів тиску та ін.
Велике значення для запобігання розвитку біологічних процесів у водопровідних системах і
погіршення якості води має застосування ефективних заходів із знезараження води.
Пролонгований (такий, що консервує) ефект забезпечується тільки речовинами, які містять хлор.
Бактерицидна активність різних хлорреагентів пов’язана з величиною їх окисно-відновного
потенціалу, який при інших рівних умовах зростає в ряду: хлорамін → хлорне вапно → гіпохлорити → хлор → діоксид хлору [3].
На вітчизняних очисних спорудах систем водопостачання до останнього часу для знезараження використовувався в основному метод знезараження води з використанням газоподібного
хлору.

70

ЕТЕВК-2019
При введенні у воду Cl2 утворюються хлорнуватиста і соляна кислота:
Cl2 + Н2О → НОСl + НСl.

Потім відбувається дисоціація з утворенням гіпохлорит-іону:
НОСl → Н+ + СlО–.

Хімічну активність і бактерицидну дію мають як недисоційовані молекули НОСl, так і ClО–. Як
відомо, суму НОСl + ClО– + Сl2 прийнято називати активним хлором.
Найголовніша перевага цього способу знезараження – здатність забезпечити мікробіологічну безпеку води в будь-якій точці розподільчої мережі, в будь-який момент часу при її транспортуванні користувачеві – саме завдяки ефекту післядії. Після введення хлоруючого агенту в воду
він дуже довго зберігає свою активність по відношенню до мікробів, пригнічує їх ферментні системи на всьому шляху проходження води водопровідними мережами від об’єкта водопідготовки (водозабору) до кожного споживача. Завдяки окиснювальним властивостям і ефекту післядії
хлорування запобігає зростанню водоростей, сприяє видаленню з води заліза і марганцю, руйнуванню сірководню, знебарвленню води, підтриманню мікробіологічної чистоти фільтрів тощо.
Незважаючи на те, що хлорування досі було найпоширенішим методом знезараження, йому
притаманні й деякі обмеження в застосуванні, наприклад:
- в результаті хлорування в оброблюваній воді можуть утворитися хлорорганічні сполуки,
які мають високу токсичність, мутагенність і канцерогенність, здатні акумулюватися в
організмах, в донних відкладеннях, ґрунті, тканинах гідробіонтів, викликати їх фізіологічні зміни і загибель;
- традиційні способи хлорування в деяких випадках не є бар’єром на шляху проникнення
ряду бактерій і вірусів у воду;
- хлорування води, що проводиться у великих масштабах, викликало широке поширення
резистивних до хлору мікроорганізмів;
- розчини хлорвмісних реагентів корозійно активні, що часом є причиною швидкого зносу
устаткування.
Хлор є сильнодіючою отруйною речовиною (клас небезпеки 2), тому його використання вимагає заходів підвищеної промислової безпеки, захисту населення і територій від наслідків виникнення можливих аварій та надзвичайних ситуацій.
Крім цього, застосування газоподібного хлору пов’язано зі «спогадами» про ситуацію влітку
2018 року, коли «ДніпроАзот», єдине в Україні підприємство, яке виробляє хлор для знезараження питної води, зупинив свою роботу. Якою насправді не була б причина зупинки виробництва,
результат її міг привести до катастрофічних наслідків – в заручниках опинилися близько 170
водоканалів і дві третини жителів України, які користуються централізованою водопровідною
системою. На даний момент можлива приватизація Аульської хлоропереливної станції, що призведе до повної монополізації ринку рідкого хлору.
У зв’язку з цим підприємства водопровідно-каналізаційного господарства зайняті пошуком
альтернативних способів знезараження води з пролонгованим ефектом.
Використання для знезараження води хлорвмісних реагентів (хлорного вапна, хімічних гіпохлоритів натрію і кальцію) менш небезпечно в обслуговуванні, ніж застосування хлору і не вимагає складних технологічних рішень. Однак, реагентне господарство, яке застосовується при цьому, є більш громіздким, що пов’язано з необхідністю зберігання великих кількостей реагентів (в
3–5 разів більше, ніж при використанні хлору). У стільки ж разів збільшується обсяг перевезень.
При зберіганні відбувається часткове розкладання реагентів зі зменшенням вмісту хлору. У
зв’язку з цим необхідно облаштовувати систему припливно-витяжної вентиляції і дотримуватися заходів безпеки для обслуговуючого персоналу. Розчини хлорвмісних реагентів корозійно активні і вимагають обладнання і трубопроводів з нержавіючих матеріалів або з антикорозійним
покриттям.
Вже отримав певне поширення електролітичний гіпохлорит натрію NaClO (клас небезпеки
4), який виробляють із вмістом активного хлору 4–8 г/дм³.
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У процесі електролізу водних розчинів хлориду натрію в електролізерах для отримання гіпохлориту натрію на аноді відбувається розряд іонів Сl– з утворенням хлору:
2Сl– – 2е– → Сl2↑.

На катоді відбувається розряд молекул води з виділенням газоподібного водню:
2Н2О + 2е– → Н2↑ + 2ОН–.

При певних умовах (рН та вміст хлориду натрію в розчині електроліту, щільність струму, температура, перемішування) хлор, що виділяється, розчиняється в електроліті та гідролізується з
утворенням малодисоційованих хлорнуватистої та соляної кислоти:
Сl2 + Н2О → НСlО + НСl.

Соляна і хлорнуватиста кислоти взаємодіють з отриманим на катоді лугом з утворенням розчину гіпохлориту натрію:
НСl + HClO + 2NaOH → 2Н2О + NaCl + NaClO.

Сумарно процес може бути виражений у вигляді наступного рівняння:
NaCl + H2O → Н2↑ + NaClO.

Електролітичний гіпохлорит отримують на місці споживання, і його транспортування та зберігання не вимагається. До інших його переваг можна віднести такі фактори:
- ефективність проти більшості хвороботворних мікроорганізмів;
- відносна безпека при зберіганні та використанні.
До недоліків даного методу знезараження відносять наступне:
- водні розчини гіпохлориту натрію нестійкі та з часом розкладаються навіть при кімнатній температурі;
- гіпохлорит натрію неефективний проти цист (Giardia, Cryptosporidium);
- утворює вибухонебезпечну суміш, що вимагає утилізації;
- утворює побічні продукти дезінфекції, включаючи тригалометани, в тому числі бромоформ і бромати в присутності бромідів;
- підвищена витрата електроенергії та солі при приготуванні;
- утворення побічних продуктів (водень).

Діоксид хлору ClO₂ (клас небезпеки 1) також отримують на місці споживання. Світова практика одержання діоксиду хлору основана на процесах відновлення хлориту натрію в кислому
середовищі:
– взаємодія хлориту натрію з соляною кислотою:
5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O;

– взаємодія хлориту натрію з молекулярним хлором:

2NaClO2 + Cl2 → 2ClO2 + 2NaCl;

– взаємодія хлорату натрію з сірчаною кислотою і пероксидом водню:
2NaClO3 + H2SO4 + H2O2 → 2ClO2 + 2O2 + Na2SO4.

У процесі окислення та знезаражування діоксид хлору відновлюється до хлорит-аніону (ClO2–)
та хлорид-аніону (Cl–); можливе утворення незначної кількості хлорат-аніону (ClO3–) та гіпохлорит-аніону (ClO–).
Діоксид хлору ефективно окислює сірководень і сульфіди у всіх молекулярних станах, включаючи органічні, пригнічує ріст бактерій, окислює залізо, марганець, органічні сполуки. Окиснювальна здатність діоксиду хлору перевищує молекулярний хлор. Діоксид хлору не вступає в реакцію з амонієм, але окислює нітрит-іони в нітрат-іони.
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Діоксид хлору часто застосовують для усунення запахів, викликаних органічними сполуками
природного походження, зокрема фенольними сполуками. На відміну від хлору, що утворює з фенолом хлорфеноли зі специфічним неприємним запахом, діоксид хлору покращує органолептичні показники води – присмак і запах, – за рахунок окиснення фенолів до органічних кислот [4].
Процес обробки води діоксидом хлору не викликає появи токсичних продуктів окиснення
органічних речовин.
Високий антимікробний ефект ClO2 проявляється в дозах від 0,1 до 0,5 мг/дм³ залежно від
концентрації завислих речовин.
Таким чином, застосування діоксиду хлору для знезараження води має ряд переваг:
- діоксид хлору не утворює тригалометанів при взаємодії з органічними речовинами, при
цьому сприяє зниженню концентрацій заліза і марганцю у воді;
- є ефективним окиснювачем і дезінфектантом для всіх видів мікроорганізмів, включаючи
цисти (Giardia, Cryptosporidium), спорові форми бактерій і віруси;
- дезінфікуюча дія практично не залежить від pH води, в той час як ефективність хлору
знижується з відхиленням значення pH від 7,4;
- дезодорує воду, руйнує феноли – джерела неприємного смаку і запаху;
- не утворює броматів і броморганічних побічних продуктів дезінфекції в присутності бромідів;
– тривалий (до 7 діб) бактерицидний ефект у водорозподільчих системах і, як наслідок, видалення мікробіологічних відкладень в системі трубопроводів.
Остання властивість діоксиду хлору є найпривабливішою з метою підвищення якості питної
води, що поступає споживачам. За рахунок тривалого бактерицидного ефекту діоксид хлор запобігає вторинному забрудненню води в мережах. Знищуючи продукти життєдіяльності бактерій
на всій довжині розподільної мережі, діоксид хлору очищує водопровід без серйозних капітальних витрат. При постійному грошовому дефіциті муніципальних бюджетів це є найбільш актуальним.
Основним недоліком застосування діоксиду хлору є утворення побічних продуктів – хлоратів
і хлоритів, вміст яких у питній воді необхідно контролювати.
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ХЛОРУВАННЯ ВОДИ В АСПЕКТІ КРИТИЧНОГО СТАНУ ВОДОМЕРЕЖ
В.Я.Кобилянський
ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м. Харків, Україна

Обговорюється небезпечність відмови від хлорування водопровідної води при наявному катастрофічному стані водопровідних та каналізаційних мереж в Україні. Наведені дані санітарно-епідеміологічних досліджень в різних країнах, які вказують на високу вірогідність мікробіологічного
забруднення водопровідної води при аваріях на водомережах, що призводить до масових спалахів
небезпечних інфекційних захворювань.

ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ В АСПЕКТЕ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВОДОСЕТЕЙ
В.Я.Кобылянский
ООО «Научно-исследовательский центр качества воды», г.Харьков, Украина

Обсуждается опасность отказа от хлорирования водопроводной воды при имеющемся катастрофическом состоянии водопроводных и канализационных сетей в Украине. Приведены результаты
санитарно-эпидемиологических исследований в различных странах, указывающие на высокую вероятность микробиологического загрязнения водопроводной воды при авариях на водопроводах,
приводящего к массовым вспышкам опасных инфекционных заболеваний.

TAP WATER CHLORINATION BY REASON OF WATER DISTRIBUTION SYSTEM
FAILURE
V.Y.Kobylianskiy
Water quality research center, Kharkiv, Ukraine

The danger of refuse of tap water chlorination under actual failure conditions both water supply and
sewage networks in Ukraine is discussed. The results of epidemiological studies in various countries that
indicate high probability of tap water microbiological contamination under the event of accidents on water
pipelines, which lead to massive outbreaks of dangerous infectious diseases are presented.
Хлорна криза, що накрила водоканали України влітку 2018 року, очікувано спричинила сплеск
різних думок та пропозицій щодо технології хлорування водопровідної води. Чимало з них зводилася до того, що ця технологія себе віджила і потребує невідкладної заміни. Необґрунтованість та
поверхневість таких суджень є очевидною, і науковцями та досвідченими фахівцями водопровідної галузі сприймається не інакше, як прояв некомпетентності та кон’юнктурності. Адже зрозуміло, що можливі реальні дії щодо відмови від технології хлорування є вкрай небезпечними і здатні
призвести до катастрофічних наслідків.
Аргументи:
1) технологія водопідготовки із застосуванням рідкого хлору досконально відпрацьована за
більш як вікову практику її використання, практично немає білих плям у розумінні переваг та
недоліків цієї технології;
2) рідкий хлор принципово не поступається іншим окисникам за дезінфікуючими властивостями
(вся справа в концентрації), а за рахунок створення кислого середовища підвищує бактерицидність;
3) рідкий хлор є необхідним для виконання задач цивільної оборони (знешкодження токсикантів хімічної та патогенів біологічної зброї), як це описано в інструктивних матеріалах ще з
радянських часів [1], ігнорувати це під час війни – злочин;
4) з аварійними водомережами залишкові концентрації дезінфектанта у воді мереж є життєво необхідними; ВООЗ вважає першою серйозною проблемою централізованого водопостачання
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посилення мікробіологічної загрози якості водопровідної води через зниження концентрації залишкового хлору в водопровідних мережах [2];
5) рідкий хлор застосовують як реагент у технологіях освітлення та знебарвлення води, які
впроваджені на всіх вітчизняних водоканалах із поверхневими джерелами водопостачання, без
хлору потрібно буде коригувати процеси коагуляції-флокуляції, на що піде чимало коштів та часу;
6) вторинні продукти хлорування видаляються побутовими фільтрами з питної води в точці
споживання, на відміну від інших окислювачів;
7) рідкий хлор залишається найдешевшим дезінфектантом навіть після його кратного подорожчання;
8) досвід інших країн:
– США не тільки не можуть відмовитися від рідкого хлору з причини зносу водомереж, на
санацію яких необхідні сотні млрд доларів, а офіційно дозволяють утримувати концентрацію залишкового хлору у мережі до 4 мг/л, чим водоканали активно користуються;
– Нідерланди відмовилися від хлору тільки після повної заміни мереж та повного переходу на підземні джерела, на що пішло майже 40 років [3], але в останні роки зіткнулися зі
стрімким зростанням захворюваності на легіонельоз (збудник передається через воду) із
сотнями померлих щорічно [4];
– Росія: в Москві і Санкт-Петербурзі замість хлору впровадили гіпохлорит натрію, але при
цьому побудували безпосередньо в цих містах потужні заводи з його виробництва, що дає
можливість при надзвичайній ситуації провести гіперхлорування з концентраціями вільного хлору до 100 мг/л, крім того, розуміючи недоліки гіпохлориту натрію, доповнили
процес знезараження ультрафіолетом, озоном і ультрафільтрацією.
Таким чином, з позицій: 1) безпеки централізованого водопостачання, 2) якості водопровідної води і 3) раціонального використання обмежених фінансів – перехід на альтернативні рідкому хлору дезінфектанти не має вагомих підстав. При такому переході в кращому випадку отримаємо те ж, що і з рідким хлором, але буде витрачено чимало коштів і згаяно час, коли можна
було б усі фінанси кинути на перекладку мереж та заміну насосного обладнання.
У цій роботі зупинимося на базовій проблемі, яка категорично і однозначно виключає можливість відмови від технології хлорування води в системі централізованого питного водопостачання. Це проблема критично аварійного стану водомереж.
Більш ніж за вікову історію технології хлорування науковими дослідженнями встановлено
основні вимоги до практичного застосування хлору у питній водопідготовці, однією з ключових
з яких є залишкова концентрація хлору у воді, що транспортується мережею. Залишковий хлор
необхідний, перш за все, для підтримання мікробіологічної чистоти водопровідної води, отриманої на спорудах водопідготовки. Крім того, залишковий хлор необхідний на випадок вторинного
мікробіологічного забруднення води в мережі.
Цілісність водорозподільних мереж є одним із найважливіших бар’єрів, що захищають водопровідну воду від забруднення. Здебільшого водомережі розглядають як пасивні системи, єдиною вимогою до яких є транспортування питної води з очисних споруд до споживачів. І такий
підхід був би цілком виправданий, якби якість водопровідної води на виході зі споруд і у споживача була незмінною. Однак загальновідомо, що в реальності це далеко не так, і якщо на це
не зважати, то в кінцевому рахунку це призводить до фатальної недооцінки стану мереж у виникненні масових спалахів інфекційних захворювань, пов’язаних із забрудненням води. Тому все
частіше фахівці розглядають водопровідні мережі як суттєвий фактор можливого забруднення
води.
Наприклад, за період 1981-2010 рр. у США зафіксовано 57 спалахів захворювань (близько 9
тис. чол. постраждалих), пов’язаних із аварійністю водомореж [5]. Найбільш поширеними випадками аварій були перехресні зв’язки водопровідних мереж з іншими мережами та зворотне
сифонування (42%), руйнування або протікання водомереж (9%), забруднення під час зберігання (7%), санітарні порушення під час ремонту мереж чи встановленні нових мереж водопостачання (22%), коливання тиску та вимивання з трубопроводів (1%). Причинами епідспалахів
були ентеропатогени (бактерії Salmonella, Campylobacter, Shigella, Escherichia coli O157) – 33%,
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паразити (Cryptosporidium, Giardia) – 25% та віруси (Norovirus) – 9%. Також захворювання були
пов’язані з хімічним забрудненням води – 14%, інші – невідомої етіології.
Настанова ВООЗ з протидії біологічній та хімічній зброї [6] розглядає водомережі як найбільш
захищену складову водопроводу. Але розподільча мережа є надійним бар’єром від зовнішнього
мікробіологічного забруднення лише при дотриманні наступних умов [7]:
1. Адекватно надмірний тиск у мережі (вище 0,05 МПа) без значних коливань.
2. Низький рівень аварій на мережі (менше 0,2 аварій/км/рік).
3. Низькі втрати води.
4. Правильна експлуатація системи розподілу кваліфікованим персоналом.
5. Адекватна швидкість води у трубопроводі (> 0,5 м/с), що запобігає застою води, утворенню біоплівки та розвитку мікроорганізмів.
Загалом, необхідно вказати, що потрапляння мікробіологічного забруднення у воду в мережі
можливе при виконанні трьох умов:
1) наявність мікробіологічного забруднення навколо труби;
2) зона низького тиску в трубопроводі;
3) пошкодження водомереж, що створює шлях для потрапляння у водопровідну воду забруднень з ґрунту.
Агентство з охорони довкілля США (EPA USA) провело дослідження вторинного забруднення
водопровідної води при аварійному стані водомереж [8]. Було відібрано та проаналізовано 66
проб ґрунту та води на 8 водоканалах у 6 штатах США. Проби відбирали безпосередньо поруч із
трубопроводами питної води при розкопуванні місць пошкоджень водомережі.
Мета дослідження полягала у визначенні присутності мікробного забруднення у воді та у
ґрунті безпосередньо біля водомережі. У цілому в половині проб виявлено загальні та фекальні
коліформи, що свідчить про наявність фекального забруднення.
Бактерія Bacillus була виявлена майже у всіх пробах, що не є несподіванкою, оскільки це характерний для ґрунту мікроорганізм.
Віруси були виявлені в 31% проб ґрунту та в 57% проб води. Це переважно були ентеровіруси
(Poliovirus), а також були виявлені віруси Norwalk та гепатит А, що свідчить про наявність фекального забруднення у ґрунті біля труби.
Результати досліджень показали, що рівень мікробіологічного забруднення ґрунту та води
був досить високим (див. табл. 1).
Таблиця 1. Концентрація мікроорганізмів у воді та ґрунті

Зони низького тиску в трубопроводі періодично створюються, якщо
водопостачання здійснюється за
Загальні коліформи
<2 – 1,6*103
<2 – 1,6*104
графіком, тобто насосне обладнанФекальні коліформи
<2 – 1,6*103
<2 – 1,6*104
ня на деякий час відключається.
Clostridium
0 – 2,5*103
0 – 1*105
Дослідження в Індії [9, 10] показаBacillus
0 – 4,6*106
0 – 1,2*108
ли, що якість води при подачі її за
4
графіком погіршується порівняно з
Фаги
0 – 1*10
0
умовами постійного водопостачання. Так, при безперервній подачі води лише 0,7% проб води містили кишкову паличку E.сoli, а
при подачі води за графіком – 31,7% проб. При цьому концентрація хлору вище 0,2 мг/л була у
68,3% і 39,9% проб відповідно при постійній подачі та за графіком.
Фізико-хімічні та бактеріологічні дослідження водопровідної води в пакистанському Пешаварі [11] показали, що неналежний, аварійний стан водопровідних мереж призводить до патогенного бактеріологічного забруднення води. Так, в 10 пробах води перед подачею в мережу не
було кишкової палички E.coli, але у водомережі вже 5 проб із 10 були інфіковані фекальними
коліформами, а 3 проби – кишковою паличкою. Автори однозначно зв’язують це погіршення із
критичною зношеністю водомереж і як приклад можливих загрозливих наслідків такого стану
вказують на спалах холери в цьому місті в 1998 році.
Організм
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Згідно з Національними доповідями про якість питної води та стан питного водопостачання
в Україні, що розміщені на сайті Мінрегіону України [12], потребували заміни в 2005 році 31,7%
водопровідних мереж, в 2009 році – 34%, в 2016 році – 38,9%. Для каналізаційних мереж ці показники були наступні: 2005 рік – 24,7%, 2009 рік – 32,3%, 2016 рік – 40%. Тобто бачимо прогресуючу деградацію інфраструктури водопостачання та водовідведення, яка стає визначальним
фактором зниження безпеки питного водопостачання.
Небезпека посилюється і тим, що результати мікробіологічного контролю водопровідної
води надходять із запізненням на 24-72 години після споживання води людиною.
Відмова від хлору в такій ситуації є катастрофою, оскільки, по-перше, втрачається ефективний і надійний фактор знешкодження або пригнічення вторинного мікробіологічного забруднення, а, по-друге, зникає можливість моніторингу концентрації залишкового хлору в мережі,
який дає чітку інформацію щодо місць пошкодження та аварійного стану мереж [7].
І на завершення. Професор Annelies van Bronswijk (кафедра технології здоров’я технологічного університету Ейндховена, Нідерланди), проаналізувавши багаторічні дані, прийшла до висновку, що в Нідерландах після повної відмови від хлорування водопровідної води катастрофічно
зросла смертність від легіонельозу. Проблема набула національного масштабу, але популізм політиків та кон’юнктурність вчених не дають шансів щось змінити – суспільство не готове визнати, що знищення системи хлорування було помилкою. Дуже цікаве емоційне висловлювання
професора, яка багато років безрезультатно намагається донести об’єктивні дані до політиків та
громадськості: “Іноді я думаю, що просто необхідно, щоб на хворобу легіонерів захворів хтось із
членів сім’ї політика ... можливо, це допоможе зрозуміти критичність ситуації” [4].
Висновки кожен робить сам.
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В статті представлено результати аналізу та узагальнення сучасних екологічних та економічних проблем у галузі питного водопостачання в Україні. Виділено основні напрямки вирішення
проблем щодо забезпечення населення України питною водою належної якості.
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В статье представлены результаты анализа и обобщения современных экологических и экономических проблем в отрасли питьевого водоснабжения в Украине. Выделены основные направления решения проблем по обеспечению населения Украины питьевой водой надлежащего качества.

ECOLOGICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF DRINKING WATER SUPPLY
IN UKRAINE
Chorna T.M.
National University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
Gusyatinska N.A.
National university of food technologies, Kyiv, Ukraine

The article presents the results of the analysis and synthesis of modern environmental and economic
problems in the sector of drinking water supply in Ukraine. The main directions of solving problems of
providing the population of Ukraine with drinking water of adequate quality are highlighted.
Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку суспільства серед складових національної безпеки пріоритетна роль належить екологічній безпеці. Так, зниження якості, вичерпання ресурсів не лише негативно впливає на стан здоров’я населення, але й виступає
причиною загострення міждержавних відносин, регіональних проблем. Відбиваючись у сферах впливу національної безпеки, проникаючи в неї і взаємодіючи з нею, екологічна безпека
акумулює в собі її впливи, залишаючись при цьому однією з основ національної безпеки [14].
Велика кількість укладених міжнародних угод, протоколів, конвенцій екологічного характеру є свідченням зростання масштабів та інтенсивності впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також загального занепокоєння погіршенням стану довкілля
[2].
Одним з інтегрованих екологічних показників сталого розвитку країни є стан водних ресурсів, оскільки вода є життєво важливим компонентом гідросфери та необхідним фактором задоволення як індивідуальних потреб людини, так і соціально-економічного розвитку
суспільства в цілому, основою діяльності у більшості галузей промислового виробництва,
збереження екосистем. Так, наразі вода знаходить застосування у найрізноманітніших сфе78
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рах – від продовольчої та енергетичної безпеки держави до охорони здоров’я людини та навколишнього середовища [6], водні ресурси роблять свій внесок у підвищення рівня соціального добробуту та економічне зростання, впливаючи на засоби існування мільярдів людей.
В умовах нарощування антропогенних навантажень на природне середовище, розвитку
суспільного виробництва і зростання матеріальних потреб виникає необхідність розробки
і додержання особливих правил користування водними ресурсами, раціонального їх використання та екологічно спрямованого захисту [3]. Розвиток водогосподарського комплексу
України має відповідати сучасним соціально-економічним і екологічним вимогам [4].
Актуальність. Доступ до надійних та достатніх джерел води є одним із основних прав
людини. Поряд з цим, відповідно до оцінки Міжнародного банку, понад 1 млрд. осіб не мають
доступу до чистої води, 40 % населення відчувають дефіцит води, а близько 3 млрд. людей
проживають в антисанітарних умовах [9]. У світі постійно зростає попит на воду – ступінь
забезпеченості населення чистою питною і технічною водою має значний вплив на темпи
економічного та соціального розвитку держав.
Підкреслюючи надзвичайну важливість забезпечення належної якості водних ресурсів,
ООН оголосила 2005-2015 рр. десятиліттям дій «Вода для життя». Крім того, слід зазначити, що якість водних ресурсів суттєво впливає на стан здоров’я та благополуччя населення.
Так, за даними ВООЗ, щороку у світі близько 25% населення піддається ризику споживання неякісної питної води, а понад 80% усіх захворювань людини безпосередньо пов’язані із
вживанням неякісної води, до складу якої входять речовини, що можуть викликати токсичні
ефекти, в тому числі мутагенні та канцерогенні [16].
Одним з першочергових завдань у сфері екологічної безпеки на шляху до сталого розвитку є забезпечення населення водою належної якості й у достатній кількості. При цьому
розроблення ефективних механізмів покращення ситуації у сфері питного водопостачання
повинно ґрунтуватись на детальному аналізі основних причин, що призвели до катастрофічного стану галузі.
Таким чином, метою статті є детальний аналіз та узагальнення сучасних екологічних та
економічних проблем у галузі питного водопостачання в Україні.
Методологія досліджень. Під час проведення досліджень використано дані державного
комітету статистики України щодо обсягів споживання води різних категорій, інформацію
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України щодо якості питної води
та стану питного водопостачання, матеріали Національного інституту стратегічних досліджень України, ДП «Укрметртестстандарт», нормативно-правові документи та ін.
Викладення основного матеріалу. Україна має достатньо розвинуте законодавство у
галузі збереження та використання водних ресурсів. Основним кодифікаційним актом є Водний Кодекс України. Крім того, Україна є стороною низки угод та конвенцій з питань управління, раціонального використання та захисту транскордонних вод, бере участь в діяльності
міжнародних профільних організацій. Напрацьовано значний обсяг інструктивної та методичної документації. У 2011 році були затверджені Національні цільові показники (НЦП)
України до Протоколу про воду та здоров’я до цієї Конвенції. НЦП спрямовані на забезпечення населення України водою належної кількості та якості.
Наразі перед країною стоїть завдання імплементації в Україні джерел права ЄС секторів
«Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище» та «Охорона природи», зокрема Водної рамкової директиви та інших відповідних директив [22].
Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» визначено,
що питна вода – це вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з
бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських
потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим
продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води.
79

ЕТЕВК-2019
Відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для
споживання людиною», вода питна, призначена для споживання людиною – вода, склад якої
за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства, призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання
питної води.
Водні ресурси України складаються з поверхневих та підземних вод. Поверхневі водні
об’єкти (річки, озера, водосховища, ставки, канали тощо) вкривають 24,1 тис. км², що становить 4 % загальної території України. Потенційні ресурси річкових вод України (разом
із р. Дунай) становлять 209,8 км³, із яких 25 % формуються в межах України (власний водний фонд), а решта – надходить із зарубіжних країн – Румунії, Молдови, Угорщини, Польщі,
Республіки Білорусь, Російської Федерації. Прогнозні ресурси підземних вод становлять
22,5 км³/рік, з яких 26 % складають розвідані експлуатаційні запаси підземних вод (близько 5,7 км³/рік).
Серед усіх рік найбільшу водозбірну площу має Дніпро – 504 тис. км². Крім того, велику
площу водозбору має Дунай (817 тис. км²), Тиса (12,8 тис. км²), Дністер (52,7 тис. км²), Сіверський Донець (54,5 тис. км²). Для забезпечення населення і галузей національної економіки
необхідною кількістю води збудовано 1103 водосховищ загальним об’ємом понад 55 млрд. м³,
близько 40 тис. ставків, сім великих каналів протяжністю 1021 км [16].
В цілому, за запасами води, доступними для використання, Україна належить до малозабезпечених країн. За визначенням Європейської Економічної Комісії ООН, держава, водні
ресурси якої не перевищують 1,5 тис. м³ на одного мешканця, вважається водонезабезпеченою (у маловодні роки цей показник для України складає 1,2 тис. м³). Для порівняння,
у країнах Європи запаси місцевих ресурсів річкового стоку на одну людину становить
(тис. м³ на рік): Норвегія – 96,9; Швеція – 24,1; Фінляндія – 22,5; Франція – 4,6; Італія – 3,9;
Великобританія – 2,7; Польща – 1,7; Німеччина – 1,3; Угорщина – 0,8 [17]. Ресурси поверхневих вод розподілені по території дуже нерівномірно. Найвищий показник забезпеченості середньобагаторічним місцевим річковим стоком в розрахунку на 1 особу характерний
для Закарпатської, Івано-Франківської та Чернігівської областей (6,29-3,30 тис. м³/рік).
Найнижчим цей показник є в Херсонській, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях (0,13-0,35 тис. м³/рік) [17]. Основна частин водних ресурсів України
зосереджена в Дніпрі з його притоками величина загального річкового стоку складає в
середньому 53,9 км³.
Незважаючи на несприятливі умови щодо водних ресурсів в Україні практично не реалізуються жорсткі цільові програми стосовно збереження й ощадливого використання запасів
питної води. Навіть з врахуванням деякого зниження водозабору, обсяги водоспоживання в
країні залишаються достатньо високими (рис. 1).
Середній рівень водопостачання в Україні майже вдвічі перевищує аналогічний показник розвинутих країнах світу і становить 370 л/чол. на добу. Найвищий рівень споживання
води характерний для Центральної та Східної України, зокрема Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Одеської та Київської областей (рис. 2). У галузевому розрізі
у 2017 році основними споживачами води є підприємства промисловості (51,5 %), сільського
(28,1 %) та комунального господарства (18,1 %), на які припадає понад 90 % сумарного обсягу забору води.
Кризовий стан водокористування, катастрофічний екологічний стан водних ресурсів
посилюється наявністю в Україні надзвичайно висоководоємних виробництв, а також водоємних технологій, які потребують води у 2-6 разів більше, ніж технології розвинених країн
Європи і Америки [1]. Витрати свіжої води в Україні на одиницю виробленої продукції суттєво перевищують такі показники у розвинутих країнах Європи: Франції – у 2,5 рази, ФРН – у
4,3 рази, Великобританії та Швеції – у 4,2 рази [18]. Питоме централізоване водопостачання
для населення України теж перевищує показники розвинутих країн.
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Рис. 1. Показники використання води у 2000-2017 рр. [11, 17, 18]
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Рис. 2. Дані щодо забору води в окремих областях України у 2017 році, млн. м³ [11]
У вересні 2017 року Урядом України за сприяння ООН представлено Національну доповідь
«Цілі сталого розвитку: Україна», в якій визначено базові показники для досягнення, а також
основні результати щодо адаптації 17 глобальних Цілей сталого розвитку (ЦСР) з урахуванням
специфіки національного розвитку. Однією з таких цілей є забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для населення держави.
Питне водопостачання в Україні в середньому на 80 % (в окремих регіонах – майже на 100 %)
забезпечується саме за рахунок відкритих поверхневих водних об’єктів (рис. 3), підземні води
використовуються значно менше. Забезпечення населення питною водою наразі є однією з ключових проблем для держави. Так, відповідно до інформації, наведеної в Національній доповіді
про якість питної води та стан питного водопостачання (2015 р.), централізованим водопостачанням забезпечується понад 90% міст і 22% сіл (від 2,7% у Рівненській області до 98,6% у Хер81
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сонській). Жителі 1270 сіл та селищ південних областей (приблизно 950 тис. осіб) усе ще користуються привізною водою.
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Рис. 3. Динаміка забору води з поверхневих та підземних джерел України, млн. м³
[11, 17, 18]

Наразі лише 57% підземних джерел водопостачання відповідають вимогам джерел 1-го
класу згідно ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», 36% – вимогам 2-го класу, а решта 7% – 3-го класу, що пов’язано, в першу чергу, зі
значними термінами їх експлуатації (в середньому 35-40 років). Ще гірше виглядає ситуація
з поверхневими джерелами водопостачання: жодне з них не відповідає сьогодні вимогам 1-го
класу [5].
Переважна більшість поверхневих водних об’єктів є незахищеною від техногенного забруднення. Така ситуація обумовлена особливостями формування системи господарсько-питного
водопостачання за часів колишнього СРСР, доступністю поверхневих вод, нижчою собівартістю
відбору 1 м³ води, можливістю створення великих водозаборів тощо [1]. При цьому не враховувалось зростаюче забруднення та ризики для таких джерел під час надзвичайних ситуацій.
Для всіх водних басейнів України актуальною є проблема екологічного стану водних об’єктів.
Так, вода у більшості поверхневих водойм класифікується як «забруднена» і «брудна» (ІV-V клас
якості). Найбільш гостра ситуація спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річках
Приазов’я, окремих притоках Дністра і Західного Бугу, де якість води класифікується як «дуже
брудна» (VI клас) [9].
Серед основних причин забруднення поверхневих вод варто виділити наступні: скидання
забруднених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти
та через систему міської каналізації; надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин у
процесі поверхневого стоку води з забудованих територій та сільськогосподарських угідь; ерозія
ґрунтів на водозабірній площі.
Динаміка показників водовідведення в Україні протягом 2005-2017 років (рис. 4) свідчить,
що частка забруднених стічних вод, які скидаються в природні водні об’єкти, коливалась в межах
від 40 % (2005 рік) до 13 % (2016 рік). У 2017 році зазначений показник становив 21 %.
У територіальному розрізі найбільше забруднених стічних вод у 2017 році було скинуто у
Дніпропетровській (23,1 % від загального обсягу скидів), Донецькій (20 %), Львівській (7,1%),
Запорізькій (6,4%), та Одеській (3,3%) областях. Загалом у зазначених областях скидається
близько 60 % від об’єму усіх забруднених стічних вод.
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Рис. 4. Дані щодо скидів в поверхневі водні об’єкти зворотних (стічних) вод
у 2005-2017 рр., млн. м³ [17, 17, 18]
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Найбільшими забруднювачами поверхневих водних об’єктів у 2017 році стали промислові
підприємства (311,1 млн. м³ або 31,2%), зокрема підприємства чорної металургії, енергетики,
целюлозно-паперової та харчової промисловості. Підприємствами житлово-комунальної сфери скинуто 607,5 млн. м³ забруднених стічних вод, підприємствами сільського господарства –
28,9 млн. м³. Дані щодо суб’єктів господарювання, які стали найбільшими забруднювачами довкілля за показником скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти за 2017 рік представлено
на рисунку 5.

Рис. 5. Суб’єкти господарювання, які стали найбільшими забруднювачами довкілля за скидами
забруднених стічних вод у водні об’єкти у 2017 році [19]
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До річкового стоку і підземних водоносних горизонтів потрапляють понаднормативні обсяги органічних сполук, нітратів, нафтопродуктів, патогенних мікроорганізмів тощо [6]. Значні
перевищення фіксуються переважно за показниками, що характеризують вміст органічних забруднень, зокрема ХСК, БСК [12]. Дані щодо обсягів деяких забруднюючих речовин, скинутих зі
стічними водами в поверхневі водні об’єкти у 2015 році наведено на рис. 6.
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Рис. 6. Обсяги деяких забруднюючих речовин, скинутих зі стічними водами в поверхневі водні
об’єкти у 2015 році [17]
Значно погіршує стан поверхневих водних об’єктів надходження стічних вод, які характеризуються підвищеним вмістом фосфатів. Середня питома вага основних джерел забруднення фосфатами водних екосистем за данини ЄС має наступний вигляд: комунальні стоки
(1,1%); мийні засоби (38,8%); сільськогосподарська діяльність, зокрема застосування добрив, засобів захисту рослин (18,0%); ерозія ґрунтів (4,7%); сезонна регенерація з донних
мінералізованих органічних відкладів (12,0%); промислова діяльність (3,1%); інші джерела
(5,5%) [13].
Внаслідок антропогенного навантаження на водні об’єкти суттєво погіршується якість
води основних джерел централізованого водопостачання. Серед загальної кількості досліджених санітарно-епідеміологічними станціями у 2016 проб води із джерел централізованого водопостачання, близько 18% не відповідали вимогам нормативних документів за санітарно-хімічними показниками, а близько 6% – за бактеріологічними [18]. Динаміка середніх
значень по Україні питомої ваги нестандартних проб питної води представлена на рисунку 7.
Варто зазначити, що у 2016 році найгірша якість питної води у системах централізованого водопостачання з відхиленням від нормативних значень за санітарно-хімічними
показниками зареєстрована у Луганській, Миколаївській, Рівненській, Полтавській, Запорізькій, Київській областях. Бактеріологічне забруднення, яке перевищує нормативи,
частіше фіксувалось у Хмельницькій, Рівненській, Тернопільській, Одеській, Вінницькій
областях. При цьому зазначені показники перевищували середні значення по Україні у
понад 1,5 рази [18].
Проблема забезпечення належної якості питної води значно посилюється впливом таких факторів як незадовільний технічний стан водопровідних мереж і споруд, несвоєчасне
проведення їх капітальних, поточних та планово-профілактичних ремонтів, велика кількість
аварій і затягування строків їх ліквідації.
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Серед причин невідповідності санітарним нормам об’єктів централізованого водопостачання у 2015 році виділено наступні: відсутність зон санітарної охорони, відсутність необхідного
комплексу очисних споруд, відсутність знезаражуючих установок (рис. 8). [18].
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Рис. 8. Розподіл об’єктів централізованого водопостачання залежно від причин невідповідності
санітарним нормам [18].
Варто відмітити, що найбільша кількість водопроводів, що не відповідають санітарним нормам розташована в Луганській, Закарпатській, Донецькій, Херсонській та Житомирській областях. Разом з тим, в м. Києві, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях таких відхилень не зафіксовано [18].
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Очистка води та водопідготовка – штучне поліпшення якості природної або стічної води для
наближення її властивостей та складу до гігієнічних і зоогігієнічних нормативів й господарсько-технічних вимог. Під час підготовки питної води до споживання людиною здійснюються
наступні основні процеси:
• поліпшення органолептичних властивостей води (прояснення і знебарвлення, дезодорація та ін.);
• забезпечення епідеміологічної безпеки (хлорування, озонування, ультрафіолетове, радіаційне та інші способи знезараження);
• кондиціонування мінерального складу (фторування, знефторення, знезалізнення, деманганація, пом’якшення, знесолення та ін.).
• Гігієнічну оцінку безпечності та якості питної води, відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», проводять за
показниками:
• епідемічної безпеки (мікробіологічні, паразитологічні),
• санітарно-хімічними (органолептичні, фізико-хімічні, санітарно-токсикологічні);
• радіаційними показниками.
Наразі в Україні використовуються технології підготовки питної води, що базуються переважно на грубому та тонкому очищенні води від механічних домішок та хімічному окисненні хлором з метою знезараження. Зокрема технологія очищення води включає процеси
первинного хлорування, коагуляції, очищення за допомогою фільтруючого завантаження
(кварцовий пісок, дроблений антрацит й керамзит та ін. матеріали), дезінфекцію шляхом
вторинного хлорування води з подальшим надходженням її до споживача. Сучасні наукові
дослідження свідчать, що внаслідок вмісту у воді значної кількості органічних речовин в
процесі її хлорування можуть утворюватися нові, більш токсичні речовини, наприклад діоксин.
Проектування і будівництво станцій для очищення господарсько-питної води із поверхневих водних джерел було здійснене в середньому 50 років тому. Проте, як було зазначено
вище, в сучасних умовах якість води із поверхневих джерел істотно погіршилася – значно
підвищився вміст біогенних елементів, зокрема нітратів, фосфору і калію, а також пестицидів, важких металів та інших речовин. Також в деяких випадках може виникати потреба у
зменшенні вмісту фтору, пом’якшенні води, видаленні надлишкового вмісту заліза, марганцю, радіонуклідів та інших небажаних домішок. Тому «традиційна» технологія водопідготовки, яка із незначними удосконаленнями здебільшого застосовується й сьогодні, не завжди
дозволяє досягти зниження вмісту ряду полютантів до меж, установлених нормативними
документами на питну воду, що вимагає модернізації технології і обладнання підготовки
питної води. Важливим залишається питання надійного знезараження води, особливо з урахуванням наявного стану водоводів і розподільних мереж, які містять постійну загрозу вторинного забруднення води. Зокрема, перспективним є застосування методу дискретно-імпульсного введення енергії в процесі аераційної обробки води, що дозволяє інтенсифікувати
процес її очищення від іонів заліза та мангану в промислових умовах. Застосування нового
тепломасообмінного обладнання у вигляді аераційно-окиснювальної установки роторного
типу дає можливість інтенсифікувати процес підготовки питної і технологічної води та в
кілька разів знизити енерговитрати [8].
Вказані фактори зумовлюють необхідність істотного вдосконалення «традиційної» технології підготовки питної води шляхом застосування спеціальних прийомів – ультрафільтрації, зворотного осмосу, електродіалізу, дистиляції, іонного обміну, озонування або комбінування вказаних методів.
Крім того, слід зазначити, що «традиційні» технології очищення питної води є досить
енергоємними. Основними причинами високого енергоспоживання підприємств водопостачання є [5]: надлишкові потужності встановленого насосного обладнання; надлишкові обсяги підйому і перекачування (на всіх стадіях) води, яка потім втрачається у вигляді
витоків із розподільчих мереж і внутрішніх систем будинків або з різних причин недооб-
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ліковується; низькі коефіцієнти корисної дії зношеного та невідповідного до параметрів
системи обладнання.
Серед визначальних факторів, що впливають на зазначений показник, варто назвати наступні: тип джерела водопостачання (підземне, поверхневе, покупна вода); віддаленість джерела
водопостачання від міста; перепад висот на території міста; висотність забудови; протяжність
мереж.
Наразі відсутні дані щодо оцінки збитків та отримання можливих економічних ефектів від
вирішення водогосподарських проблем в реальному секторі економіки. В цілому сучасна ситуація на українських водоканалах є досить плачевною. Діяльність більшості підприємств водопостачання характеризується втратами води під час її доставки до споживача на рівні 30-50% [21].
Близько 20 % питної води після її підготовки витрачається на виробничі потреби, 15 % втрачається під час транспортування. Понад 50% таких втрат припадає на житлово-комунальну сферу.
В деяких регіонах втрати води досягають 60%, що, в свою чергу, впливає на собівартість послуг
централізованого питного водопостачання і тарифи для населення [1].
Показник втрат води у міських мережах України є досить високим і знаходиться в межах 0,43,0 м³/км/год, в порівнянні з показниками у Західній Європі, які становлять 0,1-0,4 м³/км/год.
[19].
Головними причинами ситуації, що склалась, є фізичне та моральне зношення обладнання та
трубопроводів (середній показник зношення мереж в Україні становить 75%), яке доречі, призводить також до вторинного забруднення води; недостатній рівень фінансування; високі експлуатаційні витрати; низька культура споживачів. Так, часто втрати води зумовлені внаслідок
несанкціонованого врізування споживачів до водопровідної мережі, встановлення магнітів на
лічильниках та крадіжок води всередині багатоквартирних будинків. Інколи різниця в будинках,
де є 100 % облік води в квартирах та загальнобудинковий лічильник, складає 50 % від обсягу
поданої на будинок води [21].
Підземні джерела і переважна більшість поверхневих джерел під час проектування і будівництва належали до 1-го класу і, відповідно, для доведення показників якості води до нормативних значень передбачався один тип водопідготовки. Наразі ж якість джерел водопостачання
(особливо поверхневих) суттєво погіршилась, тому доведення води до вимог стандарту потребує
впровадження відповідних додаткових заходів – зміна технології водоочищення, використання
нових реагентів і т.д.. Все це потребує значних додаткових зусиль і додаткових інвестицій.
Наразі чи не єдиним джерелом доходів водоканалів є тарифи. За даними асоціації «Укрводекологія» [21], отриманих коштів вистачає виключно на першочергові цілі, зокрема виплату заробітної плати, покриття витрат на електроенергію та інших витрат, пов’язаних з
повсякденним функціонуванням підприємств. Формування та реалізація цінової і тарифної політики на водопостачання та водовідведення входить до повноважень Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП). Структура середньозваженого тарифу (6,52 грн/м³) на централізоване водопостачання представлена на рис. 9.
На реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою
в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання та на забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та відповідно до
встановлених нормативів спрямована програма «Питна вода України» на 2011-2020 роки. За
даними міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [15], на реалізацію заходів програми «Питна вода України» у 2018 році з
державного бюджету виділено кошти у сумі 200 млн. грн. Зокрема, у 2018 році передбачено
фінансування таких заходів: будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; будівництво та реконструкція водопровідних та
каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; упровадження станцій (установок) доочищення питної води у системах централізованого водопостачання.
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Рис. 9. Структура середньозваженого тарифу на централізоване водопостачання [21]
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» видатків за бюджетною програмою КПКВК 2751050 «Питна вода України» для фінансування заходів програми не передбачено [15].
Частково вирішити економічні питання водоканалів, не допустити повного зношення мереж
та інфраструктурного колапсу, допомагають кошти міжнародних фінансових організацій. Так, в
Україні за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій реалізується кілька інфраструктурних проектів, одним з найбільших серед яких є «Розвиток міської інфраструктури-2», профінансований Світовим банком (292 млн. дол.) та Фондом чистих технологій (50 млн. дол.). До
проекту долучена низка найбільших комунальних підприємств країни, зокрема водоканалів та
компаній поводження з відходами [21].
З метою фінансування інфраструктурних проектів українських великих і середніх міст у сфері захисту та відновлення комунальної інфраструктури 400 млн євро було виділено Європейським інвестиційним банком у 2015 році. Майже 1 млрд дол кредитних коштів надала Японія
для реалізації проекту модернізації Бортницької станції аерації. Більше глобальних іноземних
інвестицій в інфраструктурні проекти в Україні немає, хоча очевидно, що вони вкрай необхідні.
Одним із факторів, що наразі стримує залучення міжнародних інвестицій в галузь є відсутність повноцінної законодавчої бази, спрямованої на захист інтересів інвестора та підприємств
водопостачання та водовідведення та забезпечення гарантій стабільності процесів залучення
й повернення інвестицій. Як наслідок, має місце несприятливий інвестиційний клімат у сфері
житлово-комунального господарства. Така ситуація ускладнює вирішення завдань щодо технічного переоснащення і модернізації житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної
інфраструктури [10].
Разом з тим, варто зазначити, що робота в даному напрямку проводиться. Зокрема, у 2018
році набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони
звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб’єктів господарювання у сферах тепло-,
водопостачання та водовідведення, отриманих від міжнародних фінансових організацій на реалізацію інвестиційних проектів (заходів) в Україні», який сприятиме вирішенню першочергових
проблем у сфері житлово-комунального господарства і в тому числі, водопостачання, зменшенню фінансового навантаження на місцеві бюджети.
Крім того, на сучасному етапі важливим напрямком діяльності на державному рівні є вирішення питання щодо удосконалення системи фіскального регулювання водокористування, з ме88
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тою диференціювання інструментів фіскального впливу на різні категорії водокористувачів для
стимулювання процесів ощадливого освоєння водно-ресурсного потенціалу. При цьому одним з
пріоритетних завдань є впровадження позитивного європейського досвіду, який дозволить враховувати не лише басейнові умови водокористування, а й роль водного ресурсу у виробничому
процесі та створенні готової продукції [7].
Висновки та перспективи використання результатів дослідження. Отже, високий рівень
техногенного навантаження на природні водойми та використання застарілих технологій підготовки питної води не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я
людини водою. В питну воду може надходити значна кількість неорганічних та органічних забруднювачів, сукупна дія яких на організм людини, особливо в умовах радіаційного навантаження, становить реальну загрозу здоров’ю нації. Окремо слід наголосити на побутових стічних
водах, які в зв’язку із використанням синтетичних миючих засобів із високим вмістом фосфатів
при потраплянні у річки значно погіршують їх стан. Одним із шляхів вирішення є запровадження більш суворих європейських стандартів до побутової хімії.
Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що вирішення проблем питного водопостачання
потребує комплексного підходу. В першу чергу, система забезпечення населення питною водою
гарантованої якості повинна базуватися на впровадженні сучасних технологій водопідготовки,
споруд, реагентів, матеріалів та обладнання, а також відновленні мережевих систем розподілу
питної води. Особливої уваги потребує питання розробки нових ефективних методів очищення
природних вод та удосконалення існуючих технологічних процесів підготовки питної води. Крім
того, альтернативними шляхами вирішення проблеми забезпечення населення якісною питною
водою є застосування систем локального доочищення водопровідної води, бюветів, виробництво бутильованих вод.
Крім того, важливим є створення сприятливого інвестиційного клімату в країні, удосконалення системи фіскального регулювання водокористування з метою забезпечення вирішення
нагальних проблем у галузі водокористування, технічного переоснащення, модернізації житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, стимулювання процесів
ощадливого освоєння водно-ресурсного потенціалу.
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ПРО СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОПІДГОТОВКИ
Добровольська О.Г., Світлична В.Б.
Запорізький національний університет», м. Запоріжжя, Україна

Розглянуто науково-прикладні аспекти процесів очистки природних вод в контексті забезпечення якості водопостачання населення. Проаналізовані традиційні схеми очистки води та запропоновані заходи по вдосконаленню знезараження води, спрямовані на отримання якісної питної
води, що відповідає сучасним нормативним вимогам при мінімальних капітальних та експлуатаційних витратах.

О СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДАХ К ВОДОПОДГОТОВКЕ
Добровольская О.Г., Светличная В.Б.
Запорожский национальный университет», г. Запорожье, Украина

Рассмотрены научно-прикладные аспекты процессов очистки природных вод в контексте обеспечения качества водоснабжения населения. Проанализированы традиционные схемы очистки воды
и предложены меры по совершенствованию обеззараживания воды, направленные на получение
качественной питьевой воды, соответствующей современным нормативным требованиям при
минимальных капитальных и эксплуатационных затратах.

ABOUT MODERN APPROACHES TO WATER PREPARATION
Dobrovolskaya O.G., Svitlichna VB
Zaporizhzhya National University ", Zaporozhye, Ukraine

The scientific and applied aspects of natural water purification processes in the context of ensuring the
quality of water supply of the population are considered.Тhe traditional schemes of water purification
have been analyzed and measures to improve water disinfection have been proposed, aimed at obtaining
qualitative drinking water that meets the modern regulatory requirements with minimal capital and
operating costs.
Для багатьох регіонів країни однією з пріоритетних проблем є забезпечення населення України
питною водою. Забезпечення якості очистки води необхідно для збереження здоров'я, поліпшення
умов діяльності і підвищення рівня життя населення [1]. У 260 населених пунктах України питна води
за окремими фізико-хімічними показниками (загальний солевміст, жорсткість, концентрація заліза,
нітратів, аміаку, перманганатна окисність та ін.) не відповідає вимогам ДержСанПіН «Вода питна».
З урахуванням екологічного стану навколишнього середовища проблема знезараження води була і
залишається надзвичайно актуальною [2].
В схемах очистки природної води широко застосовуються процеси коагуляції. Очистка води коагуляцією представляє собою складний фізико-хімічний процес, на який суттєво впливають умови його
проведення.
Зміни якості вихідної води за сезонами року потребують оперативних змін технологічних процесів. Як правило, найбільші складнощі виникають в період паводку, коли вода має низьку температуру
і різко підвищується кількість забруднень. Відповідно в цей час значно збільшується навантаження
на очисні споруди.
Найбільше розповсюдження серед коагулянтів завдяки низькій вартості на очисних станціях
отримав сульфат алюмінію. При внесенні у воду сірчанокислого алюмінію гідроліз відбувається по
катіону. Отриманий гідроокис алюмінію є амфотерним, і тому отримати стабільний осад можливо
при певних значеннях рН в межах 6,5-7,5. При менших значеннях рН утворюються частково розчинні
основні солі, а при більш високих – алюмінати. При температурі вихідної води нижче 40 °С процес
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коагуляції уповільнюється, засмічуються фільтри, осад гідрооксиду алюмінію осідає на трубопроводах, частково потрапляє у фільтрат, частина цієї речовини у вигляді пластівців утворюється у воді,
що подається споживачам. Низька температура сприяє процесу стабілізації золю гідроксиду і гідроліз уповільнюється, тому солі алюмінію за таких умов транзитом проходять очисні споруди і тверда
фаза гідроокису алюмінію Al(ОН)3 утворюється у водопровідній мережі, що є неприпустимим в силу
високої токсичності іонів алюмінію для живих організмів. Особливо гостро проблема уповільнення
коагуляції спостерігається при високому рівні забруднення водойми стійкими органічними комплексами. Також залишок алюмінію в очищеній воді може збільшуватися при застосуванні підвищених
концентрацій сульфату алюмінію Al2(SO4)3 для коагуляції при низьких температурах води.
Набір негативних властивостей, а саме неповнота гідролізу при низьких температурах, зміна індексу
стабільності води, корозійна активність робочих розчинів роблять небажаним застосування сульфату
алюмінію в технології очистки питної води. Сьогодні на багатьох водопровідних станціях досліджуються
нові більш ефективні реагенти для освітлення та знебарвлення води [3, 4]. Вірно підібраний вид реагенту дозволяє значно поліпшити якість очищеної води, збільшити продуктивність споруд, зменшити
витрати реагентів та об’єми споруд для обробки осадів.
Наприклад, практика застосування оксихлориду алюмінію, гідроксилхлориду алюмінію в технології
освітлення води свідчить про майже повне протікання процесу гідролізу, що дозволяє значно зменшити
остаточну концентрацію алюмінію в очищеній воді. Гідроліз сучасних коагулянтів відбувається в більш
повному об’ємі, ніж гідроліз сірчанокислого алюмінію, що забезпечує якісне освітлення, особливо в зимовий період. Широке впровадження зазначених реагентів обмежується тільки їх високою вартістю.
Для досягнення максимальної ефективності роботи очисних споруд та розширення температурного
інтервалу процесу гідролізу електролітів доцільно впроваджувати комбіноване застосування реагентів:
воду з інтенсивною забарвленістю та низькою каламутністю обробляти поліоксихлоридом та сульфатом алюмінію та застосовувати гнучкий режим обробки води коагулянтами: в теплий період року – сульфат алюмінію, а в зимовий – оксихлорид алюмінію.
Коагулянт Полвак представляє собою водний розчин гідрооксихлориду алюмінію і характеризується наступними властивостями: прискорене пластівцеутворення та осадження завислих речовин
(підвищення продуктивності очисних споруд); забезпечення стабільного робочого інтервалу за рН та
лужністю; низький вміст залишкового алюмінію в освітленій воді при передозуванні реагенту; висока
ефективність дії коагулянту при низьких температурах води; дотримання нормативних показників
по каламутності та забарвленості при менших дозах коагулянту, висока міцність пластівців, яка значно збільшує ефективність фільтрації і забезпечує чіткість меж освітленої зони при відстоюванні; більш
глибоке видалення органічних забруднень, збільшення тривалості фільтроциклу швидких фільтрів; забезпечення меншої корозійної активності, що виключає необхідність застосування додаткової стабілізаційної обробки води.
Знезараження води в процесі водопідготовки вважається обов’язковим для господарсько-питного
водопостачання. На очисних станціях застосовується двохразове хлорування: перед змішувачами для
покращення процесів коагуляції та знебарвлення води, а також для покращення санітарного стану споруд та перед резервуарами чистої води – для остаточного знезараження. При знезараженні води відбувається окислення органічних речовинами, але при цьому утворюється значна кількість токсичних хлорорганічних сполук , таких як хлороформ діоксини та інші.
Процес утворення хлорорганічних речовин у воді залежить від температури води і вмісту органічних речовин природного або антропогенного походження, наприклад гумусових речовин, нафтопродуктів, водоростей.
Головна частина органічних речовин вноситься з ґрунтом, торф’яним гумусом, відходами життєдіяльності рослин, тваринних організмів та стічними водами. Для технології очистки води найбільше значення представляють гумусові речовини, що розділяються на гумінові, ульмінові, кренові, апокренові
(фульвокислоти) та інші кислоти, а також їх розчинні у воді солі. Гумінові і апокренові кислоти можуть
знаходитися в грунті у вільному стані, у вигляді солей з катіонами лужних і лужноземельних металів,
комплексних і внутрішньокомплексних сполук із залізом, алюмінієм, марганцем, міддю і, нарешті, у вигляді адсорбційних органомінеральних сполук. Наземна рослинність, вищі водні рослини, актиноміцети
і фітопланктон виділяють безколірні або забарвлені, без запаху або із запахом речовини, частина з яких
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перетворюється на гумусові сполуки. Для водоймищ особливу небезпеку становлять стічні води, у складі яких є білки, жири, вуглеводи, органічні кислоти, ефіри, спирти, феноли, нафта та ін. Взимку кількість
органічних речовин мінімальна, проте в період повенів та паводків, а також влітку в період масового
розвитку водоростей вона підвищується. Наявність у воді органічних речовин різко погіршує органолептичні показники води, підвищує кольоровість, спінюваність, негативно діє на організм людини і тварин.
«Квітнення» негативно впливає на якість питної води внаслідок погіршення її очистки на водоочисних спорудах. Під час інтенсивного “квітнення” ефективність видалення водоростей на очисних спорудах
складає не більше 30 %, тому існує можливість попадання водоростей та їх метаболітів в системи водопостачання, які призводять до відхилення від нормативів органолептичних, бактеріологічних показників. Водорості, які проникають до очисних фільтрів, погіршують якість питної води, бо є субстратом для
розвитку бактерій і актиноміцетів. Під час масового “квітнення” відбувається зниження знезаражуючої
дії хлорування питної води. Після проходження усіх водопровідних споруд, в тому числі і обробка питної
води хлором, продукти розкладу сприяють розвитку кишкових паличок. Зафіксовано, що каламутність
питної води зумовлена розкладом водної рослинності; забарвленість— розвитком синьо-зелених водоростей та бактеріального розкладу органічних речовин. Збільшення лужності води в місцях, де зустрічаються водорості, створюють сприятливі умови для розвитку збуджувачів кишкових хвороб, в тому числі
холерного вібріону.
Також, на утворення органічних речовин впливають технологічні методи обробки води, особливо –
попереднє хлорування. При цьому, доведено що концентрація хлорорганіки залежить від дози хлору і
часу контакту з водою. Відомо, що знезараження води сприяє подальшій трансформації цих речовин і
збільшенню кількості домішок в 2,5 рази. Найчастіше при хлоруванні води утворюються хлороформ,
бромоформ, дибромхлорметан. В більшості випадків при традиційних методах обробки води хлорорганічні речовини, які утворюються при попередньому хлоруванні, не затримуються. Концентрації речовин, які являються додатковими продуктами хлорування, встановлені на рівні гранично допустимих
і повністю відповідають сучасним уявленням про ступінь їх загрози для здоров’я населення. Антропогенне навантаження на водойми з часом тільки зростає, тому пошук методів, які дозволяють зменшити
вміст хлорорганічних речовин у воді вважається однією з найактуальніших проблем.
Одним із раціональних методів, який спрямований на зменшення утворення хлорорганічних речовин, вважається застосування хлорамонізації на попередній стадії обробки води, дія якого заснована на
окисленні забруднюючих речовин зв’язаним хлором. Зв’язаний хлор має пролонговану дію і сприяє стабілізації залишкового хлору у фільтраті. Для зменшення утворення токсичних хлорорганічних сполук
застосовується хлорування води з амонізацією, для чого використовується сульфат амонію – (NH4)2SO4.
Дослідження в цьому напрямку доводять, що при хлоруванні води для попередження утворення хімічних сполук, які відносяться до групи тригалогенметанів (хлороформ, дихлоретан) необхідно здійснювати преамонізацію з дозою амонію 20-30% від вагової витрати активного хлору. Наприклад, при наявності у воді діхлорбромметану (CHCl2Br) до 1,6 мкг/л та дібромхлорметану (СНС1Вг2) до 0,5 мкг/л після
хлорування води їх кількість збільшується відповідно до 26,7 мкг/л и 20 мкг/л, а хлороформу (СНС13) від
0 до 23 мкг/л. При виконанні преамонізації річкової води вміст шкідливих речовин вдається зменшити
до мінімуму.
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УКРАЇНІ
(аналітичний огляд літератури)
Мартіянова Ю.В., Гаркавий С.І., Коршун М.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

У даній роботі представлено короткий аналіз даних літератури щодо наявність нітратів у підземній воді згідно нормативів та ризик несприятливого впливу їхньої дії на громадське здоров’я.

ПО ПРОБЛЕМЕ НИТРАТНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В УКРАИНЕ
(аналитический обзор литературы)
Мартиянова Ю.В., Гаркавый С.И., Коршун М.М.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г.Киев, Украина

В данной работе представлены краткий анализ данных литературы по наличие нитратов в подземной воде согласно нормативам и риск неблагоприятного влияния их воздействия на общественное здоровье.

ABOUT THE PROBLEMS OF NITRATIVE POLLUTION OF WATER IN UKRAINE
(analytical literary review)
Y.V. Martіyanova, S.I. Garkavyi, M.M. Korshun
National O.O. Bogomolets Medical Universit, Kyiv, Ukraine

In this paper, a brief analysis of literature on the presence of nitrates in groundwater according to the
norms and the risk of adverse impact on public health is presented.
Придатність питної води для споживання людиною є одним із головних пріоритетів світового співтовариства. Забезпечення якісною питною водою є основою профілактики та боротьби з
інфекційними та неінфекційними захворюваннями, що поширюються серед населення водним
шляхом, у глобальному масштабі [1].
У всьому світі вода виконує важливу роль та має широкий спектр використання. Водні ресурси забезпечують нормальне функціонування національної економіки, промисловості, будівництва, сільського господарства, задоволення соціальних, культурно-побутових та, насамперед,
гігієнічних потреб людини.
«Питна прісна вода» це вода, яку використовує людина як питну для утамування спраги, обробки харчової сировини, продуктів і приготування їжі, дотримання особистої гігієни.
Загальнодержавна цільова програма сталого розвитку сільських територій на період до 2020
року [2] передбачає забезпечення постійного контролю якості навколишнього природного середовища у сільських населених пунктах, у т.ч. джерел водопостачання. Створення і функціонування громадських, також індивідуальних колодязів передбачає використання населенням
сільських поселень ґрунтових вод як для нецентралізованого, так і локального централізованого водозабезпечення якісною питною водою необхідної кількості власних житлових будинків і
господарських приміщень. Разом з тим однією з основних проблем безпеки якості питної води
на сьогоднішній день є забруднення нітратами води децентралізованих джерел водопостачання внаслідок нераціонального використання мінеральних добрив у сільському господарстві,
неправильного вибору місця розташування шахтного чи трубчастого колодязя, недотримання
норм їхньої санітарної охорони, надходження до водозабірних споруд нечистот із вигрібних ям,
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стічних вод від тваринницьких ферм, сільськогосподарських полів, доріг разом із незадовільним
санітарно- технічним доглядом за улаштуванням, утриманням і експлуатацією шахтних і трубчастих колодязів, також каптажів джерел — це причини сучасної деградації якості грунтових
вод, головного джерела питного водопостачання сільського населення [1, 3, 4].
Метою даного дослідження було встановити наявність нітратів у підземній воді згідно нормативів та ризик несприятливого впливу їхньої дії на громадське здоров’я.
За даними моніторингу та державного обліку, здійснюваного регіональними підприємствами
Державної служби геології та надр України і НАК «Надра України», видобуток підземних питних та
технічних вод в Україні в останні роки постійно регресує і змінився від 8395,230 тис.м³/добу у 2001
році до 3324,424 тис.м³/добу у 2016 році. А за 2017 рік для водозабезпечення об’єктів народного
господарства використано ще менше - 2801,055 тис.м³/добу підземних вод [5].
Причиною такої тенденції до постійного скорочення видобутку підземних вод є зменшення
споживання підземних вод у зв’язку зі зниженням темпів виробництва практично усіх галузей
та використання підземних вод у загальному балансі водокористування в Україні, а також проведення АТО на території Донецької і Луганської областей та анексія АР Крим.
У той же час близько 30 % населення України, що проживає у сільській місцевості та використовує, як джерело питного водопостачання підземні (ґрунтові, джерельні) води які забирає за
допомогою шахтних (трубчастих) колодязів і каптажів джерел [3]. При цьому найбільший рівень
споживання підземної ґрунтової води спостерігається в Центральній і Східній Україні (рис.1) [6].

Рис. 1. Використання питних вод (підземних і поверхневих) [6].
Проведений нами аналіз даних літератури [2, 3, 7] показав, що останнім часом сільське населення споживає неякісну колодязну воду, зокрема за вмістом нітратів. Встановили, що у багатьох регіонах України за багаторічними спостереженнями вміст нітратів у воді підземних джерел перевищує допустимий вміст у пітній воді (50 мг/дм³), регламентований чинним ДСанПіН
2.2.4.-171.10 [8]. Як свідчать дані досліджень за період з 2002 до 2018 рр. найбільш високі кон95
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центрації нітратів у колодязній воді (180 - 181,6 мг/дм³) зафіксовані у Черкаській, Одеській та
Тернопільській областях (рис. 2) [2, 3, 7].
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Рис. 2. Концентрація нітратів у воді підземних джерел окремих регіонів України
за період 2002 – 2018 рр.
Вищезазначене спонукало нас до з’ясування причин такого незадовільного стану якості
ґрунтових вод, яку споживає населення, за вмістом нітратів, концентрація яких у ґрунтових водах збільшилась в багатьох регіонах України, що призводить до повільного отруєння нашого
суспільства [5, 6, 12].
Як свідчать результати досліджень експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ),
однією з головних причин забруднення колодязної води, є забруднення ґрунтової води фільтратом
неупорядкованих і улаштованих з недотриманням гігієнічних вимог дворових вбиралень. Ще одним джерелом забруднення колодязної також джерельної води, зазначають експерти ВООЗ, є випасання поблизу джерел води худоби, екскременти яких під час дощу можуть потрапляти в колодязь
і каптаж джерела. Значною мірою забрудненню ґрунтової води сприяє неправильне використання
агрохімікатів, зокрема нітратних добрив і пестицидів, особливо на дренажних площах тощо. Спеціальними дослідженнями показано, що за період з 2005 по 2013 роки відсоток господарств, які
використовують органічні добрива, коливався в інтервалі 83–89 %. Значно меншою є частка господарств, які використовують мінеральні добрива (за період з 2005 по 2013 рік вона коливалась
в межах 54,5–56,7 %) [9]. Ґрунтові води забруднюються також через роботу великих промислових
об'єктів, де використовують нітратні сполуки солей азотної кислоти. Це сприяє забрудненню атмосферного повітря окислами азоту, а за рахунок самоочищення атмосфери – потраплянню нітратних сполук на ґрунтовий покрив, звідки за рахунок вертикальної міграції, до ґрунтових вод. Такі
самі причини проникнення забруднення в підземні води з могильників, які служать для захоронення небезпечних токсичних відходів. Важливим є при цьому також незадовільний санітарно-технічний стан самих водозабірних споруд (відсутність або пошкодження відмосток навколо шахтного
колодязя, покрівлі, кришок, громадських відер). Також не проведення протягом більше одного року
робіт з ремонту, очищення та знезараження шахтних колодязів, близьке розташування на відстані
меншій ніж 20 метрів до джерел забруднення (надвірних вбиралень, вигрібних та жомових ям, компостосховищ), як це передбачено санітарними правилами ДСанПіН 2.2.4.-171.10 [8].
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Перераховані факти свідчать про важливість вивчення сполук азоту, що надходять в природні води в процесі техногенезу та їх впливу на здоров’я населення.
За даними оцінки експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), незважаючи
на постійні зусилля у боротьбі з проблемою незадовільного стану якості ґрунтових вод, 25%
населення світу постійно ризикує захворіти хворобами, пов'язаними із споживанням недоброякісної питної води [1]. Чисельними дослідженнями, проведеними в багатьох країнах світу, зокрема в США, Німеччині, Канаді, Франції, Іспанії, Італії, Україні, встановлено, що вживання води
з підвищеним вмістом нітратів небезпечне для здоров'я [1, 4]. Нітрати питної води знижують
резистентність організму людини та сприяють виникненню таких захворювань як водно-нітратна метгемоглобінемія у дітей до 3 років. Нітрати, як продукти окислення органічного азоту
бактеріями, після надходження з питною водою, сприяють накопиченню в крові людини метгемоглобіну та втратою здатності еритроцитів крові переносити кисень до клітин та тканин, внаслідок чого виникає кисневе голодування, симптоми ураження центральної нервової системи,
серцево-судинної ситеми, порушення обміну речовин, розвивається клінічна картина гемічної
гіпоксії, гістотоксичної гіпоксії [1, 10], в результаті чого може виникнути воднонітратна метгемоглобінемія.
Найбільш чутливі до токсичної дії метгемоглобіноутворювачів діти перших 3 місяців життя.
Пояснюється це тим, що у дітей у шлунку виробляється значно менше соляної кислоти, ніж у
дорослих, у зв'язку з чим більша кількість нітрат-редуктазних мікроорганізмів поселяється в
шлунку, що сприяє значно більшому відновленню нітратів до нітритів, ніж у дорослих людей.
Треба враховувати і те, що значну частину гемоглобіну крові у дітей раннього віку становить
фетальний гемоглобін, який набагато легше і швидше окислюється в метгемоглобін під дією
нітритів [1, 10].
Підвищений вміст нітратів у воді небезпечний для здоров'я не лише немовлят, а й для дорослого населення. Це пов'язано з великою кількість ймовірних джерел надходження нітрозамінів,
нітрозамідів і попередників нітратів у водойми господарсько-питного призначення, можливістю їхнього синтезу з нітратів у воді водойм і травному каналі, високю розчинністю та значною
стабільністю, які роблять питну воду одним із головних шляхів потрапляння нітрозамінів та нітрозамідів в організм людини. Тому підвищений вміст нітратів у воді сприяє підвищенню ризику щодо онкогенної захворюваності населення [1, 4, 10], зокрема раку яєчників, раку сечового
міхура, колоректального раку, раку шлунку, стравоходу, підшлункової залози, нирок, раку щитоподібної залози, неходжкінської лімфоми, порушення функцій нервової та серцево-судинної
системи.
Нітратна інтоксикація також небезпечна для вагітних жінок[1, 4, 10], викликаючи у них викидні, передчасні пологи, мертвонародження, недоношеність, затримку внутрішньоутробного
розвитку плода, зниження ваги при народжені, неонатальний вроджений гіпотиріоз, а довготривале споживання води з нітратами у чоловіків негативно впливає на функцію сім’яників, тобто
може бути однією з причин безпліддя.
Важливим є те, що близько 5% поглиненого нітрату, який надходить до організму аліментарним шляхом, відновлюється до нітриту бактеріями в ротовій порожнині. В результаті активного
функціонування нітрат-редуктази початкова частина нітратів дуже швидко перетворюється в
нітрити. У кислому середовищі шлунка нітрит перетворюється в азотисту кислоту, яка потім
перетворюється на нітрозуючу речовину. Після утворення нітрозуючі агенти (пролін, піперазин
або амідопірин) можуть реагувати з амінами і амідами з утворенням нітрозамінів і нітрозамідів (сумарно N-нітрозосполук [NOCs] (НОК)). Більшість НОК є потенційними канцерогенами для
тварин, а поглинені нітрати і нітрити вважаються ймовірними канцерогенами для людини.
Нітрозаміди безпосередньо алкілують ДНК і можуть викликати пухлини у багатьох органах,
тоді як нітрозаміни повинні бути активовані специфічними ферментами цитохрома P450, щоб
набути канцерогенних властивостей. Тому органоспецифічність індукції пухлини може бути
обумовлена тканиноспецифічними ферментами цитохрома P450, які розрізняються за рівнями
в різних органах і видах. Ферменти цитохрома P450 були виявлені в епітеліальній тканині яєчників тварин. Відомо, що нітрозаміни можуть утворюватися в шлунку людини з неканцероген97
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них попередників (нітритів, амінокислот, амідопірину) при наявності хлороводневої (соляної)
кислоти.
З наведеного вище випливає, що з метою запобігання виникнення захворювань, спричинених вживанням води з наднормативним вмістом нітратів, державна санітарно-епідеміологічна
служба, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною» [8], рекомендує приділяти дедалі більшу увагу водоочисним технологіям та
збалансованому водокористуванню.
Висновок. Вміст нітратів у підземній воді, яка використовується для децентралізованого водопостачання сільського населення, в переважній більшості областей України перевищує гігієнічні норми.
Оскільки якість питної води, яку споживає населення, суттєво впливає на усі фізіологічні та
біохімічні процеси в організмі людини, тому наднормативний вміст нітратів у воді може призвести до виникнення різноманітних захворювань, що спонукало приділити більше уваги стану сільських підземних вод, використанню сучасних технологій забору, підготовки та знезаражуванню води, підвищенню мотивації сільського населення щодо вживання безпечної і якісної
питної води, а також власної відповідальності кожного жителя населеного пункту за екологічний стан підземних вод.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Василенко С.Л.
Комунальне підприємство "Харківводоканал", м. Харків, Україна

Визначено аксіоматику, екологічні методологічні принципи та системотехнічні закономірності, як
теоретичні передумови для розв’язання проблеми екологічної безпеки систем водопостачання міст.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Василенко С.Л.
Коммунальное предприятие "Харьковводоканал", г. Харьков, Украина

Определена аксиоматика, экологические методологические принципы и системотехнические закономерности, как теоретические предпосылки для решения проблемы экологической безопасности водоснабжения городов.

METHODOLOGY OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF WATER SUPPLY SYSTEMS
Vasilenko S.L.
KharkovVodokanal Communal enterprise, Kharkov city, Ukraine

Axiomatics, environmental methodological principles and system-technical patterns are defined as
theoretical background for environmental safety of municipal water supply.
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.
Крім іншого, національним інтересам країни загрожує погіршення екологічного стану природних вод, загострення проблеми транскордонних забруднень, зростання ризиків виникнення
надзвичайних ситуацій на водних джерелах, навмисне використання питної води для поширення отруйних речовин.
Серед розвинених країн світу Україна займає високе місце за рівнем смертності населення з
поширенням захворювань, викликаних вживанням неякісної води, що становить реальну загрозу для генофонду нації та безпеки країни. Виправлення цієї ситуації стало загальнодержавним
пріоритетним завданням і вимагає невідкладних адекватних рішень.
Визначальною складовою охорони здоров’я людини є екологічна безпека систем водопостачання міст (ЕБВ). З метою розвитку науково-методологічних основ ЕБВ визначимо аксіоматику,
екологічні методологічні принципи та системотехнічні закономірності, що складають сукупність теоретичних передумов розв’язання проблеми ЕБВ.

Аксіоматика водопостачання: системно-екологічний аспект.
Екологічна безпека водопостачання має всі властивості складних динамічних систем. Відрізняється структурованістю, взаємозв’язком і взаємозалежністю окремих елементів, а її по99
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ведінка в часі-просторі характеризується відкритістю, мінливістю, стохастичністю та частковою невизначеністю. Тому синтез теоретичної підоснови ЕБВ логічно почати з аксіоматичних
уявлень.
Розроблена система аксіом (a) і постулатів (p) спрямована на розвиток більш за сто законів,
правил і принципів екології та їх поширення на сферу екологічних аспектів діяльності в галузі
водопостачання. Слід відмітити, що аксіома і постулат часто ототожнюються. Але це не зовсім
так. Під аксіомою слід розуміти вихідне положення, прийняте без доказів. Постулатом виступає
твердження, достовірність якого не назавжди очевидна і підтверджується експериментально
або логічним аналізом
Систему тверджень сформулюємо виходячи з позицій сучасних концепцій природознавства
та активних відносин людини з довкіллям (табл. 1).
Таблиця 1. Систематизація аксіом А и постулатів П в сфері водопостачання

Загальні положення
a1 А. системної
відкритості
p3 П. еквівалентної
протидії
p4 П. природного
балансу
p7 П. апріорної
непередбачуваності

Вода

a2 А. загальності
a3 А. модельної
неадекватності
p1 П. пізнавальної
обмеженості
p2 П. параметричної
локалізації

Системи водопостачання
a4 А. евентуальної
небезпеки
p5 П. водно-екологічного
дуалізму
p6 П. відносної
динамічності
p8 П. релятивної
стійкості

a1 системної відкритості: вода і водопостачання існують як взаємодії складних відкритих
систем. – Комплекси водопостачання активно контактують із зовнішнім середовищем, а за надходженням в них основного ресурсу перебувають завдяки цьому взаємозв’язку.
a2 загальності: вода – матриця (лат. matrix – джерело, початок) життєвих властивостей, універсальна структурно-постійна частина живої природи. – Вода всюдисуща і генетично пов’язана
з живою речовиною (академік В.Вернадський). Всі структури в організмі людини утворені за допомогою води.
a3 модельної неадекватності: всеохоплюючої та всебічної моделі води не існує. – Через принцип обмеженості неможливо досягти повноти, а в повний опис не можна включити сам опис.
Тому невідповідність моделі води і самої води в реальності неминуча.
a4 евентуальної небезпеки: діяльність з водопостачання потенційно небезпечна. – Ні в одному
виді людської діяльності неможливо досягти абсолютної захищеності. Завжди існує певний ризик, як міра небезпеки, який апріорі не можна прийняти рівним нулю.
p1 пізнавальної обмеженості: пізнання води та її характеристик, проявів і оцінки лімітується
реально непереборною зоною обмеженості. – У відкритої системи властивості води постійно змінюються, тому інформаційна невизначеність про воду не зменшується. Бо існує набагато більше
можливостей переходу в стан з більшою ентропією, ніж навпаки.
p2 параметричної локалізації: якість води нескінченно різноманітна, але її параметри зосереджені в кінцевій області. – Математично нескінченна кількість станів води міститься (актуалізується) у кінцевих інтервалах її якісних параметрів.
p3 еквівалентної протидії: штучним обмеженням вода протиставляє свій природний рух. –
Вода текуча і рано чи пізно звільняється із технічних пристроїв. Наслідок: втрати води в господарській системі неминучі.
p4 природного балансу: "господинею" господарської води залишається природа. – Навіть перебуваючи в господарській ланці кругообігу, вода не підвладна людині і повертається в свій природний круговорот.
p5 водно-екологічного дуалізму: водопостачання на практиці несе неусувне екологічне протиріччя.
p6 відносної динамічності: будучи пов’язане з найбільш динамічною речовиною в природі,
саме централізоване водопостачання в своїй основі статичне (жорстко детерміноване).
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p7 апріорної непередбачуваності: безумовну нешкідливість води для питних цілей гарантувати неможливо. – Вода мінлива, багатолика і багатогранна. Завжди може знайтися якісний показник, небезпечний для людини при тривалому вживанні води.
p8 релятивної стійкості: абсолютна сталість систем водопостачання недосяжна. – Стійкість
водопостачання як штучної відкритої системи відносна. Наслідок: тимчасові відключення водопроводу системно неусувні.
Зокрема, аксіома a4 має два важливі висновки для наукових засад екологічної безпеки водопостачання:
1) неможливість реалізації системи водопостачання, абсолютно безпечної для довкілля;
2) комунальне водопостачання не може забезпечити абсолютну безпеку для людини.
Аксіома a1 передбачає вплив на водоносні шари техногенних забруднень, що можуть потрапити у воду не завжди очікуваними шляхами.
Екологічні методологічні принципи.
Систему екологічних методологічних принципів, які формують загальну ідеологію і пріоритетні напрямки щодо забезпечення ЕБВ, згрупуємо за трьома основними складовими: (табл. 2).
Таблиця 2. Система екологічних методологічних принципів (Пр) ЕБВ

Стратегія розвитку
(шляхи поліпшення)
P1 Пр. цільовий
P2 Пр. мінімуму
P3 Пр. різноманіття

Комплексність рішення
(способи реалізації)
P4 Пр. повноти
P5 Пр. відповідності
P6 Пр. профілактики

Екологічні обмеження
(лімітуючи фактори)
P7 Пр. невизначеності
P8 Пр. водного синергізму
P9 Пр. водної ентропії

Стратегія екологічно безпечного розвитку (шляхи удосконалення):
P1) цільовий ~ гармонізація екологічного законодавства і наближення технологій виробництва та обсягів споживання питної води до відповідних критеріїв ЄС;
P2) мінімуму ~ підвищення ЕБВ шляхом змінення пріоритетів від нарощування потужностей водопроводів до мінімізації подачі, втрат і надмірних напорів води в мережі, ушкоджень на
трубопроводах, питомих витрат електроенергії тощо;
P3) різноманіття ~ збільшення стійкості системи життєзабезпечення міст за рахунок
зростання різноманіття видів екологічно безпечного водопостачання та функціонального поширення їх компенсаційних можливостей у кризових ситуаціях.
Комплексність вирішення (засоби реалізації) екологічної безпеки:
P4) повноти ~ зміст ЕБВ повинен становити цілісну систему – від водного об’єкта до споживача на всіх стадіях виробництва та використання води;
P5) відповідності ~ ЕБВ забезпечується такою конструкцією, що мінімізує техногенний ризик, є найпростішою для виконання своїх функцій, адекватно реагує на зовнішні фактори довкілля та оптимальна за витратами матеріалів і енергії;
P6) профілактики ~ удосконалення екологічної безпеки на регіональному й національному
рівнях доцільніше і дешевше, ніж тимчасове усунення наслідків реалізованої небезпеки з витрачанням матеріальних ресурсів на безпеку водопостачання.
Екологічні обмеження (лімітуючі фактори):
P7) невизначеності ~ якість води та екологічну безпеку систем питного водопостачання з їх
стохастичними особливостями немає як гарантувати, але можна підвищувати ймовірність їхнього досягнення та знижувати несприятливі ризики;
P8) водного синергізму ~ якість життя та екологічне благополуччя людини залежать не від
окремих показників якості питної води, але й від синергітичного ефекту дії всієї сукупності ії
хімічних і біологічних компонентів одночасно.
P9) водної ентропії ~ з обмеженим розширенням складу контрольованих показників ЕБВ
може частково підвищуватися, але ентропія, як міра інформаційної невизначеності про воду, не
зменшується.
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Зокрема, принцип P9 підтверджується експериментами щодо визначення індексу забрудненості
за 11 показниками другого класу небезпеки в 14 послідовних точках (на протязі 150 км) джерела і системи водопостачання. Адитивна величина I досягає 3, що обґрунтовує
необхідність застосування принципу повноти P4 в рішенні проблеми ЕБВ.
Системотехнічні закономірності.
Системам водопостачання як технічним комплексам властиві закономірності вдосконалення
інженерних інфраструктур. Вони повинні підкорятися загальним правилам функціонування та
розвитку великих технічних систем (інфраструктур міст), зокрема, основним теоретико-практичним механізмам рішення винахідницьких задач Г. Альтшуллера.
Системотехнічні закономірності безпечного функціонування і розвитку систем водопостачання сформулюємо адекватно обраному об’єкту досліджень (рис. 1).

z11
z12
z13

Функціонування

z3
z6

z2

z4
z5

Розвиток
Зміна компонент
Зміна структури

Рис. 1. Структурування системотехнічних закономірностейфункціонування і розвитку
систем водопостачання
Необхідні умови життєздатності і функціонування систем водопостачання:
z11) повнота ~ наявність і мінімальна працездатність основних частин системи;
z12) «енергетична провідність» ~ наскрізний безперервний прохід енергії (води) за всіма частинами системи з мінімальними фінансовими та екологічними втратами;
z13) ритміка ~ узгодження періодичності роботи для всіх частин системи.
Теоретичний базис напрямків розвитку:
z2) збільшення ступеня ідеальності ~ вдосконалення систем водопостачання йде в напрямку
збільшення ступеня своєї ідеальності, поки не досягне доцільного межі;
z3) подолання нерівномірної зміни частин системи ~ неритмічне зміна станів обумовлює вибір пріоритетних шляхів забезпечення ЕБВ, насамперед реновації водопровідних мереж;
z4) збільшення ступеня динамічності ~ для підвищення ефективності системи водопостачання повинні бути динамічними і переходити до більш гнучких, швидко мінливих структур і
режимам роботи, пристосовуючись під екологічні зміни зовнішнього середовища;
z5) перехід в "надсистему" ~ розвиток системи водопостачання, що досягла свого граничного
фазису (стадії, стану) організації, може бути продовжено на рівні "надсистеми" – водних об’єктів.
У загальносистемному плані це передбачає підвищення екологічної безпеки питних водозаборів
як базових компонент ЕБВ;
z6) перехід з макро- на мікрорівень із загальною тенденцією підвищення організованості на
нижніх підрівнях;
Системотехнічні закономірності не претендують на загальність, бо непорушність постулатів
є джерелом зростаючої хибності висновків теорії. Більш важливим є логіка сформульованих положень і отримання на цій основі корисних прикладних результатів в сфері ЕБВ.
В цілому екологічні методологічні принципи формують пріоритетні напрями із забезпечення ЕБВ, системотехнічні закономірності – організацію її наукових розробок і технічної реалізації.
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НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ
В УМОВАХ РИЗИКУ АВАРІЙ НА ДЖЕРЕЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Василенко С.Л., Волков В.М., Колотило В.Д.
Комунальне підприємство "Харківводоканал", м. Харків, Україна

Для чинників небезпеки на водних об’єктах встановлено загальні принципи щодо оцінки екологічного ризику та запобігання аварійним ситуаціям в джерелах водопостачання. Викладено основні
положення підвищення надійності очисних споруд питної води.

НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
В УСЛОВИЯХ РИСКА АВАРИЙ НА ИСТОЧНИКАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Василенко С.Л., Волков В.Н., Колотило В.Д
Коммунальное предприятие "Харьковводоканал", г. Харьков, Украина

Для факторов опасности на водных объектах установлены общие принципы по оценке экологического риска и предотвращению аварийных ситуаций в источниках водоснабжения. Изложены
основные положения повышения надежности очистных сооружений питьевой воды.

RELIABILITY FILTRATION PLANT
UNDER RISK ASSESSMENT OF ACCIDENTS ON WATER SOURCES
Vasilenko S.L., Volkov V.N., Kolotilo V.D.
KharkovVodokanal Communal enterprise, Kharkov city, Ukraine

The article describes the general principles for environmental risk assessment and prevention of accidents in
water sources. The main provisions of improving the reliability of drinking water treatment plants are stated.
Актуальність. В останні роки досить добре відпрацьовані схеми розрахунків стійкості-надійності технічних систем. Вони досить універсальні, і правомірно спробувати їх застосувати при
вирішенні аналогічних завдань для регіональних водогосподарських комплексів. В контексті
оцінювання екологічно безпечного стану водних об’єктів вони стали розроблятися порівняно
недавно. Хоча їх практична значущість не викликає сумнівів. Особливо для забезпечення надійного і сталого водокористування на поверхневих джерелах. Оскільки питне водопостачання країни майже на 80% забезпечується за рахунок поверхневих вод, які в більшій мірі, ніж підземні,
відчувають техногенний вплив.
У зв’язку з цим оцінка регіональних техногенних ризиків при виникненні аварій на спорудах
водогосподарського комплексу є важливим етапом для забезпечення надійної роботи фільтрувальних станцій питного водопостачання.
Джерела водопостачання. Серед екологічних проблем найбільш небезпечним вважається
виснаження і погіршення якості вод водних об’єктів – джерел питної води, в яких вже «виявляються всі ознаки екологічної катастрофи, зумовленої станом водних ресурсів» [1, с. 51]. В Україні
практично всі поверхневі, а в окремих районах і підземні води не відповідають вимогам стандарту для джерел питного водопостачання.
Якість води в значній мірі залежить від змін хімічного складу природних органічних речовин
і динамічних умов навколишнього середовища, які суттєво впливають на ефективність процесів
коагуляції і окислення при очищенні води [2].
Загрози джерелам водопостачання пов’язані головним чином зі зменшенням запасів води і
погіршенням її якості. Особливо це стосується урбанізованих територій з боку нафтовидобувної, вугільної, металургійної галузей, а також зон дислокації хімічно небезпечних об’єктів, яких
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в Україні нараховується понад 1500. Подібні небезпеки виходять від подій природного і антропогенного характеру [3]: паводків, техногенних катастроф, можливих терористичних актів та ін.
(табл. 1).
Таблиця 1. Фактори ризику погіршення якості води в джерелах водопостачання

Природні
екстремальні події
Повені, паводки,
вітрове перемішування,
розвиток
фітопланктону,
порушення кисневого
режиму. Надходження
забруднюючих речовин
з донних відкладень.

Хронічні антропогенні
забруднення

Природні і
соціальні
катастрофи

Техногенні
катастрофи

Аварії на
Патогенні мікроорганізми,
виробництві,
біогенні елементи, СПАР, Повені, урагани,
важкі метали, радіонукліди, землетруси, лісові транспорті, нафто- і
отрутохімікати, діоксини, пожежі, епідемії і газопроводах, на
очисних спорудах.
епізоотії.
феноли, нафтопродукти.
Нелегальні скиди
Терористичні
Порушення господарської
забруднюючих
діяльності у водоохоронних акти, військові дії.
речовин.
зонах.

У період паводків підвищується ризик винесення з донних відкладень радіонуклідів, важких металів та інших небезпечних речовин. Розвиток фітопланктону призводить до погіршення
якості води. Наукові дослідження за останні 15 років показують, що від 40–75 % "блакитних"
водоростей токсичні для людей.
Аварійні або несанкціоновані скиди неочищених зворотних вод становлять підвищену небезпеку для споруд підготовки питної води, бар’єрна функція яких обмежена. У свою чергу, широке
використання в побуті хімічних речовин негативно впливає на життєдіяльність мікроорганізмів
в системах біологічного очищення.
З метою підвищення стійкості та ефективності функціонування систем водопостачання доцільним є виконання комплексних заходів на водних джерелах питного призначення у вигляді
регіональних програм. При цьому отримання максимального ефекту для водопостачання стає
одним з критеріїв в оптимізаційних задачах з охорони вод.
Систематика аварійних ситуацій. Аварійні ситуації та аварії на водних об’єктах слід аналізувати в прив’язці до двох важливих аспектів:
− повені та надзвичайні ситуації, що викликані руйнуванням гребель та інших гідротехнічних споруд;
− забруднення водних об’єктів під час залпового надходження шкідливих речовин, які можуть мати негативний вплив на стан екосистем і нормальне здійснення господарської
діяльності на питних водозаборах.
Розглядаючи комплекс накопичувальних і гідротехнічних споруд у взаємозв’язку з водними
об’єктами як природно-техногенну географічну систему, схильну до впливу природних і антропогенних факторів, і сформувавши певний банк інформації, можна вийти на розрахунки і прогнози стійкості і надійності самої системи.
Накопичувальні споруди – екологічно небезпечні потенційні джерела можливого аварійного
забруднення водних об’єктів шкідливими речовинами [4, с. 199].
Водопідпірні і водозахисні споруди водогосподарських систем становлять небезпеку при гідродинамічних аваріях з точки зору «хвилі прориву», що затоплює велику територію.
На водних об’єктах – джерелах питного водопостачання – завжди присутній реальний екологічний ризик, який має різноманітні просторові аспекти: лінійний – уздовж водотоку, майданчиковий – із затопленням долини, басейновий і регіональний – по водороздільним і адміністративним ознакам.
Вивчаючи питання управління ризиками на джерелах водопостачання, спочатку слід вибрати чітко визначений елемент аварійності гідротехнічних і накопичувальних споруд.
У Водному кодексі України (глава 21) використовується термін «аварії на водному об’єкті»
без визначення самого поняття. Заходи щодо попередження аварій на гідровузлах відносяться
до поняття «запобігання шкідливого впливу води».
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Тобто, для забезпечення екологічної безпеки водопостачання аварії слід розглядати на стику
двох процесів (рис. 1): шкідливої дії вод при руйнуванні гідроспоруд з утворенням хвилі прориву,
а також забруднення водних об’єктів у випадках залпового скиду шкідливих речовин від екологічно небезпечних підприємств і накопичувачів зворотної води.

Шкідлива дія вод

А ВАРІЇ

Забруднення водних
об’єктів

Небезпека джерелу
водопостачання,

Р ИЗИК

Уразливість системи
водопостачання,

Рис. 1. Схема формування ризику порушення водопостачання з поверхневих джерел
Таким чином, ми приходимо до узагальненого уявлення щодо виникнення аварій на водних
об’єктах та ризику порушення водопостачання з поверхневих джерел. У першому випадку можна говорити також про ризик гідродинамічних аварій, що призводять до наслідків, які можна
систематизувати за причинами виникнення, характером впливу, регіональних особливостей і
екологічної значимості.
Системний підхід до вирішення подібних завдань на перший план ставить чітку класифікацію складових екологічного ризику. Зокрема, ту чи іншу градацію можливих наслідків виникнення аварій на накопичувальних та гідротехнічних спорудах. Або структуру небезпечних факторів за групами можливих причин аварій на комунальних водозаборах.
Ризик порушення водопостачання з поверхневого водного об’єкта. Ризик можна розрахувати в ймовірних категоріях.
Нехай p' – імовірнісних виникнення небезпеки негативних процесів або факторів, які несуть
загрозу для кількості і якості води в джерелі водопостачання;
p" – ймовірність (ступінь) уразливості системи водопостачання, коли об’єкт «не встоїть» перед небезпекою, що виникла.
Добуток p'p" на очікуваний збиток S буде ризиком, як імовірнісною мірою небезпеки для системи водопостачання, у вигляді можливих фінансово-економічних та соціальних втрат за певний інтервал часу.
Тут необхідно враховувати, що небезпека і вразливість, строго кажучи, не є подіями, а характеризують властивості досліджуваних об’єктів. При цьому вразливість – складова частина
небезпеки. Поряд з такими поняттями, як захищеність, безвідмовність тощо.
По відношенню до одного й того ж об’єкту застосування деяких імовірнісних оцінок небезпеки та уразливості не може вважатися методологічно вірним. Тому на рис. 1 зроблено поділ:
небезпека у вигляді середньозваженої оцінки найбільш значущих чинників – джерела водопостачання, і вразливість іншого об’єкта – самої системи водопостачання.
Подібний підхід, зокрема, використовується для інтегральної оцінки ризику негативних
впливів в процесі підтоплення урбанізованих територій [5] під час визначення дози вражаючого
фактора (добуток показників небезпеки і вразливості) на основі пробіт-функцій.
Робота фільтрувальних станцій в умовах екологічного ризику. Фільтрувальні станції України в основному побудовані в 50–70 роки минулого століття. Водоочисні технології
морально застаріли. Стан основних фондів в цілому характеризується як критичний. Традиційні технології водопідготовки, що застосовуються на водопровідних станціях України
з річковими водозаборами, включають в себе досить тривіальні для сучасних умов технологічні етапи: коагуляцію, відстоювання, фільтрування та знезараження. Вони придатні
лише для вод другого класу якості. Тобто, розраховані на доведення природної води до
вимог питної тільки за умови слабкої забрудненості води, перш за все, токсичними елементами.
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При високому техногенному навантажені на водойми очисні фільтрувальні станції з застарілими технологіями практично не можуть забезпечити необхідну якість питної води за всіма
нормативними показниками.
Пріоритетними забруднюючими компонентами багато років залишаються органічні сполуки, завислі речовини, нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево-активні речовини та
важкі метали. В умовах погіршення екологічної та епідеміологічної обстановки бар’єрна функція
очисних споруд вкрай обмежена.
Методологічною основою розробки та врахування ризику є аналітико-експериментальні та
експертні підходи.
Концептуальні засади пов’язані з формуванням науково-методичного базису, орієнтованого на інтегральні критерії соціально-екологічної і економічної безпеки регіонального та басейнового рівня. Одним з таких критеріїв виступає об’єктивність, точність і достатність інформації про фактичний стан очисних споруд, які в повній мірі визначають необхідність прийняття
відповідних організаційно-технічних, інженерних та інших рішень з урахуванням вимог ДБН
В.2.5-74:2013.
Інтегральним критерієм може служити небезпека, як імовірнісна міра виникнення аварійних
ситуацій на фільтрувальних станціях, міра і потенційна характеристика можливих втрат систем
водопостачання.
В умовах обмежених фінансових ресурсів, їх використання може бути корисніше не стільки
на об’єктах, що знаходяться в гіршому технічному стані, скільки на спорудах, більш значущих за
екологічними наслідками виникнення аварій. Подібне ранжування об’єктів і оптимізація грошових коштів дозволять приймати більш обґрунтовані рішення на державному рівні, включаючи
здійснення інвестиційних програм і проектів.
Сучасні реалії, на жаль, не дозволяють очікувати швидких успіхів і результатів у вирішенні
порушеної проблеми. Але її наукове опрацювання важливо вже сьогодні. Так саме як і притягнення уваги фахівців і господарських керівників до розуміння, переосмислення і врахування ризику
в роботі систем кондиціонування води. Недооцінка ризику може звести нанівець наші зусилля в
реалізації нагальних програм щодо поліпшення якості питної води.
Висновки. В умовах антропогенного впливу на поверхневі водні об’єкти ставиться під питання саме існування систем комунального водопостачання з можливим (вимушеним) фактичним
видозміненням їх використання тільки для господарських і технічних цілей.
Загальним напрямком повинна стати концепція Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ) щодо синтезу технологій підготовки якісної питної води, включаючи фільтрувальні
станції [6, с. 239]:
− створення множини бар’єрів для видалення патогенних агентів і забруднюючих речовин
до проведення заключного знезараження води;
− розробка фізичних і біологічних методів очищення води з оптимальним використанням
та зниженням доз застосовуваних хімічних реагентів.
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ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
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Мартинов С.Ю.
Національний університет водного господарства та природокористування, м Рівне, Україна

Наведено особливості розробленої нелінійної математичної моделі знезалізнення води та її інформаційне забезпечення експериментальними даними.

К ВОПРОСУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОДИ, ЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМИНЕНИЯ
Поляков В.Л.
Институт гидромеханики НАН Украины, г. Киев, Украина
Мартынов С.Ю.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина

Приведены особенности разработанной нелинейной математической модели обезжелезивания
воды и ее информационное обеспечение экспериментальными данными.

TO THE QUESTION OF MATHEMATICAL MODELING OF PHYSICOCHEMICAL IRON
REMOVING OF GROUNDWATER, ITS INFORMATION SUPPORT AND PRACTICAL
APPLICATION
Polyakov V. L.
Institute of Hydromechanics NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Martynov S. Yu.
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

The features of the developed nonlinear mathematical model of water iron removing and its informational
support with experimental data are presented.
Підземні води є важливою складовою господарсько-питного водопостачання в Україні. В окремих регіонах та особливо у сільській місцевості такі води досить часто є безальтернативним
джерелом водопостачання. В підземних водах в умовах відсутності окисників залізо знаходиться переважно у закисній формі. Підвищена концентрація в них заліза робить такі води непридатними для використання в побуті та для пиття. Для знезалізнення підземних вод досить часто використовують фізико-хімічний метод – спрощена аерація з наступним фільтруванням на
освітлювальних фільтрах. Обґрунтований вибір раціональних технологічних та конструктивних
параметрів таких фільтрів можливий лише з застосуванням математичного моделювання.
Власне затримання сполук заліза в зернистому завантаженні носить складний характер і, по суті,
відбувається в два етапи. На першому етапі відбувається перенос та трансформація двовалентного заліза. На другому етапі вирішального значення набувають перенос та осадження гідроксиду заліза (ІІІ).
Важливими характеристиками даного процесу є обмеженість поглинаючих ресурсів зернистого завантаження по відношенню до кожної з двох форм заліза, що з часом призводить до відчутного затухання
процесів адсорбції закисного та сорбції гідроксидного заліза, автокаталітичність осаду, що дозволяє ін107
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тенсифікувати перехід форм заліза в тверду фазу. Осад, що накопичується в зернистому шарі, включає
значну кількість зв’язаної води та з часом змінює свої властивості, що пов’язано з його консолідацією.
Враховуючи вищесказане, на базі концептуальної моделі О.Я. Олійника, нами розроблена нелінійна модель фізико-хімічного знезалізнення води, яка складається з двох взаємопов’язаних
блоків – освітлювального та фільтраційного. Перший блок описує перенос, адсорбцію, окислення
закисного заліза та перенос, сорбцію гідроксиду заліза. Другий блок описує гідравлічні процеси
в частково закольматованому завантаженні. Найважливішою складовою нової моделі масопередачі для двох форм заліза в зернистих фільтрах послужила наступна система кінетичних рівнянь
(1)

(2)

– масові (об'ємні) концентрації іммобілізованих закису та гідроксиду заліза в осаді;
– відповідно, їх концентрації у воді;
– приведені коефіцієнти швидкостей адсорбції
закисного та сорбції гідроксиду заліза; ,
– коефіцієнти швидкості окислення закису залі,
– граничні концентрації двох іммобілізованих форм заліза;
за в рідкій фазі та в осаді;
,
– автокаталітичні функції.
де

Важливим питанням ефективного застосування математичної моделі є її інформаційне забезпечення експериментальними даними. Для цього нами проводилися комплексні експериментальні дослідження в лабораторних умовах та на діючих станціях знезалізнення води України. Виробничі дослідження проводилися на існуючих станціях знезалізнення води з цеолітовим
або щебеневим завантаженням та на станціях знезалізнення води з пінополістирольними фільтрами за різними технологічними схемами, які побудовані за нашими рекомендаціями, в Рівненській, Вінницькій, Хмельницькій, Волинській та Житомирській областях. Крім того, ґрунтовні
дослідження проводилися в лабораторний умовах на установках, які дозволяли імітувати технологічний процес видалення заліза в макромасштабі, та на установках для дослідження окремих
ефектів – в мікромасштабі. Для досліджень гідродинамічної стійкості осаду, вмісту в осаді зв’язаної вологи різних видів розроблено спеціальні методики та установка, в якій під управлінням
мікропроцесора Arduino підтримувався заданий режим роботи впродовж тривалого часу (доби).

1

2

3

4

Рис. 1 Виробничі та лабораторні дослідження:

5

1 – виробничий безнапірний пінополістирольний фільтр (Рівненська обл.); 2 – виробничі пінополістирольні фільтри коміркового типу (Житомирська обл.); 3 – баштова станція знезалізнення води з пінополістирольним фільтром
(Хмельницька обл.); 4 – лабораторна установка дослідження знезалізнення води; 5 – лабораторна установка дослідження гідродинамічної стійкості осаду

Отже, на основі розробленої математичної моделі, створено метод розрахунку фізико-хімічного знезалізнення підземних води, експериментально визначено характерні параметри моделі та встановлено
характеристики нелінійних ефектів цього процесу. Це дозволить оперативно визначати технологічні
показники освітлювальних фільтрів та обґрунтовано визначати раціональну тривалість фільтроциклу, строк служби завантаження з врахування збільшення міцності осаду та поступовим зменшенням
освітлювального ресурсу завантаження внаслідок недосконалості його промивання тощо.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ
МЕРЕЖ І СПОРУД ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ
Оглобля О.І.
Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут
«УкрНДІводоканалпроект», м. Київ, Україна

Виконано аналіз і порівняння змін, які були внесені до державних будівельних норм з водопостачання та каналізації

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВНУТРЕННИХ
И ВНЕШНИХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Оглобля А.И.
Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский
институт «УкрНИИводоканалпроект», г. Киев, Украина.

Выполнен анализ и сопоставление изменений, внесенных в государственные строительные нормы по водоснабжению и канализации

IMPROVEMENT OF REQUIREMENTS FOR DESIGNING OF INTERNAL AND
EXTERNAL NETWORKS AND STRUCTURES WATER SUPPLY AND SEWERAGE
O.I. Ohloblia
Ukrainian State Research, Design and Exploring Institute «UkrNDIwaterchannelproject», Kyiv, Ukraine

The analysis and comparison of changes made to the state building norms for water supply and sewerage
system has been made.
Згідно даних Мінрегіону України та Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» нині в Україні більше половини об’єктів водопостачання
та каналізації потребують реконструкції або заміні на нові менш енергоємні та більш сучасні. Реконструкція та будівництво даних об’єктів здійснюється на основі проектної документації, яка розробляється згідно діючих нормативних актів. В 2012-2013 роках на заміну діючих і розроблених ще в
колишньому Радянському Союзі СНіПов ДІ «УкрНДІводоканалпроект» було розроблено ДБН В.2.574:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та
ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», які встановлюють основні вимоги до проектування нових систем і схем водопостачання та водовідведення населених пунктів, реконструкції та технічного переоснащення існуючих споруд, мереж
і окремих елементів зовнішнього водопостачання та зовнішньої каналізації населених пунктів, груп
підприємств, окремих підприємств, будівель, інших об’єктів. ДП «Міськбудпроект» було розроблено
ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Ч. I. Проектування. Ч. II. Будівництво
щодо проектування внутрішніх і зовнішніх мереж і споруд водопостачання та каналізації. В цих будівельних нормах було збережено досвід проектування традиційних мереж і споруд водопостачання та каналізації і додатково регламентовано проектування нових технологічних процесів очистки
води та стічних вод і пов’язаних з ними споруд з можливістю застосування нової техніки, якщо вона
забезпечує розрахункові показники, є економічною, довговічною та надійною.
Ці ДБН дозволили розробляти якісні проекти з впровадженням новітніх технологій і сучасного обладнання та матеріалів. Але час плине і все змінюється: з’являються більш ефективні
технології, менш енергоємне обладнання та сучасні матеріали. В 2018 р. Мінрегіоном було прийнято рішення щодо внесення змін до даних ДБН з метою:
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-

удосконалення вимог щодо проектування зовнішніх систем і споруд водопостачання та
каналізації, проектування та будівництва систем і споруд внутрішнього водопроводу та
каналізації, що призведе до підвищення їх надійності та безпечності експлуатації, а також
дозволить скоротити витрати на будівництво та експлуатацію;
- приведення положень будівельних норм до вимог діючого законодавства України, що
призведе до дерегуляції та виключення корупційних ризиків при будівництві та реконструкції об’єктів внутрішнього і зовнішнього водопостачання та каналізації, а також до
підвищення комфортності їх експлуатації.
Зміни до всіх трьох нормативних актів були розроблені ДІ
«УкрНДІводоканалпроект», погоджені Міністерством охорони здоров҆ я України, Державною
службою України з надзвичайних ситуацій, Державною службою геології та надр України, Міністерством екології та природних ресурсів України, схвалені на засіданні Науково-технічної ради
Мінрегіону та введені в дію з 01.03.2019 р.
Основні зміни, які були внесені до ДБН, є наступними:
1. Підвищено тиск води в системах питного і протипожежного водопроводу на відмітці найбільш низько розташованих санітарно-технічних приладів до 0,6 МПа (було 0,45 МПа) (забезпечує безперервну подачу води споживачам).
2. У житлових і громадських будівлях, геометрична висота яких обумовлює тиск води на нижньому поверсі вище 0,6 МПа, необхідно передбачати зонне водопостачання систем питного та протипожежного водопроводів (забезпечує оптимальні показники для тиску та зменшує витрату води).
3. При напорах на вводі в будівлю більше ніж 60 м слід передбачати установку регуляторів тиску (захист с/т приладів від надмірного тиску, а також запобігання кавітаційним процесам).
4. Наведені в ДБН розрахункові (питомі середні за рік) добові витрати води, а також розрахункові (середні за годину) витрати води і максимальні секундні витрати стоків для різних видів
санітарно-технічного обладнання стали рекомендованими (були обов’язковими).
5. При прокладанні каналізаційних трубопроводів та футлярів із поліетилену, поліпропілену, полівінілхлориду та склопластикових чи композиційних матеріалів необхідно враховувати
кільцеву жорсткість труб, яка повинна становити при прокладанні в зеленій зоні та прибудинковій території не нижче 4 кН/м², а під дорогами не нижче 8 кН/м² (норма була відсутня) (підвищено надійність роботи каналізаційних трубопроводів).
6. Вбудовані, прибудовані та надбудовані (дахові) котельні підлягають обладнанню внутрішнім
протипожежним водопроводом (норма була відсутня) (підвищено пожежну безпеку котелень).
Крім того, в нормативних актах:
1. Було: не допускалося встановлення запірної арматури безколодязьно під ковер на водопровідних і каналізаційних мережах.
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Стало: дозволено встановлення запірної арматури шляхом безколодязьної установки, що в
декілька разів зменшує вартість влаштування відключень на водопровідних і каналізаційних
мережах, а також дозволяє монтувати запірну арматуру на водоводах і колекторах, що проходять по щільно забудованих територіях (допускається встановлення запірної арматури безколодязно під ковер з урахуванням можливості безпечної експлуатації).

Було: відсутня можливість використання сучасних монтажних пристроїв на поліетиленових
трубах.

Стало: нормативно врегульовано використання сучасних монтажних пристроїв для поліетиленових труб, що в 2-3 рази скорочує терміни виконання ремонтних робіт.
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Було: відсутні рекомендації щодо встановлення на системах холодного та гарячого водопостачання вимірювальних приладів з можливістю передачі інформації на диспетчерський пункт.

Стало: рекомендується (за необхідністю) встановлювати між засобом обліку води і наступним (за напрямком руху води) запірним пристроєм, а також на вводі водопроводу (до регуляторів тиску) прилади вимірювання тиску води з передачею інформації на диспетчерський пункт та
диспетчеризацією (можливість автоматичного моніторингу тиску в системах холодного та
гарячого водопостачання, що дозволить оператору диспетчерської оперативно реагувати
на аварійні ситуації).

Було: низьке забезпечення питним водопостачанням дитячих закладів, лікарень, гуртожитків (відсутня норма).
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Стало: в два рази підвищено забезпеченість господарсько-питним водопостачанням дитячих
закладів, лікарень, гуртожитків, посольств.

Було: відсутні норми витрат води на полив для теплиць, парників, присадибних ділянок.
Стало: встановлені норми витрат води на полив для теплиць, парників та присадибних
ділянок.
Було: відсутні вимоги щодо влаштування систем взмучування осаду в приймальних резервуарах каналізаційних насосних станцій.

Стало: обов'язкове влаштування систем взмучування осаду в приймальних резервуарах каналізаційних насосних станцій, що на 15% підвищить надійність їх роботи.
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Було: відсутні чіткі вимоги щодо влаштування антикорозійного захисту на каналізаційних
мережах (відсутня норма).

Стало: обов'язкове влаштування антикорозійного захисту на каналізаційних мережах, що
значно підвищить терміни їх експлуатації.

Було: занижено вимоги щодо розрахункових забруднень на одного жителя.
Стало: вимоги щодо розрахункових забруднень на одного жителя приведено у відповідність
до Директиви Ради Європи 91/271ЄЕС, що надає змогу підвищити на 5-10% якість очистки каналізаційних стоків.
Було: відсутні чіткі вимоги до внутрішнього протипожежного водопроводу (відсутня норма).
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Стало: обов'язкове забезпечення обсягами води на пожежогасіння у кожну точку будь-якого
приміщення.

Було: не внормовано віднесення пожежних депо до тієї чи іншої категорії за водопостачанням.
Стало: нормативно врегульовано віднесення пожежних депо до першої категорії за надійністю по водопостачанню, що в декілька разів підвищило забезпечення пожежних депо водою для
гасіння пожеж.
Було: влаштування захисних охоронних зон на колекторах не обов'язкове.

Стало: обов'язкове влаштування захисних охоронних зон на колекторах, що підвищить безпеку їх експлуатації.

Таким чином, діючи ДБН В.2.5-74 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування, ДБН В.2.5-75 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення
проектування та ДБН В.2.5-64 внутрішній водопровід та каналізація. Ч. I. Проектування. Ч. II. Будівництво зі Зміною № 1 є максимально гармонізованими з європейськими нормами і дозволяють проектувати і будувати об'єкти внутрішнього і зовнішнього водопостачання та каналізації,
в тому числі і унікальні, з впровадженням новітніх технологій, сучасного обладнання і матеріалів. При цьому виконувати необхідні проектні роботи повинні організації, які мають відповідну
репутацію, досвід проектування та кваліфікованих фахівців.
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ТИПІЗАЦІЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ НОВИХ І РЕКОНСТРУКЦІЇ
ДІЮЧИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ МІСТ
Косінов В.П., Трач Ю.П.
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

Розглянуто науково-прикладні аспекти проектування і реконструкції муніципальних водопровідних мереж питного водопостачання в контексті структурованості її конструктивної будови з
метою підвищення їх конструктивної надійності та економічності.

ТИПИЗАЦИЯ И СТРУКТУРИЗАЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДОВ
Косинов В.П., Трач Ю.П.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина

Рассмотрены научно-прикладные аспекты проектирования и реконструкции муниципальных водопроводных сетей питьевого водоснабжения в контексте структурирования ее конструктивного строения с целью повышения их конструктивной надежности и экономичности.

TYPIZATION AND STRUCTURING OF PIPELINE CONSTRUCTION
IN DESIGN AND RECONSTRUCTION OF CITIES
MUNICIPAL WATER SUPPLY NETWORKS
V.P.Kosinov,Yu.P.Trach
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine

The scientific and applied aspects of designing and reconstruction of municipal water supply networks
of drinking water supply in the context of structuring its constructive structure in order to increase their
constructive reliability of economics are considered.
Водопровідні мepeжi повинні відповідати основним вимогам: достатня пропускна спроможність для подачі потрібної кількості води (розрахункових витрат) до вcix місць її споживання;
забезпечення необхідних напорів в усіх місцях споживання води; надійність та безперебійність
роботи; економічність.
Основним конструктивним елементом водопровідної мережі або водоводу слід вважати
трубопровідну лінію, а за одиницю її кількісного виміру — ділянку, яка, в свою чергу, теж не є
«елементарною частинкою» даної водопровідної споруди [1]. Ділянка трубопровідної лінії складається з «однотипних елементів» різної конструктивної надійності, які, в свою чергу відповідним чином з'єднані між собою (труб із різноманітних матеріалів, діаметрів; запірно-регулюючої
арматури; фасонних частин; водорозбірної арматури (пожежних гідрантів і вуличних водорозбірних колонок); стикових з`єднань).
З метою аналізу ролі кожного однотипного конструктивного елемента у складі «лінійної частини» трубопровідної ділянки, «вузла», введемо поняття «коефіцієнта конструктивної ролі»
для групи таких елементів, який матиме фізичний зміст «коефіцієнта конструктивності» (індексу конструктивності) і буде визначатися для кожного водопровідного вузла та лінійної частини
ділянки трубопроводу.
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Пропонується визначати його за наступним аналітичним виразом:
Для водопровідного вузла:
,

					
Для лінійної частини:

					

,		

(1)
(2)

,
,
,
- кількість однотипних конструктивних елементів вузла, а саме фасонних
де
частин, трубопровідної арматури, стикових з’єднань та ланок стандартних труб.
«Коефіцієнт конструктивності» визначає ступінь повторюваності «однотипного елемента»
в складі «елементарної» структурної частини, його конструктивну важливість, і у якості коефіцієнта конструктивної готовності може бути прийнятим як додатковий показник надійності. В
цілому для певного водопровідного вузла він показує ступінь його конструктивної важливості у
складі ділянки трубопроводу і його конструктивну надійність.
Коефіцієнт
показує не тільки складність обладнання водопровідного вузла, але впливовість його при розрахунках як кошторисної вартості ділянки, так і показників конструктивної
надійності. Для типових (простих) коефіцієнта конструктивності вузлів можна записати у вигляді:
де

,

					

(3)

- максимальне значення коефіцієнта конструктивності для типового (простого вузла).

Для складних (нетипових) вузлів аналітичне рівняння буде таким

,		

					

(4)

- максимальне значення коефіцієнта конструктивності для нетипового (складного вузла
де
вузла);
- ідентифікатор типу складності типового водопровідного вузла (
= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
ВИСНОВКИ

Пропонується всі водопровідні вузли у складі ділянок мережі поділяти на «типові» (прості)
та «нетипові» (складні) і розрахунок кількості складових конструктивних елементів визначати
окремо з наступним їх підсумуванням. Для встановлення ролі кожного однотипного конструктивного елемента трубопровідної ділянки необхідним є визначення «коефіцієнта конструктивної ролі», який має фізичний зміст. Коефіцієнт конструктивності із збільшенням числа вхідних
складових елементів у складі водопровідного вузла, або лінійної частини трубопроводу має тен= 2,54 і меншим за
= 0,3.
денцію регресійного зменшення та не повинен бути більшим
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МОДИФИКАЦИЯ КВАРЦЕВОЙ ЗАГРУЗКИ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ
Душкин С.С.
Харьковский национальный университет городского хозяйства
имени А.Н. Бекетова, г. Харьков, Украина

В статье рассматривается модификация кварцевой загрузки скорых фильтров растворами
флокулянта полиакриламида и коагулянта сульфата алюминия, которая позволяет интенсифицировать процессы очистки воды в системах питьевого водоснабжения, уменьшить расход
реагентов на 25-30% с получением очищенной воды необходимого качества, сократить количество производственных площадей, необходимых для реагентного хозяйства очистных сооружений, стоимость очистки воды снизится на 20-25%.

МОДИФІКАЦІЯ КВАРЦОВОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ
Душкін С.С.
Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

У статті розглядається модифікація кварцового завантаження швидких фільтрів розчинами флокулянту поліакриламіду і коагулянту сульфату алюмінію, яка дозволяє інтенсифікувати процеси
очищення води в системах питного водопостачання, зменшити витрати реагентів на 25-30% з
отриманням очищеної води необхідної якості, скоротити кількість виробничих площ, необхідних
для реагентного господарства очисних споруд, вартість очищення води знизиться на 20-25%.

MODIFICATION OF QUARTZ LOADING OF FAST FILTERS
Dushkin S.S.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine

In the article are considered the modification of quartz loading of fast filters with flocculant of polyacrylamide and aluminum sulfate coagulant solutions, that allows to intensify the processes of water treatment
in drinking water supply systems, decrease expenses reagents on 25-30%, obtain purified water of the required quality, reduce the number of production areas required for reagent management of sewage treatment plants, the cost of water treatment is reduced by 20-25%.
Постановка проблемы
Для очистки воды от коллоидных и других загрязнений наибольшее распространение получила физико-химическая технология, в которой процесс фильтрования является последней
и основной стадией осветления воды и выполняется на фильтрах с кварцевой загрузкой [1, 2].
В данной работе рассмотрена технология очистки воды с помощью модификации кварцевой
загрузки, которая позволяет интенсифицировать процесс осветления воды, уменьшить расход
реагентов на 25-30% с получением очищенной воды необходимого качества, сократить количество производственных площадей, необходимых для реагентного хозяйства очистных сооружений, при этом себестоимость очистки воды снижается на 20-25% [3, 4].

Цель исследования
Научно-технологическое обоснование модификации кварцевой загрузки скорых фильтров
растворами флокулянта полиакриламида и коагулянта сульфата алюминия, которое позволяет
повысить производительность очистных сооружений.
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Анализ последних исследований и публикаций
Очистка воды от взвешенных гуминовых и других примесей осуществляется в процессе
коагуляции и флокуляции. Для того чтобы очистить воду от взвешенных в ней коллоидных
частиц необходимо разрушить равновесие, убрать силы, которые не дают частицам осесть.
Коагуляция – это процесс слипания частиц коллоидной системы в результате их взаимодействия под действием молекулярных сил сцепления при перемешивании. В результате
чего образуются агрегаты – крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления мелких
(первичных). Первичные частицы в таких агрегатах соединены силами межмолекулярного взаимодействия непосредственно или через прослойку окружающей (дисперсионной)
среды. Коагуляция сопровождается прогрессирующим укрупнением частиц и уменьшением
их общего числа в объеме воды. Основные положения современной теории устойчивости
гидрофобных коллоидных систем разработаны Б.В. Дерягиным и Л.Д. Ландау [5]. Авторы
считают, что силы электростатического отталкивания возникают в том случае, когда коллоидные частицы соединятся настолько, что диффузные слои противоионов хотя бы частично накладываются друг на друга. При относительно большой толщине диффузных слоев силы притяжения невелики, а силы отталкивания преобладают над силами притяжения,
что обусловливает агрегатную устойчивость коллоидной системы. Гидраты оболочки ядер
мицелл, возникающих при гидратации ионов в диффузном слое, имеют упругость и препятствуют сближению коллоидных частиц до расстояния эффективного действия Ван-дер-Ваальсовой силы тяжести.
Основным процессом коагуляционной очистки природных вод является гетерокоагуляция –
взаимодействие коллоидных и мелкодисперсных примесей воды с агрегатами, образующимися
при введении коагулянтов в осветляемую воду [6].
Согласно исследованиям П.А. Ребиндера, Ю. И. Вейцера и др., при флокуляции коллоидные
частицы связаны за счет химических сил мостиками из макромолекул полимеров. Такие мостики могут образовывать, как макромолекулы водорастворимых полимеров, так и нерастворимые
в воде вещества, например, гидроксид алюминия [7].
Модификация кварцевой загрузки фильтров рекомендуется при очистке природной воды.
Разработанный метод модификации кварцевого загрузки защищен патентом [8].
Изложение основного материала
Фильтрование воды через кварцевую загрузку является основным производственным
процессом, обеспечивающим осветление воды до норм ГСанПиНа [9]. Задержание примесей
в фильтрующей загрузке скорых фильтров происходит в основном в результате адгезии. При
модификации фильтрующий материал обрабатывают различными реагентами так, чтобы на
поверхности зерен образовалась пленка из веществ, физико-химические свойства которых изменяются за счет адгезии [10]. При подготовке питьевой воды целесообразно использовать
алюмосодержащие реагенты и флокулянты, разрешенные органами сан. контроля при подготовке питьевой воды.
Основным показателем, характеризующим электрические свойства загрузок, золей, взвесей, был принят электрокинетический потенциал. Определение ξ - потенциала фильтрующей
загрузки определяли методом протекания потенциала, который согласно исследований, выполненных Вейцером Ю.И., Душкиным С.С. и др. зависит от дозы реагентов при модификации фильтрующей загрузки [11, 12].
Значение ξ - потенциала фильтрующей загрузки при различных дозах флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия в процессе модификации приведены в табл. 1. Опытные данные показывают, что ξ - потенциал кварцевой загрузки при модификации раствором полиакриламида
ПАА более высокий, чем при использовании коагулянта сульфата алюминия.
Исследование влияния модификации кварцевой загрузки полиакриламидом ПАА и коагулянтом сульфата алюминия на параметры фильтрования выполнены на лабораторной установке с использованием воды р. Северский Донец, качественная характеристика которой приведена
ниже:
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Содержание взвешенных веществ, мг/дм³

12 – 18

рН							

7,1 – 7,2

Цветность, град. ПКШ				
Общая жесткость, мг-экв/дм³			
Щелочность, мг-экв/дм³				

57 – 68

6,3 – 6,7
2,5 – 2,8

Растворы реагентов при модификации загрузки приняты следующие:
полиакриламид ПАА – 0,5 %, доза – 0,03 мг/дм³; коагулянт сульфата алюминия – 10 % раствор, доза – 50 мг/дм³ считая на Al2O3.
Таблица 1 – Значение ξ - потенциала кварцевой загрузки при модификации ее реагентами

Вид
реагента

Полиакриламид
ПАА

Коагулянт
сульфат
алюминия

Доза
реагента,
мг/дм3
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
25
40
50
60
75

ξ - потенциал
Обычная
загрузка
26,15
26,43
26,31
24,28
26,17
23,88
23,22
25,91
22,91
22,57

Модифицированная
загрузка
30,23
33,61
35,42
30,55
31,54
27,22
29,61
34,66
30,54
29,27

Изменение
ξ - потенциала
при модификации,
%
15,6
27,1
34,6
26,4
30,4
11,2
21,6
25,1
24,3
22,7

Изучены следующие основные вопросы:
- влияние времени обработки кварцевой загрузки растворами флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия на продолжительность фильтроцикла и качество очистки воды;
- кратность использования модифицированной загрузки фильтра.

Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтров с использованием растворов
флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия на продолжительность фильтроцикла показано в табл. 2.

Опытные данные показывают, что модификация кварцевой загрузки раствором коагулянта сульфата алюминия позволяет увеличить продолжительность фильтроцикла в среднем на
20-25 %. Так, при модификации кварцевой загрузки в течении 1 минуты продолжительность
фильтроцикла увеличилась на 23,5 % (фильтроцикл К1), при модификации в течении 3 минут
фильтроцикл увеличился на 22,2 %, наибольшее увеличение продолжительности фильтроцикла наблюдалось при модификации в течении 5,6 минут (фильтроцикл К3 и К4) и составляет 29,4 %.

При модификации кварцевой загрузки раствором флокулянта ПАА во всем диапазоне исследованных интервалов времени модификации имеет место увеличение продолжительности
фильтроцикла: при tм = 1 мин фильтроцикл увеличивается на 27,9 % (Ф1) и составляет 243 мин,
при tм = 3 мин увеличение продолжительности фильтроцикла составляет 26,3 % (Ф2 – 315 мин);
оптимальное значение tм составляет 5 мин (Ф3) – tф при модификации загрузки увеличивается
на 36,9 %.
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1,0
3,0
5,0
6,0
1
3
5
6

175
232
310
366
170
180
170
170

243
315
424
489
210
220
220
220

Изменение
продолжительности
фильтроцикла, %

Фильтрование при
модифицированной
загрузке

Коагулянт сульфат
алюминия

Обычное
фильтрование

Полиакриламид
ПАА

Продолжительность
фильтроцикла, tф, мин

Время модификации,
tм, мин

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
К1
К2
К3
К4

Вид реагента

Номер
фильтроцикла

Таблица 2 – Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтра растворами
флокулянта ПАА и коагулянта сульфата алюминия на продолжительность фильтроцикла

27,9
26,3
36,9
28,2
23,5
22,2
29,4
29,4

Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтров на мутность и цветность
фильтрата приведено в табл. 3.
Таблица 3 – Влияние времени модификации кварцевой загрузки фильтров
на мутность и цветность фильтрата

Фильтрование при
модифицированной
загрузке

Обычное
фильтрование

Фильтрование при
модифицированной
загрузке

Изменение
показателей
фильтрата, %

Обычное
фильтрование

Коагулянт
сульфат
алюминия

1,0
3,0
5,0
6,0
1
3
5
6

Цветность,
град. ПКШ

Фильтрование при
модифицированной
загрузке

Полиакриламид
ПАА

Мутность,
мг/дм3
Обычное
фильтрование

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
К1
К2
К3
К4

Вид реагента

Время модификации,
tм, мин

Номер фильтроцикла

Показатели фильтрата

2,08
1,32
2,06
2,22
2,46
2,09
2,33
2,18

1,27
1,41
1,18
1,38
1,52
1,35
1,41
1,37

25
25
25
25
27
24
25
26

19
19
18
20
21
19
18
20

63,3
58,6
70,3
60,8
61,8
54,8
65,2
59,1

25,1
31,5
38,8
25,1
28,5
26,3
38,8
30,1

Анализ результатов исследования по модификации кварцевой загрузки скорых фильтров
позволяет повысить качество фильтрата, что подтверждается опытными данными, приведенными в табл. 3.
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При обычном фильтровании мутность фильтрата составляет 2,46 мг/дм³, а при модификации раствором коагулянта сульфата алюминия в течение 1 мин – 1,52 мг/дм³, т.е. наблюдается
повышение качества фильтрата на 61,8%. Цветность фильтрата при обычном фильтровании составляет 27 град. ПКШ, а при модификации загрузки в течении 1 мин 21 град. ПКШ, т.е. имеет
место снижение цветности на 28,5%.
Установлено, что модификация кварцевой загрузки скорых фильтров растворами коагулянта
сульфата алюминия и ПАА позволяет использовать ее без снижения качества фильтрата, что подтверждается опытными данными, приведенными на рисунке и в табл. 4. При обычном фильтровании промывка кварцевой загрузки осуществлялась после 8-9 фильтроциклов (раствора сульфата
алюминия), при модификации загрузки раствором ПАА – составляет 6-7 фильтроциклов (обычное
фильтрование) и 9-10 фильроциклов (фильтрование через модифицированную загрузку).

Мутность фильтрата, мг/дм3

промывка

промывка

Номер серии фильтроцикла
Обычное фильтрование
Фильтрование при модифицированной загрузке

Рис. – Влияние кратности применения модифицированной загрузки на мутность фильтрата
Таблица 4 – Влияние кратности использования модифицированной загрузки на мутность и
цветность фильтрата

№ серии
фильтроцикла
Ф–1
Ф–2
Ф–3
Ф–4
Ф–5

Обычное
фильтрование

Ф–7
Ф–8

1,29
1,31
1,28
1,32
1,05
1,45
промывка
–
–

Ф–9

–

Ф–6
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Мутность фильтрата, мг/дм3
При
модифицированной
загрузке
1,13
1,14
1,15
1,15
1,21
1,19
1,25
1,35
1,59
промывка

Цветность фильтрата, град. ПКШ
Обычное
фильтрование
20
19
20
21
20
23
промывка
–
–
–

При
модифицированной
загрузке
19
19
20
19
19
18
19
20
24
промывка
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ВЫВОДЫ:
1. Для улучшения флокулирующих и коагулирующих свойств реагентов разработан и защищен патентами способ очистки воды от дисперсных примесей при помощи фильтрации исходной воды через модифицированную кварцевую загрузку, позволяющую интенсифировать
процесс осветления воды, снизить расходы реагентов в среднем на 40-50% с получением воды
необходимого качества, при этом себестоимость осветленной воды уменьшается на 25-30%.
2. Необходимо продолжить исследования модифицированной кварцевой загрузки раствором
флокулянта для очистки питьевой воды в зависимости от качественных показателей исходной
воды.
ЛИТЕРАТУРА:

1. Драгинский В.Л. Коагуляция в технологии очистки природных вод: науч. изд. / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева, С.В. Гетьманцев. – М.: Наука, 2005. – 576 с.
2. Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды / Л. А. Кульский. – К.: Наукова думка, 1983. – 528 с.
3. Душкін С.С. Модифікація кварцового завантаження розчином флокулянту ПАА / С.С. Душкін // Комунальне господарство міст: наук.- техн. зб. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. –
Вип. 142. – С. 27-31.
4. Пат. 118596 Україна, МПК (2017.01) С02F 1/48. Спосіб очистки природних і стічних вод. /
Душкін С.С., Благодарна Г.І., Коваленко О.М., Євдошенко В.В., Гресь О.В.; заявник та власник ХНУМГ
ім. О.М. Бекетова – № а 2017 02868; заявл. 27.03.2017; опубл. 10.08.2017, Бюл. № 15.
5. Дерягин Б.В. Теория устойчивости сильно заряженных лиофобных золей и слипание заряженных частиц в растворах электролитов /Б.В. Дерягин // Журн. экспериментальной и теоретической физики. т. 15, № 11. – 1945. – С. 663-681.
6. Бабенков Е.Д. Очистка воды коагулянтами / Е.Д. Бабенков. – М.: Наука, 1977. – 356 с.
7. Ребиндер П.А. Конспект общего курса коллоидной химии / П.А. Ребиндер. – М.: Изд-во
МГУ, 1960. – 112 с.
8. Пат. 45258 Україна, МПК (2002.03) С02F 1/48. Спосіб модифікації фільтруючого завантаження для освітлення природних і стічних вод / Душкін С.С., Благодарна Г.І., Тихонюк В.О.; заявник та власник ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; опубл. 15.03.2012, Бюл. № 3.
9. «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»: ДСанПіН
2.2.4–171–10: затв. Міністерством охорони і здоров'я України №400 від 12.05.2010: чинний з
01.06.2010 р.
10. Куликов Н.И. Теоретические основы очистки воды: учебное пособие / Н. И. Куликов, А. Я.
Найманов, Н. П. Омельченко, В. Н. Чернышев. – Донецк: изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение),
2009. – 298 с.
11. Вейцер Ю.И., Колобова З.А., Сафонова Г.М. Влияние знака электрического заряда загрузки
и взвешенных веществ на процесс фильтрования. – Научные труды АКХ, т. 97 – М.: ОНТИ АКХ,
1974. – С. 33 – 42.
12. Душкин С.С. Методологические аспекты проведения исследований при использовании
активированных растворов коагулянта в процессе очистки воды / С.С. Душкин // Комунальне
господарство міст: наук.- техн. зб. – Харків: ХНАМГ, 2012. – Вип. 105. – С.320-334.

123

ЕТЕВК-2019
ПОРИСТЫЙ ПОЛИМЕРБЕТОН И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
РАБОТЫ ПЕРЕГОРОДЧАТОГО СМЕСИТЕЛЯ КОРИДОРНОГО ТИПА
Эпоян С.М., Сухоруков Г.И., Бабенко С.П.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина
Яркин В.А.
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Приведены основные методы интенсификации коагуляции при смешении реагента с природной
водой. Показана целесообразность установки пористой полимербетонной перегородки в смесителе коридорного типа.

ПОРИСТИЙ ПОЛІМЕРБЕТОН І ІНТЕНСИФІКАЦІЯ
РОБОТИ ПЕРЕГОРОДЧАСТОГО ЗМІШУВАЧА КОРИДОРНОГО ТИПУ
Епоян С.М., Сухоруков Г.І., Бабенко С.П.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна
Яркін В.А.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Наведені основні методи інтенсифікації коагуляції при змішуванні реагентів з природною водою.
Показана доцільність установки пористої полімербетонної перегородки у змішувачі коридорного
типу.

POROUS POLYMER CONCRETE AND INTENSIFICATION OF WORK OF CORRIDOR
TYPE MIXER WITH PARTITIONS
S.M.Epoyn, G.I.Sukhorukov, S.P.Babenko
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, с.Kharkiv, Ukraine
V.A.Yarkin
Kharkivvodokanal municipal enterprise, с.Kharkiv, Ukraine

The main methods of intensification of coagulation when mixing reagents with natural water have given.
The expediency of installing a porous polymer concrete partition in corridor type mixer is shown.
Реагентная обработка поверхностных вод с целью их осветления и обесцвечивания, основанная на введении растворов коагулянтов, является неотъемлемой частью технологического
процесса очистки воды на существующих сооружениях [1-5]. При водоподготовке в качестве
коагулянта применяется преимущественно сернокислый глинозем, обладающий повышенной
чувствительностью к температуре и рН очищаемой воды и образующий в результате реакции
гидролиза рыхлые частицы гидроокиси алюминия.
Интенсификация процесса коагуляции заключается в выборе необходимой скорости формирования хлопьев и степени отделения взвеси в объеме обрабатываемой воды, что в конечном
итоге играет решающую роль для повышения эффективности осветления воды [6,7].
Согласно [6] существующие методы интенсификации процесса коагуляции подразделяются на два класса. Первый класс – методы, требующие дополнительного введения реагентов в
обрабатываемую воду (флокулянтов, окислителей, регуляторов величины рH, минеральных замутнителей), второй класс – методы не требующие использования дополнительных реагентов
(перемешивание воды с предварительным введением коагулянта, использования рациональных способов добавления коагулянтов в воду, рециркуляция коагулированной взвеси через зону
124

ЕТЕВК-2019
ввода новых порций коагулянта, совмещения коагуляции гидролизующимися коагулянтами с
физическими методами коагуляции).
Интенсификация процесса коагуляции имеет большое значение в связи с возрастающими
требованиями к качеству питьевой воды.
Коммунальное хозяйство, в частности водоснабжение, постоянно сталкивается с рядом
проблем, которые требуют совершенствования технологии и инженерного оборудования. Это
связано, с одной стороны, с постоянно растущими требованиями к качеству питьевой воды, с
другой – загрязнением водоисточников и необходимостью расширения сырьевой базы за счет
источников с низким качеством природных вод. Известно, что процесс смешения 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 [6-11].
Поэтому интенсификация работы смесителей является актуальной задачей.
В нашей стране наибольшее распространение получили гидравлические смесители, как надежные и простые в эксплуатации сооружения [12].
На крупных станциях водоочистки эксплуатируются перегородчатые смесители коридорного типа, интенсификация работы которых повысит эффективность очистки воды [12].
Целью данной работы является интенсификация работы перегодчатого смесителя коридорного типа за счет пористых полимербетонных перегородок, установленных поперечно в коридорах смесителя.
Интенсификация работы перегородчатого смесителя коридорного типа в основном заключается в повышении эффективности процесса осаждения взвеси в последующих сооружениях.
Исследование этих процессов проводили на экспериментальной установке описанной в работе [13], но с некоторыми изменениями. Экспериментальная установка была выполнена в напорном варианте.
В начале опыты проводили с пористой полимербетонной перегородкой, которую устанавливали в первом коридоре смесителя. Полимербетонная перегородка была выполнена из гравийного заполнителя размером 10-15 мм и толщиной 50 мм на эпоксидной смоле марки ЕД-20 с
отвердителем полиэтиленполиамином. Затем эту перегородку снимали и опыты проводили на
традиционном перегородчатом смесителе.
Определение повышения эффективности процесса осаждения взвеси после традиционного перегородчатого смесителя и смесителя с пористыми полимербетонными перегородками
заключалось в следующем: вначале определяли дозу коагулянта (сернокислого алюминия) на
установке «Капля» для пробного коагулирования, которая представлена на рис 1. Пробы воды
смешанной с коагулянтом отбирали после смесителя и далее проводили медленное перемешивание.
Затем стаканы с водой оставляли в состоянии покоя на 30 мин для отстаивания образовавшихся при коагулировании хлопьев. В течении этого времени контролировали процесс
осветления воды, который может наблюдаться в отстойниках. Так как с учетом явления гравитационной коагуляции (столкновения и слипания частиц в результате различной скорости
осаждения) осаждение в течении 10-30 мин в слое воды порядка 10 см в наибольшей степени
соответствует условиям осветления воды в производственных отстойниках глубиной 3-4 м
за 2-3 ч.
Пипеткой на высоте 8-10 см от уровня жидкости воды в стакане отбирали пробы. Затем наливали в конические колбы и взбалтывали до полного разрушения хлопьев. С помощью фотоэлектроколориметра определяли степень осветления воды путем измерения оптической плотности
(длина волны 540 нм).
Обозначим эффективность осаждения взвеси после отстаивания воды, которая прошла смешение с раствором сернокислого алюминия в смесителе с пористыми полимербетонными перегородками и в традиционном, как коэффициент эффективности осаждения Кэ.о., который равен:
					

Кэ.о. = С/Сп ,		

1)
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где С – концентрация взвеси в осветленной воде после традиционного смесителя, мг/дм³; Сп –
концентрация взвеси в осветленной воде после смесителя с пористыми перегородками, мг/дм³.

Рис.1. Лабораторная установка «Капля» для пробного коагулирования:

1 – электродвигатель с редуктором; 2 – лопасть мешалки; 3 – стакан с обрабатываемой водой; 4 – штатив

Данные результатов экспериментальных исследований, проведенные по вышеизложенной
методике, приведены в табл.1.
Таблица 1. Результаты экспериментальных исследований процесса осаждения
взвеси после смесителей с пористой полимербетонной перегородкой и традиционного

№
п/п

Мутность
исходной
воды, мг/дм3

Температура,
0
С

1
2
3
4
5
6
7

99,4
130,2
140,0
60,0
130,0
60,0
80,0

17
15
12
10
15
11
7

Скорость
движения
воды в
коридоре,
м/с
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Концентрация взвеси в
осветвленной воде,
мг/дм3
С
Сп
17,5
18,0
20,5
26,0
18,3
25,0
28,0

13,7
14,4
17,1
19,3
13,9
20,8
23,3

Коэффициент
эффективности
осаждения,
Кэ.о
1,28
1,25
1,20
1,35
1,32
1,2
1,2

Из табл. 1 видно, что применение пористой полимербетонной перегородки повышает эффективность роботы перегородчатого смесителя коридорного типа, на что указывают значения
коэффициента эффективности осаждения (Кэ.о ).
ВЫВОДЫ

Применение пористых полимербетонных перегородок в перегородчатых смесителях коридорного типа повышает эффективность процесса осаждения взвеси в 1,2-1,35 раза по сравнению
с традиционным. Это дает возможность повысить эффективность работы отстойников и увеличить время фильтроциклов скорых фильтров, а также уменьшить расход промывной воды.
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ПОРИСТЫЕ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ДРЕНАЖНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ
Прогульный В.И., Рябков М.В.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса, Украина

В данной работе рассмотрена возможность применения пористых дренажных систем на основе
пористого полимербетона в фильтрах с плавающей загрузкой. Выявлено, что в процессе работы
этих дренажных систем может происходить их кольматация зёрнами фильтрующей загрузки.
Были проведены исследования по изучению динамики кольматации пористого полимербетона
зёрнами фильтрующей загрузки, которые показали первоначальный рост коэффициента гидравлического сопротивления, а затем стабилизацию.

ПОРИСТІ ПОЛІМЕРБЕТОННІ ДРЕНАЖНО-РОЗПОДІЛЬНІ СИСТЕМИ
ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ
Прогульний В.Й., Рябков М.В.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

У даній роботі розглянута можливість застосування пористих дренажних систем на основі пористого полімербетону в фільтрах з плаваючою засипкою. Виявлено, що в процесі роботи цих дренажних систем може відбуватися їх кольматація зернами фільтруючої засипки. Були проведені
дослідження з вивчення динаміки кольматації пористого полімербетону зернами фільтруючої
засипки, які показали початковий ріст коефіцієнта гідравлічного опору, а потім стабілізацію.

POROUS POLYMERBETONE DRAINAGE-DISTRIBUTION SYSTEMS
OF PENOPOLISTRIAL FILTERS
Progulny V.I., Ryabkov M.V.
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Ukraine

This paper considers the possibility of using porous drainage systems based on porous polymer concrete
in floating load filters. It was revealed that in the course of the operation of these drainage systems, they
might be clogged with grains of the filtering media. Research were conducted to study the dynamics of colmatation of porous polymer concrete with the filters of filtering fill, which showed the initial growth of the
hydraulic resistance coefficient, and then stabilization.
Получение воды необходимого качества, как правило, требует включения в технологическую схему очистки воды фильтровальных сооружений. На водоочистных станциях фильтры –
наиболее дорогие и сложные сооружения, от которых зависит не только качество воды, но и
экономические показатели очистки.
Современным и очень перспективным направлением в технике фильтрования воды является использование фильтров с плавающей загрузкой. В них применяют гранулы вспененного полистирола с очень низкой плотностью, порядка 50-100 г/л. Такие гранулы имеют более высокие
адгезионные и электрокинетические свойства, чем у кварцевого песка, что интенсифицирует
процесс фильтрования воды.
Фильтры с плавающей загрузкой позволяют работать с более загрязненной водой и с большей скоростью фильтрования, упростить регенерацию загрузки, отказаться от использования
дополнительных насосов и емкостей для промывной воды [1].
В настоящее время разработано свыше 100 конструкций фильтров с плавающей пенополистирольной загрузкой, которые отличаются областью применения, технологическими возмож128
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ностями, разнообразием конструктивных элементов, условиями размещения пенополистирольной загрузки и способами ее промывки. Основные конструктивные схемы приведены на рис. 1.

Рис.1. Схемы конструкций фильтров с плавающей загрузкой:
а – ФПЗ-1; б – ФПЗ-3; в – ФПЗ-4; г – КФПЗ-6; д – ФПЗ-5Н; е – ФПЗ-10;
1 – трубопровод исходной воды; 2- отстойная зона; 3- зоны грубой очистки; 4 – зона тонкой очистки; 5 – надфильтровая зона; 6 – трубопровод отвода очищенной воды; 7 – трубопровод отвода промывной воды; 8 – трубопровод
коагулянта.

Применение плавающей полимерной загрузки с плотностью меньшей плотности воды открыло новые перспективы в совершенствовании и интенсификации работы зернистых фильтров. Плавающая загрузка в работе не имеет непосредственного контакта с нижней дренажной
системой сбора и отвода промывной вод. Это позволяет отказаться от применения в фильтрах
дренажа большого сопротивления, специальных промывных насосов и рационально использовать весь имеющийся напор над коллектором отвода промывной воды.
Нижние системы фильтров ФПЗ-1 и ФПЗ-4 изготовляют из дырчатых труб. Верхняя сборно-распределительная система служит для предотвращения всплытия полистирола в надфильтровое пространство и равномерного распределения воды по площади фильтра. Она может выполняться в виде решеток с сетками или из полимерных полутруб, присыпанных слоем гравия
толщиной 0,2м и диаметром зерен 20-40 мм [2].
Проблемной частью таких фильтров, как и любых других, является дренажно-распределительная система (ДРС). Связано это с использованием металлических коррозийно-активных
материалов и несовершенством существующих конструкций дренажных систем, что в свою очередь приводит к снижению надежности их работы.
Опыт эксплуатации известных дренажно-распределительных систем скорых фильтров с
плавающей загрузкой показал, что они имеют ряд недостатков, главными из которых являются:
• недолговечность металлических элементов ДРС;
• ухудшение качества фильтрата в результате коррозии металлических частей (труб, сеток);
• большая металлоемкость конструкций и, как результат, большая стоимость фильтров;
• вероятность необратимой кольматации металлических сеток дренажа частицами полистирола;
• сложность изготовления и монтажа.
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Решение этой задачи может быть достигнуто путем замены традиционных дренажей из металлических перфорированных труб, решеток и сеток, на безгравийный дренаж из неметаллических материалов. В случае правильной эксплуатации, срок службы их может быть увеличен
до 40 лет и больше [3]. В результате чего надежность системы повышается, а межремонтный
период увеличивается в десятки раз.

Рис.2. Схема фильтра ФПЗ 4:
1 - сборный канал; 2- желоба для подачи и распределения воды; 3- пористые полимербетонные плиты; 4- опорная
конструкция; 5- загрузки из полистирола; 6- промежуточный дренаж из пористых полимербетонных труб; 7- нижняя
дренажная система из дырчатых полиэтиленовых труб.

Наиболее перспективным материалом, который широко используется в последние годы в
дренажах скорых фильтров с песчаными загрузками, является пористый полимербетон – материал, состоящий из гранитного щебня и полимерного связующего – эпоксидной смолы марки
ЭД-16 (20) и отвердителя полиэтиленполиамина (ПЭПА). Надежность работы таких конструкций была неоднократно доказана не только в лабораторных условиях, но и на действующих
станциях очистки воды [4].
Учитывая позитивный опыт эксплуатации пористых полимербетонных дренажей в конструкциях скорых водоочистных фильтров систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, а
также напорных фильтрах водоподготовки, предложено их использование в фильтрах с плавающей загрузкой.
В фильтрах ФПЗ-1, ФПЗ-2, ФПЗ-3, ФПЗ-4, КФПЗ-6 и ФПЗ-5Н, верхняя дренажно-распределительная система может выполняться из пористых полимербетонных плит, уложенных на опорную конструкцию, которая представляет собой железобетонные балки. Нижняя ДРС выполняется также пористой – лотковая конструкция [3].
В фильтрах ФПЗ-4 промежуточный дренаж может быть выполнен из пористых полимербетонных труб (рис.2).
Фильтр работает следующим образом: при фильтровании исходная вода подается в сборный
канал, откуда распределяется на фильтр и проходит фильтрующую загрузку. Отвод фильтрата
осуществляется системой пористых труб, расположенных горизонтально в слое загрузки. Подача воды на промывку осуществляется из надзагрузочного слоя, отвод промывной воды производится с помощью нижнего дренажа.
Аналогичные конструкции могут быть применены и в напорных фильтрах с плавающей загрузкой.
Применение таких дренажей в фильтрах с плавающей загрузкой позволит:
• исключить вынос фильтрующего материала при фильтровании или промывки;
• снизить металлоемкость конструкций;
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•

уменьшить высоту подзагрузочного пространства, и, соответственно, строительную высоту фильтров;
• повысить надежность работы фильтров.
Одним из главных вопросов, которые возникают при рассмотрении возможности применения пористых полимербетонных дренажей в фильтрах ФПЗ, является возможная их кольматация суспензией и зернами загрузки.
Исследования, проведенные ранее на кафедре водоснабжения ОГАСА, показали, что кольматация зернами загрузки оказалась значительнее, чем кольматация суспензией [5]. Однако эксперименты с пенополистиролом не проводились.
В данном случае зерна пенополистирола, как более легкого материала, могут частично проникать сквозь пористый полимербетон, прижиматься к нему потоком воды и, тем самым, повышать его сопротивление. Особенную опасность может представлять необратимая кольматация
полимербетона, при которой возможен систематический рост его сопротивления и, следовательно, повышение уровня воды при фильтровании.
Изучение динамики и степени кольматации пористого полимербетона пенополистирольной
загрузкой проводилось в лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения ОГАСА.
Гидравлические параметры пористого полимербетона оценивались одночленной степенной
зависимостью
					

		

(1)

					

		

(2)

где – потери напора в слое полимербетона, см; С – коэффициент гидравлического сопротивления пористого полимербетона; V – скорость движения воды через полимербетон, см/с; – кинематическая вязкость воды, см²/с; b – толщина пористого слоя, см; n – показатель степени, который определяется эмпирически.
Оценку степени кольматации полимербетона частичками фильтрующей загрузки производили сравнением коэффициента гидравлического сопротивления (С) с его начальным значением (Сo), полученным на чистой воде. Коэффициент С не зависит от скорости потока и температуры воды, а определяется гранулометрическим составом, степенью укладки зерен заполнителя,
а также его пористостью. В связи с этим при изменении размеров пор из-за кольматации пористого полимербетона будет, происходить и изменение коэффициента С.
Коэффициент гидравлического сопротивления С определялся для случая напорного движения воды через пористый полимербетон по формуле [6]:
Экспериментальные исследования были условно разделены на два основных этапа:
На первом этапе изучались гидравлические характеристики пористого полимербетона на
чистой воде без загрузки.
На втором этапе была исследована динамика кольматации полимербетона зернами плавающей загрузки.
Эксперименты проводились на лабораторной установке, представленной на рис. 3.
Испытываемые образцы изготовляли из гранитного щебня крупностью 3–5; 3–7; 3–10; 5–10;
7–10 и 10–14 в металлических обоймах диаметром 40 мм, высотой 50 мм. Для исключения пристенной фильтрации испытание образцов производилось в этих же обоймах. Связующим материалом для заполнителя полимербетона была эпоксидная смола марки ЭД–20 с отвердителем
полиэтиленполиамином.
При изучении гидравлических характеристик полимербетона на чистой воде без плавающей загрузки, воду подавали из бака 1, циркуляционным насосом 2, в установку 5, вода проходила через
полимербетонный образец 7 и отводилась обратно в бак. На данном этапе были определенны начальные коэффициенты гидравлического сопротивления (Со): 3–5 мм – Со = 0,869; 3–7 мм – Со = 0,848;
3–10 мм – Со = 0,595; 5–10 мм – Со = 0,321; 7–10 мм – Со = 0,275; 10–14 мм – Со = 0,158.
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Рис. 3. Схема экспериментальной установки:
1 – расходный бак; 2 – циркуляционный насос; 3 – вентиль для регулирования расхода воды; 4 – расходомерная шайба;
5 – установка для испытания образцов; 6 – смотровое окно; 7 – обойма с образцом полимербетона; 8 – трубопровод
забора воды из бака в установку; 9 –трубопровод отвода воды из установки в бак.

На втором этапе в установку 5 загружали фильтрующую загрузку из вспененного пенополистирола различной крупности: dз=2÷5 мм, dэкв=2,8 мм; dз =1÷2 мм, dэкв =1,1 мм; dз =0,63÷3 мм,
dэкв =1,25 мм. Воду подавали со скоростью, при которой плавающая загрузка взвешивалась, и
полимербетонный образец находился в толще расширенной загрузки. В случае проскока пенополистирола через образцы, он всплывал в баке 1.
В результате исследований было выявлено, что просыпаемость фильтрующей загрузки через полимербетонные образцы была в: образце 10–14 мм (dз=2÷5 мм, dэкв=2,8 мм); образцах 5–10
и 7–10 мм (dз =1÷2 мм, dэкв =1,1 мм); образце 3–10 (dз =0,63÷3 мм, dэкв =1,25 мм).
,
Результаты по второму этапу представлены на графиках (рис. 4) зависимостью
.
Анализ графиков на рис. 4 показывает, что вначале относительный коэффициент гидравлического сопротивления растёт, а затем наступает стабилизация и дальнейшего роста не наблюдается для всех типов образцов. Этот факт свидетельствует о том, что кольматация пористого
полимербетона не является необратимой.
Рост коэффициента особенно в начальные моменты времени связан с проникновением части зерен пенополистирола в поры заполнителя полимербетона. В процессе дальнейшего фильтрования воды через образцы проникновение зерен пенополистирола в поры заполнителя не
происходит и наступает стабилизация.

где

ВЫВОДЫ.

1. Применение пористых материалов в конструкциях ДРС напорных фильтров с плавающей
загрузкой позволяет значительно сократить потери дорогостоящих фильтрующих загрузок,
улучшить равномерность сбора и распределения воды, повысить надежность работы фильтров.
При этом необратимая кольматация пористого полимербетона не происходит, что подтверждается проведенными лабораторными исследованиями.
2. Задачей дальнейших исследований является внедрение пористых конструкций ДРС на
действующих напорных фильтрах очистки воды.
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Рис. 4. Графики динамики кольматации полимербетонных образцов зёрнами пенополистирола:
а) dз=2÷5 мм, dэкв=2,8 мм; б) dз =1÷2 мм, dэкв =1,1 мм; в) dз =0,63÷3 мм, dэкв =1,25 мм;
1 – образец 5–10 мм; 2 – образец 7–10 мм; 3 – образец 3–10 мм; 4 – образец 3–5 мм; 5 – образец 3–7 мм; 6 – образец 3–5 мм.
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ З ДРЕНАЖНИХ СВЕРДЛОВИН
ІЗ СИФОННОЮ СИСТЕМОЮ ВОДОВІДБОРУ ПРИ ЗАХИСТI ТЕРИТОРІЙ
ВІД ПІДТОПЛЕННЯ З ВОДОСХОВИЩ
Левицька В.Д., Хоружий П.Д.
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, Україна

Запропоновано методику розрахунку протифільтраційних завіс з дренажних свердловин із сифонною системою водовідбору для захисту територій від підтоплення з водосховищ і можливістю її
використання у системах водопостачання та зрошення.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДРЕНАЖНЫХ СКВАЖИН
С СИФОННОЙ СИСТЕМОЙ ВОДООТБОРА ПРИ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ПОДТОПЛЕНИЙ ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩ
Левицкая В.Д., Хоружий П.Д.
Институт водных проблем и мелиорации НААН, г. Киев, Украина

Предложена методика расчета противофильтрационных завес из дренажных скважин с сифонной системой водоотбора для защиты территорий от подтопления из водохранилищ и возможностью ее использования в системах водоснабжения и орошения.

SELECTION OF OPTIMAL PARAMETERS OF DRAIN WELLS WITH SIPHON WATER
TREATMENT SYSTEM WHEN PROTECTING TERRITORIES FROM SUBDOWNS
FROM WATER RESERVOIRS.
Levitska V.D., Khoruhzyy P.D.
Institute of Water Problems and land reclamation NAAS

The method of calculation of drainage holes with siphon system of water intake for protection of areas
against flooding from reservoirs and the possibility of its use in water supply and irrigation systems is
proposed.
Серйозною проблемою у водному господарстві України є підтоплення з Дніпровських водосховищ прилеглих територій, що завдає шкоди населенню, що проживає на них, та економіці
держави. Причиною цього явища є підняття рівня води у водосховищах вище поверхні землі, що
призводить до фільтрації вод через береги і затоплення територій.
Для захисту цих територій було побудовано протифільтраційні завіси із дренажних свердловин. Наприклад, місто Кам’янка-Дніпровська захищається від підтоплення і затоплення Кам’янською дамбою і влаштованою паралельно їй протифільтраційною завісою довжиною 9,8 км, яка
складається із ряду свердловин (близько 200 шт.) пробурених через кожні 50 м.
Відкачування води зі свердловин відбувається за допомогою ерліфтів, роботу яких забезпечують компресорні станції. За розрахунками проектантів з кожної свердловини слід відкачувати не менше 4 м³/год. води, яка надходить по колектору у Білозерський лиман, звідки
насосною станцією перекачується назад у Каховське водосховище.
Аналіз роботи цієї ПФЗ [1-3] показав недоцільність її застосування з таких причин:
- підземні води в даному регіоні мають високий (у межах 0,41-3,34 мг/дм³) вміст гідрокарбонату заліза Fe(HCO3)2, що при контакті з киснем повітря з ерліфта призводить до утворення малорозчинного осаду гідроксиду заліза Fe(OН)3, що закупорює отвори фільтра свердловини, перешкоджаючи надходженню води до для її відкачування, що зумовлює постійне зниження дебіту свердловини і
призводить до необхідності буріння нових свердловин, а отже, значних капіталовкладень;
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- ерліфти мають низький ККД, що призводить до значних перевитрат електроенергії на
відкачування інфільтраційних вод. Щоб позбутися цих недоліків, відкачування води з дренажних свердловин доцільно виконувати за допомогою сифонного збірного водоводу[4] по схемі,
показаній на рис.1

Рисунок 1. Схема протифільтраційної завіси із сифонним відбором води з дренажних свердловин:
1 – дренажні свердловини; 2 – сифонний збірний водовід; 3 – водоприймальний збірний колодязь; 4 – насосна станція;
5 – горизонтальні відцентрові насоси; 6 – вакуум-насоси; труба до вакуум-насоса; 8 – найвища точка сифонного водоводу; 9 – напірний водовід; 10 – напрям руху води.

Система працює так. Вода із дренажних свердловин 1 притікає по сифонним збірним водоводам 2 у водоприймальний колодязь 3 з двох боків. На насосній станції 4 встановлюються робочі
горизонтальні відцентрові насоси 5, які перекачують воду з колодязя 3 по напірному водоводу 9
для їх можливого подальшого використання в системах водопостачання або зрошення. При відсутності належної кількості споживачів надлишок води перекачується назад у водосховище. На
насосній станції 4 розміщуються вакуум-насоси 6, які підключені до найвищої точки сифонного
водоводу 8. Сифонний збірний водовід 2 прокладають нижче глибини промерзання ґрунтів із
безперервним підйомом у напрямку водоприймального колодязя з похилом:
						

			

(1)

		

(2)

При створенні вакууму у сифонному збірному водоводі 2 (рис.2) за допомогою вакуум-насоса під дією сил атмосферного тиску вода зі свердловини 1 рухається до водозбірного колодязя 3.
Величина вакууму у найвищій точці сифонного водоводу 8 не повинна перевищувати допустимі
межі:
					

де Нр – висота розташування найвищої точки сифона 8 над рівнем води в збірному колодязі 3;
hт – втрати напору в низхідній ділянці водоводу від точки 8 і до кінця труби.
Вакуум, а отже і глибина зниження статичного рівня води у будь-якій (k-тій) свердловині
сифонного водоводу визначається за формулою:
					

(3)

де Аі – питомий гідравлічний опір ділянки водоводу між свердловинами, який приймається залежно від матеріалу і діаметра труб; li та Qi – відповідно відстань між цими свердловинами та
витрати води.
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Рисунок 2. Схема забору води із дренажних свердловин з сифонним збірним водоводом:
1 – дренажна свердловина; 2 – сифонний збірний водовід; 3 – водоприймальний збірний колодязь; 4 – насосна станція;
5 – горизонтальні відцентрові насоси; 6 – вакуум-насоси; 7 – труба до вакуум - насоса; 8 – найвища точка сифонного водоводу; 9 – напірний водовід; 10 – напрям руху води; 11 – лінія статистичного рівня води у водоносному пласті; 12 – лінія
гідродинамічного рівня води у водоносному пласті при відкачуванні води у водоносному пласті при відкачуванні води зі
свердловин; Нр – розрахункова глибина зниження ґрунтових вод.

Отже, найменший вакуум, тобто найменше зниження статичного рівня води буде у найбільш
віддаленій від збірного колодязя (n-iй) свердловині, величина якого повинна бути найменшою
		

(4)

					

		

(5)

					

		

(6)

						

де Hp – розрахункова глибина від поверхні землі до рівня ґрунтових вод у водоносному пласті ; Hс – існуюча глибина від поверхні землі статичного рівня ґрунтових вод у даній точці водоносного пласта.
Отже, кількість дренажних свердловин сифонного збірного водоводу по кожний бік від водозбірного колодязя n (рис.1) і відстані між ними li повинні відповідати вимогам:
або

У роботі [4] було показано, що при сумісній роботі групи із n взаємодіючих свердловин витрату води із свердловини за номером «k» можна визначити за формулою:
				

(7)

де Кф і R – відповідно коефіцієнт фільтрації і радіус впливу, які характеризують гідрогеологічні
умови водоносного пласта, Н і r глибина і радіус дренажної свердловини;

– додаткове зниження рівня води в k-тій свердловині від впливу кожної з n-1 свердловин при відкачуванні з них води:
					

(8)

де Qi – витрата води з кожної дренажної свердловини; Ркі – параметр, що враховує гідрогеологічні
умови водоносного пласта та відстані даної k-тої свердловини від кожної і-тої з решти взаємодіючих свердловин:
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(9)

де lк.і – відстані k-тої свердловини від кожної з решти (n-1) взаємодіючих свердловин
При одночасній роботі n дренажних свердловин будемо мати загальну кількість значень Рк.і:
						

(10)

						

(11)

					

(12)

При проектуванні ПФЗ від підтоплення територій з водосховищ за допомогою дренажних
свердловин з сифонною системою водовідбору з них потрібно вирішувати такі питання:
- кількість свердловин n і оптимальні відстані між ними lі;
- глибина Ні та діаметр Dі кожної свердловини;
- розрахункові витрати води з кожної свердловини Qi і зниження статичного рівня води в них
з урахуванням їхньої гідрологічної взаємодії при відкачуванні води з цих свердловин Sі;
- оптимальних діаметрів труб на кожній ділянці сифонного збірного водоводу dі;
- глибина Нкол і діаметр Dкол водоприймального збірного колодязя;
- підібрати насоси та вибрати режими їхньої роботи.
Вирішити ці питання можна тільки на основі техніко-економічних розрахунків з урахуванням гідрологічної взаємодії всіх гідротехнічних споруд системи.
Оптимальними будуть такі конструктивні і технологічні параметри споруд системи, якщо досягається мінімум приведених затрат
при виконанні умов:
1) забезпечення розрахункової глибини від поверхні землі до рівня ґрунтових вод Нр у найбільш віддаленій від збірного колодязя n-ій свердловині;
2) не перевищення вакууму у найвищій точці сифонного водоводу (точка 8 на рис.2) допустимої межі(7-8 м) при обчислені за формулою (5)
3) глибина прокладки сифонного водоводу біля збірного колодязя не повинна бути меншою
глибини промерзання ґрунтів у даній місцевості:
У цих формулах:
І – гідравлічний похил; К – капіталовкладення на спорудження протифільтраційної завіси
(свердловини, трубопроводи, збірний колодязь, насосна станція), грн.;С – річні експлуатаційні витрати на обслуговування завіс (амортизація, поточний ремонт, вартість спожитої енергії) грн./рік; Е – нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (Е≥0,12) економічно
найвигіднішим варіантом ПФЗ з сифонним водовідбором із дренажних свердловин буде той, при
якому будуть мінімальними питомі приведені витрати, що обчислюються за формулою:
					

		

(13)

					

		

(14)

де Пmin – мінімальні приведені витрати при даному варіанті розміщення дренажних свердловин і їх конструкції, грн./рік; Lmax – максимальна довжина берегової лінії водосховища, по якій
забезпечується зниження рівня ґрунтових вод до нормативної величини.
Оскільки кількість невідомих, які потрібно знайти значно перевищує кількість рівнянь, які
можна записати, то задачу можна вирішити на комп’ютері методом ітерації, тобто поступового
наближення до оптимуму. Вирішення цієї задачі рекомендується виконувати у такому порядку:
1. Задають кількість дренажних свердловин n.
2. Орієнтовно приймають глибину кожної свердловини Ні та відстані між ними, керуючись
правилами:
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(15)

3. Орієнтовно намічають величину вакууму у кожній свердловині, знаючи, що:
(16)

				

4. Обчислюють витрату води з кожної свердловини орієнтовно за формулою (7) без врахування додаткового зниження рівня води внаслідок взаємодії всіх свердловин.

за
5. Визначають величини додаткового зниження рівнів води в кожній свердловині
формулами (8) та (9) і уточнюють значення Qі за формулою 7.
6. Обчислюють витрати води по кожній ділянці сифонного водоводу, підбирають діаметри
труб dі та відповідні їм значення питомого гідравлічного опору Аі.
7. Перевірять виконання вимоги (6) для забезпечення розрахункової глибини від поверхні
землі до рівня ґрунтових вод Нр, у найбільш віддаленій від збірного колодязя (n-ій) свердловині.
Якщо вимога (6) виконується, то обчислюють величину Тmin за формулою (13), а якщо не виконується, то змінюють глибини свердловин та відстані між ними до її виконання при мінімізації величин Пmin і Тmin та Lmax.
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ОСВІТЛЕННЯ ТА ЗНЕБАРВЛЕННЯ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАГЕНТІВ,
СИНТЕЗОВАНИХ З ВІДХОДІВ ГЛИНОЗЕМНИХ ЗАВОДІВ
Гомеля М.Д., Крисенко Т.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Перевірена ефективність коагулянтів, що були отримані з відходів алюмінієвих виробництв, до
складу шламу яких входять сполуки алюмінію і заліза, дією на них сірчаної та соляної кислот.
Досліджено процеси освітлення та знебарвлення води синтезованими коагулянтами на прикладі
модельних розчинів бентоніту та гумату натрію в залежності від дози коагулянту при відстоюванні та фільтруванні.

ОСВЕТЛЕНИЕ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ РЕАГЕНТОВ,
СИНТЕЗИРОВАННЫХ ИЗ ОТХОДОВ ГЛИНОЗЕМНЫХ ЗАВОДОВ
Гомеля Н.Д., Крысенко Т.В.
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина.

Проверена эффективность коагулянтов, полученных из отходов алюминиевых производств, в
состав шлама которых входят соединения алюминия и железа, воздействием на них серной и
соляной кислот. Исследованы процессы осветления и обесцвечивания воды синтезированными
коагулянтами на примере модельных растворов бентонита и гумата натрия в зависимости от
дозы коагулянта при отстаивании и фильтровании.

CLEANING AND DISCOLORATION OF WATER WITH RESPONSE OF REAGENTS
SYNTHESISED FROM WASTES OF MINE-FILLING FACTORIES
Gomelya M.D, Krysenko T.V.
National Technical University of Ukraine
"Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

The efficiency of coagulants obtained from waste aluminum production has been checked, the composition
of which consists of aluminum and iron compounds, and the effect on them of sulfuric and hydrochloric
acids. The processes of the illumination and discoloration of water by synthesized coagulants on the example
of model solutions of bentonite and sodium humate, depending on the dose of coagulant in the course of
settling and filtering, were studied.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день актуальним стоїть питання захисту природних водойм від антропогенного забруднення. На протязі останніх трьох десятиліть водозабір в
Україні зменшився в 1,6 - 1,8 рази. Але не дивлячись на це, якість води у водоймах з кожним роком значно погіршується. В деяких річках спостерігається підвищений рівень жорсткості, великий вміст органічних, неорганічних речовин та мікроорганізмів. Тому проблему використання
таких вод в промисловому, сільськогосподарському та комунальному водопостачанні можна вирішити тільки при застосуванні ефективних технологій водопідготовки, надійного обладнання
та якісних реагентів.
Аналіз попередніх досліджень. На сьогодні на станціях водопідготовки і в процесах водоочищення в Україні найбільш поширеними є алюмінієві коагулянти. Основним коагулян139
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том є сульфат алюмінію. Він є самим дешевим і доступним реагентом, але за ефективністю
сульфат алюмінію суттєво поступається гідроксохлоридам алюмінію (ГОХА) і також він веде
до внесення у воду значної кількості сульфат-іонів [1, с. 20; 2, с. 10]. Основні солі алюмінію
порівняно із сульфатом алюмінію мають деякі переваги: коагулюють у більш широкому інтервалі рН води, ефективніше знижують каламутність і кольоровість води, практично не
зменшують рН та лужний резерв води, що призводе до різкого зменшення кислотної корозії
трубопроводів та залізобетонних конструкцій. При використанні гідроксохлоридів алюмінію у воду вноситься менша кількість аніонів, а заміна в питній воді сульфат-іону на хлорид
доречна з гігієнічної точки зору [3, с. 24]. В тому числі до відомих переваг гідроксохлоридів
[4, с. 41] у порівнянні з іншими коагулянтами відносять: менші дози реагентів, низькі залишкові концентрації алюмінію, можливість використання основних солей алюмінію при низьких температурах,
Широкого використання ГОХА знайшли в розвинутих країнах. Проблеми покращення
якості водоочищення за рахунок застосування основних солей алюмінію в Україні не вирішуються тому, що технології отримання цих коагулянтів, що відомі на сьогоднішній день,
базуються на застосуванні металевого алюмінію, що робить вартість реагенту достатньо високою [5, с. 166; 6, с. 26], а також на використанні складного обладнання. Тому загальною
науковою проблемою є отримання ефективних коагулянтів для процесів водоочищення з
дешевої та доступної сировини.
На сьогодні невирішеною частиною наукової проблеми є утилізація червоного шламу – відходів глиноземних заводів, наприклад, Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ), що містить у
своєму складі оксиди заліза та алюмінію.
Метою є оцінка коагулянтів, отриманих з відходів алюмінієвих виробництв, до складу шламу яких входять сполуки алюмінію і заліза, дією на них сірчаної та соляної кислот, тобто визначення доз отриманих реагентів, які сприяють ефективному освітленню та знебарвленню води
при очищенні відстоюванням і фільтруванням.

Виклад основного матеріалу. В даних дослідженнях використовували модельні розчини бентоніту та гумату натрію з концентраціями 100 мг/дм³ і 25 мг/дм³ відповідно в артезіанській воді
м. Миколаєва. Для обробки модельних розчинів використовували синтезовані коагулянти: КШ-1,
отриманий при обробці шламу сірчаною кислотою (містить сульфати алюмінію та заліза), та КШ-2,
отриманий при обробці шламу соляною кислотою (містить гідроксохлориди алюмінію). В якості
порівняння використовували сульфат алюмінію та Полвак.
Для зменшення каламутності модельної суспензії бентоніту та для зменшення кольоровості суспензії гумату натрію до проби води об’ємом 200 см³ додавали розраховану дозу коагулянту, воду інтенсивно перемішували 2 – 3 хвилини, після чого відстоювали 2 години, а потім
визначали каламутність і кольоровість. Відстояну воду фільтрували через паперовий фільтр
«червона стрічка». Після цього у відібраній пробі визначали залишкову каламутність, кольоровість фільтрату, залишкові концентрації алюмінію та заліза. Каламутність, що виражається
у мг SiO2 на 1 дм³ води, визначали фотоколориметричним методом [7, с. 237], кольоровість в
градусах хромато-кобальтової шкали, залишкові концентрації алюмінію та заліза визначали
тим же методом.
Ступінь освітлення (Z) розраховували за формулою:

Z = ((Мв – Мз)/Мв) •100 %,

де

Z – ступінь освітлення, %,
Mв – каламутність вихідної суспензії, мг/дм³,
Mз – залишкова каламутність води, мг/дм³.

Ефективність освітлення суспензії бентоніту в артезіанській воді представлена в табл. 1.
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Таблиця 1 – Ефективність освітлення суспензії бентоніту в артезіанській воді (М = 135 мг/дм³,
Ж = 4,6 мг-екв/дм³, Л = 4,5 мг-екв/дм³, рН = 7,95) коагулянтами після відстоювання (1) та після
відстоювання та фільтрування (2)

Коагулянт
Al2(SO4)3

КШ-1

КШ-2

Полвак

Доза
коагулянту
(за Al2О3,
Fe2О3), мг/дм3

рН

2,5
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
2,5
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
2,5
5,0
7,5
10,0
15,0
20,0
2,5
5,0
10,0
15,0
20,0

8,09
8,05
7,94
7,95
7,94
7,94
7,97
7,84
7,47
7,26
7,03
6,98
6,56
8,14
7,87
7,28
7,18
7,07
6,69
8,00
7,98
7,97
7,90
7,85

Каламутність,
М,
мг/дм3
1
2
52,0
9,7
56,0
2,5
59,0
1,2
63,0
0,9
50,0
0,0
30,0
0,0
28,0
0,0
84,0
5,0
81,0
4,0
56,0
1,2
43,0
0,5
20,0
0,3
20,5
0,0
52,0
11,5
26,0
1,1
20,0
0,0
9,0
0,0
5,0
0,0
3,0
0,0
50,0
7,2
46,5
4,2
43,0
1,0
40,0
0,3
35,5
0,0

СAl3+,
3

СFe3+,
3

мг/дм

мг/дм

0,06
0,09
0,12
0,18
0,11
0,08
0,03
0,02
0,01
0,05
0,04
0,05
0,01
0,01
0,02
0,11
0,02
0,03
0,08
0,08
0,12
0,10
0,05

0,07
0,08
0,09
0,07
0,08
0,10
0,00
0,01
0,00
0,05
0,07
0,10
-

Ступінь
освітлення,
Z, %
1
61,5
58,5
56,3
53,3
63,0
77,8
79,3
37,7
40,0
58,5
68,1
85,2
84,8
61,5
85,2
93,3
93,3
96,3
97,8
63,7
65,6
68,1
70,4
73,7

2
92,8
98,1
99,1
99,3
100,0
100,0
100,0
96,3
97,0
99,1
99,6
99,8
100,0
91,5
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
94,7
96,9
99,3
99,8
100,0

Як видно з табл. 1, обробка модельної суспензії коагулянтами веде до підвищення ефективності освітлення при відстоюванні (час відстоювання 2 години) і фільтруванні. При використанні сірчанокислого алюмінію спостерігається значне підвищення ефективності освітлення порівняно з контрольним дослідом при дозах 15 – 20 мг/дм³ за Al2O3. Коагулянт КШ-1, отриманий зі
шламу при обробці його сірчаною кислотою, збільшує ефективність освітлення при дозах більше
ніж 10 мг/дм³, а Полвак та коагулянт КШ-2, отриманий зі шламу при обробці його соляною кислотою, значно підвищують ступінь освітлення при дозах більше ніж 5 мг/дм³. Таким чином, при
дозі 5 мг/дм³ коагулянт КШ-2 забезпечує ступінь освітлення суспензії та рівні 85,2%, в той час
як Полвак при такій самій дозі забезпечував ступінь освітлення на рівні 65,6%. Полвак і сульфат
алюмінію використовували для порівняння. Полвак – це коагулянт, що виробляють в Україні, він
містить 2/3 та 1/3 гідроксохлоридів алюмінію.
Треба зазначити, що коагулянт КШ-2 був набагато ефективніший, порівняно з усіма іншими використаними реагентами. Так, при дозах 10 – 20 мг/дм³ (за Al2O3, Fe2O3) він знижував каламутність від 3
до 9 мг/дм³, що значно краще, ніж для Полваку (35 – 43 мг/дм³) та сульфату алюмінію (28 – 50 мг/дм³).
При фільтрування для всіх коагулянтів спостерігався високий ступінь освітлення. В усіх представлених дослідах не відмічено підвищення концентрації за алюмінієм та залізом.
При знебарвленні води для оцінки ефективності коагулянтів були використані модельні розчини гумату натрія з кольоровістю 278 градусів хромато-кобальтової шкали (ХКШ). Про ефек141
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тивність знебарвлення розчинів від дози коагулянту (протягом двох годин) можна зробити висновок, розглянувши рис. 1.
Кольоровість, град. ХКШ
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Рис. 1. Залежність кольоровості модельного розчину гумату натрію в артезіанській воді
(К = 278 град. ХКШ, Ж = 4,6 мг-екв/дм³, Л = 4,5 мг-екв/дм³, рН = 7,65) від дози коагулянту
після відстоювання

Кольровість, град. ХКШ

Як видно з рис. 1, обробка модельного розчину коагулянтом КШ-1 була неефективною. При
підвищенні дози коагулянту до 40 мг/дм³ при відстоюванні кольоровість розчину не змінювалась. Можливо через високий вміст сульфату заліза (ІІІ) у коагулянті спостерігаються такі високі
значення кольоровості. При підвищенні дози коагулянту залишки колоїдних часток або іонів із
залізом можуть стати причиною збільшення кольоровості розчину. Не зважаючи на це, коагулянт
КШ-2, в якому також містяться іони заліза, був найефективнішим при знебарвленні води. Він знижував кольоровість з 278 до 47 град. ХКШ при підвищенні дози коагулянту з 2,5 до 40 мг/дм³.
При очищенні води відстоюванням та фільтруванням результати були ще кращими (рис. 2).
При цьому коагулянт КШ-1 не поступався за ефективністю сірчанокислому алюмінію та коагулянту Полвак. Найефективнішим був коагулянт КШ-2, при дозах 15 – 40 мг/дм³ він забезпечував
зменшення кольоровості до 0,0 – 20,0 град. ХКШ - це відповідає вимогам до якості питної води.
Як видно з рис. 1 та 2, із зростанням дози коагулянтів кольоровість розчинів знижується, як
при відстоюванні, так і при фільтруванні. Причина цього полягає не тільки в коагулюючій дії
реагентів, а і в зниженні рН розчинів. А це обумовлює, в свою чергу, зниження розчинності гумінових кислот у воді.
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Рис. 2 - Залежність кольоровості модельного розчину гумату натрію в артезіанській воді
(К = 278 град. ХКШ, Ж = 4,6 мг-екв/дм³, Л = 4,5 мг-екв/дм³, рН = 7,65) від дози коагулянту
після відстоювання та фільтрування
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Той випадок, коли при зростанні дози коагулянту КШ-1 кольоровість розчину не знижувалась при відстоюванні, напевно, обумовлений утворенням золів Fe(OH)3. Стабільність цих золів
зростає при зниженні рН, але при фільтруванні вони легко видаляються – це призводить до задовільної ефективністі коагулянту при знебарвленні води.

Висновки. Досліджено процеси освітлення суспензії бентоніту при обробці її синтезованими
коагулянтами КШ-1, КШ-2.
Показано, що коагулянт КШ-2 ефективніший ніж відомі коагулянти та КШ-1 при відстоюванні і фільтруванні.
Встановлено, що коагулянт КШ-2, який містить гідроксохлориди алюмінію, ефективно знебарвлював розчини гумату натрію при дозах менше 5 мг/дм³, як при відстоюванні, так і при
фільтруванні. Для сульфату алюмінію та коагулянтів Полвак і КШ-1 ефективність спостерігалась
при значно вищих дозах.
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WATER PURIFICATION FROM COPPER AND LEAD IONS
BY USING FERRICYANIDE COMPLEXES
Ryzhuk O., Trus I., Gomelya N.
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

The efficiency of copper and lead ions removal from dilute aqueous solutions using potassium ferrocyanide
and flocculants followed by sedimentation, mechanical filtration and nanofiltration have been considered.

ОЧИЩЕННЯ ВІД ІОНІВ МІДІ ТА СВИНЦЮ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦІАНОФЕРАТНИХ КОМПЛЕКСІВ
Рижук О.М., Трус І. М., Гомеля М. Д.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Розглянуто ефективність видалення іонів міді та свинцю із розведених водних розчинів при використанні фероціаніду калію та флокулянтів при відстоюванні, фільтруванні на механічному
фільтрі та на нанофільтраційній мембрані.

ОЧИСТКА ОТ ИОНОВ МЕДИ И СВИНЦА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИАНОФЕРАТНИХ КОМПЛЕКСОВ
Рыжук Е.Н., Трус И. Н., Гомеля Н. Д.,
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Рассмотрена эффективность удаления ионов меди и свинца с разведенных водных растворов при
использовании ферроцианида калия и флокулянтов при отстаивании, фильтровании на механическом фильтре и на нанофильтрационной мембране.
The problem of deterioration of the ecological situation is becoming increasingly important. Therefore, the priority is to develop effective methods for purifying water from heavy metal ions.
The sources of heavy metals in the environment can be both natural and anthropogenic. Natural
sources include volcanic eruptions, tectonic disturbances, geochemical anomalies. They mainly bring
heavy metals to groundwater, including the artesian aquifer, whose reserves were formed millions of
years ago. However, today, anthropogenic sources of heavy metals in their prevalence are close to natural, and in many cases surpass them.
Methods for purifying water from heavy metals are represented by reagent, membrane, electrochemical, ion-exchange [1;2], sorption [3], and biological methods. But nowadays, existing methods for extracting heavy metal ions from aqueous solutions are suitable mainly for the treatment of industrial wastewater
and are not very effective for treating natural waters containing calcium and magnesium ions in high concentrations, which significantly reduce the capacity of ion exchangers for heavy metal ions.
Therefore, the development of effective methods for the heavy metal removal from natural waters
with low turbidity is an actual problem.
This paper presents an overview of the findings in current research focusing on the efficiency of copper and lead ions removal from dilute aqueous solutions using potassium ferrocyanide and flocculants
followed by sedimentation, mechanical filtration and nanofiltration.
To achieve this goal it is necessary to solve certain tasks, such as:
- to study the processes of heavy metal sedimentation with potassium ferocyanide, depending on
the ratio of the concentrations of reactants and the pH;
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-

to study the effect of cationic flocculants on the efficiency of heavy metal ferrocyanides removal;
to evaluate the influence of filtration and nanofiltration on the efficiency of water purification
when using flocculants and potassium ferrocyanide.

The heavy metal removal efficiency depends both on the ratio of the concentrations of heavy metal
and ferrocyanide, but also on the pH. In order to enhance the efficiency of the purification process, it is
advisable to increase the dose of potassium ferrocyanide and raise the pH to 8.0 - 9.1. This is explained
by the fact that the conversion depth of the reactants mainly increases with increasing concentrations of
the components, and metal ferrocyanides are more stable at pH> 8.
At the same time, it should be noted that the residual concentrations of copper (≈ 0.18 - 0.21 mg/dm³)
even in the best experiments significantly exceed the solubility of ferrocyanides in water. Most likely, they
are capable of forming stable colloidal systems in water, and therefore are not separated from the water by
either sedimentation or filtration.
To improve the efficiency of water purification, in the presence of stable colloidal systems, it is relevant to use the method of nanofiltration [4], which provides almost complete colloid removal.
When water is purified from copper and lead ions by complexation with potassium ferrocyanide
using nanofiltration after sedimentation and mechanical filtration, the purification efficiency of heavy
metal ion extraction increases by 4 - 15%. A greater effect is achieved with relatively small doses of
potassium ferrocyanide up to 7 mg /dm³. However, complete removal of copper is reached only at a
potassium ferrocyanide concentration of 15 mg /dm³. The residual lead concentrations were reduced
only to 0.12 - 0.15 mg /dm³. This shows that part of the lead actually stayed in the water in the form of
stable colloids. But a certain part of the lead and copper ions was in the form of metal ions or hydroxides.
To improve the efficiency of water purification from ferrocyanide complexes of heavy metals, it is
also advisable to use polycationic flocculants, which form high molecular weight complex compounds
with ferricyanides. The use of flocculants increases the efficiency of water purification by sedimentation
and mechanical filtration. With further water purification by nanofiltration, the rate of copper extraction
reaches 97.2 - 100.0%.
For example, when using potassium ferrocyanide and flocculant Zetag-7547 with nanofiltration, the
residual copper concentrations were 0.0 - 0.04 mg /dm³ at a flocculant dose of 3 mg /dm³ and potassium ferrocyanide doses of 3 - 15 mg /dm³. At the same time the rate of water purification from copper
reached 99.2 - 100.0%.
Thus, for copper and lead ions removal from dilute aqueous solutions it is advisable to use ferrocyanide with flocculants followed by sedimentation, mechanical filtration and nanofiltration.
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НІТРИФІКАЦІЯ В СИСТЕМАХ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
¹Юрченко В. О., ²Радіонов М. П, ¹Мельнікова О.Г.
¹Харківський національний університет будівництва та архітектури,
²Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків, Україна

В експериментальних дослідженнях визначено хімічні, біохімічні та мікробіологічні показники активності нітрифікації в спорудах водопідготовки та загрозу екологічній безпеці питного водопостачання, яку вона створює.

НИТРИФИКАЦИЯ В СИСТЕМАХ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
¹Юрченко В. А., ²Радионов Н. П, ¹Мельникова О.Г.
¹Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,
²Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем, г. Харьков, Украина

В экспериментальных исследованиях определены химические, биохимические и микробиологические показатели активности нитрификации в сооружениях водоподготовки и создаваемая ею
угроза экологической безопасности питьевого водоснабжения.

NITRIFICATION IN DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS
¹V.A.Yurchenko, ²N.P. Radionov, ¹O.G. Melnikova
¹Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
²Ukrainian Research Institute of Environmental Problems, Kharkov, Ukraine

Experimental studies have identified chemical, biochemical, and microbiological indicators of nitrification
activity in water treatment facilities and the threat which it creates to the environmental safety of drinking
water supplies.
Нітрифікація – дві унікальні реакції циклу азоту у біосфері, які здійснюються хемолітоавотрофними нітрифікуючими бактеріями [1, 2]. Амонійокислюючі бактерії (нітрифікатори I
фази) здійснюють першу фазу нітрифікації, окислюючи амоній до нітриту, нітритокислюючі
бактерії (нітрифікатори II фази) здійснюють другу фазу нітрифікації, окислюючи нітрити до нітратів. Активність нітрифікації зумовлює активність «самоочищення» природних водойм від сполук органічного та амонійного азоту, причому екологічно набагато безпечніше за умови рівності
швидкостей першої та другої фаз нітрифікації. Підтримання низьких концентрацій нітритів у
водних системах є серйозною проблемою, бо нітрит являється дуже токсичною речовиною для
біоти [3, 4].
Потрапляючи разом з водою в системи водопідготовки нітрифікуючі бактерії одержують певні переваги для активного розвитку (порівняно з природною водоймою): наявність
носіїв з розвинутою поверхнею для іммобілізації (засипка фільтрів), сприятливі кисневі
умови та постійне надходження живильних речовин (NH4+). На деяких спорудах водопідготовки (особливо при використанні хлорамонізації) активність реакцій нітрифікації, що
супроводжується утворенням нітритів, здатна кардинально знизити безпеку води для питного водокористування та експлуатаційну довговічність мереж. В системах водопідготовки
з хлорамонізацією та розподілення водопровідної води одного з штатів США було зазначено
масовий розвиток нітрифікуючих бактерій (головним чином амонійокислюючих). Життєдіяльність цих бактерій обумовила цілий ряд негативних явищ: вторинне забруднення води
питного призначення нітритами до екологічно небезпечних концентрацій, підвищення
концентрації БГКП (бактерій групи кишкової палички), зниженню ефекту пролонгованої
дії хлораміну [5, 6].
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Мета роботи - виявлення процесів нітрифікації в системах комплексу водопідготовки «Донець» (м. Харкова) та в розподільчих водопровідних мережах і оцінка ризику накопичення нітритів в воді питного призначення.

Централізоване водопостачання м. Харкові з р. Сів. Донець становить 74,1% загальної подачі
води в місто. Об’єкт дослідження – проби води з р.Сів. Дінець (безпосередньо на водозаборі, після
систем водопідготовки, в водорозподільчій мережі) та донні відкладення й засипка фільтрів на
комплексі водо підготовки (КВ) «Донець». У роботі використані матеріали регулярного технологічного контролю складу води (концентрації N-NH4, N-NO2, N-NO3 та pH) на вказаних ділянках. Активність нітрифікації І фази та концентрацію нітрифікуючих бактерій цієї фази в донних
відкладеннях та в завантаженні філтрів визначали біохімічним методом [7] за активністю ферменту реакції окиснення амонію – гідроксиламін оксидоредуктази. Статистичну обробку даних
виконували в комп’ютерній програмі Microsoft Excel.
Нітрифікацію в системах водопідготовки можливо виявити не тільки за допомогою мікробіологічних досліджень, а й за динамікою концентрації N-NH4, N-NO2, N-NO3 та pH. Оскільки нітрифікація супроводжується утворенням неорганічних кислот (в ІІ фазі – сильної неорганічної
кислоти – HNO3) то рН середовища при цьому знижується [1-3]. Середньорічна динаміка концентрації амонійного азоту в воді з р. Сів.Донець на етапах водозабір – водопідготовка – водопровідна розподільча мережа представлена на рис. 1, 2.

Рис. 1 - Концентрація амонійного азоту в воді по етапах питного водопостачання (КВ «Донець»)
Як свідчать представлені дані, в процесі водопідготовки концентрація амонійного азоту у
воді стало зменшується. Можливо припустити, що цей процес зумовлений видаленням амонію при фільтрації крізь цеолітові фільтри (здатні до іонообміну), які застосовуються на комплексі. Але динаміка рН на цих етапах свідчить про стале підкислення середовища. До того ж
спостерігається слабке зростання концентрації азоту нітратів. Ці два чинники доводять, що
в спорудах КВ «Дінець» відбувається нітрифікація води, що підтверджує дослідження біохімічних та мікробіологічних показників фільтруючого завантаження, яке використовують на
КВ «Донець» (табл.).
Проте концентрація нітрифікуючих бактерій в фільтруючому завантаженні значно нижча
цього показника в донних відкладеннях. Причому, в завантаженні з цеоліту нітрифікуюча активність дещо вища за нітрифікуючу активність в завантаженні з піску й антрациту, що кореспондується з науково-технічними даними. Концентрація нітритів в воді на етапі водопідготовки
не перевищує 0,004 мг/дм³, тобто є екологічно безпечною.
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Рис.2 – Динаміка рН води по етапах питного водопостачання (КВ «Донець»)
Таблиця - Біохімічні та мікробіологічні характеристики донних відкладень
у р. Сів. Донец на ділянці водозабору та в фільтруючому завантаженні на КВ «Донець»

Досліджуваний субстрат
Донні відкладення в р. Сів.
Донець на ділянці водозабору
КВ «Донець»
(пісок кварцевий +антрацит)
КВ «Донець» (цеоліт)

Активність ГДОР, мкг
формазана/(гсух реч.∙год)

Концентрація бактерий І
фази нітрифікації, кл/ гсух реч

1,69

1,4∙102

0,3

40
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Нітрифікація продовжується і в водорозподільчих мережах, про що свідчать дані динаміки
концентрації амонійного азоту та рН води на ділянці водопідготовка – розподільчі мережі. Проте
концентрація нітритів в воді в розподільчій мережі також не перевищує екологічно безпечний
рівень. Це, вірогідно, зумовлено тим, що швидкості І та ІІ фаз нітрифікації рівні.
На підставі результатів виконаного досладження можна зробити вмсновок, що в обстежених
спорудах водопідготовки відбувається процес нітрифікації, але швидкість першої фази нітрифікації не перевищує швидкість другої, отже ризик накопичення нітритів у воді питного призначення до екологічно небезпечного рівня практично відсутній.
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МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Мовчанюк О.М., к.т.н., доц., Гомеля Н.Д., д.т.н., проф.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Рассмотрено получение из сульфатной хвойной беленой целлюлозы, путем ее модификации, мембран для очистки воды от взвешенных и коллоидных частиц, обусловливающих ее мутность, а
также растворимых веществ, обусловливающих ее цветность

МЕМБРАНИ НА ОСНОВІ МОДИФІКОВАНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ
Мовчанюк О.М., канд. техн. наук, Гомеля М.Д., докт. техн. наук, проф.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Розглянуто отримання з сульфатної хвойної вибіленої целюлози, шляхом її модифікації, мембран
для очищення води від зважених і колоїдних часток, що обумовлюють її каламутність, а також
розчинних речовин, що обумовлюють її кольоровість.

MODIFIED CELLULOSE BASED MEMBRANES
Movchaniuk Olha, PhD., Associate professor.,
Gomelya Nikolai, Doctor of Technical Science, Professor
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

The article is focused on production of softwood sulfate bleached cellulose modified based membranes for
water filtering from suspended and colloidal particles causing water turbidity and from soluble substances
determining colourity of water as well.
В современных системах водоподготовки широко используются баромембранные методы
[1, 2]. Наибольшее применение в баромембранных установках получили мембраны из ацетата целлюлозы. Для формования ультрафильтрационных мембран используют также и другие
эфиры целлюлозы. Однако они пока не могут конкурировать с ацетатцеллюлозными мембранами [3], имеющими более высокие проницаемость, задерживающую способность, меньшую
стоимость и получаемые простыми методами формования.
Следует отметить, что сама целлюлоза не растворяется в большинстве органических растворителей, а поэтому не может полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к традиционной технологии формования мембран из растворов [3]. Однако для изготовления мем
бран на основе целлюлозы могут быть использованы другие методы.
Целью работы было получение мембран из волокнистой суспензии модифицированной целлюлозы и оценка их эксплуатационных свойств при давлении до 1 МПа.
Изложение основного материала
Лабораторные образцы мембран массой 80 г/м² изготавливали по методике [2] из катионированной аммонийной солью хвойной беленой сульфатной целлюлозы. Расход аммонийной
соли составлял 25, 10 и 5% от абсолютно сухого волокна целлюлозы (а.с.в.).
Испытания образцов проводили на лабораторной установке [2]. Оценка эффективности полученных образцов осуществлялась по их селективности по мутности и цветности, остаточной
мутности и цветности пермиата, а также удельной производительности.
В качестве модельного использовали водный раствор гуматов, мутность которого составляла 132,7 мг/дм³, а цветность – 681 град. При фильтровании поддерживали постоянное давление
(0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 МПа). Фильтрование продолжалось до стабилизации контролируемых пока149

ЕТЕВК-2019
зателей (до выхода на установившийся режим). Определение остаточной цветности и мутности
пермиата осуществляли на фотоэлектроколориметре КФК-2. Мутность определяли при длине
волны 670, цветность – при 400 нм.
Изменение эксплуатационных показателей при исследованных значениях давления и расхода катионирующего реагента представлено в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Изменение удельной производительности
мембран

После первых 10 мин фильтрации происходит
наибольшее снижение удельной произРасход
водительности для всех значений давления и
катионируюДавлепри устащего агента, ние, МПа в начале
через
новиврасхода соли. В это время под действием давфильтро% от а.с.в.
10 мин
шемся
ления максимально уплотняется структура
вания
режиме
мембраны. Через 100 – 120 мин производи0,2
15,16
7,58
2,89
тельность стабилизируется, что свидетель0,4
15,52
7,22
2,89
ствует об окончании уплотнения материала.
Наибольшую начальную производи2,89
25
0,6
16,61
7,94
тельность
(0,195 м³/(м²•ч)) имел образец,
0,8
18,05
9,02
2,89
полученный
с расходом аммонийной соли
1,0
17,33
9,39
3,97
10% при давлении фильтрации 1 МПа. Мак0,2
12,64
6,86
3,25
симальная производительность на устано0,4
14,44
7,22
3,25
вившемся режиме зафиксирована для рас10
0,6
16,25
8,30
3,25
хода соли 25 и 10% при давлении 1 МПа.
0,8
16,61
8,30
3,61
Одной из важнейших характеристик
1,0
19,50
9,75
4,33
мембран является эффективность удаления
из воды веществ, вызывающих мутность и
0,2
13,00
7,94
3,25
цветность. Анализ результатов по задержи0,4
13,36
7,58
3,25
вающей способности мембран приведен в та5
0,6
16,97
8,66
3,61
блице 2. Данные таблицы свидетельствуют о
0,8
16,25
9,03
3,61
том, что в результате уплотнения материала
1,0
14,80
7,94
3,61
мембраны под действием давления снижается не только общая пористость, но уменьшается и максимальный размер пор, что приводит к улучшению задерживающей способности мембран.
Мембраны, полученные с расходом катионирующего реагента 5% имели лучшие результаты
по остаточной мутности и цветности. Селективность по цветности при этом находится в диапазоне от 85 (при давлении 0,4 МПа) до 89,2% (при давлении 1 МПа).
Удельная производительность полученных мембран при давлении 0,4 МПа примерно в
50 раз, а селективность – на 27 % выше, чем аналогичные характеристики ацетатцеллюлозных
мембран УАМ-500 при ультрафильтрации лигносульфонатов [3].
Удельная производительность,
(м3/(м2•ч))•102

Таблица 2. Изменение задерживающей способности мембран

Расход катионирующего агента, %
от а.с.в.

25

150

Давление, МПа

При установившемся
режиме остаточная

Селективность
по мутности, %

Селективность
по цветности, %

мутность,
мг/дм3

цветность,
град

в начале
фильтрования

при установившемся
режиме

в начале
фильтрования

при установившемся
режиме

0,2

9,3

113,5

74,8

93,5

37,5

83,3

0,4

9,3

85,1

74,8

93,5

43,3

87,5

0,6

9,3

85,1

77,2

93,2

41,7

87,5

0,8

9,3

170,2

70,7

93,2

37,5

75,0

1,0

9,3

227,0

79,7

93

41,7

66,7
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Расход катионирующего агента, %
от а.с.в.

10

5

Давление, МПа

При установившемся
режиме остаточная

Селективность
по мутности, %

Селективность
по цветности, %

мутность,
мг/дм3

цветность,
град

в начале
фильтрования

при установившемся
режиме

в начале
фильтрования

при установившемся
режиме

0,2

0,4

124,8

75,6

99,7

37,5

81,7

0,4

0,4

90,8

77,2

99,7

45,0

86,7

0,6

0,4

79,4

82,0

99,7

45,0

88,3

0,8

0,4

85,1

79,7

99,7

43,3

87,5

1,0

9,3

227,0

70,7

93,2

46,2

69,2

0,2

0,4

79,4

82,0

99,7

45,0

88,3

0,4

4,9

102,1

78,8

96,5

41,7

85,0

0,6

0,4

90,8

77,9

99,7

43,3

86,7

0,8

0,4

79,4

80,4

99,7

45,0

88,3

1,0

0,0

79,4

83,6

100,0

50,8

89,2

ВЫВОДЫ
Таким образом, мембраны из модифицированной целлюлозы позволяют обеспечить селективность фильтрации по отношению к взвешенным и коллоидным частицам до 100%, по отношению к растворимым окрашивающим веществам (гуматам) – до 89%, при производительности
до 0,195 м³/(м²•ч), что соответствует уровню ультрафильтрационных мембран [3]. Полученные
мембраны могут использоваться для предварительной подготовки воды перед более глубокой
очисткой.
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МЕМБРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ
Нечухрін О.В. , к.т.н. Трус І.М., проф., д.т.н. Гомеля М.Д.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
03056 м.Київ, пр. Перемоги 37

Досліджена ефективність опріснення слабомінералізованих вод на зворотньоосмотичній мембрані. Встановлено, що попередня стабілізаційна обробка води на слабокислотному катіоніті в
кислій формі сприяє ефективній і стабільній роботі зворотньоосмотичної мембрани Filmtec TW
30-1812-50. Показано, що підкислення води при обробці на слабокислотному катіоніті призводить до зниження селективності мембрани по хлоридах при високій селективності по сульфатах
та іонах жорсткості.
Ключові слова: концентрат, перміат, продуктивність, селективність, фільтрування, знесолення

МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ

Нечухрин А.В. , к.т.н. Трус И.Н., проф., д.т.н. Гомеля Н.Д.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского»
03056 г.Киев, пр. Победы 37

Исследована эффективность опреснения слабоминерализованных вод на обратноосмотической
мембране. Установлено, что предыдущая стабилизационная обработка воды на слабокислотном
катионите в кислой форме способствует эффективной и стабильной работе обратноосмотической мембраны Filmtec TW 30-1812-50. Показано, что подкисление воды при обработке на слабокислотном катионите приводит к снижению селективности мембраны по хлоридам при высокой селективности по сульфатам и ионах жесткости.
Ключевые слова: концентрат, пермиат, продуктивность, селективность, фильтрование, обессоливание

MEMBRANE TECHNOLOGIES - PRIORITY WATER DENSITY WAYS

Nechukhrin A.V. , Ph.D. Trus I.M., Prof., D.Sc. Gomelya M.D.
National Technical University of Ukraine " Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute""
03056 Kiev, Victory Ave. 37

The efficiency of desalination of weakly mineralized waters in the reverse osmosis membrane is investigated.
It has been established that the preliminary stabilization of water treatment in weakly acidic cation
exchangers in acid form contributes to the effective and stable operation of the reverse osmosis membrane
Filmtec TW 30-1812-50. It has been shown that acidification of water during treatment with weakly acidic
cationite leads to a decrease in the selectivity of the membrane by chlorides with high selectivity in sulfates
and ions of rigidity.
Key words: concentrate, filtrate, efficiency, selectivity, filtering, demineralization

Мембранні методи очистки стічної води засновані на здатності пористого тіла пропускати
одні речовини та затримувати інші. Мембранні способи, що використовуються для очистки води
поділяються на мікрофільтраційні, нанофільтраційні, ультрафільтраційні, зворотноосмотичні,
діалізні та електродіалізні [1]. За переносом речовин методи мембранної очистки можна поділити на гідродинамічні, дифузійні та електричні. Можливе використання послідовно декількох
методів для підвищення ефективності процесу знесолення води. До дифузійних методів відно152
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сяться діаліз та газова дифузія. Якщо накласти електричне поле, то протікатиме електродіаліз.
Зворотний осмос, фільтрація та ультрафільтрація відносяться до гідродинамічних методів.
Ультрафільтрація застосовується для того, щоб концентрувати ліозолі під час очищення стічної води, полімерних розчинів та їх очистці від низькомолекулярних речовин. Високомолекулярні
речовини залишаються на мембрані під час ультрафільтрації, тому що розмір пор менший, ніж розмір їх молекул, в той час як розчинники і низькомолекулярні речовини через ці пори проходять.
Під час нанофільтрації розділяють речовини що мають молекулярну масу 350-500, при робочому тиску 1-2 МПа. Нанофільтуванням очищають стічні та природні води. Даний метод можна
використовувати для ефективного пом’якшення води. Якщо обробити воду, що має вміст солей
1000 мг/дм³, то кольоровість води зменшиться до 95%, кількість сульфатів – на 94%, а загальний органічний вуглець – на 85% [3]. Нанофільтрація може бути використана для того, щоб підготувати питну воду з водойм без фізико-хімічної обробки.
Мікрофільтрацію використовують для того, щоб відокремити завислі та колоїдні частки, які
мають розмір 0,1-10 мкм від розчинника. Рушійною силою процесу мікрофільтрації є різниця
тисків в межах 0,01-0,05 МПа з одного та іншого боку мембрани.
Якщо брати технологію очистки стічних вод, які мають в складі тонко-дисперсні та розчинені домішки, то зазвичай використовують такі процеси як електродіаліз, зворотний осмос та ультрафільтрацію. Щодо зворотного осмосу, то його застосування доречне для того, щоб знесолити
воду в системі водопідготовки, а також при локальній обробці стічних вод, для виділення цінних
компонентів [2].
З кожним роком зростає антропогенне навантаження на водойми внаслідок скиду величезної кількості недостатньо очищених стічних вод. На сьогоднішній день досить поширеними є
безреагентні методи знесолення води. Такими методами, які є найбільш вивченими для практичного використання, є мембранні.
Все більший і більший розвиток набувають мембранні методи, оскільки вони мають велику економічність та малу енергоємність. Якщо порівняти їх з випарюванням чи екстракцією, то
розділення суміші мембранними методами проходить без фазових переходів та при температурі
середовища, в якому проводиться розділ.
Застосовування даних методів дозволяє вирішити багато проблем при значному економічному ефекті: створення ресурсо- та енергозберігаючих технологічних процесів, забезпечення
захисту навколишнього середовища, поповнення запасів прісної води. Остання проблема є дуже
актуальною в наш час і має місце в багатьох областях України. Це пов’язано з антропогенними
та природними факторами. В районах де знаходяться уранові, вугільні, залізорудні шахти, шахти
по видобутку калійних добрив засолення води відбувається за допомогою антропогенних факторів. До таких відноситься скид води із шахт та з водоциркуляційних охолоджувальних систем,
скидання засолених промислових стоків та інфільтрація розсолів із шламосховищ.
Потрібно сказати, що звичайні методи очищення стічної води не вирішують питання їх знесолення [4], що погіршує стан водойм в густонаселених промислових регіонах.
Виходом з цієї ситуації є впровадження сучасних комплексних технологій по знесоленню
води при підготовці для комунальних служб та промислових підприємств. Це дасть можливість
широко використовувати воду з підвищеною мінералізацією та забезпечить скорочення скидів
мінералізованих стічних вод і сприятиме оновленню природних водойм, покращенню якості
ґрунтових та підземних вод. Так, при підвищенні якості води, що подається у водоциркуляційні
системи охолодження можливий перехід від відкритих до замкнутих безстічних систем [5].
Все частіше, при опрісненні води використовують мембранні методи. Щоб захистити мембрани від відкладень застосовують антискаланти і стабілізаційну обробку води на іонітах. Під
час використання слабокислотних іонітів в кислій формі спостерігається зниження лужності та
жорсткості води. При цьому лужність води знижується до нульового значення, а рН – до 3,5-4,5.
Така вода не призводить до утворення карбонатних відкладень на мембранах. Але не відомо, як
підкислення води буде впливати на селективність та продуктивність мембран.
При фільтруванні модельного розчину через слабокислотний катіоніт Dowex MAС-3 в кислій формі на першому етапі отримали слабокислий розчин з наступними характеристиками:
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Ж = 3,60 мг-екв/дм³, К = 0,60 мг-екв/дм³, CClˉ = 106,00 мг/дм³, CSO ²ˉ = 600,00 мг/дм³, рН = 3,54.
При фільтруванні води через іоніт, ємність якого в значній мірі вичерпана, отримали розчин
з рН = 4,85, Л = 0,30 мг-екв/дм³, Ж = 4,40 мг-екв/дм³, CClˉ = 106,00 мг/дм³, CSO ²ˉ = 600,00 мг/дм³.
В даному випадку кислотності іоніту недостатньо для повного витіснення з води гідрокарбонат аніонів. Крім того, при вичерпанні ємності іоніту зростає жорсткість в обробленій воді до
4,40 мг-екв/дм³.
Продуктивність мембрани при робочому тиску 0,30 МПа мало залежить від способу попередньої
обробки розчину та рН середовища. Очевидно, що при фільтруванні 10 дм³ води не відбувається суттєвого відкладення осадів на мембрані, тому важко помітити вплив рН середовища, лужності або
кислотності розчину на продуктивність мембрани. Селективність мембрани після попередньої обробки води на катіоніті залишається досить високою, що дозволяє ефективно знесолювати воду.
Під час фільтрування розчинів з рН < 5 кількість хлоридів у перміаті мало залежить від ступеню відбору фільтрату і сягає ~ 1,5 мг-екв/дм³. Коли фільтрували вихідний модельний розчин
з рН = 8,90 концентрація хлоридів у перміаті зростає із збільшенням ступеню відбору фільтрату з
0,38 до 0,92 мг-екв/дм³ і в цілому на 30-50 % нижча в порівнянні із слабокислими розчинами. Вміст
хлоридів у концентратах при максимальному ступені відбору перміату сягає ~ 10 мг-екв/дм³. Концентрація сульфатів при фільтруванні слабокислих розчинів в перміатах зростає з 0 до 6 мг/дм³
при рН = 3,56 та з 0 до 11 при рН = 4,85. При фільтруванні модельного розчину з рН = 8,9 залишкова
концентрація сульфатів сягає 7-13 мг/дм³, що дещо вище в порівнянні із слабо кислими розчинами. Лужність змінюється від 0,24 до 0,38 мг-екв/дм³.
В підкислених розчинах селективність мембрани по іонах жорсткості була дещо нижчою, в порівнянні із нейтральним модельним розчином. Хоча різниця в концентраціях іонів жорсткості в
перміаті, отриманого з модельного розчину та слабокислих розчинів незначна. При фільтруванні
слабокислих розчинів залишкові концентрації іонів жорсткості сягали 0,10-0,23 мг-екв/дм³. При
фільтруванні модельного розчину жорсткість перміату сягала 0,04-0,11 мг-екв/дм³.
Для переробки утворених концентратів доцільно використовувати реагентну обробку води
[6, 7]. При комбінованому використанні 5/6 гідроксохлориду алюмінію та алюмінату натрію
при вапнуванні води можна досягти високих значень ступеню пом’якшення води, очищення від
сульфатів при зниженні залишкової концентрації хлоридів у воді.
Запропонована технологія комплексної переробки мінералізованих вод дає можливість створити маловідходні технології знесолення цих вод з переробкою утворених концентратів.
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ЗАПОБІГАННЯ НАДМІРНОГО УТВОРЕННЯ ТРИГАЛОМЕТАНІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ з р. ДНІПРО.
ПРОМИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕАМОНІЗАЦІЇ
Шибка А. В.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг»

Розглянуто промислову реалізацію застосування АМОПОЛу для преамонізації води господарсько-побутового призначення з метою зменшення вмісту хлороформу в очищеній воді.

PREVENTION OF EXCESSIVE FORMATION TRIHALOMETHANES IN PROCESS
OF DRINKING WATER TREATMENT FROM RIVER DNIPRO. INDUSTRIAL
IMPLEMENTATION OF PRE-AMONIZATION
A.V. SHIBKA
Limited Liability Company “Trading House“ Aqua-Holding ”

The industrial implementation of the use of AMOPOL for the pre-ammonization is considered.
Побічний продукт дезінфекції (ППД) - термін, що використовується для опису групи органічних і неорганічних сполук, що утворюються під час знезараження води. Ці побічні продукти утворюються в результаті реакцій між дезінфектантами та природними органічними речовинами
(ПОР) або неорганічними речовинами, які присутні у воді. Для окислювальних процесів, таких як
озонування, їх побічні продукти також називаються побічними продуктами дезінфекції, навіть
якщо основною метою процесів є окислення. В залежності від будови та хімічних властивостей, в
даний час ППД розділено на чотири основні групи: тригалометани (ТГМ), галогеновані оцтові
кислоти (HAAs), хлорити і бромати. Агентством по охороні навколишнього середовища США
контролюються й інші типи ППД. Зазвичай це галопропанони, галоацетонітрили, трихлорацетальдегід гідрат, трихлоронітрометан і хлорциан [1].
Трихлорметан або хлороформ це перший побічний продукт дезінфекції, який ідентифікований у хлорованій воді тільки у 1974 році [2]. Тригалометани мають загальну хімічну формулу
CHX3 та зазвичай позначаються абревіатурою ТГМ. Розрізняють чотири типи тригалометанів. Їх
назви, хімічні формули та загальні абревіатури наведені в табл. 1.
Таблиця 1 – Типові представники тригалометанів

Систематична назва
речовини
Трихлорметан
Бромдихлорметан
Хлордибромметан
Трибромметан

Тривіальна назва

Формула

Абревіатура

Хлороформ
Бромоформ

CHCl3
CHBrCl2
CHBr2Cl
CHBr3

ТХМ
БДХМ
ХДБМ
ТБМ

ТГМ який містить три атоми хлору називають трихлорметаном (CHCl3) або хлороформом.
Бромодихлорметан (CHBrCl2) містить один атом брому і два атоми хлору, а хлордибромометан
(CHBr2Cl) містить один атом хлору і два атоми брому. Трибромометан (CHBr3) містить три атоми
брому і також зазвичай називається бромформом [1].
ТГМ утворюються в питній воді головним чином в результаті хлорування органічних речовин, присутніх в сирій воді. Швидкість утворення і концентрація ТГМ збільшуються в залежності від концентрації хлору і гумінових кислот, температури, pH і концентрації бромід-іона [3].
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Кількість хлороформу (найбільш поширеного із ТГМ) зазвичай вище в хлорованій воді, що надходить з поверхневих водойм, ніж у уводі із підземних джерел, через більш високий вміст органічних речовин у першому випадку [4].
Перше, що відрізняє ТГМ і привертає до них особливу увагу – здатність давати тяжкі віддалені ефекти. Чисельні роботи присвячені потенційній можливості розвитку онкологічних захворювань у людей, що вживають для пиття хлоровану воду, яка містить ТГМ – найчастіше раку
сечового міхура і раку прямої кишки. Крім того, накопичуються дані, що свідчать про те, що з
впливом ТГМ можуть бути пов'язані порушення перебігу вагітності у жінок: затримка внутрішньоутробного розвитку плоду, зниження маси тіла новонароджених, передчасні пологи, вроджені дефекти розвитку плоду [5]. Друга відмінна властивість ТГМ – комплексне надходження в
організм людини в побутових умовах, хоча джерело єдине - вода з водопровідного крана. Внаслідок летючості, хлороформ та інші ТГМ швидко переходять з води в повітря ванних кімнат, кухонь
і житлових приміщень під час прийому ванни або душу, різних домашніх робіт – миття посуду,
прання білизни, прибирання приміщення та ін. Вплив тригалометанів (ТГМ), утворених у водопровідній воді, на організм людини може відбуватися при проковтуванні, вдиханні або їх дії на
шкіру. У роботі [5] показано, що використання водопровідної води під час прийому душу, навіть
із низьким вмістом хлороформу на рівні 36 - 45 мкг/дм³ (норма в Україні 60 мкг/дм³), викликає
підвищення (з 0,3 - 5,4 мкг/дм³ до початку досліду) його концентрації через 10 хв в повітрі ванної кімнати до рівня 30-50 мкг/м³, а через 35 хв – 60 - 70 мкг/м³. Гранично допустима концентрація хлороформу в повітрі становить 30 мкг/м³. Дослідження показують, що надходження ТГМ в
організм через дихальні шляхи або через шкіру, призводить до більшого зростання концентрації
ТГМ в крові, ніж при прийомі всередину, наприклад при вживанні води, що містить хлороформ
[6]. Тобто, навіть, при видаленні із щоденного раціону хлорованої водопровідної води, залишається достатньо високим ризик негативного впливу ТГМ на здоров’я людини. Таким чином, задача по зниженню хлороформу у воді господарсько-побутового призначення є досить актуальною.
Преамонізація є простим та ефективним методом зменшення утворення тригалометанів
в очищеній воді. Зазвичай для преамонізації використовують аміачну воду з вмістом аміаку
близько 25%. Використання даного реагенту потребує підвищених заходів безпеки та наявності персоналу необхідної кваліфікації. Реагентне господарство у даному випадку займає велику
площу та потребує значних капіталовкладень. Слід зазначити, що аміачна вода є нестабільним
реагентом, а вміст аміаку в ній зменшується з часом. Це може негативно вливати на технологічний регламент роботи станції підготовки питної води.
Альтернативним джерелом аміаку (іону амонію) є реагент для пролонгації дії хлору – АМОПОЛ
(виробник ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»). АМОПОЛ – речовина, що представляє собою безбарвні прозорі
або білі кристали без запаху з вмістом аміаку (йонів амонію) близько 25,5% мас. АМОПОЛ є безпечною речовиною, що відноситься до IV класу небезпеки. Реагент добре розчиняється у воді навіть
при низьких температурах. При використанні АМОПОЛу зменшуються транспортні витрати, а також витрати, пов’язані з обслуговуванням реагентного господарства.
В даній роботі описано досвід промислового впровадження преамонізації при очищенні
води р. Дніпро для господарсько-побутових цілей. У якості джерела іонів амонію використано
АМОПОЛ.
Результати та їх обговорення. В період 2016-2017 років проведено ряд лабораторних та
промислових випробувань технології преамонізації на водоочисних спорудах (ВОС) одного з
водоканалів (з проектною потужністю близько 100 тис. м³ на добу), що у якості джерела водопостачання використовує р. Дніпро. Загальна схема підготовки питної води включає: первинне
хлорування, обробку води алюмінійвмісним коагулянтом групи РАС, освітлення води у коридорних відстійниках, фільтрування через систему швидких фільтрів та вторинне хлорування.
З осені 2018 року у технологію підготовки питної води впроваджено преамонізацію з використанням реагенту для пролонгування дії хлору АМОПОЛу. Для приготування розчину реагенту використовують автоматичну станцію приготування розчину сухої речовини виробничою
потужністю 1 м³ на годину. Розчин з концентрацією 3 – 4 % (мас) дозують з використанням насосів-дозаторів мембранного типу. Розчинення проводять з використанням водопровідної води.
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Ввід реагенту відбувається в трубопровід перед подачею хлору, перед вертикальним змішувачем.
Співвідношення АМОПОЛу та хлору обрано на основі проведених попередніх лабораторних
випробувань. Теоретичне значення співвідношення азоту амонійного до хлору, виходячи із схеми реакції, складає N:Cl2 = 1:5 (за масою).
HOCl + NH3 = NH2Cl + H2O

Проте, емпірично встановлено, що співвідношення N:Cl2 дещо зміщено в бік збільшення хлору і знаходиться в діапазоні N:Cl2 1:6 - 1:8. Можливо, це пояснюється наявністю легкоокислюваних сполук у воді (Fe(II), Mn(II), сульфід-іонів тощо), які реагують з хлором швидше ніж іони
амонію.
Дозу хлору на досліджуваному об’єкті варіювали в межах 2 - 3,5 мг/ дм³, дозу АМОПОЛу – 1,7 2,2 мг/ дм³ з урахуванням фонового вмісту іонів амонію. Слід звернути увагу, що при роботі ВОС на
зв’язаному хлорі, кількість залишкового хлору сильно залежить від співвідношення N:Cl2, особливо це помітно коли робота відбувається при співвідношенні близькому до максимального виходу
монохлораміну (зона 3, рис. 1). Можливе явище, коли збільшення дози хлору призводить до зменшення кількості загального хлору в системі (зона 4, рис. 1). Доза АМОПОЛу може бути зменшена в
залежності від кількості іону амонію у вихідній воді. Тоді розрахунок дози реагенту ведуть з урахуванням природного (фонового) вмісту азоту амонійного.

Рисунок 1 – Крива залежності кількості залишкового хлору (зв’язаний хлор) від дози хлору при
постійній концентрації азоту амонію. Зона 1, 2 – зони росту концентрації монохлораміну; зона
3 – співвідношення N:Cl2 = 1:5; зона 4 – утворення дихлораміну та окиснення азоту аміаку хлором; зона 5 – ріст концентрації вільного хлору після окиснення всього азоту амонію; точка перелому – точка по досягненню якої, в системі не залишається зв’язаного хлору, присутній тільки
вільний хлор [7].
Концентрація зв’язаного хлору на виході із ВОС складала 0,9 - 1,2 мг/дм³. Для досягнення
таких показників, вміст загального хлору, одразу після змішувачів, повинен підтримуватися на
рівні 1,1 - 1,3 мг/дм³, на виході із відстійників – 1,0 - 1,2 мг/дм³.
Концентрація хлороформу в очищеній воді. Використання преамонізації дозволяє суттєво
зменшити концентрацію тригалометанів (хлороформу) в очищеній воді (рис. 2).
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Рисунок 2 – Концентрація хлороформу в очищеній воді до та після (День 7) запуску преамонізації.
З рисунка 2 видно, що через добу після запуску преамонізації (День 8) відбувається зменшення
концентрації хлороформу у питній воді після її очищення. Преамонізація при первинному хлорування дозволяє зменшити рівень хлороформу в 4-5 разів в порівнянні із технологічною роботою
ВОС на вільному хлорі. Визначення хлороформу проводили за допомогою газового хроматографа.
Використання хлору. При роботі досліджуваної ВОС на активному хлорі, рівень споживання
зрідженого хлору складав 500-600 кг за добу. Після впровадження преамонізації рівень споживання хлору зменшився до 250–275 кг за добу. Тобто економія хлору складає близько 50%.
Висновки. Застосування АМОПОЛу дозволяє зменшити вміст хлороформу в очищеній воді у
3-5 разів, що дозволяє отримувати воду, яка відповідає нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10.
Преамонізація із використанням АМОПОЛу дозволяє позбутися характерного хлорфенольного запаху та різкого запаху вільного хлору, що поліпшує органолептичні показники води.
Впровадження преамонізації дозволяє зменшити споживання хлору на 40-50%
Застосування АМОПОЛу є особливо актуальним в мережах значної протяжності, для підтримання їх належного санітарного стану та безпечності питної води.
Застосування преамонізації із використанням АМОПОЛу не потребує суттєвих капіталовкладень та реконструкції існуючих водоочисних споруд.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Xie, Y. (2016). Disinfection byproducts in drinking water: Formation, analysis, and control. CRC press.
2. Rook, J.J., 1974. Formation of haloforms during chlorination of natural waters. Water Treatment
and Examination 23, 234–243.
3. Stevens, A. A., Slocum, C. J., Seeger, D. R., & Robeck, G. G. (1976). Chlorination of organics in
drinking water. Journal of American Water Works Association, 68(11), 615-620.
4. Trihalomethanes in Drinking-water Background document for development of WHOGuidelines
for Drinking-water Quality WHO/SDE/WSH/05.08/64 2005.
5. Егорова, Н. А., Букшук, А. А., & Красовский, Г. Н. (2013). Гигиеническая оценка продуктов
хлорирования питьевой воды с учетом множественности путей поступления в организм. Гигиена и санитария, (2).
6. Nuckols, J. R., Ashley, D. L., Lyu, C., Gordon, S. M., Hinckley, A. F., & Singer, P. (2005). Influence
of tap water quality and household water use activities on indoor air and internal dose levels of
trihalomethanes. Environmental health perspectives, 113(7), 863-870.
7. American Water Works Association. (2006). Water chlorination/chloramination practices and
principles (Vol. 20). Amer Water Works Assn.

158

ЕТЕВК-2019
УДК 532.5:541.64

О СНИЖЕНИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ РЕАГЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ПГМГ-ГХ
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4 Украинский научно-исследовательский институт гражданской защиты, г. Киев
5 Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса

Рассмотрено обоснование гипотезы о возможности использования реагента «Акватон-10» в
технологиях обработки питьевой воды как реагента, снижающего гидродинамическое сопротивление воды и эффективного биоцида.

ПРО ЗМЕНШЕННЯ ГІДРОДИНАМІЧНОГО СПРОТИВУ
У ВОДОПРОВІДНІЙ МЕРЕЖІ РЕАГЕНТАМИ НА ОСНОВІ ПГМГ-ГХ
Нижник Т.Ю.¹, Баранова Г.І.², Маглевана Т.В.³, Жартовський С.В.⁴, Стрикаленко Т.В.⁵
1 НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського», м. Київ
2 Науково-технологічний центр «Укрводбезпека», м. Київ
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4 Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, м. Київ
5 Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Розглянуто обгрунтування гіпотези щодо можливості використання реагенту «Акватон-10» в
технологіях оброблення питної води як реагенту, що зменшує гідродинамічний спротив води та
ефективного біоциду.

DECREASING HYDRODYNAMIC RESISTANCE IN THE WATER SUPPLY SYSTEM
WHEN USING REACTANTS ON THE BASIS OF PHMG-HСL
T. Nizhnik ¹, A. Baranova ², T. Maglovana ³, S. Zhartovsky ⁴, T. Strikalenko ⁵
1 NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv
2 Science and Technology Center ‘Ukrvodbezpeka’, Kyiv
3 Cherkasy Institute of Fire Safety named after Heroes of Chernobyl, Cherkasy
4 The Ukrainian Civil Protection Research Institute, Kyiv
5 Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa

Proofs of the hypothesis about the possibility of use of Akvaton-10 reagent in technologies of drinking water
treatment as the reagent for decreasing the hydrodynamic resistance of water and an effective biocide is
considered in this article.
Одним из серьезных факторов, значительно ухудшающих условия транспортирования
питьевой воды, являются коррозия и биообрастания трубопроводов питьевого водоснабжения
[1], которые приводят к сокращению внутреннего сечения труб и повышению гидродинамического сопротивления, к существенному росту энергетических затрат на транспортирование
воды по трубопроводам при подаче воды потребителям [2]. То есть, решение задачи снижения
гидродинамического сопротивления воды имеет большое значение для увеличения пропускной
способности трубопроводов.
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В свою очередь, актуальность задачи энергосбережения для компаний, обеспечивающих обработку и транспортировку воды, не вызывает сомнений, так как значительную часть стоимости питьевой воды составляют затраты на электроэнергию, что обусловлено, в том числе, высоким гидродинамическим сопротивлением воды в трубопроводах.
Для решения аналогичной проблемы трубопроводного транспорта, обеспечивающего перекачивание нефти и нефтепродуктов, достаточно давно используют реагенты, позволяющие
реализовать явление, открытое более полувека тому назад английским химиком Томсом (эффект Томса) [3, 4]. Суть явления заключается в снижении трения между турбулентным потоком
и трубопроводом при введении в поток перекачиваемой жидкости небольших количеств полимерных добавок, которые способны снижать гидродинамическое сопротивление потока перекачиваемой жидкости. Практическое применение эффекта Томса при транспортировке воды по
магистральным и локальным трубопроводам позволило бы значительно увеличить их производительность, снизить энергопотребление и рабочее давление в трубах, повысить безопасность
эксплуатации трубопроводов. Однако, наиболее часто используемые в обработке воды водорастворимые гидродинамически активные линейные полимеры – полиоксиэтилен (ПОЭ) и полиакриламид (ПАА) [5] поддаются деструкции при сдвиговых усилиях в трубе и при хранении, в
результате чего эффект Томса исчезает [6, 7].
До настоящего времени нет единой теории, объясняющей эффект Томса. Так, авторы [8, 9]
уделяют значительное внимание молекулярным аспектам снижения гидродинамического сопротивления и считают, что величина достигаемого гидродинамического эффекта в значительной степени определяется состоянием макромолекулярного клубка полимера и его размерами,
которые являются следствием конформации макромолекулярной цепи, зависящей от состава
растворителя (воды) и внешних условий.
Анализ источников литературы и ряда материалов собственных исследований по данному
вопросу позволили сформулировать рабочую гипотезу о возможности использования для снижения гидродинамического сопротивления в водопроводной сети полимерного биоцидного реагента «Акватон-10». Реагент прошел санитарно-гигиеническую и токсикологическую экспертизу и с 1998 года разрешен МОЗ Украины для применения в технологиях обработки питьевой
воды в соответствии с разработанными методическими документами [10, 11]. Водные растворы
реагента «Акватон-10» проявляют высокие биоцидные и антикоррозионные свойства, являются стабильными при использовании и хранении в течение более 1 года и применяются при различных типах водоподготовки.
Действующим веществом реагента «Акватон-10» является гуанидиновый полимер полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ДВ - ПГМГ-гх; разработчик и производитель – НТЦ «Укрводбезпека», г. Киев).
Целью настоящей работы было обоснование гипотезы о возможности использования реагента «Акватон-10» в технологиях обработки питьевой воды как эффективного биоцида и как
реагента, снижающего гидродинамическое сопротивление воды.
Результаты исследований и их обсуждение.
1. Оригинальная технология получения (синтеза) ПГМГ-гх, запатентованная нами [12], позволяет получать ПГМГ-гх с параметрами полимерных молекул, которыми обладают гидродинамически активные полимеры (высокая молекулярная масса, линейность макромолекул, наличие поверхностной активности, определенное молекулярно-массовое распределение и другие
параметры) [4].
2. При вискозиметрических исследованиях водных растворов ПГМГ-гх, полученного по разработанному способу [12] и проведенных по методике [13], установлено, что концентрационная
зависимость приведенной вязкости водного раствора ПГМГ-гх в концентрационном интервале 1-5% имеет типичный вид для полиэлектролитов с эффектом полиэлектролитного набухания: наблюдается резкое увеличение приведенной вязкости по мере снижения концентрации
ПГМГ-гх. Это явление связано с разворачиванием клубков макромолекул, которые принимают
все более развернутую конформацию, и обусловлено нарушением компенсации положительного заряда на макромолекулах подвижными противоионами при разведении раствора полимера
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[14, 15]. Однако, при концентрациях ПГМГ-гх ≤ 0,5% наблюдали аномально резкое падение приведенной вязкости, что может свидетельствовать в пользу эффекта структурирования воды с
участием макромолекул ПГМГ-гх. Такой эффект структурирования воды при больших скоростях
потока препятствует образованию турбулентности в потоке, приводя к снижению гидродинамического сопротивления в потоке [8].
3. В натурных испытаниях водных растворов ПГМГ-гх в потоке с высокой скоростью струи
при использовании водного огнетушителя ВВШ-9 (производства ПрАТ «Макиивский завод «Факел») определяли длину струи, время выброса заряда, время тушения пожара класса А (при использовании в качестве водного огнетушащего вещества растворов ПГМГ-гх с концентрацией
0 – 5 %) [16]. Установлено, что добавление к воде небольших концентраций ПГМГ-гх приводит:
- к увеличению дальности подачи струи на 20-30%;
- к ускорению выброса заряда огнетушителя на 20-22 %;
- к сокращению времени тушения пожара класса А на 15-20 %.
Полученные результаты [16] позволяют говорить о значительном улучшении огнетушащих
свойств исследуемых водных растворов гуанидиновых полимеров в сравнении с водой, что непосредственно связано с улучшением текучести водных растворов ПГМГ-гх, в исследуемом диапазоне концентраций, то есть о наличии у полимера ПГМГ-гх гидродинамической активности
(способности снижать гидродинамическое сопротивление воды – эффект Томса).
По нашему мнению, проявление гидродинамической активности ПГМГ-гх в водных растворах связано с конформационными изменениями, происходящими в макромолекулах ПГМГ-гх во
время движения растворов в потоке. Известно [17], что ПГМГ-гх является полиэлектролитом,
его макромолекулы обладают сильным положительным зарядом, который скомпенсирован в
водном растворе подвижными противоионами Сl─. При снижении концентрации полимера компенсация заряда нарушается и макромолекулы принимают более развернутую конформацию
за счет полиэлектролитного эффекта, а поток способствует их ориентации преимущественно
вдоль потока.
При вискозиметрических исследованиях эффект структурирования воды под воздействием
линейных макромолекул ПГМГ-гх проявился в виде аномального снижения приведенной вязкости, поскольку скорость потока была не очень высокой, а поток в капилляре вискозиметра был
ламинарным. Тогда как в опытах с высокой скоростью потока эффект структурирования воды
макромолекулами ПГМГ-гх препятствовал образованию турбулентности и приводил к снижению гидродинамического сопротивления воды, то есть к проявлению эффекта Томса [8].
Поскольку изменение молекулярных характеристик полимеров в растворах сильно зависит
от внешних условий [9, 18], то достичь наиболее высокой гидродинамической эффективности
полимера можно выбором оптимальных условий, способствующих наибольшему разворачиванию полимерного клубка.
Еще одним возможным фактором, способствующим проявлению гидродинамической активности ПГМГ-гх, может быть образование пристенного адсорбционного слоя из макромолекул
ПГМГ. По мнению [19] образование из молекул полимерных противотурбулентных гидродинамически активных агентов пристенного адсорбционного слоя приводит к снижению турбулентных всплесков в переходном слое и стабилизирует ламинарный подслой Кроме этого, в проявлении влияния пристенного адсорбционного слоя на ламинаризацию турбулентного потока
существенную роль оказывает структура растворителя – воды [20] и что вода, как растворитель
и компонент структуры полимера, обеспечивает снижение гидродинамического сопротивления
турбулентного потока [21].
В работе [22] также высказано предположение о том, что макромолекулы полимерных противотурбулентных присадок концентрируется в пристеночной области, где и происходит взаимодействие макромолекул с зарождающимися вихрями и в результате чего снижается гидродинамическое сопротивление.
Ранее нами было показано [23 -25], что ПГМГ-гх обладает высокой адсорбционной способностью за счет строения макромолекулярных звеньев, имеющих в своем составе полярную
гуанидиновую группировку и неполярную гексаметиленовую. Такое строение макромолекул
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позволяет ПГМГ-гх быстро и активно адсорбироваться на поверхностях практически любой физической и химической природы с образованием достаточно прочного адсорбционного слоя из
макромолекул ПГМГ-гх.
4. Для изучения механизма адсорбционного взаимодействия ПГМГ-гх с поверхностью методом ИК-спектроскопии использовали, как модель, поверхность высокодисперсного кремнезема.
Было установлено [26], что ПГМГ-гх эффективно взаимодействует с поверхностью за счет образования сильных водородных связей между аминогруппами полимера и свободными силанольными группами поверхности кремнезема. Показано, что при адсорбции ПГМГ-гх в количестве до
≈ 60% от монослоя одно полимерное звено взаимодействует с одной силанольной группой. При
большем содержании ПГМГ-гх в монослое значительная часть звеньев макромолекул остается
свободной.
Такая необычная экспериментально полученная зависимость свидетельствует о том, что
начальная стадия образования адсорбционного слоя из макромолекул ПГМГ-гх на поверхности
идет путем расположения макромолекул параллельно поверхности, а все функциональные гуанидиновые группы макромолекул ПГМГ-гх связаны силанольными группами кремнезема. При
дальнейшем заполнении адсорбционного слоя вследствие конформационных ограничений,
накладываемых поверхностью, и статистических конформаций макромолекулярных клубков
линейных макромолекул ПГМГ-гх в растворе, полимерная цепь при адсорбции связывается с
поверхностью за счет небольшого количества (10-15 %) своих звеньев, а остальные звенья полимерной цепи остаются свободными [24] и располагаются в приповерхностном слое в виде
«петель» и «хвостов» вертикально к поверхности [27].
Макромолекулы ПГМГ-гх образуют рыхлый адсорбционный слой, т. к. силы электростатического отталкивания между свободными (не связанными) звеньями полимера не позволяют
плотно упаковаться макроцепям возле поверхности. Рыхлая упаковка в приповерхностном
слое макромолекул способствует сильной гидратации макромолекул ПГМГ-гх (ассоциации молекул воды с макромолекулами ПГМГ), то есть структурированию молекул воды, что может
быть фактором, гасящим турбулентные проявления в пристенном слое, а адсорбированные
макромолекулы этого слоя могут играть решающую роль в снижении гидродинамического сопротивления.
О значительном влиянии ассоциации молекул воды с макромолекулами полимера, проявляющего гидродинамическую активность в потоках воды, показано в работе [21], автор которой считает, что макромолекулы ПОЭ адсорбируются на поверхности трубы и перпендикулярно
ориентируются к ней в виде своеобразной решетки. При этом каждая макромолекула покрыта
тетрамерами воды, создающими слабое взаимодействие с другими ассоциатами воды. Это усиливает текучесть в пристенных участках, которая гасит частично или полностью вихри турбулентного потока, увеличивая зону ламинарного течения воды.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что способность ПГМГ-гх снижать гидродинамическое сопротивление в значительной степени обусловлена его молекулярными характеристиками: а) наличием полиэлектролитного эффекта, способствующего разворачиванию
линейных макромолекул ПГМГ-гх в потоке воды и б) высокой адсорбционной способностью,
обеспечивающей образование пристенного адсорбционного слоя. Макромолекулы этого слоя
взаимодействуют с молекулами воды, способствуя их структурированию, что приводит к ламинаризации потока и снижению гидродинамического сопротивления.
Выводы. Высказанная нами гипотеза о способности реагентов на основе ПГМГ-гх проявлять
гидродинамическую активность в водных растворах и о возможности их использования для
снижения гидродинамического сопротивления в водопроводной сети представляется перспективной и требует дальнейших исследований.
Результаты проведенной работы позволяют думать об успешном использовании на практике реагента «Акватон-10» как для очистки и обеззараживания питьевой воды, так и в качестве
высокоэффективного агента, снижающего гидродинамическое сопротивление воды для решения проблем энергосбережения и повышения эффективности работы различных гидравлических систем.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАН ДЛЯ ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ
ВОДИ З ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ
Благодарна Г.І.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна
Гуслєв С.М.
ТОВ «Інжинірингова компанія ТВК», м. Харків, Україна

Розглянуто особливості застосування ультрафільтраційних мембран при підготовці питної
води з поверхневих джерел водопостачання.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАН ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Благодарная Г.И.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова,
г. Харьков, Украина
Гуслев С.Н.
ООО «Инжиниринговая компания ТВК», г. Харьков, Украина

Рассмотрены особенности применения ультрафильтрационных мембран при подготовке питьевой воды из поверхностных источников водоснабжения.

FEATURES OF THE USE OF MEMBRANE FOR WATER TREATMENT OF DRINKING
WATER FROM SURFACE SOURCES
Blahodarna H.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine
Husliev S.
«TVK ENGINEERING COMPANY» LTD, Kharkiv, Ukraine

The features of the application of ultrafiltration membranes in the preparation of drinking water from
surface water sources are considered.
Специфіка питного водопостачання в Україні полягає в тому, що воно на 75 % базується на
поверхневих джерелах і залежить від їх екологічної безпеки [1]. Зростання ризику і зниження
безпеки для систем водопостачання пояснюється, по-перше, значним зменшенням запасів води;
а по-друге – різким погіршенням якості природних вод.
Антропогенний вплив привів до глобального забруднення джерел питного водопостачання.
Проблема чистої води виходить на одне з перших місць в світі і за своєю значимістю випереджає
такі глобальні проблеми людства, як зміна клімату, засолення і ерозія ґрунтів, збереження чистоти океану, деградація озонового шару та ін. Це обумовлено тією особливою роллю води, яку
вона відіграє в становленні біосфери і розвитку життя.
Стан поверхневих джерел по Україні [2] оцінюється: за гідрохімічними (сольові, органічні, біо
генні, специфічні речовини і розчинні гази); радіологічними (штучні радіонукліди стронцію-90
і цезію-137); бактеріологічними (індекс ЛКП - лактозопозитивної кишкової палички і ЗМЧ – загальне мікробне число); токсикологічними (хлорорганічні пестициди та триазинові гербіциди)
та гідробіологічними (чисельність фітопланктону та вміст біомаси) показниками від слабо до
сильно забрудненої.
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В даний час все більше побоювання викликають невідповідність їх стану санітарно-гігієнічним і екологічним вимогам, недосконалість технології очищення побутових, промислових
і зливових стічних вод і, як результат – вода більшості поверхневих джерел водопостачання
України характеризується помірним і високим рівнем забруднення. Пріоритетними забруднювачами протягом багатьох років залишаються органічні сполуки, завислі речовини, нафтопродукти, феноли, синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР), важкі метали, токсичні
домішки та ін. Серед збудників захворювань з води водойм найчастіше виділяються патогенні
мікроорганізми: сальмонели, ентеровіруси та ін. [3]. З поверхневих джерел по бактеріальним
забрудненням тільки 2 % знаходяться в задовільному стані, а 65 % – не придатні для всіх видів водокористування. Найбільша забрудненість спостерігається в басейнах річок Дніпро, Сіверський Донець, Дністер і Південний Буг [1], які в свою чергу використовують для питного
водопостачання.
Аналіз сучасного стану питного водопостачання населення більшості міст України показав,
що якість питної води та рівень її споживання залишаються незадовільними, а в ряді населених
пунктів ця проблема набула кризового характеру.
В даний час багато уваги приділяється питанням інтенсифікації процесу очищення природних і стічних вод, удосконаленням їх технології та розробкам нових ефективних методів, що дозволять спростити існуючу технологію обробки води, скоротити трудомісткі
процеси приготування і дозування реагентів, зменшити витрати на експлуатацію очисних
споруд, збільшити їх продуктивність, підвищити якість і зменшити собівартість очищеної
води [4].
Але існуючі традиційні технології підготовки води [5], що включають процеси прехлорування, обробки коагулянтами і флокулянтами, освітлення, фільтрування на швидких піщаних
фільтрах і заключного знезараження води хлором або озоном, не можуть забезпечити достатньо глибоке очищення води від антропогенних сполук. Використання традиційних технологій, дозволяє видаляти з води лише ті види хімічних забруднень, які знаходяться в вигляді
суспензії, емульсій, колоїдів, або які здатні порівняно швидко переходити в нерозчинну форму
при обробці води реагентами, або сорбуватися на пластівчастому осаді, що утворюється при
коагуляції.
Удосконалення систем і споруд водопостачання, на сьогоднішній день [6], зводиться до адаптування класичних схем обробки вод без погіршення показників якості за рахунок введення нових споруд або реагентів. І зміна технології фізико-хімічної обробки води за рахунок збільшення
доз реагентів, що вводяться, застосування окиснювачів та інше не завжди призводить до очікуваного ефекту.
Спроектовані і побудовані багато років тому очисні споруди для приготування питної
води в подальшому будуть не здатні забезпечити якість питної води [7] через свою зношеність, а також змін в гідрохімічному складі природних поверхневих джерел. Ці споруди
потребують принципової реконструкції, модернізації, а можливо і взагалі заміни з впровадженням нових технологій очищення і підходів управління системою водопостачання. Сучасні технології очищення води (мембранні, сорбційні, каталітичні та ін.) дозволяють очистити воду від забруднень різного характеру, з якими не впоралися існуючі очисні споруди
водопостачання.
Мембранні технології і мембрани як її основний елемент останнім часом набули широкого
поширення в практиці для очищення, розділення і концентрування розчинів [8]. В останні десять-п’ятнадцять років і в нашій країні, в процесах обробки природних і стічних вод, мембранні
процеси отримали вельми широке застосування. Серед мембранних процесів інтенсивно розвиваються барометричні (мікро-, ультрафільтрація і зворотний осмос), рушійною силою яких є
різниця тисків по обидві сторони мембрани.
Спектр поділу мембран, що використовуються для очищення води, варіюється від зворотного осмосу і нанофільтрації для видалення розчинених речовин до мікрофільтрації і
ультрафільтрації для видалення частинок і патогенних мікроорганізмів, як показано на рисунку 1 [9].
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Рисунок 1 – Спектральна фільтрація
а – мікрофільтрація (тиск від 0,1–5 бар); б – ультрафільтрація (тиск від 0,1–5 бар);
в – нанофільтраія (тиск від 3–10 бар); г – зворотний осмос (тиск від 10–100 бар);
На підставі проведених досліджень і аналізів сумісно з ТОВ «Інжинірингова компанія
ТВК» м. Харків, можна зробити висновок, що з усіх мембранних технологій і мембран для водопідготовки питної води з поверхневих джерел слід обирати ультрафільтрацію з розміром
пір приблизно 0,02 мкм. Тому що, ультрафільтрація – це мембранний процес низького тиску,
який забезпечує практично повний бар’єр проти частинок, розмір яких перевищує розмір
пір, тобто високомолекулярних органічних речовин (гумінові та фульвокислоти), завислих
і колоїдних речовин, бактерій і набагато більш дрібних вірусів, зазвичай присутніх у питній
воді.
Механізм поділу ультрафільтраційних мембран відрізняється від традиційних пристроїв обробки, таких як фільтри з нерухомим шаром. Фільтри з завантаженням мають значно більший
номінальний розмір пір і засновані на механізмі гравітаційної фільтрації.
У порівнянні зі звичайною фільтрацією ультрафільтрація працює з механізмом видалення
поверхнею, яка нагадує дрібне сито з дуже однорідним розміром пір. Будь-які частинки, що перевищують розмір пір, затримуються. Ця функція робить ультрафільтраційну мембрану ідеальною для збору вище перелічених забруднень.
В останні 10-15 років на світовому ринку з’явилися промислово освоєні, комерційно доступні
та надійні системи ультра-мікрофільтрації, спеціально призначені для роботи в складі систем
очищення природних вод [10].
Деякі системи ультра-мікрофільтрації дозволяють очищати не тільки природні води, але і
дренажні та промивні води водопровідних станцій в необмежених обсягах до якості питної води
з подачею її безпосередньо споживачеві, що виключає необхідність реалізації традиційних оборотних схем очищення цих вод.
Однією з таких систем є T-Rack® компанії Іnge watertechnologies AG, яка в свою чергу є провідним світовим постачальником технології ультрафільтрації, мембранного процесу, що використовується для очищення питної води, стічної води і морської води [9].
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Система T-Rack® розроблена компанією Іnge watertechnologies AG, є революцією в технології
ультрафільтрації, яка перетворена в надкомпактну стелажну систему, що оснащена модулями
dizzer®.
При очищенні води мембрани ультрафільтрації пропонуються в широкому асортименті різних конфігурацій і різних характеристик. Для очищення поверхневих вод в системах обробки
питної води використовуються ультрафільтраційні мембрани Multibore®, які виробляються у вигляді порожніх волокон.
Більшість комерційних порожнистих волокон пропонуються у вигляді окремих волокон
з внутрішнім діаметром 0,8 мм або менше. Для води з високим вмістом зважених часток навантаження досягає 1,5 мм. Діаметр волокна Multibore® зроблено так, що він в одночасно є
оптимальним з високою щільністю упаковки в модулі, ефективним для зворотної промивки,
з низькою схильністю до органічного забруднення, низькими експлуатаційними витратами,
високою проникністю і в той же час гарною механічною міцністю, що забезпечує цілісність
мембрани.
Основною проблемою залишається цілісність мембрани, яка безпосередньо порушується через розрив волокон. Через свою однорідну структуру волокна з одним розміром отворів особливо тендітні в умовах напружень, які вони відчувають в частих циклах зворотної промивки.
Волокно Multibore® зводить до мінімуму ймовірність розриву волокна, об’єднуючи 7 капілярів в одне волокнисте волокно, що значно підвищує механічну міцність і гарантує цілісність [9].
Мембранний матеріал ультрафільтраційної мембрани Multibore® охоплюють діапазон від
повністю гідрофільного («зв’язує воду») до повністю гидрофобного («водовідштовхувального»), де поліефірсульфон (PES) враховує обидві крайнощі. Однак характеристики PES роблять
його ідеальним для змішування з іншими полімерами для зміни властивостей мембрани в міру
необхідності. Шляхом змішування з гідрофільними полімерами гідрофільність PES може бути
збільшена, отримуючи перевагу мембрани з ацетату целюлози (СА), уникаючи недоліків, а саме
здатність до біорозпаду і погану толерантність до рН, що ускладнює очистку.
PES стійкий до хлору до 200 000 год/млн, може витримувати надзвичайно широкий діапазон
рН від 1 до 13, що призводить до дуже гарного очищення неорганічних і органічних речовин.
Органічне забруднення викликані розчиненої органікою, безумовно, найпоширеніша причина в
мембранної технології.
PES дозволяє дуже ефективно видалити це органічне забруднення мембран, використовуючи pH 12 або вище в зворотних системах очистки.
Подача вихідної води в мембрану може бути або введена всередину капілярного просвіту з
відбором фільтрату з зовнішньої оболонки (зсередини), або вона може бути подана в оболонку,
з фільтратом, узятим зсередини капіляра (зовні-всередину).
Під час режиму фільтрації процесу входу-виходу капіляри протікають зсередини-назовні з
напрямком потоку, зворотним під час зворотного промивання. Набагато більш високий потік
при зворотному промиванні надходить на зовнішню поверхню волокна. Це забезпечує рівномірний потік розподілу по всій довжині волокна, що має вирішальне значення для ефективності
видалення забруднень з просвіту волокна.
Конфігурація «вхід-вихід» має дуже низький об’єм забрудненої промивної води, так як промивна вода надходить всередину волокон, обсяг яких набагато менше, ніж обсяг зовні волокон.
Це робить економічним проведення зворотних промивок при відносно коротких інтервалах,
щоб запобігти утворенню обростання шару з самого початку. Результатом є низький робочий
тиск і дуже рідкісне хімічне очищення мембран в автономному режимі.
Крім того, стічні води зворотного промивання можуть повністю виходити через капілярні
канали.
На підставі зробленого аналізу і проведених досліджень, можна зробити висновки, щодо
застосування сучасної технології двоступеневої ультрафільтрації на мембранах компанії Іnge
watertechnologies AG:
1. Забезпечує ефект очищеної води при знижених дозах коагулянту і без використання додаткових стадій обробки води.
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2. Обробляє воду з високою каламутністю без погіршення якості фільтрату і для роботи такої установки досить незначного тиску 0,5-1 бар, тому енергоспоживання таких систем
дуже низьке.
3. Вирішить екологічну проблему, щодо обробки осаду і зниження вмісту алюмінію в ньому.
4. Зменшить витрату води на власні потреби. Після промивки ультрафільтраційних мембран, обсяг води, що скидається становить всього 2-5% від обсягу фільтрату.
5. Дозволяє відмовитися від первинного хлорування, що, відповідно, знижує небезпеку
утворення хлорорганічних сполук.
6. Знижує загальну хлороємність очищеної питної води і, відповідно, дозу хлору. Завдання
хлорування очищеної води зводиться до захисту від повторного розмноження бактерій у
водопровідній мережі.
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ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ОСНОВА ВСТАНОВЛЕННЯ
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Розглянуто передумови розробки проекту Закону та сфера впливу його положень

THE LAW OF UKRAINE ON COLLECTION, REMOVAL AND TREATMENT OF WASTE
WATER AS A BASIS FOR THE ESTABLISHMENT OF LEGAL, ECONOMIC AND
ORGANIZATIONAL WAYS OF THE FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF COLLECTION,
REMOVAL AND TREATMENT OF WASTE WATER.
M.D.Lessik
SE "NDKTI MG", Kyiv, Ukraine

The preconditions of drafting the Law and the scope of its provisions are considered
Сфера водовідведення та очищення стічних вод лишається в Україні однією з таких, в якій не
вибудована цілісна законодавча база, що унормовує діяльність з надання послуг населенню та
підприємствам.
Вимоги та правила в галузі розпорошені по різним документам, які не пов’язані єдиною
структурою, а в деяких випадках між вимогами документів виникають протиріччя.
Кардинальним вирішенням питання є розробка закону про водовідведення і створення на
його базі системи взаємопов’язаних нормативних документів для регулювання діяльності та
взаємовідносин у цій сфері.
Такий підхід не принесе миттєвих результатів, але вже в найближчій перспективі дозволить
як поліпшити якість послуг з водовідведення, так і покращити стан навколишнього природного
середовища.
Окреслений напрямок вирішення проблеми співпадає з необхідністю виконання вимог статей 360-363 та 365 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державними-членами, з іншої сторони», пункту 253 Плану заходів з імплементації виконання Угоди про асоціацію між Україною, з
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх
державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р та Постанови КМУ «Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 25 жовтня
2017 р. № 1106.
Зважаючи на пріоритетність створення безпечних умов для проживання населення та збереження довкілля у співтоваристві Європейським Союзом був прийнятий ряд Директив у сфері водної політики, охорони довкілля, санітарії та очищення міських стоків, якими передбачені
відповідні принципи та критерії. Їх дотримання передбачає адаптацію національних нормативно-правових актів країнам-членів ЄС до законодавства Європейського Союзу, розроблення відповідних національних стратегій та застосування заходів організаційного, економічного і технічного характеру на місцевому рівні.
Основними директивами Європейського Союзу у сфері водовідведення та охорони водних
джерел є:
• Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 23 жовтня 2000 року «Про
встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі водної політики».
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Директива Ради 91/271/ЄEC від 21 травня 1991 року «Про очистку міських стічних вод».
Директива Ради 76/464/ЄЕС від 4 травня 1976 року «Про забруднення, спричинене визначеними небезпечними речовинами, що скидаються у водне середовище Співтовариства».
• Директива Ради 76/160/ЄЕС від 8 грудня 1975 року відносно якості води, призначеної
для купання
• Директива Ради 86/278/ЄЕС від 12 червня 1986 року «Про охорону довкілля, зокрема про
охорону ґрунтів у разі використання каналізаційного мулу у сільському господарстві.
• Директива 91/676/ЄЕC від 12 грудня 1991 року про захист водойм від забруднення нітратами із сільськогосподарських джерел.
• Інші Директиви Європейського Парламенту і Ради.
Основною вимогою Рамкової водної директиви є інтегроване управління водними ресурсами
на основі басейнового підходу, який передбачає:
• моніторинг якості та кількості води;
• оцінку потреб суспільства у воді та вплив діяльності людини на водні басейни;
• встановлення цілей та розробку програм для їх досягнення;
• відкритість та обговорення з громадськістю в процесі прийняття рішень;
• моніторинг виконання і звітність про виконання Директиви.
Директива спрямована на приведення якості поверхневих (включаючи прибережні) та підземних вод до визначених вимог, раціональне використання водних ресурсів без забруднень на
основі застосування економічних механізмів; управління поза адміністративними межами на основі басейнового принципу та розвитку транскордонного співробітництва.
Директива Ради 91/271/ЄEC від 21 травня 1991 року «Про очищення міських стічних вод»
спрямована на зменшення забруднення поверхневих вод та зниження концентрації забруднюючих речовин в джерелах питного водопостачання на основі забезпечення країнами-членами ЄС
збирання та очищення міських стічних вод, а також стічних вод від промислових підприємств
із застосуванням вторинного очищення в населених пунктах з популяційним еквівалентом від
2000 до 15000 та доочищення стічних вод в населених пунктах з популяційним еквівалентом
понад 15000.
Директиви ЄС мають пріоритет відносно національних законодавств країн членів ЄС, проте
це не означає відмову від особливостей та власного досвіду застосування організаційних, технічних та економічних механізмів з метою досягнення цілей директив ЄС.
За завданням Мінрегіону ДП НДКТІ МГ проведено аналіз вітчизняної та європейської нормативної бази, вивчення світового досвіду у сфері водовідведення та очищення стічних вод з метою підготовки пропозицій щодо розроблення проекту Закону України «Про водовідведення».
На сьогодні проект закону пройшов широке обговорення, узгодження позицій зацікавлених
міністерств та відомств та підготовлений до розгляду в Кабінеті міністрів України.
Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють водовідведення,
на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання,
нагляд і контроль у сфері водовідведення, а також споживачів.
Проект Закону визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи водовідведення, спрямовані на створення сприятливих умов життєдіяльності людини та
зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Втілення цих засад в реальність полягає у поступовому розвитку наступних стратегічних напрямів:
• Обов’язкове запровадження систем централізованого водовідведення в населених пунктах з популяційним еквівалентом більше 2000 та збільшення ступеню охоплення населення послугами водовідведення.
• Розробка та запровадження систем та засобів відведення та очищення стічних вод в населених пунктах з популяційним еквівалентом меншим 2000.
• Вдосконалення процесів очищення стічних вод з застосуванням сучасних технологій глибокого видалення біогенних елементів на існуючих очисних спорудах.
• Запровадження технологій обробки та утилізації осаду на існуючих очисних спорудах.
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Забезпечення при можливості повторного використання очищених стічних вод та осадів.
Забезпечення контролю за будівництвом септиків і вигрібних ям.
Упорядкування вивезення та приймання стічних вод асенізаційним транспортом.
Забезпечення ефективного контролю за скиданням суб’єктами господарювання стічних
вод з перевищенням гранично допустимих концентрацій токсичних речовин до централізованих систем водовідведення.
• Запровадження на підприємствах попереднього очищення стічних вод на локальних
очисних спорудах.
• Організація очищення дощових вод, які відводяться з забудованих територій при роздільній системі каналізування.
• Забезпечення контролю для недопущення скидання домогосподарствами побутових
стічних вод у дощову каналізацію.
Робота в цих напрямах потребує запровадження відповідних організаційних, економічних,
інженерно-технічних і технологічних заходів та створення відповідних умов і механізмів впливу
на рівні держави, органів місцевого самоврядування, громадськості та підприємств.
В свою чергу така робота неможлива без якісного нормативного та методичного забезпечення, яке б, з одного боку, давало можливість органам державного управління, органам місцевого
самоврядування, громадськості та підприємствам проводити необхідні заходи та залучати кошти для вирішення поставлених завдань, а з іншого - встановлювало чіткі критерії оцінки ефективності такої діяльності, відповідальність та контроль.
Не менш важливим є організація ефективної системи моніторингу як поточного стану галузі,
так і змін під час запровадження заходів.
Зауважимо, що визначальним є саме нормативне та методичне супроводження, яке повинно
забезпечити дієвість відповідних механізмів та стимулів на всіх рівнях.
Сподіваємося, що прийняття Закону про водовідведення не розтягнеться в часі і дасть змогу розробити необхідні підзаконні акти, що в свою чергу унормує більшість аспектів діяльності
підприємств галузі.
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ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Саблій Л.А.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Розглянуто нові технологічні рішення щодо очищення стічних вод різного походження з поєднанням анаеробних і аеробних процесів з використанням іммобілізованих на носіях мікроорганізмів.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Саблий Л.А.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Рассмотрены новые технологические решения при очистке сточных вод разного происхождения с
применением анаэробных и аэробных процессов с использованием иммобилизованных на носителях микроорганизмов.

EFFECTIVE BIOLOGICAL TREATMENT TECHNOLOGIES OF WASTEWATER
Sablii Larisa
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

New technological solutions are considered for wastewater treatment of different origin with usage of
anaerobic and aerobic processes and application of immobilized microorganisms on the carriers.
Основною причиною забруднення поверхневих вод в Україні і цілому світі є скидання неочищених і недостатньо очищених господарсько-побутових і виробничих стічних вод. На сьогодні
проблема їх очищення залишається надзвичайно актуальною і важливою.
На кафедрі екобіотехнології та біоенергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського наукові дослідження
з водоочищення провадяться за такими напрямками:
- використання анаеробного методу для очищення висококонцентрованих стічних вод
промислових підприємств;
- використання іммобілізованих мікроорганізмів в анаеробних і аеробних біореакторах
для очищення стічних вод;
- очищення стічних вод від сполук азоту і фосфору;
- розробка технологій очищення стічних вод підприємств легкої, харчової, деревообробної
та ін. галузей промисловості;
- очищення міських стічних вод;
- розробка технологій очищення оборотних вод рибницьких господарств індустріального
типу із замкнутим циклом водозабезпечення.
Метою досліджень є розробка технологій, методів і конструкцій споруд для біологічного очищення та їх адаптація до конкретних умов відведення стічних вод як на нових, так і при реконструкції діючих очисних споруд.

Висококонцентровані стічні води промислових підприємств, зокрема харчової промисловості, є складною багатокомпонентною гетерогенною системою, яка містить грубодисперсні домішки, завислі речовини, емульговані частинки жиру, органічні колоїдні і розчинені речовини,
СПАР, біогенні речовини – сполуки азоту і фосфору, та ін. (табл. 1).
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Таблиця 1. Показники висококонцентрованих стічних вод підприємств харчової промисловості, мг/дм³

ГДК при відведенні
на біологічне у водний
очищення
об’єкт
500
+ 0,25

Сирзавод

Кондитерська
фабрика

М’ясокомбінат

600

900

725-1150

3000
2400

5160-12000
-

2060-3040
-

500
350

15,0
3,0

-

3200-6800

1620-1760

-

-

Азот
амонійний
Фосфати

15-50

39-41

-

-

2

16

25

45-50

-

2

Жири

60-100

-

-

-

0

СПАР

-

-

35

20

0,5

5,1-8,4

5,5-5,7

6,5-7,5

6,5-8,5

6,5-8,5

Показник
Завислі
речовини
ХСК
БСКповн
БСК5

рН

Традиційні технології біологічного очищення таких стічних вод мають ряд недоліків: невідповідність якості очищеної води санітарним вимогам внаслідок зміни складу стічних вод – потрібні нові технології; велика тривалість аерації і низька швидкість окиснення органічних забруднюючих речовин; неякісне очищення від сполук азоту і фосфору призводить до цвітіння і
заростання водойм; спухання активного мулу в результаті масового розвитку нитчастих бактерій; труднощі, пов’язані з необхідністю підтримування високих доз активного мулу; великі об'єми осадів та витрати на їх утилізацію; можливість “отруєння” активного мулу і загибелі мікроорганізмів при надходженні токсичних речовин (СПАР тощо); значні витрати електроенергії на
подачу повітря, рециркуляцію активного мулу; нестійкість при періодичній і сезонній роботі;
великі площі території очисних споруд.
З метою збільшення ефективності видалення органічних речовин із стічних вод на першій стадії було застосовано анаеробний метод з використанням іммобілізованих на волокнистих носіях
мікроорганізмів. Перевірка методу на екпериментальній моделі анаеробного біореактора дозволила встановити раціональні параметри його роботи: гідравлічне навантаження – 2 м³/(м³•добу), що
забезпечує ступінь очищення за ХСК до 70%; тривалість 12 год; концентрація біомаси до 20 г/дм³.
На І ступені анаеробного біореактора спостерігали значний вплив початкового ХСК на ефект
видалення органічних речовин за ХСК - від 45% до 85% при зниженні ХСК від 4400 мг дм³ до
500 мг/дм³. Тоді як на ІІ ступені, де в стічній воді містились продукти, утворені в результаті деструкції органічних речовин мікроорганізмами біообростань на носіях біореактора І ступеня,
виявлено більш повільне зростання ефекту від 60 до 80% при зміні ХСК від 2390 до 100 мг/дм³.
Для видалення решти органічних речовин було використано після анаеробного процесу аеробний метод очищення стічних вод в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами.
В аеробних біореакторах відбувається не тільки окиснення органічних речовин, а й процеси
нітрифікації і дефосфорації; амонійний азот окиснюється до нітритів і нітратів. В результаті очищення стічних вод на виході з аеробного біореактора найбільша концентрація нітратів становила 30 мг/дм³ – в межах норми при відведенні у природні водойми.
В результаті проведених досліджень було розроблено технологію анаеробно-аеробного біологічного очищення висококонцентрованих стічних вод (рис. 1), яка може бути рекомендована
для підприємств харчової промисловості: молокозаводів, сирзаводів, м'ясокомбінатів, пивзаводів, солодових заводів, кондитерських фабрик тощо).
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Рис. 1. Схема технології анаеробно-аеробного очищення висококонцентрованих стічних вод:
1 – стічні води після механічного очищення; 2,3 – анаеробні біореактори; 4,5 – аноксидні біореактори; 6 – аеробний біореактор; 7 – відведення суміші стічних вод і активного мулу; 8 – волокнистий носій; 9 – циркуляційний насос; 10 – труба з
отворами для подачі рециркуляційної води; 11 – повітродувна станція; 12 – повітропроводи; 13 – аератори; 14 – вторинний відстійник; 15 – трубопровід відведення очищеної води; 16 – відведення осаду; 17 – мулові майданчики

Перевірку роботи технології було проведено на п’ятиступеневих біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами на стічних водах молокопереробного підприємства.

Згідно із запропонованою технологією, на перших двох ступенях стічні води проходять очищення в анаеробних біореакторах, що дозволило здійснити їх очищення від органічних речовин
на 60-70% в умовах високих концентрацій біомаси іммобілізованих на носіях мікроорганізмів –
до 40 г/дм³. Далі стічні води обробляються в аноксидних умовах в наступних двох біореакторах, також устаткованих носіями з концентрацією біомаси – до 25 г/дм³. В цих умовах продовжується деструкція органічних сполук, утворення простих неорганічних, і відбувається процес
денітрифікації, в результаті якого зменшується вміст сполук азоту. Кінцевим ступенем є аеробний процес в біореакторі з іммобілізованими мікроорганізмами, в якому видалення органічних
забруднюючих речовин сягає понад 95%. Відбувається процес нітрифікації та очищення води
від сполук фосфору. За показниками забруднень очищені стічні води задовольняють вимогам до
скиду у природні водойми.

До переваг розробленої технології слід віднести: збільшення окисної потужності споруд (в
2-3,5 рази порівняно з традиційними спорудами) і швидкості деструкції внаслідок збільшення
біомаси мікроорганізмів при використанні волокнистих носіїв; збільшення ступеня очищення
стічних вод та доведення їх якості до діючих норм; зменшення об’ємів осадів на 25-35% за рахунок анаеробного процесу та в аеробному – у трофічних ланцюгах біоценозу; зменшення енергетичних витрат до 40% за рахунок анаеробного процесу; одержання енергоносіїв; зменшення
капітальних та експлуатаційних витрат на 30-45%.
В якості носіїв іммобілізованих мікроорганізмів запропоновано використання капронової
текстурованої нитки (ТУ 6-06-С116-87) з питомою площею поверхні – 4000-5000 м²/м³, діаметром волокна – 1,5-2,5 мм, діаметром мікроволокна – 100 мкм (рис. 2). В анаеробних біореакторах спостерігали утворення біообростань на носіях (рис. 3, 1), гранульованого мулу (рис. 3, 3), а в
аеробних був присутній також вільноплаваючий активний мул (рис. 3, 2).
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а
б
в
Рис. 2. Носій: а – фото; б, в - мікрофотознімки волокна з іммобілізованою біомасою
при збільшенні х200 (а) та мікроволокна при збільшенні х100 (б)

1

2
Рис. 3. Мікрофотознімки (х200):

3

1 – біообростань носіїв в біореакторах; 2 – вільноплаваючого активного мулу аеробного біореактора; 3 – гранульованого активного мулу анаеробного біореактора

З метою видалення сполук фосфору було розроблено технологію анаеробно-аеробного очищення промислових стічних вод, яка може бути використана для стічних вод м’ясокомбінатів,
молокопереробних підприємств, солодових заводів тощо.
В технології для глибокого очищення стічних вод від фосфатів запропоновано двоступеневу
біологічну обробку з фосфоракумулюючим активним мулом (ФАМ) послідовно в анаеробному і
аеробних біореакторах. Перевірка роботи технології на виробництві при очищенні стічних водах
солодового заводу з показниками, зокрема, ХСК 1700-2100 мг/дм³; концентрації фосфатів – 2935 мг/дм³, показала, що використання запропонованої технології забезпечує ступінь очищення
93-95% і 82-85%, відповідно, та якість очищеної води, згідно діючих вимог.
Технологію було використано в проекті очисних споруд м’ясокомбінату (з цехом забою великої рогатої худоби) (рис. 4) продуктивністю за стічними водами - 500 м³/добу, який було розроблено проектною організацією «Екотехсервіс» і за яким збудовано і введено в експлуатацію
очисну станцію в Рівненській обл. Стічні води характеризуються нерівномірністю надходження
за витратою і концентраціями забруднюючих речовин протягом доби, піноутворенням, містять
пісок, жири, кров, частинки каниги, щетину тощо. Показники неочищених стічних вод становили, мг/дм³: за ХСК – 2060-3040; за БСК5 - 1220-1760; за завислими речовинами - 730-1150; за
фосфатами - 46-200; за нітритами - 23-38; за нітратами - 52-60; за СПАР - 35.
Складний характер стічних вод спричинив необхідність застосування в технології (рис. 4)
комплексу механічних, фізико-хімічних і біологічних методів очищення. Для видалення СПАР,
жирів, білків, завислих речовин запропоновано використання біокоагулятора-флотатора з подачею в нього надлишкового активного мулу. Ступінь видалення жирів і завислих речовин досягає
95%. Після біокоагулятора-флотатора влаштовано усереднювач, з якого стічні води подають на
біологічне очищення в аноксидний і аеробний біореактори для очищення від органічних речо-
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вин, видалення сполук азоту і фосфору. Використанню на першій стадії біологічного очищення
аноксидних умов для денітрифікації сприяє вміст у стічних водах нітритів – до 38 мг/дм³ і нітратів – до 60 мг/дм³. Після біологічного очищення передбачено знезараження гіпохлоритом
натрію. Показники очищених стічних вод не перевищують санітарних норм до скиду природну
водойму.

Рис. 4. Схема технології очищення стічних вод м’ясокомбінату:
1 - подача стічних вод на очисні споруди; 2 - приймальна камера з решітками; 3 - пісковловлювачі з коловим рухом води;
4 - піщана пульпа на піскові майданчики; 5 - жировловлювачі; 6 - відведення затриманого жиру; 7 - відведення флотаційного шламу; 8 - біокоагулятор-флотатор; 9 - усереднювач із барботуванням повітрям; 10 – аноксидний біореактор;
11 - аеробний біореактор; 12 - вторинний відстійник; 13 - подача стічних вод на доочищення та знезараження; 14 - надлишковий активний мул на мулові майданчики; 15 - насос; 16 - подача повітря від повітродувної станції; 17 - зворотний
активний мул із вторинного відстійника; 18 - трубопровід нітратного рециклу; 19 - подача надлишкового активного
мулу в біокоагулятор-флотатор; 20 - видалення крупнодисперсних домішок

Для очищення оборотної води рибницьких господарств індустріального типу – установок із
замкнутим водопостачанням (УЗВ) і систем оборотного водопостачання розроблено технологію, яка передбачає видалення рослинами сполук азоту у фітореакторі з одночасним зниженням концентрації фосфатів. Запропоновано культивувати водночас не менше двох видів рослин
у рівних пропорціях (ряску та вольфію, пістію та ряску або ряску та ейхорнію). Біореактор ІІ
ступеня з інертним носієм типу «Вія» або похилими пластиковими полицями забезпечує доочищення за розчиненими та дрібнодисперсними органічними речовинами. Включення черевоногих молюсків у біомасу біореактора забезпечує зниження приросту біоплівки та мінералізацію
сорбованих на поверхні носія забруднень, внаслідок чого досягається ступінь очищення води
за БСК5 до 90%.
Впровадження технології на рибницьких господарствах забезпечує зниження експлуатаційних витрат, порівняно з традиційними технологіями, на 20-30% залежно від об’єкту вирощування та якості кормів; зменшення об’ємів твердих відходів у 2,5-3 рази та підвищення ступеня
їх мінералізації; можливість отримання в очисних спорудах біомаси кормових організмів для годівлі молоді промислової риби. Крім того, технологія характеризується простотою апаратного
оформлення, надійністю та екологічною чистотою.
Запропоновані технології біологічного очищення стічних вод використано в 2013-2018 рр.
при розробці проектів будівництва та реконструкції каналізаційних очисних споруд на 7 об’єктах
Рівненської обл., на 2 – Волинської області і на 2 – Івано-Франківської обл., промислових підприємствах – молокозаводі, кондитерській фабриці, м’ясопереробному цеху, шкіряному заводі та
ін.; впроваджено на рибницьких господарствах: з вирощування кларієвого сома та вирощування
осетрових в Рівненській обл.; з вирощування стерляді в Івано-Франківській обл. та ін.
Впроваджені технології забезпечують високу ефективність і надійність очищення стічних
вод різного походження. Концентрації забруднень в очищеній воді після впровадження технологій на очисних спорудах не перевищували гранично допустимі до скиду в природну водойму.
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ОЧИСНИХ СПОРУД в м. ВАСИЛЬКІВ
Краток С.М.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», м. Київ, Україна

Розглянуто застосування сучасних технологічних рішень при реконструкції каналізаційних очисних споруд в місті Васильків

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В Г. ВАСИЛЬКОВ
Краток С.Н.
ГИ «УкрНИИводоканалпроект», г. Киев, Украина

Рассмотрено применение современных технологических решений при проектировании очистных
сооружений в г. Васильков

DESGNIGNIG OF WASTEWATER TREATMENT PLANT OF VASYLKOV CITY USING
MODERN TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
Kratok S.N.
SI «UkrRDIwaterchannelproject», Kyiv, Ukraine

Review of modern technological solutions in design of Vasylkov city wastewater treatment plant.
Сучасний технічний стан більшості споруд водопровідно-каналізаційного господарства України є незадовільний. Особливо ця тенденція спостерігається в середніх та малих населених пунктах, очисні споруди яких довгі роки експлуатувалися не зважаючи на відсутність значних капіталовкладень в морально застарілі основні фонди та зміну якісних показників стоків, що на них
надходять.
Курс України на Європейський Союз зумовив перегляд як технологічних вимог до роботи каналізаційних очисних споруд, так і до якісних показників стоків, що надходять на очистку та
зворотних вод.
Так в 2018 році в Україні вступив в дію Наказ Мінрегіону №316 «Про затвердження Правил
приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого
водовідведення», що дозволить:
- захистити здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;
- запобігти псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;
- гарантувати безперебійну в межах регламентних норм роботу споруд очищення стічних
вод та обробки осадів;
- гарантувати, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на
навколишнє середовище;
- гарантувати, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.
Керуючись вимогами закладеними в даному наказі ДІ «УкрНДІводоканалпроект» разом з ДП
«НДІКТІ МГ» було розроблено техніко-економічні обґрунтування реконструкції каналізаційних
очисних споруд м. Васильків.
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Система каналізування м. Васильків є роздільною і складається з господарсько-побутової
(80-85% від об’єму) та промислової (15-20% від об’єму). Стічні води з міста системою колекторів
надходять на ГКНС, а з відти в напірному режимі подаються до камери гасіння на майданчику
каналізаційних очисних споруд.
Каналізаційні очисні споруди м. Василькова побудовані та введені в експлуатацію в 1969 році
Державним шкіряним заводом №4 (в теперішній час КП «Васильківська шкіряна фірма») для
очищення промислових стічних вод підприємства, як невід’ємна частина технологічного виробництва шкіртоварів. Скид зворотних вод після очищення здійснюється в річку Стугна – притоку
Дніпра.
Більшість підприємств міста та організацій комунальної власності не мають локальних очисних споруд і скидають стічні води на очисні споруди фірми з великим вмістом забруднюючих
речовин.
Моральна та фізична зношеність очисних споруд та обладнання, застарілість технології очищення та обробки осаду не давали можливість очистити стоки до встановлених нормативів.
Загальна проектна потужність каналізаційних очисних споруд складала 10 600 м³/добу, що
майже в 2,5 рази більше реального навантаження.
Після погодження з Замовником та зважаючи на сучасну завантаженість очисних споруд, ДІ
«УкрНДІводоканалпроект» було прийнято рішення розбити реконструкцію очисних споруд на
три черги. Кожна з черг розрахована на продуктивність 6 000 м³/добу.
Діюча схема каналізаційних очисних споруд КП «Васильківська шкіряна фірма» (див. мал.1)
складається з: каналізаційної насосної станція ІІ-го дідйому (1), приймального колодязя (2),
уловлювачів піску (3), усереднювачів стоків (4), первинних вертикальних відстійників (5), біокоагулятора (6); первинних горизонтальних відстійників (7); аеротенків (8); вторинних горизонтальних відстійників (9), двохсекційного контактного резервуару (10), чотирьохсекційного
контактного резервуару (11), насосної (12), мулоущільнювача (13), повітродувної (14), мулових
майданчиків.

Рис. 1. Схема діючих каналізаційних очисних споруд КП «Васильківська шкіряна фірма».
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Якісні показники стічних вод, що надходять на очисні споруди наведені в табл.1

Таблиця 1. Основні усереднені фізико-хімічні показники стічних вод, що надходять на КОС

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Показники забруднень
вихідної води
БСК5
Завислі речовини
Хлориди
Сульфати
Азот амонійний
Нітрити
Нітрати
Нафтопродукти
СПАР
ХСК
Залізо загальне
Фосфати
Хром +3
Сухий залишок
рН

Одиниці виміру,
мг/дм3
560
694,5
300,0
192,5
93,1
0,12
1,05
0,89
2,66
1650
0,91
13,37
0,08
7,6

Основним негативним фактором, що впливав на роботу КОС були часті залпові скиди деяких
абонентів з значним перевищенням хлоридів. Вступу в дію Наказу Мінрегіону №316 дозволив
Замовнику ефективно боротися з ними.
Вимоги до якості очищених зворотних вод наведені в табл.2
Таблиця 2. Вимоги до якості очищених зворотних вод

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

Показник
Водневий показник
Завислі речовини
БСК5
ХСК
Азот амонійний
Азот нітратний
Азот нітритний
Фосфати (РО4-3)
Залізо загальне
Нафтопродукти
Хлориди
Сульфати
Мінералізація
СПАР
Хром+3

Одиниця
виміру
Од. рН
мг/дм3
мг О2/дм3
мг О2/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3

Значення
ГДС
6,5-8,5
15,0
15,0
80,0
2,6
4,5
0,21
3,5
0,3
0,3
304,7
111,5
0,5
0,12

Основною вимогою Замовника при виконанні ТЕО по реконструкції каналізаційних очисних
споруд було задіяти, по можливості, максимум наявних на майданчику очисних будівель та споруд. Для цього ДП НДІБВ було виконано дослідження їх технічного стану та надані рекомендації
по відновленню будівельних конструкцій.
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Провівши аналіз існуючого стану очисних споруд та наявних стоків, на замовлення ДІ «УкрНДІводоканалпроект», ДП «НДКТІ МГ» надав рекомендації по модернізації існуючої технологічної
схеми очистки стічних вод (див. мал.2) з використанням сучасного технологічного обладнання.

Рис. 2. Технологічна схема очищення стічних вод на КОС КП «Васильківська шкіряна фірма»
(після реконструкції)
В будівля решіток було запропоновано встановити сучасні ступеневі решітки РСК.
Систему аерації в аеротенках рекомендовано замінити на дрібнобульбашкову, що дозволить
значно підвищити ефективність їх роботи.
Видалення фосфатів передбачено фізико-хімічним методом.

Для знезараження очищених стічних вод рекомендовано використовувати ультрафіолетове
опромінення, що має ряд переваг:
• УФ опромінення летально для більшості водних бактерій, вірусів, спор. Воно знищує збудників таких інфекційних хвороб, як тиф, холера, дизентерія, вірусний гепатит, поліомієліт
тощо. Застосування ультрафіолету дозволяє домогтися більш ефективного знезараження, ніж хлорування, особливо по відношенню до вірусів;
• знезараження ультрафіолетом відбувається за рахунок фотохімічних реакцій всередині
мікроорганізмів, тому на його ефективність зміна характеристик води впливає менше,
ніж при знезараженні хімічними реагентами. Зокрема, на ефективність ультрафіолетового випромінювання на мікроорганізми не впливають рН і температура води;
• в обробленій ультрафіолетовим випромінюванням воді не виявляються токсичні і мутагенні сполуки, що негатовно впливають на біоценоз водойм;
• на відміну від окисних технологій в разі передозування відсутні негативні ефекти. Це дозволяє значно спростити контроль за процесом знезаражування і не проводити аналізи на
визначення вмісту у воді залишкової концентрації дезінфектанту;
• час знезараження при УФ опроміненні складає 1 - 10 секунд в проточному режимі, тому
відсутня необхідність в створенні контактних ємностей;
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•

для знезараження ультрафіолетовим випромінюванням характерні нижчі, ніж при хлоруванні і тим більше озонуванні, експлуатаційні витрати. Це пов'язано з порівняно невеликими витратами електроенергії (в 3 - 5 разів меншими, ніж при озонуванні); відсутністю
потреби в дорогих реагентах: рідкому хлорі, гіпохлориті натрію або кальцію, а також відсутністю необхідності в реагентах для дехлорування;
• відсутня необхідність створення складів токсичних хлорвмісних реагентів, що вимагають
дотримання спеціальних заходів технічної та екологічної безпеки;
• ультрафіолетове обладнання компактне, вимагає мінімальних площ, його впровадження
можливе в діючі технологічні процеси очисних споруд без їх зупинки, з мінімальними обсягами будівельно-монтажних робіт.
Зневоднення сумішей осадів передбачено виконувати на сучасних стрічкових фільтр-пресах.
Зневоднений в блоці механічного зневоднення кек після додавання вапна знезаражується, а
потім змішується з наповнювачем (летюча зола) для утворення товарного продукту – органічного добрива.
Застосування запропонованої технологічної схеми дозволить після реконструкції КОС ефективно очищати стічні води, а також вирішує проблему з утилізації суміші осадів шляхом перетворення їх на мінеральні добрива.
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ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ АКТИВНОГО ИЛА
И.И. Забара,
КП «Горводоканал» Сумского городского совета, г. Сумы, Украина

Вспухание активного ила, вызванное интенсивным развитием нитчатых бактерий, может привести к серьезным эксплуатационным проблемам на городских очистных сооружениях.
Цель статьи – показать эффективность метода химического мутагенеза, направленного на
подавление роста нитчатых организмов, что приводит к существенному улучшению качества
очистки сточных вод и предотвращает загрязнение природных водоемов.

ХІМІЧНИЙ МУТАГЕНЕЗ АКТИВНОГО МУЛУ

І.І. Забара,
КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, м. Суми, Україна

Спухання активного мулу, викликане інтенсивним розвитком нитчастих бактерій, може привести до серйозних експлуатаційним проблемам на міських очисних спорудах.
Мета статті - показати ефективність методу хімічного мутагенезу, спрямованого на пригнічення зростання нитчастих організмів, що призводить до істотного поліпшення якості очищення стічних вод і запобігає забрудненню природних водойм.

Нитчатые бактерии в активном иле могут иметь как положительное, так и отрицательное значение. Их позитивная роль выражается в том, что: нитчатые бактерии активно участвуют во многих биохимических процессах, таких как окисление соединений железа, серы и углерода; нитчатые
бактерии образуют «скелет» или «каркас» хлопьев активного ила, благодаря чему хлопья лучше и
быстрее отстаиваются и имеют больше сопротивление к разрушению. Таким образом, если нитчатые
бактерии содержатся в активном иле в небольших количествах, то это положительное явление [2].
Однако, появление большого количества нитчатых бактерий в активном иле может стать
причиной плохого осаждения и образования устойчивой пены. Если такое явление имеет место,
то необходимо определить тип бактерий, создающих проблему, для возможности применения
необходимых мер защиты от нитчатого вспухания [5].
Процесс нитчатого вспухания характеризуется нарушением нормального развития флокулообразующих бактерий и доминирующим развитием нитчатых микроорганизмов. В результате
сокращается прирост биомассы активного ила. Это приводит к снижению эффективности биохимического окисления органических веществ и ухудшению качества биологической очистки.
Так, на станции очистных сооружений г. Сумы с октября 2017 года зафиксировано значительное увеличение содержания сероводорода в поступающих сточных водах. На сегодняшний день
концентрация сероводорода на входе очистных сооружений превышает 20,0 мг/л при ПДК H2S –
1,0 мг/л. Данные роста сероводорода представлены в табл. 1.
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6,40
6,68
11,60

1,0

578
1260
1505

Конц. БПК5
на входе ОС,
мгО2/л

ПДК БПК5
на входе ОС,
мгО2/л

5.10.17 г.
26.10.17 г.
16.11.17 г.

Конц. ХПК
на входе ОС,
мгО/л

ПДК ХПК
на входе ОС,
мгО/л

Дата

Конц. H2S
на входе ОС,
мг/л

ПДК H2S
на входе ОС,
мг/л

Таблица 1. Рост концентрации H2S по сравнению с другими показателями загрязнений сточных
вод на входе очистных сооружений г. Сумы

640

230
500
575
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26.12.17 г.
17.01.18 г.
27.02.18 г.
28.03.18 г.
18.04.18 г.
24.05.18 г.

12,0
11,12
15,5
20,2
20,0
23,28

696
846
950
864
512
756

290
350
390
350
205
310

В результате произошло существенное нарушение функционального состояния активного ила,
образовалось нитчатое вспухание, и ухудшилась биологическая очистка поступающих сточных вод.
После проведения микроскопического анализа активного ила идентифицированы нитчатые
бактерии: Thiothrix, Beggiatoa, Тип 021N с наличием гранул серы (рис. 1).
Для предотвращения нитчатого вспухания активного ила был разработан комплекс мероприятий, включающий:
1) повышение аэробности системы;
2) снижение нагрузки на активный ил (более частая отгрузка осадка в первичных отстойниках);
3) повышение ферментативной активности микроорганизмов стимуляцией активного ила
алкирующими агентами с последующей его селекцией (метод химического мутагенеза) [1].

Рис. 1. Фотография микроскопирования нитчатого вспухания активного ила
на очистных сооружениях г. Сумы, март 2018 г.
Химический мутагенез – эффективный метод управления мутационной изменчивостью у бактерий активного ила, который позволяет путем стрессового воздействия химического мутагена
на генетический аппарат гетеротрофной микрофлоры создать новые модификации бактериальных популяций. В результате обработки химическими мутагенами в активном иле формируются бактерии, хорошо адаптированные к повышенным содержаниям субстратов и токсикантов.
Полученные бактерии способны синтезировать разнообразные ферменты и увеличивать свою
биомассу. Они приобретают свойства конкурентно подавлять развитие аллохтонных, патогенных, а также нитчатых бактерий [1].
Проведение эксперимента на станции очистных сооружений г. Сумы. В качестве химических мутагенов для обработки активного ила применили последовательно два химических
соединения: лимонную кислоту и янтарную кислоту. Все растворы мутагенов готовились на дистиллированной воде и в концентрированном виде добавлялись в иловую смесь в необходимом
расчетном количестве.
Для полного исключения возможности появления нежелательных мутаций, обработке подвергается незначительная часть активного ила – 0,00001% от общего объема, находящегося в
работающих аэротенках и регенераторах.
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В нашем случае обрабатывали 20 дм³ возвратного ила в лабораторных условиях. Концентрация возвратного ила после отстаивания перед обработкой составляла 5-6 г/дм³.
Сгущенную иловую смесь аэрировали непрерывно микрокомпрессором. Питательный субстрат в иловую смесь не подавали. Для исключения активного действия мутагена на холерный
вибрион, который может присутствовать в бытовых сточных водах, величину рН иловой смеси
доводили при помощи раствора соляной кислоты до 5,8 и аэрировали в течение 2-х часов. Затем
величину рН повышали щелочным раствором до 7,5 при непрерывной аэрации. После добавления мутагена оптимальной концентрации, иловая смесь непрерывно аэрировали в течение 1824 часов. Лимонная и янтарная кислоты являются обычными мутагенами, их после обработки
не подвергали разрушению.
После проведенной экспозиции с мутагеном в иловую смесь добавили осветленные сточные
воды (подкормка) и ампульные препараты витаминов группы В: В1, В6, В12. В этом режиме иловую смесь выдерживали в течение 3-5 часов.
Обработанную таким образом, иловую смесь добавляли в определенном объеме в регенераторы
каждого из четырех работающих аэротенков (непосредственно в зону подачи возвратного ила).
Повторные обработки проводились по той же схеме, с интервалом в 5-6 суток.
Полученный эффект химического мутагенеза был зарегистрирован через 3-6 суток при
гидробиологическом контроле. Наблюдалось повышение видового разнообразия активного ила
и улучшение его флокуляционных свойств. Эффект очистки судили по основным гидрохимическим показателям.
Результаты эксперимента приведены ниже в таблицах гидробиологического контроля (таблицы 2, 3, 4).
Учет микроорганизмов активного ила проводился двумя методами: метод определения относительной численности микроорганизмов по пятибалльной шкале [3] и метод откалиброванной капли (количественный учет индикаторных микроорганизмов) [4].
Результаты проведения химического мутагенеза на очистных сооружениях г. Сумы. Химический мутагенез с лимонной кислотой проводился в период с 12.04.18 г. по 27.04.18 г. и состоял из 3-х этапов (обработок). Затем проводился химический мутагенез с янтарной кислотой
в период с 23.05.18 г. по 11.06.18 г. и, также, состоял из 3-х этапов (обработок). Результаты эксперимента показаны в табл. 2-5 и на рис. 2.
Таблица 2. Результаты гидробиологического контроля активного ила до проведения
химического мутагенеза (12.04.18 г.)

Индикаторные
группы
организмов
активного ила
Нитчатые
бактерии
Zooglearamigera
Сумма:
раковинных амеб
жгутиковых
Сумма:
свободно
плавающих
инфузорий
прикрепленных
инфузорий
сосущих
инфузорий
Сумма
коловраток
186
Общее число
видов

Количество организмов активного ила, особи
Аэротенк №6
Аэротенк №8
Аэротенк №9
Аэротенк №10
Доза ила 3,3г/л
в массе (5б.)
порядочно(3б.)

Доза ила 3,1г/л
в массе (5б.)
порядочно(3б.)

Доза ила 3,3г/л
в массе (5б.)
порядочно(3б.)

Доза ила 2,7г/л
в массе (5б.)
порядочно(3б.)

78
-

52
26

39
-

65
-

130

247

182

169

689

520

520

-

-

-

52

52

26

52

15

15

11

11

156
13

плавающих
инфузорий
прикрепленных
инфузорий
сосущих
инфузорий
Сумма
коловраток
Общее число
видов

156

689

520

520

-

-

-
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52

52

26

52

15

15

11

11

Таблица 3. Результаты гидробиологического контроля активного ила после обработки
лимонной кислотой (23.04.18 г.)

Индикаторные
группы организмов активного
ила
Нитчатые бактерии
Zooglearamigera
Сумма:
раковинных амеб
жгутиковых
Сумма:
свободно плавающих
инфузорий
прикрепленных инфузорий
сосущих инфузорий
Сумма коловраток
Общее число видов

Количество организмов активного ила
Аэротенк
Аэротенк
Аэротенк
Аэротенк
№6
№8
№9
№10
Доза ила
Доза ила
Доза ила
Доза ила
3,7г/л
3,5г/л
3,6г/л
3,1г/л
порядочно порядочно
порядочно
порядочно
(3б)
(3б)
(3б)
(3б)
много (4б) много (4б)
много (4б)
много (4б)
273
13

234
-

156
-

338
-

351

676

546

741

247
13
117
16

1040
13
182
17

1560
13
78
14

2080
13
143
14

Таблица 4. Результаты гидробиологического контроля активного ила после обработки
янтарной кислотой (11.06.18 г.)

Индикаторные
группы организмов
активного ила
Нитчатые бактерии
Zooglearamigera
Сумма:
раковинных амеб
жгутиковых
Сумма:
свободно плавающих
инфузорий
прикрепленных инфузорий
коловраток
сосущих инфузорий
тихоходок
Сумма коловраток
Сумма тихоходок
Общее число видов

Количество организмов активного ила
Аэротенк №6 Аэротенк №8 Аэротенк
Аэротенк
№9
№10
Доза ила
Доза ила
Доза ила
Доза ила
3,3г/л
3,9г/л
3,8г/л
3,6г/л
мало (2б)
мало (2б)
мало (2б)
мало (2б)
в массе (5б)
в массе (5б) в массе (5б) в массе (5б)
442
52

585
39

455
39

585
65

364

507

507

442

858
481
39
26
481
26
24

754
819
39
39
819
39
23

923
871
52
39
871
39
24

819
1105
65
26
1105
26
24
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Рис. 2. Фотография микроскопирования активного ила после проведения
химического мутагенеза. Появление тихоходок – результат повышения
наследственного разнообразия микроорганизмов активного ила
Таблица 5. Обобщающая таблица проведения химического мутагенеза

Дата
5.10.17 г.
26.10.17г.
16.11.17г.
27.12.17г.
17.01.18г.
27.02.18г.
6.03.18г.
2.05.18 г.
24.05.18г.
7.06.18г.
ПДК

Концентрации
Концентрации на выходе ОС, мг/дм3
сероводорода
взвешенные
на входе ОС,
NH4 +
NО2 NО3 РО43вещества
мг/дм3
До проведения химического мутагенеза
6,40
9,80
1,31
23,6
5,35
25,8
6,68
8,38
1,20
38,55
6,08
24,8
11,60
7,15
0,13
31,80
1,48
19,6
12,0
45,25
0,17
0,70
1,10
14,8
11,12
13,70
8,10
4,83
0,11
17,80
15,5
18,08
21,10
5,27
3,05
37,0
19,4
35,93
1,38
0,67
2,38
После проведения химического мутагенеза
19,7
0,99
0,57
22,85
4,83
13,6
23,28
3,11
0,96
19,8
5,0
10,40
20,40
4,02
1,50
24,05
3,95
6,60
1,0
4,75
1,60
28,0
5,0
15,0

Результаты эксперимента показывают, что индуцированная активация активного ила
обеспечивает устойчивый эффект увеличения скорости и глубины изъятия загрязняющих веществ, несмотря на рост сильнейшего токсиканта – сероводорода на входе очистных сооружений г. Сумы.
Выводы. На основании проведенного эксперимента по внедрению метода химического мутагенеза на станции очистных сооружений г. Сумы можно сделать следующие выводы:
1. Применение данного метода дает существенное повышение наследственного разнообразия микроорганизмов активного ила.
2. Такие химические мутагены, как лимонная кислота и янтарная кислота, стимулируют появление новых моноколоний бактерий со способностью синтезировать разнообразные
ферменты и увеличивать свою биомассу.
3. Полученные новые моноколонии бактерий проявляют свойства подавлять развитие нитчатых бактерий.
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4. Смена биоценоза активного ила после обработки мутагенами идет в направлении, адаптированном к заданному составу сточных вод, и содержит все ферментные системы, необходимые для деградации присутствующих загрязняющих веществ.
5. Для подавления вспухания активного ила и поддержания его окислительных свойств, необходима регулярная обработка активного ила химическими мутагенами.
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MOVING BED BIOFILM REACTOR – ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИЩЕННЯ
МУНІЦИПАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД УКРАЇНИ
Грицина О.О.
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
Поліщук О.В.
ТОВ «Побі Вотер інжиніринг», м. Київ, Україна

Розглянуто науково-прикладні аспекти апробації технології MBBR при очищенні муніципальних
стічних вод міста Рівне. Розроблені та реалізовані план та методика досліджень технології MBBR
на прикладі промислової установки «BioEnergy». Отримані науково-прикладні результати ефективності очищення стічних вод технологією MBBR, основні технологічні параметри процесу очищення муніципальних стічних вод та досліджений приріст біоплівки на носіях в процесі очищення.

MOVING BED BIOFILM REACTOR – ПЕРСПЕКТИВЫ ОЧИСТКИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД УКРАИНЫ
Грицына А.А.,
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина
Полищук А.В.
ООО «Поби Вотер инжиниринг», г. Киев, Украина

Рассмотрены научно-прикладные аспекты апробации технологии MBBR при очистке муниципальных сточных вод города Ровно. Разработаны и реализованы план и методика исследований
технологии MBBR на примере промышленной установки «BioEnergy». Полученные научно-прикладные результаты эффективности очистки сточных вод по технологии MBBR, основные технологические параметры процесса очистки муниципальных сточных вод и исследован прирост
биопленки на носителях в процессе очистки.

MOVING BED BIOFILM REACTOR – PERSPECTIVE IN WASTEWATER TREATMENT
Oleksandr Hrytsyna
National University of Water and Environmental Engineering, Rivne, Ukraine
Oleksandr Polishchuk
"Pobi Water Engineering", Kyiv, Ukraine

Reviewed the scientific and practical aspects of testing MBBR technology in municipal wastewater
treatment. Developed and implemented a plan and research methodology MBBR technology as an example
of an industrial plant «BioEnergy». The obtained results are applied scientific efficiency of wastewater
treatment by MBBR technology, the main technological parameters of the process of municipal wastewater
treatment and investigated biofilm growth on the carrier in the treated process.
Актуальність теми. Згідно національної доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» підготовленої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України спільно з представництвом ООН
в Україні поставлена ціль №6 «Чиста вода та належні санітарні умови». Так, завдання 6.2 «Забезпечити доступність сучасних систем водовідведення, будівництво та реконструкцію водозабірних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання»
передбачає, що у 2030 році частка сільського населення, яке має доступ до покращених умов
санітарії буде становити 80 % (2015 рік – 1,9 %), частка міського населення, яке має доступ до
централізованих систем водовідведення 100 % (2015 рік – 87,1 %). Державну підтримку вказана
ціль отримала в законі «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України
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на період до 2030 року» схваленому Верховною радою України 28 лютого 2019 року та в інших
нормативно-правових актах України.
Вказані аргументи приведуть до розроблення проектів та побудови/реконструкції централізованих систем водовідведення та очищення муніципальних стічних вод. Крім того, взяті Україною зобов’язання щодо імплементації Водної рамкової директиви ЄС 2000/60, Директиви ЄС
86/278, Директиви 75/442/EWG, Директиви 91/271/ЄЕС про очищення міських стічних вод та
норми Водного кодексу України передбачають застосуванням новітніх технологій та обладнання для досягнення поставлених цілей.
Існуючі технології та конструкції споруд очищення муніципальних стічних вод частково забезпечують виконання вимог щодо ефективності очищення за показниками біогенних елементів у воді у зв’язку з тим, що при їх проектуванні та будівництві такої задачі не ставилося. Різке
зменшення витрати муніципальних стічних вод привело до збільшення концентрацій забруднень і погіршення ефективності очищення на діючих спорудах.
Таким чином назріла нагальна потреба в реалізації принципово нових технологій, які б в умовах перманентних змін витрати та концентрації забруднень дозволили задовільнити вимоги
щодо якості очищення муніципальних стічних вод.
В теперішній час існує значна кількість різних методів очищення стічних вод. Різноманіття
цих методів і реалізованих в них процесів очищення ще раз підкреслює актуальність питання,
що розглядається.
Методи видалення забруднень із стічних вод можна класифікувати наступним чином: фізико-хімічні; біологічні; комбіновані (з використанням фізико-хімічних і біологічних методів).
Методи біологічного очищення муніципальних стічних вод можна поділити на групи: - з використанням завислої культури мулу; - з використанням іммобілізованих мікроорганізмів на носіях; - комбіновані (з використанням завислої та іммобілізованої культури мулу).
Реактори типу BBR (Bed Biofilm Reactor) - це технологічна схема роботи реактора з використанням іммобілізованих мікроорганізмів на носіях. Носії можуть бути динамічними MBBR (moving):
вільноплаваючі в товщі стічних вод і стаціонарно закріпленими в реакторі FBBR (fixed) [1, 2].
Носії за формою можуть бути циліндричними, сферичними або будь-якої іншої форми вироби, що мають порожнини усередині. Усередині також знаходяться перегородки, які формують
поверхню носія. Така форма створює розгалужену поверхню для розвитку мікрофлори - спільноти мікроорганізмів прикріпленого типу (біоплівка). Біоплівка, на відміну від активного мулу,
більш стійка до залпових скидів стічних вод і токсичних домішок в мулі.
Процес MBBR заснований на використанні пластикових носіїв і біоплівки, які постійно перебувають в умовах інтенсивного перемішування протягом всього процесу очищення стічних вод.
Стічні води заповнюють реактор, де мікроорганізми ростуть, утворюючи плівку на поверхні, тим
самим знижуючи кількість органіки в стічних водах (ХСК, БСК) і знижуючи токсичність стоків.
Надлишок біомаси, що утворюється в процесі очищення вимивається разом з очищеними стічними водами. Кисень, необхідний мікроорганізмам для окиснення органіки, надходить з повітрям через аераційну систему, розташовану на днищі реактора. Повітря перемішує вміст реактора і підтримує носії в русі. Очищені стічні води залишають реактор, проходячи через решітку, яка затримує носії.
Світовий досвід реконструкції та будівництва каналізаційних очисних споруд із використанням біотехнології MBBR дозволив отримати певні як теоретичні так і емпіричні напрацювання
при застосуванні даних біотехнологій. На разі в Україні є приклади використання цих біотехнологій в промислових масштабах при очищенні муніципальних стічних вод. Проте головна увага
науковців була зосереджена на теоретичних питаннях даної біотехнології та математичному моделювання процесів, що відбуваються при її застосуванні [3, 4].
Задачі та методика досліджень. В процесі досліджень біотехнології MBBR (moving bed
biological reactor) на промисловій установці «BioEnergy» основною задачею було перевірити працездатність біотехнології MBBR на реальних стічних водах міста Рівне та працездатність конструкції розробленої промислової установки «BioEnergy», визначити ефективність і оптимальні
технологічні параметри процесу біологічного очищення муніципальних стічних вод міста Рівне.
Одночасно необхідно було отримати дані про динаміку приросту біоплівки на носіях впродовж
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періоду очищення при зміні технологічних параметрів роботи установки згідно плану експерименту та оцінити ефективність використаних носіїв та виконати порівняння з системами з вільноплаваючим активним мулом.
На першому етапі досліджень виконувались пуско-налагоджувальні роботи та введення промислової установки «BioEnergy» в роботу. В процесі пуско-наладки контролювали технологічні
параметри установки таким чином, щоб концентрація активного мулу в установці становила 2,53,0 г/дм³. Перший етап передбачав очищення стічних вод вільноплаваючим активним мулом. Етап
передбачав перевірку працездатності установки як за технологічними так і за гідравлічними параметрами. Пуско-налагодження установки було завершене впродовж 3-4 тижнів, отримавши на
виході з установки заплановані результати очищення та стабільні технологічні параметри.
На другому етапі в 2 реактор установки «BioEnergy» були завантажені носії для іммобілізації
мікроорганізмів у два етапи. Таким чином 2 реактор працював за біотехнологією MBBR.
З метою оцінки динаміки приросту біоплівки на носії періодично здійснювали відбір носіїв в кількості 110-150 штук з 2 реактора установки. Приріст біоплівки оцінювали за кількістю сухої речовини
біоплівки, що припадає на 100 штук завантаження від початку досліджень. Крім того, відповідно до
плану експерименту виконували періодичне вимірювання концентрацій забруднень БСК, ХСК, азоту
амонійного, нітритів, нітратів, розчиненого кисню, температури та рН. Отримані значення фіксували
в журналі досліджень біотехнології MBBR на промисловій установці «BioEnergy».
Температуру суміші стічної води та активного мулу визначали за допомогою автоматизованої системи вимірювання температури середовища. Вимірювання температури виконувалось
термометрами опору. Система автоматизованого вимірювання температури складалася з блоку
автоматичного фіксування та зберігання даних, кабелю та термоперетворювачів. Датчиком температури середовища був термоперетворювач ТСМ1-7-100М, який був занурений у вимірюване
середовище на глибину приблизно 1,0 м. Фіксація температури здійснювалися кожна 10 хвилин
з наступним збереженням даних на карту пам’яті. Розроблена та апробована автоматизована система вимірювання температури середовища є унікальною та дозволяє здійснювати одночасні
вимірювання температури в різних точках очисних споруд [5-9].
Мікробіологічний аналіз активного мулу та біоплівки здійснювали мікроскопом SIGETA
MB-202 40x-1600x LED Bino з цифровою камерою.
Дослідження виконували на промисловій установці (рис. 1, 2), яка складалася з першого та
другого реактора, відстійника, аераційної системи та системи подачі та відведення забрудненої
та очищеної води.
Промислова установка «BioEnergy» являє
собою прямокутну в плані споруду висотою
2000 мм та шириною 1150 мм і довжиною
1850 мм. Для реалізації плану експерименту
установка була поділена на два реактора та
відстійник за допомогою перегородок з поліпропілену. Гідравлічне сполучення реакторів
1 та 2 та реактора 2 і відстійника здійснювалося за допомогою пристрою з перфорованої
труби.
В якості завантаження для іммобілізації
мікроорганізмів використовували завантаження українського виробництва марки F1
з питомою площею носія 2000 м²/м³, вагою
0,225 г та діаметром 10 мм. Внутрішня рециркуляція мулової суміші з відстійника в 1
реактор проводилася за допомогою насосу
DGbluePRO.
Рис. 1. Зовнішній вигляд промислової
установки «BioEnergy».
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Рис. 2. Другий реактор промислової установки «BioEnergy».
Дослідження біотехнології MBBR (moving bed biological reactor) на промисловій установці
«BioEnergy» проводилися з 06 серпня по 23 листопада 2018 року. На першому етапі виконувались пуско-налагоджувальні роботи та введення промислової установки «BioEnergy» в роботу. На
другому етапі в 2 реактор установки «BioEnergy» були завантажені рівними частинами носії для
іммобілізації мікроорганізмів у два етапи. На установку подавалися стічні води після первинного відстійника очисних споруд. Витрата стічних вод, була одним із параметрів при проведенні
експерименту і регулювалася в межах 4-6 м³/добу. Концентрація розчиненого кисню також була
обрана за один із параметрів експерименту і змінювалася в межах 3-6 мг/дм³, контроль здійснювали за допомогою оксиметру та лабораторними методами вимірювання. Значення БСК5 за
період досліджень у вхідній воді коливалося в межах 156-257 мг О2/дм³, азоту амонійного 46,577,6 мг/дм³, завислих речовин 119-188 мг/дм³.
Результати досліджень біотехнології MBBR на промисловій установці «BioEnergy» наведені
на рис. 3, 4.

Рис. 3. Залежність ефекту очищення стічних вод по БСК5 в процесі досліджень
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Рис. 4. Залежність ефекту очищення стічних вод по амонійному азоту в процесі досліджень.
Варто вказати, що рішення про завантаження носіїв в два етапи особливого результату не
дало і не вдалося в даному часовому діапазоні оцінити вплив співвідношення об’єму стічних вод
та носіїв на ефект очищення по БСК5 та амонійному азоту. Ефект очищення зріс із 87,8 % при завантаженні 0,1685 м³ носіїв до 92,9-93,3 % при завантаженні всього об’єму носіїв 0,337 м³.
В процесі експерименту на установку надходили стічні води міста Рівне, тому спостерігалися коливання концентрацій забруднень. Так негативний вплив на ефект очищення здійснило
надходження стічних вод із значним значенням концентрації завислих речовин (03.10.2018 р.).
Установці потрібний був певний час, щоб знову вийти на необхідні робочі параметри.
Ефект очищення по БСК5 за біотехнологією MBBR на промисловій установці склав у підсумку
93-97 %, а за амонійним азотом більше 98 %. Таким чином промислова апробація біотехнології
MBBR дозволила забезпечити високий ефект очищення.
Також однією із задач досліджень було оцінити динаміку приросту біоплівки на носіях. Для
цього в період з 03.10 по 24.10 проводили відбір носіїв із установки. Приріст біоплівки оцінювали за кількістю сухої речовини біоплівки, що припадає на 100 штук завантаження від початку
досліджень. В сушильній шафі атестованої лабораторії за температури 105-110 °C впродовж 24
годин здійснювали сушіння носіїв з біоплівкою до сталої ваги. Після чого здійснювали вимірювання ваги носіїв в кількості 100 штук. Також вага носіїв була визначена до початку досліджень
в чистому товарному вигляді..

Рис. 5. Зображення носіїв після певного періоду перебування в установці.
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Вага носіїв в кількості 100 штук після сушіння до сталої ваги становила: 03.10.2018 р. –
25,056 г., 10.10.2018 р. – 25,263 г., 17.10.2018 р. – 25,543 г. та 24.10.2018 р. – 25,574 г. Результати
динаміки приросту біоплівки на носіях в грамах сухої речовини наведені на рис. 6 (вага 100 носіїв в товарному вигляді до початку досліджень складала 22,5 г.).

Рис. 6. Динаміка приросту біоплівки на носіях в процесі досліджень біотехнології MBBR
на промисловій установці «BioEnergy».
Отримані дані є цінними для проектування споруд із використанням біотехнології MBBR
оскільки дозволяю вірно розрахувати основні технологічні параметри установок на основі накопиченого емпіричного матеріалу в продовж проведених досліджень.
Одним із найбільш «слабких» місць конструкцій споруд очищення стічних вод від органічних та біогенних елементів є розділення мулової суміші. Вторинні відстійники, де здійснюються вказані процеси не дозволяють ефективно їх проводити при концентрації мулу більше
3-4 г/дм³, що приводить до «виносу» активного мулу з системи «реактор-відстійник» та необхідності в тривалому періоді нарощування достатньої маси мулу. Саме застосування MBBR
технології дозволяє вирішити вказану проблему, оскільки біоплівка закріплена на носіях сприяє стійкості до високих навантажень по забрудненнях, що містяться в муніципальних стічних
водах, стійкість до коливань вхідних параметрів, стійкість до токсичності, стійкість до різних
несприятливих факторів та дозволяє забезпечити високий ефект очищення при економії енергоресурсів.

Висновки: 1. Проведено експериментальні дослідження біотехнології MBBR в процесі
біологічного очищення муніципальних стічних вод. Підтверджено високий ефект очищення стічних вод за основними забруднювачами в установках із використанням біотехнології MBBR; 2. Розроблено методику проведення досліджень біотехнології MBBR з апробації та
встановлення основних технологічних параметрів очищення муніципальних стічних вод,
що може бут використана в інших населених пунктах України; 3. Розроблена конструкція
промислової установки продуктивністю 6-10 м³/добу може бути використана при очищенні
стічних вод з близьким складом забруднень та забезпечити ефект очищення по БСК5 ≥ 97 %,
по амонійному азоту ≥ 98 %; 4 Проведені дослідження з промислової апробації біотехнології
MBBR дозволили встановити основні технологічні параметри роботи установок; 5. Досліджено приріст біоплівки на носіях типу F1 за сухої речовиною на основі реальних муніципальних
стічних вод.
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Представлені основні концептуальні рішення з реконструкції, модернізації і ретехнологізації
комплексу каналізаційних очисних споруд м. Коломиї

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
КАНАЛИЗАЦИОННОГО ОЧИСТНОГО КОМПЛЕКСА
г. КОЛОМЫЯ
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В., Соковнин В.М.
ООО «ТЭКОС Лтд», Киев, Украина
Перегинчук И.Т.
КП «Коломыяводоканал», Украина

Представлены основные концептуальные решения по реконструкции, модернизации и ретехнологизации комплекса канализационных очистных сооружений г. Коломыя

TECHNOLOGICAL AND ENGINEERING SOLUTIONS FOR RECONSTRUCTION
OF WASTEWATER TREATMENT PLANT
AT KOLOMYA CITY, UKRAINE
Osadchy V.F., Yaremenko L.V., Osadchy O.V., Sokovnin V.M.
LLC “TEKOS Ltd”, Kyiv, Ukraine
Peregsnchuk I.T.
MU “Kolomyavodokanal”, Ukraine

The main conceptual decisions on reconstruction, modernization and re-engineering of the wastewater
treatment facilities at Kolomya city are presented in this report.
Побудований в 1985 році комплекс споруд повної біологічної очистки господарсько-побутових, дощових та колекторно-дренажних вод м. Коломиї, згідно проекту, був розрахований на очистку 15000 м³/добу стоків із ступенем забрудненості по завислим речовинам і БСК5 - 350 мг/л.
За період, що минув, відбулись кардинальні зміни кількісних і якісних характеристик стічних
вод, що надходять на майданчик очисного комплексу.
Так, на теперішній час середні витрати вхідних стоків дорівнюють - 19000 м³/добу, а концентрація їх забрудненості по завислим речовинам становить ~ 80 мг/л і 60 мг/л по БСК5.
Змінились також вимоги до якості очистки стічних вод (ГДС), які відповідно до європейських
стандартів регламентують не тільки залишковий вміст в очищеній воді органічної складової забруднень, але і залишковий вміст сполук азоту і фосфору (табл.1).
Табл. 1. Показники забрудненості вхідних і очищених на КОС м. Коломиї стічних вод (2015-2016 роки,
за даними хіміко-бактеріологічної лабораторії станції), встановлені ГДС та нормативи ЄС [1]
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Місце відбору проб
Вхід

Завислі
речов.
67-90,0

Вихід

18-21,0

Нормативи ГДС
Стандарти ЄС

(еквівалент населення
<100000)

15,0
15,0

Показники забрудненості, мг/л
Загальний
ХСК
NH4+
БСК5
азот
45-75,0 120,0 13-17,5
15,539,0
4,0-7,0
18,0
15,0
80,0
5,4*
3,0
15,0

70,0

15,0

* сумарний перерахунок форм азоту; ** сумарний перерахунок форм фосфору

-

NO3-

PO43-

-

3,0

11,2

1,5

10,0

3,5

-

6,0**

В склад очисного комплексу входять наступні основні споруди:
- механізовані решітки «ЕКОТОН», прозори - 6 мм;
- горизонтальні пісколовки із круговим рухом води, D = 6,0 м, n = 2 одиниці;
- первинні радіальні відстійники, D = 24,0 м, n = 2 од.;
- споруди біологічної очистки стічних вод – біоокислення забруднюючих речовин стоків
здійснюється в двох секціях двохступінчастих аеротенків-освітлювачів. Об’єм однієї секції
аеротенків-освітлювачів складає, W1 = 5018 м³, в тому числі, перша ступінь – 1655 м³, друга
ступінь – 3363 м³. Сумарний об’єм споруд біологічної очистки становить - ∑∑W= 10056 м³.
- споруди знезараження - дезінфекція очищеної стічної води проводиться газоподібним хлором;
- споруди обробки осадів - для обробки утворюваних в процесі очистки стічних вод суміші
осадів ( осад первинних відстійників та надлишковий активний мул) передбачені споруди аеробної мінералізації, та для подальшого зневоднення та знешкодження, мулові майданчики-ущільнювачі.
Як показали обстеження, існуючі очисні споруди на теперішній час є морально та фізично
застарілими.
Більшість технологічного обладнання, що використовується на очисних спорудах (устаткування з проціджування стічних вод, насосно-повітродувне обладнання, обладнання по збору і
видаленню мінеральних і органічних осадів і т.д.), виготовлено в 80-90 рр., є енерговитратним і
практично вже вичерпало свій проектний ресурс.
Покладена в основу роботи споруд біологічної очистки стічних вод традиційна технологія
біологічної очистки не спроможна забезпечити встановлені високі нормативні вимоги якості
очистки, так як розрахована на переважне видалення завислим активним мулом споживаючого
кисень легко окислюваного органічного субстрату і не забезпечує можливість глибокого вилучення із стічних вод сполук азоту і фосфору.
Крім того, існуючі на станції аеротенки-освітлювачі, які відносяться до комбінованого класу
споруд аеротенків-відстійників із шаром завислого мулу в зоні освітлення, при роботі в умовах
різкого коливання витрат і концентрації вхідних стічних вод, не в змозі забезпечити сталість
завислого шару активного мулу та запобігти його підвищеному виносу із біоспоруд, що призводить до низької концентрації активного мулу (аі = 1-1,1 г/л) в зонах реакції та освітлення аеротенків-освітлювачів і, відповідно, недостатньої якості очистки.
Низька концентрація забрудненості вхідних на біоспоруди стічних вод, також не дозволяє
підтримувати сталий шар завислого мулу в зоні освітлення аеротенків.
Все це обумовило необхідність проведення заходів з реконструкції, модернізації, та ретехнологізації каналізаційного очисного комплексу м. Коломиї з метою забезпечення його надійної та
сталої роботи, та забезпечення встановлених високих нормативів якості очистки стічних вод як
від органічних забруднюючих речовин, так і від сполук азоту і фосфору.
Розроблений фірмою «ТЕКОС Лтд» в 2017 р. «Проект реконструкції каналізаційних мереж та
очисних споруд м. Коломиї», запровадив наступні заходи з інтенсифікації і оптимізації роботи
споруд очисного комплексу:
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1. Блок споруд механічної очистки.
- для модернізації споруд по видаленню грубодисперсних домішок із стічної рідини передбачена заміна старого амортизованого устаткування на сучасні двохступінчасті механічні решітки
тонкої очистки із розміром прозорів 6 мм;
- для інтенсифікації роботи споруд по видаленню із стоків тяжких мінеральних домішок передбачено здійснити переобладнання існуючих горизонтальних пісколовок із круговим рухом води в
аеровані піскоуловлювачі, що забезпечують високу ефективність (> 95%) видалення із стічної рідини часточок піску діаметром 0,125 ÷ 0,16 мм. Застосування в технологічній схемі очистки стічних
вод аерованих піскоуловлювачів, забезпечить ефективну і надійну роботу всіх реконструйованих
споруд, а в подальшому (в перспективі), споруд механічного зневоднення каналізаційних осадів;
- при низьких показниках концентрації завислих речовин в вхідних стічних водах, первинні
відстійники, як правило не використовуються. Але зважаючи на різкі коливання витрат стічних вод в періоди дощу, вирішено залишити первинні відстійники в технологічній схемі очистки
переважно в якості буферних, і при необхідності, розподільних ємностей. Передбачена заміна
амортизованого обладнання первинних відстійників.

2. Блок споруд біологічної очистки стічних вод.
- для ефективного і надійного забезпечення встановлених високих стандартів по комплексному видаленню із стічних вод органічних забруднюючих речовин, сполук азоту і фосфору, що
є навіть більш «жорсткими» ніж стандарти ЄС, передбачено впровадити на КОС шляхом ре технологізації і реконструкції, біотехнологію нітри-денітрифікації, яка базується на чергуванні в
спорудах біоочистки анаеробних і аеробних зон та внутрішньою рециркуляцією муловодяної
суміші між цими зонами.
Аналіз існуючих технологічних схем нітри-денітрифікації, а саме: A²/O, VIP, UST - процес (Кейптаунський Універсітет), Bardenpho (5-stage), Ludzak-Ettinger, METEOR - процес (із завантаженням біореакторів інертними носіями мікрофлори) тощо, та вітчизняного досвіду в цій галузі показав, що для
умов КОС м. Коломиї, найбільш доцільним є впровадження модифікованого Ludzak-Ettinger-процесу, що реалізується в спорудах біоочистки шляхом чергування аноксидної та аеробних зон та із
застосуванням в зонах аерації комбінації завислих і іммобілізованих на інертних носіях культур
мікроорганізмів (комбінація завислих і іммобілізованих на біоноcіях мікробних ценозів необхідна
для утримання в умовах низької концентрації стоків активного біоматеріалу в системі).
Проведення процесу нітри-денітрифікації в умовах комбінації в зоні аерації аеротенків завислих та іммобілізованих на інертних пластмасових носіях культур мікроорганізмів, сприяє інтенсифікації процесів нітри-денітрифікації, скороченню об’ємів споруд, ще більшому скороченню
питомих витрат повітря та прирісту надлишкового мулу, що, в свою чергу, обумовлює також скорочення енерговитрат [2, 3, 4].
Так, застосування інтенсивної і енергоощадної біотехнології нітри-денітрифікації із концентруванням біомас и дозволило скоротити необхідний для реконструкції об’єм існуючих біоспоруд на 3310 м².
Для цього проектом передбачається переобладнання в двох секціях тільки других ступенів
аеротенків-освітлювачів, в чотирьох коридорні біореактори нітри-денітрифікатори.
Біореактори мають конфігурацію витиснювачів із насосними рециклами.
При цьому, стічні води після первинних відстійників і циркуляційний активний мул будуть
надходити в перший коридор біореатора, що буде обладнаний мішалками і виконувати функцію
аноксидної зони.
Другий, третій та четвертий коридори біореактора будуть виконувати функцію аеробних зон
і, відповідно із цим, обладнуються сучасними системами аерації.
В аеробних зонах передбачено також розміщення інертних носіїв іммобілізованого біоценозу
та сітчастих пристроїв для утримання біозавантаження в зонах розташування.
В якості носія прикріпленого біоценозу використовується інертний завантажувальний матеріал - об’ємні пластмасові елементи заводського вироблення «ОПЕТ» марки ЦСП [5] від вітчизняного виробника (рис.1).
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Рис. 1. Завантаження «ОПЕТ» марки ЦСП
Передбачена внутрішня рециркуляція муловодяної суміші із останнього коридору в перший
за допомогою сучасних енергозберігаючих заглиблених насосів. Коефіцієнт внутрішньої рециркуляції, К=0,7.
- Для ефективного розподілу фаз в муловодяній суміші, що виходить із біореактора, проектом передбачено будівництво двох радіальних відстійників удосконаленої конструкції [6].
Як відомо, негативним явищем, притаманним технології нітри-денітрифікації із завислим
активним мулом, є утворення на поверхні вторинних відстійників шару з відмерлих часточок
анаеробного активного мулу, що обумовлюється різкими змінами в біосистемі умов життєдіяльності бактерій (кисневими і субстратними) при чергуванні в спорудах біоочистки аеробних та
анаеробних зон.
Крім того, у вторинних відстійниках спостерігається флотація, або спливання часточок мулу
на поверхню при недостатній денітрифікації, що призводить до відновлювання в об’ємі відстійників нітритів і нітратів до газоподібного азоту [3].
Застосування для цих умов традиційних вторинних радіальних відстійників не забезпечує
оптимальні умови розподілу фаз муловодяної суміші після споруд нітри-денітрифікації, що призводить до попадання завислих часточок відмерлого та спливаючого мулу у освітлені стоки і
супроводжується вторинним забрудненням очищеної води.
При використанні для реалізації біотехнології нітри-денітрифікації споруд біоочистки із комбінацією завислих і іммобілізованих на інертних носіях мікробних ценозів, аеробні та анаеробні
умови в цілому в біосистемі виникають як за рахунок улаштування в об’ємі аеротенків аеробних
зон і зон із дефіцитом кисню, так і за рахунок утворення в товщі біологічної плівки зон із різним
кисневим наповненням.
Застосування біоносіїв в аеробній зоні аеротенків окрім підвищення концентрації біомаси і,
відповідно, окислювальної здатності споруд, дозволяє продовжити і поглибити процеси денітрифікації також і в аеробній зоні і знизити ризики флотації часточок мулу у вторинних відстійниках.
Комбінація завислих і прикріплених біоценозів сприяє також покращенню ефективності перебігу процесів мулорозподілу у спорудах вторинного відстоювання за рахунок того, що у вторинні відстійники надходить суміш завислого мулу і відторгнутої біоплівки, седиментаційні
властивості якої, як відомо [6], дуже добрі.
Для підвищення ефекту затримання завислих і спливаючих речовин при процесах мулорозподілу в біотехнологіях нітри-денітрифікації (як при застосуванні в біосистемах тільки завислих
активних мулів, так і комбінації завислих і іммобілізованих культур мікроорганізмів), фірмою
«ТЕКОС Лтд» розроблена удосконалена конструкція вторинного радіального відстійника (Патент №99157).
Нова модифікація вторинного радіального відстійника має оригінальну систему по збору і
відводу осідаючих і спливаючих мулів, та дозволяє покращити коефіцієнт використання об’єму
відстійника в середньому на 15%.
В новій конструкції вторинного відстійника передбачена також можливість автоматичного
контролю щільності вилучаємого мулу і, в залежності від показників щільності мулу, здійсню200
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ється автоматичне регулювання швидкості обертання мулососу, що в цілому забезпечує економію електроенергії на 10 – 14%.

3. Блок знезараження очищених стоків.
- З метою технологічної та екологічної безпеки, для знезараження стічних вод передбачається установка електролізерів, а в якості хлор агенту – використання гіпохлориду натру.

4. Блок споруд обробки каналізаційних осадів
- Для обробки утворюваних в процесі очистки стічних вод суміші осадів (осад первинних
відстійників та надлишковий активний мул) вологістю ~ 96,5 %, передбачено використання існуючих споруд аеробної мінералізації, та для подальшого зневоднення та знешкодження - реконструйовані мулові майданчики-ущільнювачі. В подальшому передбачається впровадження
на станції споруд механічного зневоднення осадів шляхом реагентного центрифугування та їх
знешкодженням на компостних майданчиках.
При узгодженні із органами санітарного нагляду, доцільно розглянути можливість використання його для вирощування технічних культур, декоративних кущів та квітів (можливо також
розглянути інші методи обробки, знешкодження, депонування та/або утилізації каналізаційних
осадів).
Проект реконструкції передбачає обов’язкове відновлення всіх залізобетонних конструкцій,
заміну насосно-повітродувного обладнання на нові повітродувні агрегати із регульованою продуктивністю в залежності від показників датчика концентрації кисню в зоні нітрифікації аеротенків, та застосування сучасної контрольно-вимірювальної апаратури.
Сучасне повітродувне обладнання характеризується також збереженням високого КПД в діапазоні 100-45%- ної потужності витрат.
Заміна застарілого насосно-повітродувного обладнання на сучасне енергозберігаюче обладнання дозволить суттєво підвищити надійність роботи очисних споруд і знизити енергоспоживання.
На теперішній час, на майданчику КОС м. Коломиї відбуваються роботи з реконструкції, модернізації, та ретехнологізації споруд каналізаційного очисного комплексу згідно інженерних і
технологічних рішень, прийнятих Проектом Реконструкції.
Так, вже завершуються заходи з реконструкції і модернізації приймальної камери, розподільчої камери, піскоулавлювачів, первинних відстійників, першої секції біореактора-денітрифікатора, тощо (рис. 2).

Рис. 2. Переобладнання аеротенка-освітлювача в біореактор нітри-денітрифікатор
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Впровадження на КОС м. Коломиї шляхом реконструкції, модернізації та ретехнологізації сучасних енергозберігаючих технологічних прийомів та обладнання дозволить, після реалізації
всіх заходів, забезпечити сталу і надійну експлуатацію споруд очисного комплексу та отримання
високих показників якості очистки стоків згідно встановлених ГДС.
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Директива Совета Европейского Сообщества от 21 мая 1991 г. // Об очистке городских
стоков (91/271/ЕЕС).
2. ДБН В.2.5.-75: 2013 «Каналізація.Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
3. Технический справочник по обработке воды. – «ДЕГРЕМОН», СПб.: «Новый журнал»,
2007. – 1696 с.
4. Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В., Шкинь А.М. Эффективность применения комбинированной биотехнологии с использованием взвешенных и прикрепленных культур микроорганизмов на канализационных очистных сооружениях г. Чернигова. // Сб. докл. конференции
Межд. водной ассоциации (IWA) «Водоподготовка и очистка сточных вод насел. мест в XXΙ веке:
Технологии, Проектные решения, Эксплуатация станций» (2 – 4 июня 2010 г., Россия, Москва). –
М.: ЗАО «Фирма Сибико Интернэшнл», 2010.
5. Патент України № 126049. Насадка для іммобілізації мікроорганізмів в біотехнологіях
очистки стічних вод.
6. Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В., Соковнін В.М. Проблеми вторинного відстоювання стічних вод в біотехнологіях нітри-денітрифікації - «Водопостачання і водовідведення»,
№6, 2015.

202

ЕТЕВК-2019
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ
ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА КАМ’ЯНСЬКОГО
Корнієнко І.М., Гуляєв В.М., Філімоненко О.Ю.
Дніпровський державний технічний університет, м. Дніпро, Україна

Досліджено і сформульовано основні проблеми недостатньо ефективної очистки стічних вод у
місті Кам’янське, за результатами оцінки фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень, визначено відхилення від норм ГДК за вмістом азоту амонійного, фосфатів, загального заліза, нафтопродуктів, які зумовлені моральним старінням очисних споруд.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА ПРИМЕРЕ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА КАМЕНСКОЕ
Корниенко И.М., Гуляев В, М. Филимоненко О.Ю.
Днепровский государственный технический университет, г. Днепр, Украина

Исследовано и сформулировано основные проблемы недостаточно эффективной очистки сточных вод в городе Каменское, по результатам оценки физико-химических и микробиологических
исследований, определены отклонения от норм ПДК по азоту аммонийному, фосфатам, общего
железа, нефтепродуктам, которые обусловлены моральным износом очистных сооружений.

STUDY ON THE EFFICIENCY OF TREATMENT OF WASTEWATER FOR EXAMPLE
WASTEWATER TREATMENT PLANT OF THE CITY OF KAMENSK
I. Kornienko, V. Gulyaev, O.Filimonenko
Researched and formulated the basic problems of inadequate wastewater treatment in the city of Kamensk,
the evaluation of physico-chemical and microbiological research, identifies deviations from norms of
maximum permissible concentrations for nitrogen, phosphates, ammonijnomu total iron, oil products,
which are due to obsolescence of sewage treatment plants.
Звісно, що під час застосування різноманітних технологій виробництва, відбувається значне
використання водних ресурсів, які використовуються в технологічних процесах різної складності. Тому актуальним є питання розробки покращеної технології водоочищення стічних вод біотехнологічним методом.
В межах міста Кам’янське розташовано багато промислових підприємств. Стоки цих підприємств істотно забруднені завислими речовинами, азотом амонійним, нітритами, нітратами,
органічними, хлорорганічними речовинами, важкими металами, хлоридами, сульфатами та ін.
речовинами. Скид забруднених стоків підприємств складає 250 млн. м³ за рік. Нажаль, очисні
споруді побудовані в 1970 році, тому є морально застарілими та неадаптованими до сучасних
умов роботи.
В останні роки спостерігається тенденція скорочення об’ємів стічних вод, які потрапляють на
міські очисні споруди в містах України, та підвищення вмісту в цих стоках біогенних елементів –
азоту та фосфору та важких металів. Ця тенденція обумовлена тим, що населення міст впроваджує у власних оселях лічильників питної води, які дозволяють скоротити витрати питної води
при одночасному підвищенню споживання миючих засобів. Крім того, створення приватних
промислових фірм при одночасному закритті багатьох державних підприємств також сприяє
економії питної води. Тому головною проблемою в питаннях забезпечення доброякісною питною водою населення та удосконалення діючих очисних споруд багатьох міст України залишається підвищення ступеню очищення міських стічних вод від азоту, фосфору та важких металів.
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У останні роки у світі спостерігаються тенденції до впровадження технології біологічної очищення стічних вод в біоставках за рахунок водної рослинності, а саме: ряски, очерету, рогозу.
Останнім часом для знешкодження стічних вод підприємств пропонується використання природних бар'єрних зон, до яких відносять ставки. Ці системи також називаються біоплато або гідроботанічними майданчиками. Вони відіграють роль природного фільтру, тому що акумулюють
та утилізують забруднення.
В процесі використання біотехнологічного підходу детоксикації промислових вод, важливе
значення має вибір рослин, які культивуються в системі біоплато. Вони повинні мати високу
поглинаючу здатність, бути досить стійкими і невибагливими до змін гідрологічного режиму і
гідрохімії води. Необхідно використовувати ті з них, які можна знайти в будь-який час і в достатній кількості в навколишньому ландшафті. Усім цим вимогам задовольняють такі водні рослини,
як очерет озерний, рогози.
Тому для поглиблення очистки стічних вод від біогенних елементів та важких металів в діючих очисних спорудах необхідно в першу чергу застосовувати біологічні засоби і прийоми, а не
хімічні, які сильно підвищують експлуатаційні витрати та ще можуть створити додаткові труднощі з утилізацією осадів стічних вод. Особливістю біологічної очистки стічних вод (на прикладі
очисних споруд м. Кам’янське) є те, що фактична кількість стічних вод, яка подається на очистку,
в двічі менша за проектну потужність діючих очисних споруд. Друга особливість укладається
в тім, що очисні споруди, як правило, не мають усереднювачів стоків як за кількістю, так і за
якістю. Третя особливість укладається в тим, що на очисних спорудах практично відсутня система безперервного автоматичного заміру і регулювання потоків стічних вод, що потрапляють на
очисні споруди та циркуляції активного мулу.

Для вирішення поставлених проблем актуальним є вирішення наступних задач:
- дослідження якості очистки стічних вод в умовах діючих очисних споруд м. Кам’янське на
прикладі аеротенків та біоставків;
- складання порівняльної характеристики якісних показників очищених стічних вод в аеротенках та біоставках;
- розробка рекомендації щодо підвищення ступеню очистки стічних вод в біоставках від
біогенних елементів.
Об’єкт дослідження – технологія очистки стічних вод на прикладі очисних споруд м. Кам’янське.
Предмет дослідження – фізико-хімічні та мікробіологічні показники якості очищення стічних вод.
За результатами аналітичного та мікробіологічного контролю якості очищення стічних вод,
представлених в табл. 1-3, можливо зробити висновок, про необхідність реконструкції діючих
очисних споруд шляхом впровадження сучасних біотехнологічних методів очищення стічних
вод. Це пояснюється перевищенням ГДК зворотних вод за такими показниками як: азот амонійний та нітратний, БСК, ХСК, фосфати, загальне залізо, нафтопродукти, колі-індекс та ЗМЧ.
Таблиця 1 - Перелік якісних аналітичних показників стічної води

Найменування досліджених
показників
рН
Загальне залізо
Азот амонійний
Фосфати
Хлориди
ХСК
БСК
Розчинений кисень
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Змішаний стік,
мг/дм3
7,95
5,60
35,50
30,2
155,6
360,00
151,00
0,75

ГДК забруднюючих
речовин, мг/дм3
6,50 – 9,00
3,20
28,70
10,20
150,00
500,00
280,00
–
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Найменування досліджених
показників
Нафтопродукти
Сульфати
АПАР
Сухий залишок
Завислі речовини
Прозорість, см
ЗМЧ,КУО/см3
Колі-індекс

Змішаний стік,
мг/дм3
3,00
110,1
2,20
487,00
155,60
48,0
2560
2300

ГДК забруднюючих
речовин, мг/дм3
3,00
160,00
3,00
480,00
167,00
Не нормується
Не більше 1000
Не більше 2000

Таблиця 2 - Якісні аналітичні показники очищених зворотних вод

Найменування досліджених
показників
Нітрити
Нітрати
Азот амонійний
БСК
рН
Фосфати
АПАР
Загальне залізо
Нафтопродукти
Завислі речовини
Сульфати
Розчинений кисень
(природня аерація)
Сухий залишок
ХСК
Хлориди
Прозорість, см
ЗМЧ,КУО/см3
Колі-індекс

Фактичні концентрації
інгредієнтів, мг/дм3
2,00
55,60
5,60
10,0
7,55
10,50
0,14
0,40
0,50
14,0
79,9

ГДК культурно- побутового
водокористування, мг/дм3
3,3
45,0
2,0
6,0
6,5 – 8,5
3,5
0,4
0,3
0,3
7,8
500

10,0

н.м.4,0

1020,0
72,9
98,2
25,0
536
900-1000

1000,0
40,0
350,0
25,0
Не більше 500
Не більше 900

Таблиця 3 - Ефективність очистки стічних вод в аеротенках та біоставках

Найменування
досліджених
показників
Розчинений кисень
(природня аерація)
Азот амонійний
Нітрити
Нітрати
БСК
рН
Фосфати
АПАР
Загальне залізо
Нафтопродукти
Завислі речовини

Фактичні концентрації
інгредієнтів, мг/дм3
після аеротенку
після біоставків

ГДК культурно- побутового
водокористування,
мг/дм3

2,5-3,5

11,0

н.м.4,0

11,0
3,6-4,6
55,6
74,0
7,55
18,0
0,16
1,85
1,1
13,0

5,60
2,00
55,60
10,0
7,0
10,50
0,14
0,40
0,50
14,0

2,0
3,3
45,0
6,0
6,5 – 8,5
3,5
0,4
0,3
0,3
7,8
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Найменування
досліджених
показників
Сульфати
Сухий залишок
ХСК
Хлориди
Прозорість, см
ЗМЧ,КУО/см3
Колі-індекс

Фактичні концентрації
інгредієнтів, мг/дм3
після аеротенку
після біоставків
79,9
69,9
210,0
102,0
130,0
72,9
110,2
98,2
35,0
25,0
750
536
1500
Більше 900

ГДК культурно- побутового
водокористування,
мг/дм3
500
1000,0
40,0
350,0
25,0
Не більше 500
Не більше 900

За результатами спостережень роботи аеротенків, можливо зробити висновок, що для діючих споруд характерна присутність застійних зон та біообростань, які утворюються внаслідок
налагодженої роботи фільтросних труб, що підтверджено фотозвітом (рис.1, 2).

Рисунок 1 – Біообростання сифону в аеротенку

Рисунок 2 – Біообростання стінок вторинного відстійника
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Нажаль, з такою проблемою стикаються багато промислових міст України. Отримані результати досліджень свідчать про необхідність впровадження сучасних біотехнологічних підходів
очистки стічних вод основних забруднюючих промислових міст задля покращення стану основного джерела питної води – річки Дніпро.
Рекомендовано посилити рівень очищення стічних вод в аеротенках та біоставках:
- шляхом збільшення біомаси працюючого біоценозу аеротенків внаслідок збільшення
дози активного мулу з 1 г/дм³ до 3 г/дм³ за рахунок впровадження методів іммобілізації
біоценозу;
- вдосконалити роботу біоставків за рахунок розширення видового різноманіття рослин;
- впровадити в систему біоставків ряски, як ефективної росли з біоакумуляціїї важких металів.
Висновки. Річка Дніпро забезпечує 75 % населення України питною водою. Нажаль, на сьогоднішній день, Дніпро відноситься до 3 категорії поверхневих водойм, що свідчить про високий рівень забруднення. У міських і промислових стоках, що навіть пройшли повне біохімічне
очищення, у водоймища потрапляє значна кількість небезпечних забруднень (феноли, пестициди, отрутохімікати, нафтопродукти та ін.), тому існує гостра необхідність в розробці сучасних
методів очищення стічних вод. Рекомендовано, в рамках комплексу очисних споруд підсилити
очищення стічних вод в біоставках за рахунок збільшення маси очерету, рогозу, ірису та ряски,
які здатні поглинати з води феноли, пестициди, нафту, нафтопродукти, якщо, звичайно, вони не
перевищують летальних для рослин концентрацій.
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СУЧАСНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПОДІБНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ
Юрченко В.О., Лебедєва О.С.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

Розроблено комп’ютерну систему моніторингу газоподібних забруднюючих речовин, що надходять в атмосферне повітря від каналізаційних мереж.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ГАЗООБРАЗНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ В КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ
Юрченко В.А., Лебедева Е.С.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина

Разработана компьютерная система мониторинга газообразных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от канализационных сетей.

MODERN MONITORING SYSTEM OF GASEOUS POLLUTANTS
IN THE SEWER NETWORKS
Iurchenko V.A., Lebedeva E.S.
Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv, Ukraine

A computer system for monitoring of gaseous pollutants entering the atmosphere from sewer networks has
been developed.
Рішення проблем, пов'язаних з екологічно безпечною експлуатацією мереж водовідведення, обумовлено збільшенням протяжності каналізаційних мереж, інтенсивним зростанням
міст і населених пунктів, підвищенням вимог до показників їх благоустрою і комфорту, а також
розвитком промисловості та збільшенням обсягу промислових стічних вод. Газоподібні сполуки, що виділяються в процесі водовідведення в різні середовища каналізаційних мереж та споруд на них, створюють загрозу екологічній безпеці та експлуатаційній надійності для жителів
населених місць. Служби експлуатації каналізаційних мереж потребують ефективної системи
моніторингу газоподібних сполук для отримання оперативної інформації як про наявний стан
каналізаційних мереж в цілому по місту і про конкретні їх ділянки, так й на прогнозний термін. До того ж, одержуваному великому обсягу важливої інформації необхідна швидка обробка. Тому створення і впровадження нових комп'ютерних технологій та інформаційних систем в
області екологічної безпеки та експлуатаційної надійності каналізаційних мереж великих міст
України є актуальним завданням. Створення та удосконалення існуючих систем моніторингу
каналізаційних мереж шляхом розширення контролю показників екологічної безпеки є одним
з пріоритетних напрямків в області життєзабезпечення населення та екологічної безпеки країни [1, 2].
Інформаційна система дозволяє автоматизувати процес побудови списку пріоритетних за
ступенем екологічної небезпеки шахт водовідвідної мережі, що вимагають проведення природоохоронних заходів. Ця система дозволяє на основі об'єктивних показників стану окремої шахти
каналізаційних мереж проводити її візуалізацію за усіма параметрами, необхідними для служби
експлуатації мереж.
Концептуальна модель інформаційної системи включає в себе функціональні блоки та зв'язки між ними. Основними структурними елементами є (рис. 1):
1. База даних - містить параметри та характеристики каналізаційних шахт і мереж;
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2. База знань - набір правил визначення класу екологічної небезпеки контрольної шахти/
колодязя каналізаційних мереж та пріоритетності впровадження природоохоронних заходів, формалізованих у вигляді процедур та функцій;
3. Клієнтський додаток - комп'ютерна програма, що виконує три основні функції:
a. управління даними (створення та модифікація об'єктів каналізаційних мереж, збереження властивостей, характеристик, показників, в т.ч. змінюваних в часі);
b. візуалізація на базі геоінформаційної системи об'єктів каналізаційних мереж, а також
їх властивостей;
c. система підтримки прийняття рішень по класифікації об'єктів каналізаційних мереж
за екологічною небезпекою, а також встановлення пріоритетності впровадження природоохоронних заходів.
4. Геоінформаційний модуль у вигляді пошуково-інформаційного он-лайн картографічного
сервісу «Яндекс. Карти», що надає високу деталізацію географічних об'єктів та безліч різних додаткових сервісів, реалізованих в інформаційній системі [2].

Рис. Концептуальна модель інформаційної системи [2]
Моніторинг екологічного стану шахт каналізаційних мереж проводиться на основі сукупності даних, що описують різні характеристики аналізованих об'єктів. Обсяг інформації навіть при
розгляді невеликого числа ділянок та шахт каналізаційних систем дуже великий, що викликає
необхідність систематизувати дані і представити всі характеристики у вигляді єдиної бази даних (банку даних). Для вирішення завдання автоматизації процесу класифікації та оцінки стану
об'єктів каналізаційних систем база даних повинна задовольняти вимогам цілісності та несуперечності, дозволяти швидко та ефективно отримувати доступ до даних, а також здійснювати
пошук й аналізувати необхідну інформацію по різнорідним характеристикам об'єктів каналізаційних систем.
Основною одиницею для проведення класифікації та аналізу стану ділянки каналізаційного
колектора є контрольна шахта цього колектора. Таким чином, основою бази даних є характеристики, що відносяться до контрольної шахті та колектора. Декомпозуємо їх на кілька груп,
що продиктовано, в першу чергу, складністю та великою кількістю різнопланових параметрів, а
також прагненням спростити пошук й аналіз:
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1. Основні дані ділянки - дані про вимірювання концентрації сірководню в різних середовищах (дані про дату вимірювання, значення концентрацій сірководню в атмосфері підсклепіневого простору колектора, концентрація сірководню в стічній воді на ділянці та ін.).
2. Конструктивні дані ділянки - описують конструкцію ділянки (матеріали, дату й тип будівництва і т.д.).
3. Гідравлічні параметри (режими експлуатації, ухил і т.д.).
4. Інші параметри ділянки - додаткові характеристики, що відносяться до контрольної шахти або до каналізаційного колектора.
5. Характеристики шахти - дозволяють зв'язати певну шахту з її географічним положенням
за допомогою адреси розташування шахти та її географічних координат.
6. Характеристики ушкоджень - швидкість корозії, глибина дифузії біогенної сірчаної кислоти в бетон конструкцій та ін.
7. Довідкові дані - відомості для опису тих чи інших характеристик, наприклад, кількість витяжних труб, діаметр шахти, глибина шахти, графіки динаміки концентрації сірководню з
моменту початку контролю, наявність дегазатора, фотознімки шахти та ін.
Інтерфейс складається з головного меню, навігаційного блоку з переліком колекторів та
шахт, і карти м. Харкова, з нанесеними на неї об'єктами каналізаційних мереж (рис. 2, 3) [2 - 4].

Рис. Інтерфейс користувача [2]
Створена інформаційна система – комп’ютерна програма «Моніторинг газоподібних викидів
з каналізаційних мереж», дозволяє на підставі даних про стан каналізаційних мереж оперативно
візуалізувати ділянки мережі, що цікавить користувача, з усіма характеризуючими її екологічними
та експлуатаційними параметрами та дозволяє здійснювати підтримку прийняття рішень у сфері
екологічної безпеки на ділянках, що ідентифікуються програмою як потенційно небезпечні.
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Рис. Інформаційне вікно з основними характеристиками та параметрами шахт [2, 3]
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РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ЗА РАХУНОК ІММОБІЛІЗОВАНОГО БІОЦЕНОЗУ АКТИВНОГО МУЛУ
Корнієнко І.М. Гедзун Є.О.
Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

Проведено дослідження якості біологічного очищення стічних вод на очисних спорудах м. Кам’янське, за результатами якого визначено суттєві порушення за вмістом біогенних елементів, нафтопродуктів, загального заліза; рекомендовано до впровадження завантаження циліндричного
типу, які дозволяють збільшити працюючу біомасу активного мулу в аеротенку та підвищити
ефективність очищення стічних вод.

РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД ЗА СЧЕТ ИММОБИЛИЗИРОВАННОГО БИОЦЕНОЗА АКТИВНОГО ИЛА
Корниенко И.М., Гедзун Е.А.
Днепровский государственный технический университет, г. Каменское, Украина

Проведены исследования качества биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях г. Каменское, по результатам которого определили существенные нарушения по содержанию
биогенных элементов, нефтепродуктов, общего железа; рекомендовано к внедрению загрузки цилиндрического типа, которые позволяют увеличить рабочую биомассу активного ила в аэротенке и повысить эффективность очистки сточных вод.

DEVELOPMENT OF ADVANCED WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY AT THE
EXPENSE O BIOCENOSIS OF THE ACTIVE SLUDGE IMMOBILIZIROVANNOGO
Kornienko I.М., Gedzun E.A
Dneprovskiy State Technical University, Ukraine. Kamenskoe

Quality research of biological treatment of wastewater to treatment facilities of Kamenskoye, which
identified significant violations in content biogenic elements, mineral oil, total iron; recommended for
introduction download cylindrical type, which allow to increase working biomass sludge in aerotenke and
improve the efficiency of wastewater treatment
Господарчий комплекс басейну Дніпра протягом десятирічь розвивався без урахування
економічних і екологічних наслідків для України. В результаті чого склалася вкрай деформована галузь і територіальна структура промисловості, в якій перебільшені базові галузі
паливно – енергетичні, металургійні комплекси та важка промисловість. Це призвело до
гіпертрофованого розвитку крупних промислових центрів Придніпров’я, великих міст та
агломератів. В басейні Дніпра сконцентрована основна група виробництв з перебільшенням “брудних” галузей промисловості (металургійна, хімічна та вугільна), великі енергетичні об’єкти та масиви зрощених земель. Внаслідок чого в економічних районах склалася
кризова водогосподарча та гідроекологічна ситуація, при якій саме проблема захисту водних об’єктів від антропогенного забруднення зворотними водами ставить завдання вдосконалити технологію водоочистки від сполук азоту та фосфору. На теперішній час найбільш
ефективними процесами видалення азоту та фосфору із стічних вод визнані біологічні процеси нітрифікації - денітрифікації та дефосфотації [1].
Присутність у воді азоту викликає негативні наслідки, найбільш небезпечними серед
яких вважаються:
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-

іонізація солей азоту, яка призводе до звільнення NH3, який є токсичним для флори і фауни;
нітрити, які утворюються з амонію, здатні підвищити концентрацію метгемоглобіну
у крові, знизити активність дегідрогенази та порушити центральну нервовову систему у риб;
- у результаті окислення амонійного азоту знижується концентрація розчиненого кисню у водоймах;
- збільшується хлоропоглинання водою та знижується ефективність знезараження
води для побутово-питних потреб [2].
Азот амонійний та фосфати належать до біогенних елементів, які призводять до розвитку водоростей, підвищення ступеню цвітіння води з усіма негативними наслідками [3,4].
В Україні більш розповсюдженими спорудами для проведення біологічного очищення
стічних вод вважаються аеротенки .
Інтенсивність процесу окислення в аеротенках залежить від чинників: відповідності
технологічних параметрів, температури, співвідношень концентрації розчиненого кисню
та дози активного мулу до об’єму стічної води, балансу джерел біогенних елементів; адаптованості живих організмів, утворення специфічної мікрофлори під час очищення концентрованої стічної води та симбіотичного характеру життєдіяльності мікробних асоціацій.
Виходячи з актуальності проблем водоочистки стічних вод в м. Кам’янське сформульовано мету дослідницької роботи – дослідження якості біоочистки стічних вод в аеротенках;
розробка рекомендацій щодо підвищення ступеню очистки стічних вод .
Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі:
- дослідження технології біологічної очистки стічних вод на лівобережних очисних
спорудах м. Кам’янське;
- виявлення недоліків в роботі очисних споруд з з’ясуванням причин неякісної очистки стічних вод;
- розробка рекомендацій щодо підвищення ступеню біологічної очистки стічних вод з
застосуванням сучасного біотехнологічного методу – іммобілізації біоценозу.
Аналітичний контроль показників якості стічної води здійснювали по стандартним методикам для акредитованих лабораторій з контролю якості очистки стічної води. На прикладі досліджень очисних споруд м. Кам’янське виявлено відхилення від встановлених норм
таких інгредієнтів: азоту амонійного, фосфатів, сухого залишку, нафтопродуктів.
Проведений аналіз роботи очисних споруд показав, що до основних недоліків в системі
очищення можна віднести:
підвищення концентрації стічних вод внаслідок встановлення лічильників (очисні
споруди розраховані на пропускну здатність по стічним водам – 40 тис.м³/добу, але за
фактом - 18 тис.м³/добу );
- нерівномірне надходження стічних вод впродовж доби;
- недосконала очистка стічних вод в системі аеротенк-відстійник (відсутність почергових процесів нітри- денітрифікації, біообростання споруд;
- недосконале зневоднення відпрацьованого мулу в мулоущільнювачі (вологість осаду
після ущільнення складає 90% ;
- недосконала доочистка стічних вод в біоставках.
Обстеження режиму роботи очисних споруд дозволило зробити висновок, що фактична
потужність очисних споруд менша за проектну. За проектом очисні споруди розраховані на
40 тис. м³/добу, а фактична кількість стоків складає 18 тис. м³/добу. Час перебування активного мулу в регенераторах складає 16 годин, тобто у 2 рази більше норми.
Під час обстеження роботи систем „первинні відстійники – аеротенки” та „аеротенки-вторинні відстійники” встановлено, що на очисні споруди подача стічної води здійснюється
нерівномірно як протягом доби, так і в межах року. При цьому якість стічної води на вході в
очисні споруди залишається нестабільною. Основні показники якості – азот і фосфати – не
тільки коливаються в широких межах, а й часто перевищують норми ГДК. Якість зворотних
вод за більшістю показників коливається в широких межах і корелюється з якістю стічної
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води, яка надходить на очисні споруди. У ході досліджень зафіксовано подачу перемінної
кількості стічної води, яка подається до аеротенків, що залежить від нерівномірності споживання населенням питної води протягом доби.

За результатами вимірювань, подача стічної води на очисні споруди протягом однієї
доби вкрай нерівномірна. Спостерігається низька швидкість вночі, приблизно від 23 до 5
години. Пікова подача припадає на 8 і 20 годину доби. Відхилення від середнього показника
в подачі стічної води складає:
- у бік збільшення 930-730 = 200 м³/год;
- у бік зменшення 730-470 = 260 м³/год.

При існуючій технології, коли відбувається постійне коливання кількості стічної води,
неможливо досягти зниження остаточного вмісту азоту амонійного, фосфатів та завислих
речовин у зворотних водах на очисних спорудах м. Кам’янське , внаслідок створення нестабільних умов роботи для біоценозу, який постійно перебуває в режимі залпових скидань
забруднюючих речовин. Нерівномірність подачі стічної води до аеротенків призводить до
утворення застійних зон через незначну циркуляцію активного мулу. Під час злежування
мулу відбувається створення сприятливих умов для розмноження круглих червів Nematoda,
які є небезпечні в епідеміологічному плані, бо є гельмінтами, які знаходяться в кишечнику
людини та тварин, спричиняючи тяжкі захворювання печінки, жовчних шляхів та нервової
системи. При скиді стічної води до р. Дніпро зростає екологічна небезпека інвазування населення при контакті з водою. Зазначені проблеми низької якості очищення стічної води
притаманні багатьом типовим очисним спорудам, тому і потребують своєчасного вирішення. Під час досліджень очисних споруд виявлено, що повторне забруднення очищеної стічної води відбувається внаслідок біообростання стінок споруд. Для вирішення поставленого
питання рекомендовано збільшити дозу активного мулу в аеротенку без використання зайвих енерговитрат за рахунок іммобілізації біоценозу.
Розробка належить до біологічної очистки стічної води від важких металів та біогенних
елементів і може використовуватися в аеротенках і біотенках для іммобілізації біоценозу
активного мулу з метою збільшення їх біомаси. В основу винаходу покладене завдання вдосконалення роботи аеротенку, в якому завдяки розташуванню циліндричних завантажень
забезпечується активізація іммобілізованих властивостей живих організмів, створення
сприятливих умов існування та розмноження специфічних гідробіонтів та активного мулу,
які запобігають процесам вторинного звільнення азоту та фосфору до очищеної стічної
води, внаслідок біоорганічного розкладу. Гідробіонти володіють потужними біоакумуляційними властивостями по відношенню до важких металів. Впровадження завантаження
дозволить без зайвих енерговитрат підвищити дозу активного мулу шляхом його іммобілізації.
Для реалізації встановлених параметрів якісної очистки стічної води шяхом дотримання
дози активного мулу до 3 г/дм³ та збільшенням біомаси специфічних організмів та біоценозу активного мулу без завих енерговитрат, розроблено циліндричне завантаження, яке
вирішить поставлені завадання.

Поставлена задача вирішується тим, що в аеротенк для біологічної очистки стічної води
занурюється завантаження, виконане у формі циліндра з полімерного матеріалу (1) з перфорованою поверхнею (3), усередині якого співвісно установлена багатоярусна вставка (4),
виконана у вигляді горизонтальних дисків з флізіліна (5), розташованих один над другим
на одній осі, з утворенням між ними і внутрішньою бічною поверхнею циліндра кільцевого
зазору, крім того, флізіліном (2) покрита внутрішня циліндрична поверхня завантаження
(рис.1).
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Рис. 1. Завантаження для аеротенка – вигляд в аксонометрії та вертикальному перерізі: 1 – полімерний циліндр, 2 – флізілін, 3 – отвори, 4 – вставка, 5 – диски
Виконання активної поверхні завантаження у вигляді перфорованого циліндру з багатоярусною вставкою в декілька разів збільшує її активну площу, забезпечує рівномірну циркуляцію,
запобігаючи утворенню застійних зон, сприяє підвищенню іммобілізації живих організмів в
умовах обмеженої гідродинамічної дії потоку, що призводить до підвищення якості біологічного
очищення стічної води від важких металів та амонію сольового, фосфатів за рахунок збільшення
біомаси живих організмів.
Обробка внутрішньої частини завантаження синтетичною тканиною типу флізілін, яка має
шпаристу розвиту поверхню, створює оптимальні умови життєдіяльності біоценозу. Конструктивною особливістю завантаження є багатоярусна вставка у вигляді синтетичних дисків, яка
створює оптимальні умови розмноження гідробіонтів та виконує функції носія.
Принцип роботи аеротенка з завантаженням відображено на рис. 2.

Рис. 2. Загальний вигляд аеротенка з завантаженням: 1 – аеротенк, 2 – підвід води, 3 – підвід
мулу, 4 – завантаження, 5 – гнучка трубка, 6 – синететичне волокно, 7 – перекладина, 8 – система виводу
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Стічна вода з активним мулом потрапляє по системах підводу (2 і 3) до аеротенку (1). У разі їх
контакту з завантаженням (4), яке закріплюється гнучкою полімерною трубкою (5), підвішується на синтетичному волокні (6) до перекладини (7) на глибину 3 м, здійснюється іммобілізація
специфічних гідробіонтів та активного мулу. Їх іммобілізації та збільшенню біомаси сприяє покриття внутрішньої поверхні циліндра синтетичним матеріалом – флізіліном – який має розвиту шпаристу поверхню. Горизонтальні диски з флізіліну сприяють процесу розмноження живих
організмів, а саме закріпленню коконів на поверхнях дисків, які значно збільшують загальну
активну поверхню завантаження. Завдяки перфорованій поверхні циліндра забезпечується постійний масообмін суміші активного мулу і стічної води. У разі взаємодії суміші активного мулу,
стічної води та гідробіонтів Herpobdellaoctoculata та Asellusaquaticus відбувається біоакумуляція
важких металів – заліза, кадмію, марганцю, міді, кобальту, цинку та свинцю. Завдяки харчовим
особливостям гідробіонтів здійснюється відновлення активного мулу та споживання застарілих
форм біоценозу, водоростей. По закінченню біологічного процесу суміш очищеної стічної води та
мулу відводяться по системі (8). Запропоноване завантаження легко виготовити в умовах комунальних підприємств при незначних капіталовкладеннях, воно не вимагає спеціальних навиків
в обслуговуванні та може експлуатуватися довгий час. За потребою в регенерації, завантаження
легко підіймається, промивається водою і знову занурюється до аеротенків без їх позпланової
зупинки на промивку та очистку стінок залізобетонних споруд. Запропонована конструкція завантажень може бути застосована на інших очисних спорудах з метою збільшення біомаси активного мулу та попередженню обростання стінок споруд з урахуванням розмірів аеротенків
або біотенків.
Висновки. За результатами проведених досліджень, виявлено суттєві порушення в роботі
очисних споруд м. Кам’янське, які зумовлені коливанням кількості стічних вод на протязі доби.
Розроблено завантаження для збільшення біомаси біоценозу активного мулу в аеротенку та
попередження його біообростання. Наведено опис технології очищення стічних вод з використанням завантежень, направлених на збільшення біомаси активного мулу. експериментами
доведено збільшення біомаси з 1 г/дм³ активного мулу до 3,51 г/дм³. Шляхом мікроскопії іммобілізованого біоценозу, доведено ефективність використання завантаження, яке сприяє покращенню видового складу біоценозу шляхом зниження кількості нитчастих мікроорганізмів.
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ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ
ВОД ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ В АЕРОТЕНКАХ–ВИТИСКУВАЧАХ
З ЗАВИСЛОЮ ТА ЗАКРІПЛЕНОЮ БІОМАСОЮ
Олійник О.Я.
Інститут гідромеханіки НАН України, м. Київ, Україна
Айрапетян Т.С.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,
м. Харків, Україна

Наведена математична модель розрахунку кисневого режиму при очищенні стічних вод від органічних забруднень в аеротенках-витискувачах з завислою та закріпленою біомасою.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ КИСЛОРОДНОГО РЕЖИМА ПРИ ОЧИСТКЕ
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В АЭРОТЕНКАХ–
ВЫТЕСНИТЕЛЯХ СО ВЗВЕШЕННОЙ И ПРИКРЕПЛЕННОЙ БИОМАССОЙ
Олейник А.Я.
Институт гидромеханики НАН Украины, г. Киев, Украина
Айрапетян Т.С.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова,
г. Харьков, Украина

Приведена математическая модель расчета кислородного режима при очистке сточных вод от
органических загрязнений в аэротенках-вытеснителях со взвешенной и прикрепленной биомассой

THEORETICAL CALCULATIONS OF THE OXYGEN REGIME DURING WASTEWATER
TREATMENT FROM ORGANIC POLLUTION IN AERATION TANK WITH SUSPENDED
AND FIXED BIOMASS
Oleynik A.Ya
Institute of Hydromechanics of the NAS of Ukraine, с.Kiev, Ukraine
Airapetian T.S.
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, c. Kharkiv, Ukraine

A mathematical model for the calculation of the oxygen regime in wastewater treatment from organic
pollutants in aeration tank with suspended and fixed biomass is given.
В практиці очищення міських, побутових і подібних за складом стічних вод широке розповсюдження одержали біологічні методи очищення в біореакторах-аеротенках. Ефективність вилучення забруднень в аеротенках біологічними методами можна значно підвищити якщо поряд
з завислим біоценозом (активним мулом) забезпечити влаштування в об’ємі споруди додаткового завантаження (сіток, насадок і т.п.), на поверхні якого утворюється біоплівка з високою концентрацією мікроорганізмів [1-6].
Відомо, що в залежності від гідродинамічного режиму руху рідини біореактори-аеротенки
поділяються на аеротенки-змішувачі та аеротенки-витискувачі [7-10]. В сучасних умовах більш
повно та ґрунтовно з використанням математичного моделювання розроблені методи розрахунку аеротенків-змішувачів і недостатньо аеротенків-витискувачів, хоча останні мають суттєві
технологічні переваги при очищенні стічних вод.
В обох випадках вилучення органічних забруднень (ОЗ), яке розглядається в даній статті, відбувається в аеробних умовах, тобто при споживанні кисню, необхідного для окислення ОЗ, то
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необхідно існуючими технологіями аерації забезпечити такий кисневий режим в реакторі, при
якому кінетика реакції очищення не буде лімітуватись киснем, який знаходиться в реакторі.
При цьому виконаний аналіз показав про суттєві відмінності, які існують в технологіях постачання кисню (повітря) в об’єм аеротенка-змішувача і витискувача та особливості його споживання завислим (активним мулом) і закріпленим (біоплівкою) біоценозом. Оцінку та аналіз
кисневого режиму в аеротенку-змішувачу на основі реалізації математичної моделі розглянуто
в роботі [11]. В наведеній статті побудовано та реалізовано математичну модель кисневого режиму при вилученні ОЗ в аеротенках-витискувачах завислим і закріпленим біоценозом, яка описується в загальному випадку рівнянням
(1)
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- потік розчиненого кисню, який поступає до поверхні біоплівки через пограничний шар,
- об’ємний коефіцієнт масопередачі,
- загальна площа поверхні біоплівки в аеротенку,
- витрата і об’єм аеротенка,
- відповідно об’єми рідини та завантаження в об’ємі
- відповідно концентрації кисню в біоплівці, на поверхні біоплівки, в
аеротенку,
аеротенку і в стічній воді на вході в аеротенк, z - координата, яка змінюється по товщині біоплівки. Пояснення інших параметрів наведено нижче.
В загальному випадку швидкості реакцій використання кисню, які відбуваються в біоплівці
і в аеротенку з врахуванням можливих при цьому затрат кисню на вилучення продуктів відмирання мікроорганізмів, описуються такими рівняннями [4, 10]

Тут

- відповідно константи відмирання мікроорганізмів в біоплівці і активТут, нагадаємо,
ного мулу в аеротенку,
- відповідно відомі стехіометричні коефіцієнти витрати
кисню при окисленні одиниці ОЗ і для самоокислення продуктів відмирання мікроорганізмів
в біоплівці та активного мулу. Позначення інших величин в наведених рівняннях приведені в
роботах [4, 11].
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Для оцінки впливу наведених механізмів забезпечення та споживання кисню при вилученні
ОЗ доцільно розглянути граничні випадки роботи аеротенка в системі біологічного очищення
стічних вод.
1. У випадку, коли відсутня закріплена біомаса (додаткове завантаження) вилучення ОЗ відбувається тільки завислим активним мулом, для забезпечення та споживання кисню наведені
рівняння розв’язуються при =0. Розрахунок параметрів кисневого режиму в цьому випадку з
врахуванням особливостей систем подачі кисню і режиму роботи аеротенка розглядалось зокрема в роботі [10].
2. У випадку, коли вилучення ОЗ відбувається тільки закріпленою на завантаженні біомасою,
тобто при неврахуванні дії звавислого активного мулу, наведені рівняння розв’язуються при =0.
3. В даному випадку, коли вилучення ОЗ в аеротенку відбувається за рахунок зваженого та
закріпленого біоценозу при визначенні оптимальних параметрів його роботи, а можливі різні
варіанти його розташування в об’ємі (в плані) аеротенка та прийняття необхідної площі поверхні біоплівки
(елементів завантаження). При цьому елементи завантаження (насадки, сітки
тощо) можуть бути розташовані по всьому об’єму аеротенка або більш щільно і комплексно тільки на його окремих ділянках. В залежності від технологічної схеми розташування в аеротенку
елементів завантаження по довжині (в об’ємі) і в зв’язку з цим прийнятих реакцій в біоплівці і
аеротенку загальні рівняння можна значно спростити.
Технологічна схема аеротенка-витискувача складається із двох частин, яких будемо називати
реакторами 1 і 2. Тут можливі два випадки.
В першому випадку в першій частині розташовано реактор 1, в якому вилучення ОЗ відбувається за рахунок закріпленої біомаси, яка формується на ділянці реактора 1 на встановленому завантаженні, в другій частині – реакторі 2 вилучення ОЗ відбувається завислою біомасою (активним мулом), тобто працює як звичайний аеротенк-витискувач. В цьому випадку для визначення
концентрації кисню в реакторах 1 і 2 використовуємо загальне рівняння (2). При цьому,так як в
реактор 1 довжиною безпосередньо поступають стічні води, які мають значну початкову концентрацію
, то буде доцільним вилучення ОЗ в реакторі 1 прийняти за реакцією нульового порядку, а в реакторі 2 довжиною - першого порядку. Для забезпечення киснем утилізації
ОЗ прийнято в реакторах нульового порядку.
В другому випадку навпаки, в реакторі 1 вилучення ОЗ відбувається за рахунок завислої
біомаси (активного мулу), тобто працює як звичайний аеротенк-витискувач, а в реакторі 2
вилучення ОЗ відбувається переважно за рахунок закріпленої біомаси на встановленому тут
завантаженні. Зазначимо, що така технологічна схема очищення з практичної точки зору
буде доцільною і більш відповідає сучасним вимогам забезпечення високої ступені очищення [7], бо в існуючих традиційних аеротенках доочищення виконати надто складно та не
економічно.
В цьому випадку для визначення концентрації кисню в реакторах 1 і 2 будемо використовувати загальні рівняння (2). При цьому, так як в реактор 1 довжиною безпосередньо поступає
стічна вода, яка має значну початкову концентрацію то буде доцільним вилучення ОЗ в реакторі
1 активним мулом прийняти за реакцію нульового порядку, а в реакторі 2 довжиною , де відбувається переважно доочищення ОЗ закріпленим біоценозом (біоплівкою) – за реакцією першого
порядку. Як і в попередньому випадку для забезпечення киснем утилізацію ОЗ прийнято в реакторах нульового порядку.
Згідно запропонованим моделям і методам розрахунку забезпечення киснем процесів вилучення ОЗ зводиться зазвичай до визначення відомих коефіцієнтів масопереносу
і
і
пов’язаних з їх визначенням інших параметрів. Якщо технологічні схеми подачі кисню та особливості його використання в аеротенках з активним мулом досліджувались в достатній мірі, то
в спорудах в яких вилучення ОЗ відбувається закріпленою на елементах завантаження біомасою
(біоплівкою) безпосередньо дослідження кисневого режиму проведено недостатньо. При цьому приймалось, що процес вилучення ОЗ не лімітується киснем, тобто забезпечений достатній
кількості і підтримувався переважно концентрацією близькою до концентрації насичення. Між
іншим процес забезпечення киснем мікроорганізмів в закріпленій біоплівці та завислих у ви219
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гляді пластівців активного мулу дещо відрізняються, що потрібно враховувати при розрахунках
споживання кисню при утилізації забруднень закріпленою та завислою біомасою.
Врахування цих особливостей при розрахунках кисневого режиму в реакторах з завислою і
закріпленою біомасою, що в основному зводиться до обґрунтування визначення коефіцієнтів
і
наведено в нашій роботі [12].
Висновок. Реалізація запропонованих моделей і методів розрахунку дозволяє оцінити вплив
різних факторів очистки в аеротенках-витискувачах і обґрунтувати найбільш економічні та
ефективні параметри видалення ОЗ в цих спорудах з завислою та закріпленою біомасою в тому
числі з урахуванням забезпечення процесу окислення необхідної кількості кисню.
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЁХИЛОВОЙ СИСТЕМЫ АНАЭРОБНОАЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ СТОЧНЫХ ВОД
Эпоян С.М.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина
Сорокина Н.В., Фесик Л.А.
Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса, Украина

В работе приведено теоретическое обоснование возможности применения анаэробно-аэробной
технологии очистки сточных вод в установке малой производительности

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРЬОХМУЛОВОЇ СИСТЕМИ
АНАЕРОБНО-АЕРОБНОЇ ОЧИСТКИ МАЛИХ ОБ'ЄМІВ СТІЧНИХ ВОД
Епоян С.М.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна
Сорокіна Н.В., Фесік Л.О.
Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса, Україна

У роботі наведено теоретичне обґрунтування можливості використання анаеробно-аеробної
технології очистки стічних вод в установці малої продуктивності

THE GROUNDING OF APPLICATION THE THREE-STEP SLUDGE SISTEM OF
ANAEROBIC-AEROBIC BIOLOGICAL TREATMENT SMALL VOLUMES OF SEW-AGE
S.M. Epoyan
Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkov, Ukraine
N.V. Sorokina, L.A. Fesik
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa, Ukraine

The theoretical grounding of possibility of application of anaerobic-aerobic technology of sewage treatment
in the plant of small productivity is considered
Установки для очистки малых объемов сточных вод, как правило, не обеспечивают доведение качества очистки до требований к сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения по
концентрациям различных форм азота, БПКПОЛН, взвешенных веществ.
Целью работы является решение данной проблемы при помощи совместной работы прикрепленных и свободноплавающих микроорганизмов при рециркуляции определенного объема
возвратного активного ила.
Технологическая схема локальной очистки сточных вод в установке малой производительности (УМП) включает анаэробную обработку в септике, аэробную нитри-денитрифицирующую
обработку в аэробном трехступенчатом биореакторе (первая ступень – денитрификатор, вторая – нитрификатор, третья – биореактор доочистки сточных вод) с сообществом прикрепленного и свободноплавающего биоценозов, вторичный отстойник (между второй и третьей ступенями биореактора), обеззараживание СВ.

Роль септиков в усреднении состава и расхода сточных вод
За время пребывания стоков в септике происходят процессы отстаивания, анаэробного разложения органических и минеральных примесей, перемешивание газами брожения, а также тепловыми и плотностными токами различных порций сточных вод, накопление на поверхности
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жидкости в септике жировой плёнки, исключающей поступление кислорода воздуха в объём находящейся в септике сточной жидкости.
Обычные бытовые сточные воды от коттеджей снижают величину окислительно-восстановительного потенциала до – 200…– 300 мВ, при которой происходит восстановление сульфатов
до сульфитов, сульфидов и тиосульфатов. Жизнедеятельность анаэробных микроорганизмов
обеспечивает деструкцию сложных органических веществ, например, СПАВ, жиров, белков,
углеводов до более простых соединений, легко усваиваемых аэробными микроорганизмами.
Метановые бактерии трансформируют органические вещества в метан и углекислоту, поэтому
буферность анаэробно обработанного стока существенно выше, чем исходной сточной жидкости. Залповые сбросы прокисших продуктов, щелочей очень мало влияют на pH выходящей из
септика сточной жидкости [1, 7].

Нитри-денитрифицирующий активный ил и конструктивное оформление аэротенка
и вторичного отстойника для УМП
Глубоко восстановленная среда анаэробно обработанных сточных вод и имеющиеся в них
восстановленные соединения, например, серы, способствуют протеканию процессов денитрификации в месте схода двух потоков: потока исходной сточной жидкости из септика и потока
возвратного активного ила из вторичного отстойника [3, 6]. Для рационального использования
свойств стоков имеет смысл обособление объёма аэробного биореактора, где сходятся вышеназванные потоки. Объём этого отсека зависит от соотношения расходов двух потоков и требуемого для полной денитрификации нитратов времени.
В свою очередь, соотношение расходов потоков зависит от количества азота аммонийного в
исходной сточной жидкости. Можно принять соотношение расходов потоков qi – стока из септика и qваи – расхода возвратного активного ила равным:
						

		

(1)

где
– концентрация азота аммонийного в стоке, выходящем из септика, мг/дм³;
– допустимая концентрация азота аммонийного в смеси двух потоков, мг/дм³, при окислении которой
образуется с учетом расходования части азота аммонийного на прирост биомассы микроорганизмов не более 40 мг [
]/дм³ (или 9,1 мг [
]/дм³ – предельно допустимая концентрация в
= 15 мг [
]/дм³.
воде водоемов рыбохозяйственного назначения [2]). С запасом принимаем
Конечно имеется в виду, что очищенная сточная жидкость, идущая с возвратным активным
илом, содержит не более 0,39 г/м³ [
] [2].
Учитывая содержание азота аммонийного в стоках, прошедших обработку в септиках, в пределах
20…50 мг/дм³, величина соотношения qваи/qi может меняться от 1 до 3 [8]. Величина этого соотношения сказывается при одной величине qi на конструктивном решении вторичного отстойника для разделения потока иловой смеси из аэротенка, а также на конструкции биореактора-денитрификатора.
Различаются отсеки биореакторов и системы воздухообеспечения. Если в первом отсеке необходимо иметь растворённого в воде кислорода на уровне 1…2 мг О2/дм³, то во втором отсеке
не менее 3…4 мг О2/дм³ [4]. В первом отсеке основной источник кислорода – нитраты потока
возвратного активного ила и очищенной сточной жидкости, во втором отсеке – только воздух
мелкопузырчатой системы аэрации. В первом отсеке воздух является скорее средством создания
массообмена между жидкостью и биоценозом прикреплённых микроорганизмов, во втором отсеке обе функции воздуха (источник кислорода и средство массообмена) чрезвычайно важны [6].
Конструктивное оформление вторичного отстойника имеет большое значение при обеспечении высокой ферментативной активности свободноплавающего автотрофного нитрифицирующего активного ила. Обычно нагрузку на площадь зеркала воды во вторичном вертикальном отстойнике принимают не более 1,5 м³/(м²×ч) [4].
Для расходов свыше 1 м³/ч уже имеет смысл применять в качестве вторичных отстойников
тонкослойные пульсационные илоотделители, т.к. площадь зеркала воды их полочного пространства в 5 раз меньше, чем у вертикальных отстойников.
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Доочистка сточных вод
Доочистка биологически очищенных сточных вод при реализации принципа биоконвейера
должна осуществляться задействованием гидробионтов третьего трофического уровня – фильтраторов-седиментаторов типа моллюсков, коловраток, клещей, червей и т.д. Гидробионты
третьего трофического уровня, пропуская через себя массу воды, отцеживают и поедают задерживаемые микроорганизмы первого и второго трофических уровней. При этом зольность их
фекалий и псевдофекалий возрастает до 50…60 % [5]. Эти фекалии и псевдофекалии скомпонованы в маленькие комочки длиной 1–3 мм, д= 0,5–1 мм, покрытые оболочками из полимерного
материала. Эти комочки легко оседают при отстаивании.
В биореакторе доочистки сточных вод, вынесенные взвеси трансформируются в пищевой
системе фильтраторов-седиментаторов в прирост биомассы и численности зоопланктона, в фекалии и псевдофекалии, в углекислоту и воду, в другие растворённые в воде соли.
Остаточное содержание взвесей и БПКПОЛН в доочищенной сточной жидкости может быть гарантировано на уровне 5 мг/дм³ при содержании азота аммонийного, нитритов, СПАВ, нефтепродуктов на уровне значений ПДК рыбохозяйственных водоёмов.
Выводы
1. Предварительная анаэробная стадия обработки сточных вод в УМП необходима и обязательна с учетом возможности залповых поступлений высоких концентраций органических веществ, СПАВ, ионов металлов и т.д.
2. Применение трехиловой системы сообществ аэробных свободно плавающих и прикрепленных микроорганизмов, рассредоточенных в пространстве, вместо одного свободноплавающего активного ила с созданием поэтапно специфических условий для протекания процессов
денитрификации, нитрификации и аэробной минерализации дает выигрыш в величине удельной скорости окисления загрязнений в 2÷3раза, следовательно, приводит к уменьшению объемов емкостных сооружений.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІЧНИХ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН
ПІД ЧАС ОСВІТЛЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
А.О. Машкара, А.А. Остапенко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Показана ефективність використання хімічних допоміжних речовин у процесі освітлення стічних вод, в яких міститься значна кількість волокнистих матеріалів. Визначено, що раціональна
витрата Ультрарез 200 в кількості 5 мг/дм³ забезпечує ефективність освітлення стічної води
до 64 %.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ СТОЧНЫХ ВОД
А.А. Машкара, А.А. Остапенко
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Показана эффективность использования химических вспомогательных веществ в процессе
осветления сточных вод, в которых содержится значительное количество волокнистых материалов. Определено, что рациональное расходование Ультрарез 200 в количестве 5 мг / дм³
обеспечивает эффективность освещения сточной воды до 64%.

ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF CHEMICAL SUBSTANCES DURING
WASTEWATER LIGHTENING
A. Mashkara, A. Ostapenko
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute", Kyiv, Ukraine

It is shown that the effectiveness of tray waters lightening, which contain a significant amount of fibrous
materials, increases with the use of chemical auxiliaries. It is determined that the rational use of Ultrarez
200 - 5 mg/dm³ ensures the efficiency of lightening of tray water on the level of 64%.
При переході на замкнуту систему водокористування в оборотних водах відбувається концентрування забруднень. Накопичення дисперсних речовин призводить до забруднення одягу машин,
збільшення концентрацій мікроорганізмів – до інтенсивного слизеутворення обладнання, а висока
мінералізація водних потоків в сукупності з деякими факторами визиває корозію обладнання. Відомо, що при відстоюванні полідисперсних суспензій на першому етапі осідають частинки з найбільшою гідравлічною крупністю [1]. При попередньому відстоюванні води з неї видаляється основна
маса зважених часток, які можуть взаємодіяти з коагулянтами і флокулянтами. Але з іншого боку,
крупнодисперсні частки можуть бути центрами коагуляції або флокуляції та сприяти підвищенню
ефективності очищення води. Тому попереднє відстоювання води з одного боку дозволяє видалити
з неї частки з великою гідравлічною крупністю, знизити вміст завислих речовин, а отже зменшити
витрати реагентів. Аналіз літературних даних показав [2-3], що із загальної кількості свіжої води, що
використовується, не більше ніж 30% витрачається безпосередньо на технологічні потреби, інша її
частина витрачається на обслуговування обладнання (ущільнення, охолодження, створення водяного кільця вакуум- насосів, систем теплорекуперації). Однак частина свіжої води може бути замінена водою, що повторно використовується після механічно-хімічного або біологічного очищення.
Тому необхідно було дослідити ефективність хімічних допоміжних речовин під час освітлення стічної води і дуже важливо досягти освітлення води на стадії відстоювання. Враховуючи те,
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що використання хімічних допоміжних речовин є катіонними полімерами, які ефективно взаємодіють з негативно зарядженими частинками в стічній воді, доцільно їх використовувати як
флокулянти в процесі очищення на локальних спорудах.
Для вивчення процесів освітлення фільтрату відстоюванням була використана виробнича вода з каламутністю 2900 мг/дм³ і 9540 мг/дм³. Виробничу воду після інтенсивного перемішування з хімічними допоміжними речовинами відстоювали від 1 до 3 год. Для дослідження використано такі хімічні допоміжні речовини як: Ультрарез 200, Fennostrength PА 21 та
глинозем.
Таблиця 1 - Вплив виду хімічних допоміжних речовин та їх витрат на освітлення стічної підсіткової води за початкової каламутності 2900 мг/дм³

Вид хімічних
допоміжних
речовин

Ультрарез 200

Fennostrength
PА21

Глинозем
(витрати по
Αl2O3)

Час
Початкова
освітлення, каламутність
год
води, мг/дм3
1

1100,1

2

922,1

3

890,2

1

1100,1

2

922,1

3

890,2

1

1100,1

2

922,1

3

890,2

Витрата
хімічних
допоміжних
речовин, мг/дм3
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
10
20
10
20
10
20

Кінцева
каламутність
води, мг/дм3

Ступінь
освітлення
води, %

685,4
412,3
579,0
390,0
520,0
320,0
700,6
502,3
672,0
465,4
560,3
432,6
765,0
620,4
642,3
520,1
562,1
440,3

37,6
62,5
37,2
57,7
42,0
64,1
36,3
54,3
27,1
49,5
37,0
51,4
30,4
43,6
30,3
43,0
36,8
50,5

Із таблиці 1 видно, що після відстоювання основна маса волокна осідає, і при цьому освітлення стічної води при використанні Ультрарез 200 навіть за витрат 0,5 мг/дм³ відбувається досить
ефективно. Кращі результати було отримано при використанні Ультрарез 200 за витрат 5 мг/дм³,
в результаті чого ступінь освітлення склала 64,1 %. Найменшу ефективність забезпечив глинозем
навіть за витрат 20 мг/дм³ – 50,5 %.
Каламутність води в основному обумовлена колоїдними і дрібнодисперсними домішками.
Більшу частину з них складають залишки крохмалю, який потрапив в підсіткові води, мінеральні домішки, залишки наповнювачів.
Таблиця 2 - Вплив виду хімічних допоміжних речовин та їх витрат на освітлення стічної води за
початкової каламутності 9540 мг/дм³

Вид хімічних
Час
Початкова
допоміжних освітлення, каламутність
речовин
год
води, мг/дм3
Ультрарез
200

1

1979,6

Витрата
хімічних
допоміжних
речовин, мг/дм3
0,5
5

Кінцева
каламутність
води, мг/дм3

Ступінь
освітлення
води, %

931,5
910,6

52,3
54,0
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Fennostrength
PА21

Глинозем
(витрати по
Αl2O3)

2

1820,3

3

1790,4

1

1979,6

2

1820,3

3

1790,4

1

1979,6

2

1820,3

3

1790,4

0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
0,5
5
10
20
10
20
10

925,4
905,3
918,5
890,2
950,2
930,4
943,0
915,2
933,0
900,0
943,8
930,0
933,1
920,6
922,0

49,2
50,3
48,7
50,28
52,0
53,5
48,2
49,7
47,8
49,7
52,3
53,0
48,7
49,4
48,5

У даній роботі ефективність хімічних допоміжних речовин при освітленні використовували
лише методом відстоювання. Очевидно, що дані реагенти також можуть мати високу ефективність під час очищення води методом флотації та доочищення методом фільтрування. Із досвіду
експлуатації очисних споруд відомо, що каламутність води на механічних фільтрах знижується
на 1-2 порядка у порівнянні з відстоюванням води.
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ОЧИСТКА ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗЕЛЕНИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ
CHLORELLA VULGARIS
Левтун І.І., Голуб Н.Б.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Розглянуто можливість проведення доочищення стічних вод від сполук азоту за допомогою зелених мікроводоростей Chlorella vulgaris. Показано, що ефективність очищення залежить від форми нітрогену і складає 0,1 г/дм³ на 1 г сухої біомаси за добу для нітрату та 0,12 г/дм³ на 1 г сухої
біомаси за добу для іонів амонію. Біомасу мікроводоростей, що утворюється, можна використовувати як кормову добавку, енергоносій та добриво.

ОЧИСТКА ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ЗЕЛЕНЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ
CHLORELLA VULGARIS
Левтун И.И., Голуб Н.Б.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Рассмотрена возможность проведения доочистки сточных вод от соединений азота с помощью
зеленых микроводорослей Chlorella vulgaris. Показано, что эффективность очистки зависит от
формы азота и составляет 0,1 г / дм³ на 1 г сухой биомассы в сутки для нитрата и 0,12 г / дм³ на
1 г сухой биомассы в сутки для ионов аммония. Биомассу микроводорослей, можно использовать
как кормовую добавку, энергоноситель и удобрение.

WATER PURIFICATION USING GREEN ALGAE CHLORELLA VULGARIS
Levtun I.I., Golub N.B.
National technical university of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute»,
Kyiv, Ukraine

The possibility of sewage purification from nitrogen compounds using green algae Chlorella vulgaris is
considered. It has been shown that the purification efficiency depends on the nitrogen form and reaches
0.1 g/dm³ per gram of dry biomass per day for nitrate and 0.12 g/dm³ per gram of dry biomass per day
for ammonium ions. Microalgae biomass can be used as a feed additive, energy carrier and fertilizer.
Органічні та неорганічні речовини, що потрапляють в оточуюче середовище разом зі стічними водами внаслідок побутової, агрикультурної та промислової діяльності призводять до
забруднення. Типові первинні і вторинні процеси очищення стічної води широко застосовують
для видалення легко осаджуваних матеріалів та утилізації органічних речовини у складі стічних
вод. Але стічні води, навіть після вторинного очищення, також містять неорганічний нітроген та
фосфор які спричинюють евтрофікацію та погано розчинні органічні речовини і важкі метали,
що призводять до довгострокових проблем. Використання культури мікроводоростей є цікавим
рішенням для обробки стічних вод, оскільки вони забезпечують третинне біологічне очищення
у поєднанні з виробництвом потенційно цінної біомаси, яка може бути використана для виробництва біопалива. Використання мікроводоростей дозволяє вирішити проблему третинної обробки завдяки здатності мікроводоростей використовувати неорганічний азот і фосфор, також
вони здатні видаляти важкі метали, та деякі токсичні органічні сполуки.
Метою роботи є встановлення ефективності очищення стічних вод від сполук азоту за допомогою мікроводоростей Chlorella vulgaris.
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Після вуглецю, азот і фосфор є основними компонентами для водоростей для росту біомаси.
Азот надходить переважно з стічних вод шляхом метаболічної конверсії і більше 50% фосфору
надходить з миючих засобів. Основними формами, в яких вони знаходяться в стічних водах, є
NH4+ (аміак), NO2- (нітрит), NO3- (нітрат) і PO43- (ортофосфат) [1].
Використання мікроводоростей це економічно ефективний підхід до видалення поживних
речовин із стічних вод (третинна очистка стічних вод). Мікроводорості мають високу здатність
до поглинання неорганічних поживних речовин і можуть бути вирощені в масовій культурі у
відкритих біореакторах. Біологічні процеси, краще показують себе у порівнянні з хімічними та
фізичними процесами, які в цілому є занадто дорогими для реалізації на більшості підприємств
і які можуть призвести до вторинного забруднення.
До культур мікроводоростей, що придатні для видалення поживних речовин є види Chlorella,
Scenedesmus і Spirulina [1]. Мікроводорості Chlorella vulgaris є дуже поширеними у всіх видах прісних водойм, і відіграють важливу роль як первинні продуценти і сприяють очищенню евтрофних вод.
Як джерело нітрогену обрано сполуки: NH4NO3, NH4Cl, КNO3, сечовину та екстракт посліду
птахів. Такий вибір обумовлено тим, що за використання іонів амонію відбувається закиснення
середовища за рахунок вивільнення клітиною протонів при перенесенні іонів амонію до клітини. За використання нітрат-іонів може відбуватись залуговування, тому використання нітрату
амонію не повинно змінювати рН середовища. Сечовина також не змінює концентрацію іонів
водню у середовищі. В той же час іони нітрату, амонію та сечовина містяться у посліді птахів.
Культивування проводили в закритому фотореакторі при освітленні природним світлом. Температура середовища складала 18±2 °С.
На рис.1 наведено зміну оптичної густини, що відповідає приросту біомаси Chlorella vulgaris, в
залежності від форми нітрогену живильного середовища. За використання посліду птахів швидкість приросту біомаси значно більша, ніж за використання інших джерел. Це можна пояснити
тим, що послід містить не тільки різні форми нітрогену, а і органічні сполуки, за використання
яких разом з СО2 (міксотрофні умови) підвищується приріст біомаси.

Рис. 1. Зміна оптичної густини (D450) культури Chlorella vulgaris при культивуванні (t) в залежності від джерела нітрогену: 1 - КNO3, 2 - екстракт посліду, 3 - NH4Cl, 4 - CO(NH2)2, 5 - NH4NO3.
Найбільший приріст біомаси характерний для середовища з екстрактом посліду птахів, більш
повільний для середовища з NH4Cl та сечовиною. Значно нижче накопичення біомаси спостерігається для середовища з NH4NO3 та стандартного середовища з КNO3 (рис.1).
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На початкових етапах культивування суспензія мікроводоростей у середовищі з послідом та
CO(NH2)2 мала найвищі показники приросту біомаси.
Таку зміну приросту можна пояснити зміною рН середовища. Так, перші 10 діб рН середовища з вмістом сечовини та посліду як джерела нітрогену складало 7,5 ± 0,1. В той час як для інших
джерел - 7,0 ± 0,1. В процесі культивування значення рН середовища з послідом знижувалось до
7,1 ± 0,1, з сечовиною підвищувалось до 8,4 ± 0,05, в той час у середовищі з NH4NO3 знижувалось
до 6,5 ± 0,05; з NH4Cl - знижувалось до 5,5 ± 0,05; з КNO3 підвищувалось до 9,0 ± 0,05. При цьому
введення щодобово однакової кількості СО2 призводило до зниження значення рН на 0,5.
Тобто для ефективного видалення сполук азоту необхідно підтримувати рН раціональний
для розвитку Chlorella vulgaris, таким чином ефективність очищення стічних вод від сполук азоту на 55% більша ніж за іншого значення рН.
Зменшення вмісту нітратного нітрогену складає 0,1 г/дм³ на 1 г сухої біомаси за добу, та амонійного 0,12 г/дм³ на 1 г сухої біомаси за добу, що свідчить про ефективність очищення води.
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ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОЧИСТКИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН
Бабікова К.О., Михалевська Т.В.
Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна
Береза-Кіндзерська Л.В.
Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

Розглядаються питання моделювання процесів та визначення оптимальних режимів очищення
міських стоків від органічних забрудників із застосуванням вищих водних рослин (ВВР). Використані результати експериментальних досліджень процесів біологічного очищення стоків за допомогою ВВР в широкому діапазоні зміни параметрів зовнішнього середовища. Побудована математична прогностична модель досліджуваного процесу очистки та визначені його оптимальні
режими.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ
ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ
Бабикова К.О., Михалевськая Т.В.
Национальный авиационный университет, г. Киев, Украина
Береза-Киндзерськая Л.В.
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, Украина

Рассматриваются вопросы моделирования процессов и определения оптимальных режимов
очистки городских стоков от органических загрязнителей. В работе использованы результаты
экспериментальных исследований процессов биологической очистки стоков с помощью высших
водных растений в широком диапазоне изменения параметров внешней среды. Построена математическая прогностическая модель исследуемого процесса и определены его оптимальные режимы.

DETERMINATION OF THE OPTIMUM MODES OF PURIFICATION OF CITY WASTE
WATER WITH USE OF THE HIGHER WATER PLANTS
Babikova K.O., Myhalevska T.V.
National aviation University, Kyiv, Ukraine
Bereza-Kindzerska L.V.
National University of food technologies, Kyiv, Ukraine

The questions of modeling of processes and determination of optimal modes of purification of city effluents
from organic pollutants using higher water plants (HWP) are considered. The results of experimental
researches of processes of biological wastewater treatment with the help of HWP in the wide range of
changes of parameters of an external environment are used. The mathematical prognostic model of the
investigated purification process was constructed and its optimal regimes were determined.
З кожним роком в Україні катастрофічно збільшується кількість поверхневих водних об’єктів, якість води яких оцінюється як «погана» або «незадовільна» для потреб населення. Проблема очистки міських стоків також є актуальною для житлово-комунального господарства (ЖКГ)
країни. Особливо це важливо для територій, де сконцентрована велика кількість неочищених та
незадовільно очищених вод різного походження. Існуючі схеми очищення стічних вод, як прави230
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ло, не повністю відповідають вимогам сьогодення. Основними недоліками і суттєвими складнощами поширених технологій очищення промислових, і госппобутових стоків є низька екологічна і економічна ефективність. Тому розробка нових екологічно безпечних технологій очищення
води є актуальним завданням більшості галузей промисловості, а також для ЖКГ.
У багатьох країнах світу, в тому числі в Україні, протягом останніх років відмовляються від
традиційних методів очищення та знезараження стічних вод через їх ненадійність у роботі,
складність в експлуатації та високу енергоємність. Замість традиційних, широко впроваджуваних методів, набувають методи, що базуються на основі фітотехнологій. Фітотехнології це —
метод очищення стічних вод, заснований на використанні процесів природного самоочищення
водних систем, з використанням вищих водних рослин (ВВР), водної мікрофлори та мікроорганізмів [1]. До переваг методів фітотехнології належить: екологічна безпечність, низька вартість
та високий ступінь очищення і низькі витрати на будівництво та видатки при експлуатації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здатність вищих водних рослин видаляти з води
різні забруднюючі речовини, такі як, біогенні елементи, важкі метали, феноли, сульфати, нафтопродукти, синтетичні поверхнево активні речовини, вказує на можливість їх використання
як екологічно безпечних складових технологічних систем очистки поверхневих вод. В основу
такого аквафітодезактиваційного способу очищення стічних вод покладено біохімічні процеси
окиснення, фільтрування, поглинання, накопичення органічних і неорганічних речовин, мінералізації, детоксикації, адсорбції та хемосорбції.
Використання ВВР для поліпшення якості води пропонували ще у 1960-х роках ХХ ст. С. Н. Скадовський, М. А. Мессінева, В. І. Успенська, М. М. Телітченко та ін. [1], у тому числі українські гідробіологи й фахівці з охорони навколишнього середовища [2]. Ідею застосування ВВР для поліпшення якості забруднених вод та вагомий внесок у теорію та практику застосування біоплато
зробив А. В. Францев, а піонерами застосування повітряно-водяних макрофітів для очищення
стічних вод стали дослідники з Інституту Макса Планка (Німеччина) [6]. У Східній Європі цей
метод отримав назву «Сonstructed wetlands» і набув широкого застосування в Франції, Данії, Великій Британії, Польщі, США та в інших країнах світу [7].
Одним з найбільш економічно ефективних способів очищення стічних вод є біологічний
метод, де задіяна водна квіткова рослина - ейхорнія прекрасна (водний гіацинт) - представник
тропічної вищої водної рослинності. Ейхорнія прискорює процес бактеріального розкладання
нафтопродуктів і детоксикації органічних отрут (фенолів, хінонів тощо). Рослина ефективно
очищає водойми, занесені в список мертвих або таких, що знаходяться на межі цього, це малі
річки, стоки, відстійники промислового, госппобутового походження; помітно знижує в стоках
вміст таких елементів як азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, марганець, аміак; значно
зменшується активність компонентів важких металів.
Як і всі плаваючі на поверхні водні рослини, ейхорнія за допомогою листя використовує для
фотосинтезу вуглекислий газ повітря, а за допомогою кореневої системи і листя, що контактує
з водою, засвоює з води неорганічний вуглець карбонатів, мінеральні солі, низькомолекулярні
вуглеводи, амінокислоти і інші речовини. Потужна коренева система ейхорнії забезпечує високу
ефективність поверхнево-адсорбційного поглинання живильних речовин.
Відомо, що більшість хімічних елементів в стоках знаходяться у взаємозв’язаному вигляді.
Наприклад, азот може бути зв’язаний з киснем, воднем і іншими елементами. Для ейхорнії в цих
зв’язках сам азот є живленням, і щоб виділити його із зв’язку в області кореневої системи відбувається біохімічний процес окисно-відновних реакції, в якій бере участь коренева система рослини, що забезпечує киснем аеробні бактерії в цій зоні, які і здійснюють біохімічний процес.
В результаті виділений азот споживається рослиною, а кисень йде для продовження біохімічного процесу розщеплення, живлення, для розвитку листової маси рослини, а також для часткового викиду в атмосферу на підтримку нашого життя.
У зоні кореневої системи і на поверхні води молюски, черв’яки, коловратки, інфузорії, джгутикові, разом з рослиною беруть участь в біологічному процесі очищення і переробці завислих
речовин. Після такого біологічного очищення в стоках пригнічуються всі хвороботворні бактерії
і мікроорганізми без застосування хімічних дезінфікуючих засобів. Тому, якщо вода якоюсь мі231
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рою не доочищена - вона знаходиться в стані самоочищення за допомогою природного біоценозу, що продовжується.
Існують приклади використання ейхорнії прекрасної у технологічних схемах очистки за кордоном. За результатами промислово–експериментальних досліджень процесу очистки побутових стічних вод з використанням водного гіацинта в США, ступінь очистки по БПК5 досягає 97 –
98 % [3].
Отже на сьогодні доведено, що ейхорнія здатна до інтенсивного поглинання з водного середовища практично всіх біогенних елементів та їх сполук, важких металів та інших рідких побутових відходів на тлі швидкого розростання і розмноження у сприятливих умовах зовнішнього
середовища (в основному в безморозні періоди у відкритих водоймах, або у закритих приміщеннях) [4, 5].
Слід зауважити, що ейхорнія може застосовуватися там, де на протязі не менш 2-х місяців
температура стоків знаходиться не нижче 16°С. Активність вегетаційних процесів в рослинах
зростає з підвищенням температури, концентрації живильних речовин, освітленості і тривалості світлового дня. Тому з метою підвищення ефективності процесу біологічного очищення стоків на основі визначення оптимальних зовнішніх умов існування Eichornia crassipes присвячено
дане дослідження.
Метою роботи є прогностичне моделювання процесу очистки стоків від органічних забрудників із використанням вищої водної рослини Eichornia crassipes сімейства Pontenederia і оцінка
ефективності цього процесу на основі повного факторного експерименту ПФЕ-2³.
Матеріали і методи дослідження. Основними методами дослідження є статистичні методи
моделювання та методи планованих експериментів, що спираються на відповідні лабораторні
досліди, для оптимізації процесів біологічного очищення міських стоків.
У наших попередніх роботах [4, 5] і дослідженнях очисної здатності водного гіацинту (Ейхорнії прекрасної) для 7 добового очищення було визначено ступінь очищення стоків та отримано
такі дані (табл. 1).
Таблиця 1. Показники ефективності очищення вод з використанням Eichornia crassipes

Контролюючий показник
ХПК, мгО2/л
БПК, мгО2/л
Лужність, мг-екв/л
Жорсткість, мг-екв/л
Хлориди, мг/л
Сульфати, мг/л
Фосфати, мг/л
Нітрати, мг/л
Амонійний азот, мг/л
Завислі речовини, мг/л
Сухий залишок, мг/л
Загальне мікробне число
Coli-індекс
Coli-титр

До очищення ВВР
(після відстоювання)
50,3
13,7
2,4
1,6
37,9
98,0
1,4
6,2
6,9
280,0
430,5
2,310
1563
0,9

Після очистки ВВР
10,0
6,4
2,0
1,0
14,5
42,1
0,3
0,25
0,94
42,0
10,4
0,410
420
1,5

Основні результати дослідження. У даній роботі вивчалась залежність інтенсивності росту Eichornia crassipes від зовнішніх умов середовища При цьому враховували, що маса ейхорнії
пропорційна кількості поглинутих органічних речовин і, відповідно, ступеню очищення стоків.
У дослідах використовували однакові скляні ємності об’ємом у 5 літрів по 10 рослин у кожній
заповнені стічною водою, у якій не було лімітуючих забрудників. В лабораторних умовах на протязі трьох місяців моделювали такі зовнішні параметри життєдіяльності водного гіацинту, як
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температура повітря, температура води та тривалість світлового дня, періодично визначали середню масу водного гіацинту у дослідних ємностях для різних зовнішніх режимів культивування. Було отримано значний масив дослідних даних, де температура води підтримувалась у межах
18-28°С, температура повітря варіювалась у межах 16-30°С, тривалість зовнішнього освітлення
варіювалась у межах 8-14 годин. У лабораторних умовах плавно змінювали температурні режими повітря і води у заданих границях параметрів при фіксованій тривалості освітлювального
режиму і загальній тривалості кожного досліду 30 діб. Результуючі дані по накопиченій біомасі
усереднювались по кількості дослідних рослин. Зведені результати дослідів наведено у табл. 2.
Таблиця 2. Динаміка накопичення біомаси Eichornia crassipes при зміні параметрів
зовнішнього середовища

Тривалість
світлового дня

Динаміка температурного
режиму повітря

Динаміка температурного
режиму води

Середня
маса
рослини, г

8
8
8
8
11
11
11
11
14
14
14
14

16-20
21-24
25-28
29-32
16-20
21-24
25-28
29-32
16-20
21-24
25-28
29-32

18-20
21-23
24-26
27-29
18-20
21-23
24-26
27-29
18-20
21-23
24-26
27-29

38
43
52
56
48
56
63
70
52
58
62
74

На основі отриманих даних у інформаційній системі STATISTICA нами були розроблені дві
нелінійні статистичні моделі залежності накопичення біомаси водного гіацинту (Eichornia
crassipes) від зовнішніх умов її культивування.
Отримана нелінійна математична модель залежності середньої маси рослини Eichornia
crassipes від температурних умов культивування (від температури води і температури повітря)
має вигляд:
Z=5,8004-3,9828x+5,5222y-0,1106x²+0,4272xy-0,2887y²,

де Z – середня маса однієї рослини; x – температура стічної води; y – температура оточуючого
повітря.
Ця модель дозволяє прогнозувати інтенсивність процесу біологічної очистки за допомогою
Eichornia crassipes при різних температурних умовах у діапазоні температур, якій можна забезпечити у реальній ситуації очищення міських стоків.
Для визначення впливу світлового режиму біологічного очищення стоків було побудовано
модель залежності середньої маси рослини від світлового режиму та температури стоку.
Маємо нелінійну математичну модель залежності середньої маси рослини Eichornia crassipes
від добового світлового та водного температурного режимів культивування:
Z=55,6851+4,1824x-4,4529y-0,3618x²+0,1844xy+0,1055y²,

де Z – середня маса однієї рослини; x – температура стічної води; y – тривалість добового світлового режиму.
Ця математична модель дозволяє визначити інтенсивність процесу очистки стоків за допомогою Eichornia crassipes в залежності від тривалості світлового дня і температури стічної води.
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Для визначення оптимальних зовнішніх умов біоочистки стоків у лабораторних умовах було
проведено планований факторний експеримент ПФЕ 2³ за методикою [8], з метою побудови прогностичної оптимізаційної моделі очищення стоків із застосуванням Eichornia crassipes. Попередньо дослідним шляхом було встановлено, що зростання маси ейхорнії в ході досліду дуже добре корелюється із ступенем очищення стоків і це підтверджено у інших дослідженнях. Тому за
оптимізаційний показник процесу у ході планованого досліду було обрано масу водної рослини,
а факторами є температура повітря і стоку, а також тривалість світлового дня. Матриця планованого досліду наведено у таблиці 3.
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Таблиця 3. Матриця планування експерименту і побудоване адекватне регресійне рівняння ПФЕ 2³

-1
-1

-1
-1

70 69,75
0,0625
b 55,125 Розрахунковий
критерій Фішера F 3,125
Табличний
Модельне регресійне рівняння:
Y= 55,125 + 4,625х1 + 5,125x2 + 1,625 x1x2 + 1,825 x1х3 +1,875 критерій Фішера
19
Fтабл.
х1х2х3
F<Fтабл.- модель адекватна
Отже, в результаті проведення і обчислення ПФЕ 2³ маємо адекватне трьохфакторне нелінійне регресійне рівняння процесу біологічного очищення стоків.
Оптимальний режим культивування ейхорнії був визначений за методом крутого сходження
[8] на основі регресійного рівняння отриманого шляхом ПФЕ 2³ становить: температура повітря
t = 25°С, освітлення 14 годин/доба, температура води 22°С.
Висновки. Експериментальні дослідження і розроблені трьох та чотирьох факторні нелінійні математичні моделі впливу зовнішніх факторів на процеси біологічної очистки міських стоків
можуть бути успішно впроваджені у практику роботи міських очисних споруд, в яких передбачено використання фітотехнологій хоча б у третинному очищенні стоків. Проведені дослідження та прогностичне і оптимізаційне моделювання зовнішніх режимів фітотехнології очищення
міських стоків можуть бути практично застосовані для реальних схем очистки стоків при наяв-
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них умовах роботи очисних споруд. Це дозволить зменшити навантаження на вже існуючі об’єкти регенерації та очистки стоків міста і удосконалити технологічні режими очистки води без
погіршення екобезпеки міста.
При цьому, розглянуті фітобіологічні технології застосовані до відкритих водойм у які зливаються неочищені стоки дозволять очистити водойми у безморозні періоди від хімічних, органічних і від бактеріологічних забрудників, не порушуючи біоценоз водоймищ, куди потрапляють
скиди.
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ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ
И НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
Хохотва А.П., Маслянка К.C.
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт
им. И. Сикорского, г. Киев, Украина

Использование древесных отходов лесоперерабатывающей промышленности в качестве источника сырья для производства дешевых углеродистых адсорбентов является перспективной
стратегией, которая может помочь решить и проблему утилизации отходов. Модификация лигноцеллюлозных сорбентов соединениями фосфора приводит к усилению сорбционных свойств по
отношению к тяжелых металлов.

ФОСФОРИЛЬОВАНІ ДЕРЕВНІ СОРБЕНТИ ДЛЯ ВИЛУЧЕННЯ МІДІ І НІКЕЛЮ З
ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ
Хохотва О.П., Маслянка К.С.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Використання деревних відходів лісової промисловості як джерела сировини для виробництва
дешевих вуглецевих адсорбентів є перспективною стратегією, яка може допомогти вирішити і
проблему утилізації відходів. Модифікація вуглецевих сорбентів сполуками фосфору призводить
до підвищення сорбційних властивостей по відношенню до важких металів.

PHOSPHORILATED WOODEN SORBENTS FOR THE REMOVAL OF COPPER AND
NICKEL FROM AQUEOUS SOLUTIONS
Khokhotva O.P., Maslyanka K.S.
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute",
Kyiv, Ukraine

Application of wood waste from forestry industry as a source of raw material for production of cheap
carbonaceous adsorbents is a promising strategy, that can help to solve also the waste utilization problem.
The modification of carbon sorbents with phosphorus compounds leads to increase of sorption properties
to heavy metals.
Загрязнение природных вод тяжелыми металлами является сегодня одной из основных экологических проблем. Основным источником поступления тяжелых металлов в окружающую
среду являются недостаточно очищенные промышленные сточные воды многих отраслей: гальванических производств, горно-обогатительных комбинатов, производства удобрения, пестицидов, обработки стали, кожи.
Адсорбция является одним из методов, наиболее широко используемым для удаления загрязнителей из промышленных сточных вод, а активированный уголь – наиболее применяемым
адсорбентом для очистки воды с низким содержанием загрязняющего компонента. Использование отходов переработки древесины в качестве исходного сырья для создания дешевых углеродных адсорбентов является перспективной стратегией, которая позволяет решать проблемы утилизации отходов. Высокая себестоимость активированного угля побуждает к поиску
и использованию новых разновидностей дешевого сырья для получения углеродных сорбентов.
Использование адсорбентов на основе полисахаридов и их производных является большим
преимуществом благодаря их возобновляемости, биоразлагаемости и нетоксичности. Среди по236
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лисахаридов целлюлоза является наиболее распространенным природным полимером и, следовательно, одним из наиболее потенциальных ресурсов для замены абсорбентов на основе синтетических полимеров. В этом отношении целлюлоза и ее производные является сырьем для
получения материалов, которые могут быть использованы в качестве дешевых адсорбентов [1-3].
Известно, что наличие поверхностных функциональных групп усиливает способность углеродных адсорбентов поглощать катионы металлов из водных сред [4].
Целью работы является получение сорбционного материала на основе древесных опилок с
улучшенными сорбционными свойствами путем ее термической обработки с предварительной
пропиткой растворами ортофосфата аммония различных концентраций изучение процесса извлечения из модельных растворов ионов Ni2+ и Cu2+.
В исследованиях использовали опилки сосны Pinus sylvestris. Для улучшения сорбционных
свойств древесных опилок была проведено их модификация растворами (NH4)3PO4 с концентрацией 1,5-15% и смесями (NH4)3PO4 (1,5-15%) + CO2(NH2)2 (5%) путем последовательных пропитки, высушивания и термообработки при 170 °С. После охлаждения сорбенты отмывали до
нейтрального рН, отсутствия фосфатов, и высушивали.
Сорбцию ионов меди и никеля проводили в статических условиях из модельных растворов
сульфатных солей объемом 100 см³ навесками сорбентов 1 г при перемешивании магнитной
мешалкой в течение 2 часов. После фильтрования определяли остаточные концентрации Сu2+ и
Ni2+ фотоколориметрическим и рассчитывали величину удельного сорбции (мг/г).
Кривые зависимости сорбции Ni2+ и Cu2+ от соотношения (NH4)3PO4:опилки при фосфорилировании с различной продолжительностью карбонизации показаны на рис. 1. Извлечение металлов было лучше при меньшей продолжительности термической обработки. Более низкие
концентрации металлов достигались в случае сорбентов, полученных карбонизацией в присутствии карбамида.
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Рис. 1 – Зависимость остаточной концентрации Ni2+ (а) и Cu2+ (б) от соотношения (NH4)3PO4:
опилки при фосфорилировании и от продолжительности карбонизации (Снач.(Ni2+) = 100 мг/дм³,
Снач.(Cu2+) = 165 мг/дм³): 1, 2 - сорбенты получены в отсутствии карбамида; 3, 4 - сорбенты получены с добавлением 5% карбамида; 1, 3 - карбонизация 1 ч; 2, 4 - карбонизация 5 ч.
В процессе сорбции тяжелых металлов рН снижалась с 5,38 до 3,5-4,9 для Ni2+ и с 5,12 до 3,053,82 для Cu2+. В случае сорбентов, полученных при карбонизации в течение 1 ч, снижение рН
было меньше. Глубина снижения увеличивалась при росте доли фосфата аммония при карбонизации, а также при увеличении продолжительности карбонизации. В растворах с сорбентами,
полученными в присутствии карбамида, снижение рН было меньшим, чем в его отсутствие.
Сравнивая снижение концентраций ионов Cu2+ и Ni2+ и изменение рН в процессе сорбции,
следует отметить, что наибольшая разница наблюдается в случае сорбентов, полученных при
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низком содержании активатора карбонизации – 0,075 и 0,15. С ростом соотношения активатор/опилки разница концентрации составляла 2-5 мг/дм³. При извлечении Cu2+ модельные растворы подкислялись более заметно, чем при сорбции Ni2+, что может в определенной степени
свидетельствовать об изменении соотношения механизмов фиксации металлов поверхностными группами сорбентов – катионный обмен и комплексообразование.
Из сравнения изменения остаточной концентрации металлов и рН при сорбции было вычислено, что доля металлов, которая извлекается из растворов на катионообменных центрах, относительно невелика: наиболее низкой она была при сорбции Ni2+ - не более 14%, и достигала 25%
при сорбции Cu2+; она более возрастала в случае сорбентов с длительным временем карбонизации.
Очевидно, следствием длительной термообработки является более глубокое окисление
лигноцеллюлозного материала и разрушение части активных сорбционных центров, которые
фиксируют ионы тяжелых металлов по механизму комплексообразования. В совокупности оба
процесса приводили к росту поверхностной концентрации карбоксильных катионообменных
групп.
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СЕЛЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ CU(ІІ) КОМПОЗИЦІЙНИМ
ЦЕОЛІТ-ГУМІНОВИМ СОРБЕНТОМ У ПРИСУТНОСТІ
СТОРОННІХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ
О. П.Хохотва, Л. І. Бутченко
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Досліджено сорбційні властивості композиційного сорбенту на основі цеоліту і гумінових кислот
по відношенню до Cu(ІІ) при вилученні з монокомпонентних модельних розчинів та в присутності
Na+, Ca2+, Fe3+ як сторонніх катіонів. Розраховано величини коефіцієнту розподілу Cu(ІІ) між рідкою
і твердою фазою у розчинах різного сольового складу.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ CU(II) КОМПОЗИЦИОННЫМ
ЦЕОЛИТ-ГУМИНОВЫМ СОРБЕНТОМ В ПРИСУТСТВИИ
ПОСТОРОННИХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ
А. П. Хохотва, Л. И. Бутченко
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского", г. Киев, Украина

Исследованы сорбционные свойства композиционного сорбента на основе цеолита и гуминовых
кислот по отношению к Cu(II) при сорбции из монокомпонентных модельных растворов и в присутствии Na+, Ca2+, Fe3+ как посторонних катионов. Рассчитаны величины коэффициента распределения Cu(II) между жидкой и твердой фазой в растворах различного солевого состава.

THE SELECTIVITY OF THE REMOVAL OF CU(II)
BY COMPOSITE ZEOLITE-HUMATE SORBENT
IN THE PRESENCE OF ELECTROLYTES
O. P. Khokhotva, L. I. Butchenko
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Sorption properties of a composite sorbent based on zeolite and humic acids with respect to Cu(II) at
sorption from monocomponent model solutions and in the presence of Na+, Ca2+, Fe3+ as extraneous cations
were studied. The values of the Cu(II) distribution coefficient between the liquid and solid phases in solutions
of different salt composition were calculated.
Не дивлячись на велику кількість наукових розробок і публікацій, присвячених процесам вилучення іонів важких металів з води, ця проблема у промисловості не вирішена. Так, у цехах водопідготовки підприємств теплоенергетики дуже гостро стоїть питання видалення з оборотних
вод іонів важких металів, які виділяються внаслідок корозії теплообмінного обладнання, виготовленого зі сплавів кольорових металів [1].
Як відомо, присутність інших електролітів, особливо солей жорсткості, істотно впливає на
ступінь вилучення іонів важких металів в процесах, де основним механізмом є іонний обмін [2].
При значному надлишку солей кальцію досягти помітного зниження вмісту іонів міді з використанням катіонообмінних смол практично неможливо.
Одним з альтернативних способів вирішення зазначеної проблеми є синтез композиційної
сорбенту на основі існуючих пористих природних носіїв, обробляючи його тим чи іншим модифікатором з метою отримання поверхні, яка має високу спорідненість до забруднювачів.
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Гумінові кислоти представляють собою високомолекулярні, схильні до асоціації поліфункціональні природні ліганди. Наявність карбоксильних і фенольних груп в структурі гумінових кислот забезпечує утворення міцних комплексів цих кислот з іонами металів, в тому числі з іонами
важких металів.
Метою роботи є оцінка ефективності вилучення Cu(ІІ) з водних розчинів у відсутності інших
солей та в присутності солей натрію, кальцію та заліза.
В дослідженнях використовували цеоліт Сокирницького родовища фракції 3-5 мм, модифікований гуміновими кислотами [3]. Вихідний цеоліт позначено НЦ, композиційний цеоліт-гуматний сорбент – Ц-ГК.
Дослідження впливу вмісту солей на процес сорбції іонів міді проводились в присутності катіонів Na+, Са2+ та Fe3+ як представників одно-, дво- і трьохзарядних катіонів, які є широко розповсюдженими компонентами природних і стічних вод. Їх вплив на процес сорбції міді наважками
модифікованого гуматами цеоліту 2 г з розчинів об’ємом 100 см³ при початковій концентрації
Cu(ІІ) 100 мг/дм³ представлений на рис. 1.
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Рис. 1. Залежність залишкової концентрації Cu(ІІ) (початкова концентрація Cu(ІІ) 100 мг/дм³)
від вмісту іонів Na+, Сa2+ та Fe3+ при сорбції модифікованим та немодифікованим цеолітом
Найменший вплив на процес сорбції міді зразками НЦ і Ц-ГК спостерігається у випадку присутності іонів натрію. Це, очевидно, пов'язано з недостатньою конкуруючої здатністю іона Na+.
Натрій – однозарядний катіон, зв’язується з сорбентом за іонообмінним механізмом і легко витісняється іонами Cu(ІІ) під час сорбції.
Із зростанням концентрації іонів кальцію у розчині сорбційна здатність модифікованого та
немодифікованого цеоліту помітно знижується. Кальцій, як двозарядний катіон, вступає в іонообмінні реакції з кислотними центрами цеоліту та композиційного сорбенту, таким чином
конкуруючи з іонами Cu(ІІ). Тому при зростанні концентрації іонів Са2+ у модельних розчинах
залишкова концентрація Cu(ІІ) зростає.
Іони Fe3+ трьохзарядні і на поверхні цеоліту сорбуються швидше, ніж іони міді. При цьому,
очевидно, залізо у вигляді іонів Fe3+ і гідроксидів (внаслідок гідролізу) сорбується при вході в
пори сорбента, надаючи цим ділянкам поверхні надлишкового позитивного заряду. Тому внаслідок електростатичного відштовхування навіть при невеликих вихідних концентраціях заліза
сорбція Cu(ІІ) значно погіршується. Крім того, Fe3+ є d-металом і вступає в реакції іонного обміну
і комплексоутворення з тими ж активними центрами, що й іони Cu(ІІ), але значно активніше,
витісняючи мідь у конкурентних реакціях, оскільки має вищий заряд і менший іонний радіус.
Десорбуюча дія іонів Са2+ і Fe3+ по відношенню до катіонів міді пояснюється тим, що за наявності в розчині іонів різних металів сорбція катіонів відбувається на одних і тих же сорбційних
центрах і пов'язана з конкуренцією (спряжені оборотні реакції і процеси).
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В усіх випадках питома сорбційна ємність композиційного сорбенту вища, ніж вихідного цеоліту (табл. 1). Це можна пояснити більшою кількістю активних сорбційних центрів на поверхні
композиційного сорбенту, створених за рахунок введення у склад сорбенту гумінових кислот.
Падіння питомої сорбції Cu(ІІ) з ростом концентрації сторонніх катіонів на композиційному
сорбенті і немодифікованому цеоліті практично співпадають. Цеоліт є природним мінеральним
іонообмінником, і гумінові кислоти також містять велику кількість карбоксильних та фенольних кислотних груп. Таким чином, при модифікації цеоліту до складу композиційного сорбенту
вноситься додаткова кількість активних неспецифічних центрів, кислотних за природою, які не
проявляють селективність по відношенню до d-металів.
Таблиця 1. Вплив сторонніх катіонів на сорбцію Cu(ІІ) немодифікованим цеолітом (НЦ)
та цеоліт-гуматним сорбентом (Ц-ГК) (початкова концентрація Cu(ІІ) 100 мг/дм³)

С, мг/дм3
0
20
50
100
200
500
0
20
50
100
200
500
0
20
50
100
200
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Коеф.
С Cu(II)зал. мг/дм3
а, мг/г
надлишку
НЦ
Ц-ГК
НЦ
Ц-ГК
+
Na
0
40,5
30
2,975
3,5
0,2
43
32,1
2,85
3,395
0,5
45,4
34
2,73
3,3
1
47,5
34,5
2,625
3,275
2
47,9
35
2,605
3,25
5
48,2
34,8
2,59
3,26
2+
Ca
0
40,5
30
2,975
3,5
0,2
46
35,9
2,7
3,205
0,5
49,5
39,3
2,525
3,035
1
52,3
43
2,385
2,85
2
54,9
45,7
2,255
2,715
5
55,5
46,2
2,225
2,69
Fe3+
0
40,5
30
2,975
3,5
0,2
50
35,8
2,5
3,21
0,5
60,5
44
1,975
2,8
1
65,8
55,3
1,71
2,235
2
69,5
62,2
1,525
1,89
5
75
66,5
1,25
1,675

Коеф. розподілу Kd
НЦ
Ц-ГК
73,5
66,3
60,1
55,3
54,4
53,7

116,7
105,8
97,1
94,9
92,9
93,7

73,5
58,7
51,0
45,6
41,1
40,1

116,7
89,3
77,2
66,3
59,4
58,2

73,5
50,0
32,6
26,0
21,9
16,7

116,7
89,7
63,6
40,4
30,4
25,2

Таким чином, композиційний сорбент, отриманий осадженням гумінових кислот на цеоліті,
по відношенню до важких металів проявляє сорбційні властивості, які значно перевищують властивості вихідного алюмосилікату. Це особливо проявляється при сорбції у присутності кількаразового надлишку лужних, лужноземельних металів та іонів заліза.
ЛІТЕРАТУРА

1. О. М. Боженко, Ю. А. Омельчук та М. Д. Гомеля, «Отримання високоселективних сорбентів
для вилучення міді із вод систем охолодження АЕС», Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. Вип. 4
(32), с. 148-154. 2009.
2. В. П. Малін, В. М. Галімова та М. Д. Гомеля «Оцінка ефективності катіоніту КУ-2-8 при вилученні йонів міді з води в присутності йонів жорсткості», Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. № 2(19), c. 10-18. 2016.
3. О. П. Хохотва, О. І. Кондратенко, К. О. Шкель, «Використання композиційного сорбенту цеоліт-гумінові кислоти для вилучення іонів міді з водних розчинів», Вісник НТУ «ХПІ», Серія: Нові
рішення в сучасних технологіях. № 18 (1190), c. 180-185. 2016.
241

ЕТЕВК-2019
УДК 631:95:613:631.6:628.3

ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Дишлюк В.Є.
Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна
Гаркавий С.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Розглянуто принципи нормування екологічних і санітарно-гігієнічних показників якості біологічно очищених міських стічних вод за їх сільськогосподарської утилізації.
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Рассмотрены принципы нормирования экологических и санитарно-гигиенических показателей
биологически очищенных городских сточных вод при их сельскохозяйственной утилизации.
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Раціональне використання і охорона поверхневих водойм від виснаження і забруднення є
найважливішими завданнями сучасності, оскільки поверхневі водойми є головним джерелом
централізованого водопостачання та забезпечення населення якісною питною водою великих,
у тому числі й промислових міст [1]. У зв’язку з цим проблема захисту прісних поверхневих водних об’єктів від забруднення тісно пов’язана з питанням раціонального використання міських
стічних вод. В останні десятиріччя в обсягах водовідведення міст, селищ міського типу, каналізованих сільських населених пунктів значно збільшилася частка забруднених (неочищених і недостатньо очищених) стічних вод (господарсько-побутових, промислових, міських, тваринницьких
комплексів, зливових з сільськогосподарських угідь). Так, в поверхневі водні об’єкти скидається
понад 2,6 млрд м³/рік забруднених стічних вод, які містять близько 8 млн т забруднювачів різноманітного генезису (солей важких металів, нафтопродуктів, фенолів, синтетичних поверхнево-активних речовин та ін.). У поверхневі водойми потрапляють хвороботворні мікроорганізми
(переважно віруси та бактерії), які можуть викликати небезпечні інфекційні захворювання серед населення. що представляє серйозний ризик для здоров’я людей. Антропогенне забруднення водних об’єктів обмежує можливість їх використання в якості джерел централізованого водопостачання населення і об’єктів народного господарства, оскільки до 80 % населення великих
міст і ¾ народно-господарського комплексу країни зорієнтовано на поверхневі води [2, 3]. Слід
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відмітити, що згідно директиви 91/271/ЄС «Переробка муніципальних стічних вод» з 31 грудня
1998 р. в країнах Європейського союзу заборонена практика скидання забруднених стічних вод
у поверхневі водні об’єкти [4].
Сьогодні численними гігієнічними дослідженнями встановлено [6], що сучасні способи індустріальної очистки міських стічних вод не в повній мірі звільняють їх від завислих і органічних речовин, компонентів промислових стоків і знезаражують від бактерій і вірусів. Міські стічні
води після їх очистки в штучно створених умовах, як правило, потребують доочистки. Тому для
підвищення ефективності очистки міських стічних вод необхідне розроблення принципово нових методів глибокої очистки і доочистки до рівнів граничних норм забруднень, з якими стічні
води можуть бути скинуті до поверхневих водойм. Для цього необхідне впровадження новітніх дороговартісних методів третинної очистки (електрофільтрування, адсорбції, коагуляції і
флокуляції, ультра- і гіперфільтрації, електродіалізу й іонного обміну, окиснення). У практиці
доочищення стічних вод найбільш поширений метод фільтрування через зернисті і волокнисті
фільтри, що дозволяє видаляти з води не тільки дисперговані частки, але й колоїди, нітрити,
нітрати, знижувати біологічне споживання кисню (БСК) і біхроматну окислюваність (ХСК). Розроблено ефективні фільтри для очищення води з використанням гірського піску гранодіориту і
пінополістирольно-вугільних фільтрів. У Росії створено новітні водоочисні установки «Гамма» і
«Лідер», які забезпечують очищеним стічним водам майже природну чистоту [7-10].
У наш час створені передумови для заміни традиційного методу знезаражування відпрацьованих вод (хлорування) на більш ефективні методи оброблення ультрафіолетовими променями, ультразвуковими хвилями, радіоактивними і електромагнітними вилученнями, електро- і
термообробкою. Сучасні технології ультрафіолетового знезаражування міських стічних вод
знайшли поширення в країнах Західної Європи, Америці, Близького Сходу. В Росії за останні роки
запущено понад 700 промислових станцій знезаражування вод. В Україні ведуться роботи з налагодження випуску ультрафіолетових установок марки «Промінь» для знезараження природних
і стічних вод [17]. У останні роки створені новітні високоефективні електроплазмові технології
очистки і знезараження різних типів вод (природних, антропогенного генезису), що належать
до прогресивних безреагентних енергозберігаючих технологій [11] і в перспективі мають прийти на зміну існуючим традиційним технологіям очистки вод (біологічні, сорбційні, різні хімічні
методи, випаровування, мембранні та інші). Установки на основі електроплазмових технологій
очистки і знезараження стічних вод вже працюють в Німеччині, Фінляндії, Греції, Чехії і Литві
[11, 12].
В Україні в найближчій перспективі, через фінансові труднощі, неможливо технічно переоснастити об’єкти очистки і знезараження міських стічних вод на основі впровадження новітніх
досягнень. Тому необхідно поширювати використання безстічних і зворотних технологій з поверненням у виробництво локально очищених стічних вод, модернізувати очисні споруди, вести
пошук нових безвідходних екологічно чистих технологій виробництва продукції, знезараження
і утилізації відходів тощо. Поряд з удосконаленням природоохоронної законодавчої бази, вирішенням організаційно-технічних питань з підвищення ефективності очисних споруд необхідно
поширювати нові методи переробки біологічно очищених міських стічних вод і застосовувати природні способи їх доочищення (третинна доочистка). Доведено [5,6], що із всіх існуючих
методів біологічної очистки ґрунтові методи є найбільш ефективними і найбільш простими в
експлуатації. Є.І. Гончарук із співавторами повідомляє [5], що «...ґрунтові методи визначені самою природою для очистки стічних вод, тому що в процесі еволюції в ґрунті розвився біоценоз
мікроорганізмів, які забезпечують руйнування органічних речовин, що надходять в ґрунт». Науковою основою ґрунтово-біологічного очищення стічних вод є здатність ґрунту поглинати і використовувати їхні забруднювачі. Найбільше значення з усіх його видів має поглинання, спричинене ґрунтом під дією поверхневих сил молекулярного та іонно-електростатичного походження
і здатністю ґрунтових мікроорганізмів (редуцентів) та кореневої системи рослин поглинати поживні речовини разом з іншими розчиненими у воді речовинами. У поверхневому шарі ґрунту
відбувається швидке й ефективне руйнування органічних речовин міських стічних вод шляхом
їхньої мінералізації та гуміфікації; звільнення стічних вод від патогенних бактерій, ентерові243
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русів, яєць геогельмінтів шляхом поглинання (сорбції) останніх і подальшого відмирання під
впливом природних чинників самоочищення фільтрувального шару ґрунту; запобігання забруднення ґрунтових вод патогенними мікроорганізмами і хімічними речовинами; запобігання накопиченню хімічних речовин у ґрунті в концентраціях, що впливають на процеси самоочищення
або небезпечні з точки зору накопичення їх у рослинах; запобігання забрудненню ґрунтового та
атмосферного повітря. Завдяки цьому в поверхневому (орному) шарі ґрунту підвищується вміст
гумусу і потенційна родючість земель, зрошуваних міськими стічними водами. При цьому одночасно в процесі мінералізації ґрунту відбувається гуміфікація органічних речовин міських стічних вод, що підвищує вміст гумусу і потенційну родючість ґрунтів. При відведенні стічних вод
на поля досягається водоохоронний ефект, оскільки стічні води проходять природну доочистку
шляхом їх фільтрації через товщу ґрунту. Тривалий науковий і практичний досвід свідчить про
високу ефективність застосування біологічно очищених міських стічних вод на спеціалізованих
меліоративних системах (землеробські поля зрошення) для їх ґрунтової доочистки і утилізації
[13-14].
В маловодній Україні з огляду на глобальне потепління та необхідності здійснення заходів
з відновлення і подальшого розвитку зрошення (доведення площ зрошення до 3,0 млн га), для
забезпечення продовольчої безпеки і нарощування експортного потенціалу, потрібні додаткові
ресурси поливної води, тому застосування нормативно очищених міських стічних вод у зрошуваному землеробстві може бути перспективним напрямом їх утилізації. За прогнозними розрахунками [14] у передкризовий період розвитку суспільного виробництва об’єми утворення на каналізаційних очисних спорудах підготовлених міських стічних вод були достатніми для зрошення
понад 1 млн га земель. Виходячи з кількісних і якісних показників міських стічних вод, ґрунтово-кліматичних умов тощо найбільш перспективними для розвитку зрошуваного землеробства
з використанням біологічно очищених міських стічних вод є лісостепова і степова зони, хоч за
певних умов полив ними можливий і в інших природних зонах. Особливо актуальне застосування
стічних вод в урбанізованих вододефіцитних регіонах (Донбас, Приазов’я, Причорномор’я і Кримський півострів). Для розвитку поливного землеробства з використанням нормативно очищених
міських стічних вод створено сучасну нормативно-методичну базу, високоефективні і безпечні
спеціальні технології [15], які передбачають умови застосування стічних вод, а також комплекс
заходів з їх підготовки до зрошення, впровадження спеціальних сівозмін, ресурсоощадних режимів зрошення і способів поливу, заходів із збереження і підвищення родючості ґрунтів, природоохоронних заходів тощо. Для успішного розв’язання цієї проблеми важливе значення має вже набутий досвід. У 80-х роках XX століття Україні посідала передові позиції серед країн колишнього
СРСР з вирішення наукових і практичних питань утилізації стічних вод на полях зрошення. У ті
роки на площі 100 тис. га утилізували 110-120 млн м³/рік стічних вод [13], що становило 5% обсягу щороку утворюваних стічних вод (для порівняння: в Ізраїлі в 1963 р. для поливу використали
6% від загального обсягу утворення стічних вод, в 1982 р. відповідно 24% (50 млн м³), а в 2000 р.
передбачалося використати 80% таких вод), що свідчить про значні резерви води (у вигляді нормативно очищених міських стічних вод) для зрошуваного землеробства.
Успішність і безпечність застосування водної меліорації земель із використанням біологічно
очищених міських стічних вод залежить від комплексу заходів, серед яких одне з чільних місць
належить нормуванню екологічних і санітарно-гігієнічних показників їх якості, що створює
можливість уникнути забруднення ґрунтів, ґрунтових вод, сільськогосподарської продукції, що
вирощується і в цілому навколишнього природного середовища, а також створити безпечні умови для людей, які працюватимуть на таких сільськогосподарських угіддях. У наш час розроблені
гігієнічні та санітарно-екологічні рекомендації, а також система контролю щодо поводження зі
стічними водами як в колективних, так і в індивідуальних господарствах з метою ефективного їх застосування для зрошення та удобрення. В першу чергу рекомендується здійснення санітарно-екологічної оцінки якості стічної води, ґрунту та рослин, яку проводять за результатами
комплексу досліджень хімічних, бактеріологічних, радіологічних та гельмінтологічних показників [16]. Екологічний і санітарно-гігієнічний контроль за якістю стічних вод здійснюється на
основі визначення наступних показників: ХСК, БСК5, БСК20; вмісту важких металів (Pb, Cu, Zn, Cr,
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Cd, Ni та ін.); вмісту азоту, фосфору, калію та ряду мікроелементів; наявності радіонуклідів; показників колі-титру і колі-індексу; загального мікробного обсіменіння; наявності життєздатних
яєць геогельмінтів; наявності фітотоксичних властивостей у відношенні до вищих рослин та ін.
Згідно з оцінкою придатності стічної води для зрошення, показник загального мікробного
обсіменіння (за температури 37°С за 24 год.) не повинен перевищувати 100 бактерій в 1 см³,
колі-індекс не повинен перевищувати 1000 КУО/дм³, кількість колі-фагів має бути не більше
як 1000 БУО/дм³. Біологічно очищені стічні води, які застосовуються для зрошення, не повинні
вміщувати патогенних бактерій, вірусів, життєздатних яєць геогельмінтів, радіонуклідів (вище
природного фону). Рекомендовано, щоб стічна вода для зрошення, мала температуру вищу за
10°С, що сприяє підтриманню в ґрунті зрошуваних сільськогосподарських угідь необхідного теплового режиму для життєдіяльності мікроорганізмів.
Санітарно бактеріологічні показники якості міських стічних вод, також їх фітотоксичні властивості у відношенні до вищих рослин визначаються за загальноприйнятими методиками. Санітарно-гігієнічний контроль за вмістом забруднюючих речовин в стічних водах здійснюється
згідно вимог, викладених в нормативних документах [16]. Загальну оцінку якості стічної води за
вмістом важких металів необхідно проводити за сумарним показником забруднення, який представляє собою адекватну суму перевищення концентрацій елементів у зрошувальній воді над
фоновим рівнем концентрацій аналогічних елементів в природних водних джерелах [15, 17]. Допустимі параметри вмісту хімічних елементів (важкі метали) і органічних забруднювачів (феноли, нафта, поверхнево-активні речовини) у зрошувальних стічних водах подані в таблицях 1 і 2.
Таблиця 1. Допустимий вміст важких металів та інших хімічних елементів у зрошувальних
стічних водах, мг/дм³ [16]

Хімічний
елемент
Бор
Кадмій
Кобальт
Нікель
Марганець
Мідь
Ртуть
Свинець
Фтор
Хром +3
Хром +6
Цинк

Лімітуючий
показник шкідливості
Санітарнотоксикологічний
«
«
«
Загальносанітарний
Загальносанітарний
Санітарнотоксикологічний
«
«
«
«
Загальносанітарний

Клас придатності
І
ІІ

Клас
небезпеки

Менше 0,5

Від 0,5 до 1,0

2

Менше 0,005
Менше 0,03
Менше 0,08

Від 0,005 до 0,01
Від 0,03 до 0,05
Від 0,08 до 0,2

2
2
3

Менше 0,5

Від 0,5 до 1,0

3

Менше 0,08

Від 0,08 до 0,2

3

Менше 0,002

Від 0,002 до 0,005

1

Менше 0,03
Менше 0,7
Менше 0,2
Менше 0,05

Від 0,03 до 0,1
Від 0,7 до 1,5
Від 0,2 до 0,5
Від 0,05 до 0,15

2
3
3
3

Менше 1,0

Від 1,0 до 5,0

3

Оцінювання ступеня забруднення ґрунту в процесі зрошення стічними водами здійснюється
за вмістом органічного вуглецю, сульфатів, карбонатів та гідрокарбонатів, хлоридів, оскільки
підвищена їх кількість, а також кількість аміаку, нітритів та нітратів свідчить про процеси розкладу азотовмісних органічних речовин, що забруднюють ґрунт. Підвищений вміст органічного
азоту за відсутності аміаку свідчить про забруднення ґрунту і недостатню інтенсивність процесів амоніфікації та нітрифікації. Якщо концентрація нітратів і нітритів на зрошуваних ділянках
однакова або не перевищує концентрацію їх на контрольних ділянках, ґрунт оцінюється показником «чистий ґрунт». У наш час, на землях зрошуваних стічними водами з метою зниження
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рухомості нітратів у ґрунті і меншого надходження їх в рослини, ґрунтову воду та атмосферне
повітря рекомендовано застосування спеціальних речовин - інгібіторів (хлорпірідіни та ін.). В
ролі інгібіторів можуть виступати окремі відходи целюлозно-паперової промисловості, а також
сірководень.
Таблиця 2. Допустимий вміст фенолу, нафти та поверхнево-активних речовин у зрошувальних
стічних водах, мг/дм³ [16]

Назва речовини

Допустимий вміст,
мг/дм3

Фенол

Менше 0,1

Нафта багатосірчана

Менше 0,1

Нафта інша

Менше 0,3

Поверхнево-активні
речовини

Менше 0,2

Лімітуючий показник
шкідливості
Органолептичний
(запах)
Органолептичний
(плівка)
Органолептичний
(плівка)
Органолептичний
(піна)

Клас
небезпеки
4
4
4
4

Мікробіологічні і гельмінтологічні показники на відміну від хімічних є прямими показниками ступеня забруднення ґрунту. Ці показники дозволяють судити як про свіже, так і давнє забруднення ґрунту. Оцінку якості ґрунту за санітарно-гігієнічними параметрами рекомендується
проводити в кінці вегетаційного періоду за шкалою оцінки його санітарного стану (таблиця 3 ).
Таблиця 3. Шкала оцінювання санітарного стану ґрунту [16]

Слабко
забруднений

Небезпечний

Забруднений

Дуже
небезпечний

Дуже
забруднений

1,00,01
0,010,001
0,001 і

нижчий

0,1 і

вищий

0,10,01
0,010,0001
0,0001 і
нижчий

Примітка: * - За умови взяття проб ґрунту з глибини 0-20 см.

Показник
самоочищення –
титр термофілів

Відносно
безпечний

1,0 і

вищий

Показник
забруднення ЕХР кратність
перевищення ГДК

Чистий

санітарне число
Хлєбні-кова

Безпечний

кількість яєць
гельмінтів
в 1 кг

Ступінь
забруднення

титр
анаеробів

Ступінь
небезпеки

колітитр

Показники епідемічної безпеки

0

0,98-1,0

<1

0,01-0,001

до 10

0,86-0,98

1-10

10-100

0,70-0,86

11-100

>100

<0,70

>100

0,0010,00002
0,000020,00001
<0,00001

Добрим ефектом біологічної очистки стічних вод можна вважати досягнення показників колі-титру у межах 1,0-0,1. Випуск такої стічної води у відкриті водойми або для зрошення земель
не викликатиме погіршення санітарно-бактеріологічних показників ґрунту. Для досягнення
оптимальних санітарно-екологічних показників пропонується застосовувати сучасні методи
очищення та доочищення стічних вод міст та промислових підприємств (аеробні, анаеробні, мікробіологічні та ін. із застосуванням біореакторів та контактно-освітлювальних фільтрів). Санітарно-гігієнічний контроль зрошуваних земель проводиться за біологічними показниками
згідно із відповідними методиками. Заходи із санітарно-гігієнічного контролю сільськогосподарських угідь включають: підготування полів перед поливом, суворе дотримання рекомендованих
режимів і способів зрошення, з врахуванням агроекологічних, технологічних і санітарно-гігіє-
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нічних навантажень на ґрунт щодо внесення поживних речовин (азоту, фосфору і калію), а також
інших забруднюючих речовин. Рекомендований санітарно-гігієнічний контроль якості рослин,
що вирощують на полях зрошення стічними водами, включає визначення хімічних показників,
зокрема, концентрацію нітритів, нітратів, важких металів; мікробіологічних – наявність патогенних мікроорганізмів кишкової групи; вірусологічних; гельмінтологічних – наявність життєздатних яєць геогельмінтів. Дослідження проводять згідно загальноприйнятих методик.
Контроль за хімічним складом зрошувальних вод проводять лабораторіями міських очисних
споруд, лабораторіями при управліннях експлуатації зрошувальних систем та лабораторними
центрами МОЗ України. Указаний контроль повинен проводитись не менше 1-2 рази на рік та
обов’язково перед використанням стічних вод міст для зрошення. Контроль за біологічними
(мікробіологічні, гельмінтологічні) та радіаційними показниками зрошувальних вод та якістю
рослинницької продукції проводять районні, міські та обласні лабораторні центри МОЗ України
та інші акредитовані лабораторії.
З метою упередження забруднення поверхневих водних об’єктів і в цілому навколишнього
природного середовища шкідливими інгредієнтами та сполуками, що містяться в стічних водах,
а також застереження можливого негативного впливу на здоров’я населення при поводженні із
стічними водами пропонується здійснення наступних санітарно-гігієнічних заходів:
• впровадження сучасних найефективніших методів очищення, що забезпечують максимальне очищення та знезараження стоків. Згідно із чинним законодавством відповідні
органи влади повинні забороняти скидання неочищених, недостатньо очищених та незнезаражених стічних вод у водойми;
• проектування та будівництво очисних споруд необхідно здійснювати за типовими проектами з врахуванням сучасних еколого-гігієнічних вимог. При розміщені очисних споруд
обов’язково повинні виділятися санітарно-захисні зони [15, 17];
• при проектуванні зрошувальних систем із застосуванням стічних вод необхідно враховувати максимальну утилізацію очищених стічних вод в сільськогосподарському виробництві (для зрошення та удобрення сільськогосподарських угідь);
• слід також обов’язково враховувати технічні, технологічні та агроекологічні вимоги при
поводженні з різними категоріями стічних вод.
У сучасних умовах, при дефіциті води в Україні, слід максимально застосовувати біологічно
очищені міські стічні води для зрошення кормових культур (багаторічних трав, кукурудзи, буряків кормових та ін.) з дотриманням санітарно-гігієнічних умов згідно з технологіями їх вирощування та використання. У зв’язку з цим рекомендовано в найближчій перспективі здійснення
модернізації та відновлення функціонування раніше діючих регіональних зрошувальних систем
для поливу стічними водами міст.
Висновки. В основу концепції охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і деградації повинен бути закладений біологічний або екосистемний підхід, що передбачає запобігання
скидання в них забруднених стічних вод. У системі різних санітарно-технічних заходів з охорони
водних об’єктів від забруднення пріоритетне місце повинне належати індустріальному очищенню міських стічних вод. На сучасному етапі розвитку суспільства поряд з вирішенням організаційно-технічних питань з підвищення ефективності міських очисних споруд необхідно поширювати використання безстічних і зворотних технологій з поверненням у виробництво локально
очищених стічних вод (зокрема, біоконвейєрним та іншими методами очищення стічних вод),
модернізації очисних споруд, вести пошук нових безвідходних екологічно безпечних технологій
виробництва продукції тощо. Водночас слід поширювати нові методи переробки очищених міських стічних вод і застосовувати природні способи їх доочищення (третинна очистка) на спеціалізованих меліоративних системах (землеробські поля зрошення).
В Україні за науково-обґрунтованого підходу нормативно очищені стічні води міських очисних споруд можуть бути важливим резервом поливних вод для зрошуваного землеробства, яке
серед інших пріоритетів аграрної політики держави є надійним фактором підвищення продовольчої безпеки. Для екологічно безпечного застосування очищених міських стічних вод на полях розроблені сучасні нормативні документи, якими регламентуються умови та технологічні
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рішення щодо їх раціональної утилізації. Сільськогосподарська утилізація нормативно очищених міських стічних вод на полях забезпечує відновлення і підвищення родючості ґрунтів і урожайності сільськогосподарських культур. При цьому комплексно розв’язуються проблеми деградації водних об’єктів, поліпшення оздоровчої і природоохоронної діяльності. Відсутність заходів
з повторного застосування нормативно очищених міських стічних вод на полях призводить до
безгосподарського витрачання якісної води для поливу земель.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПЕРЕРОБКА КИСЛИХ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ,
ЩО МІСТЯТЬ ІОНИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Гомеля М.Д., Глушко О.В., Бутченко Л.І.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського"

Досліджено процеси електрохімічного вилучення іонів кадмію, цинку та нікелю з сірчанокислих
регенераційних розчинів .

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА КИСЛЫХ РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ
РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИОНЫ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Гомеля Н.Д., Глушко Е.В., Бутченко Л.И.
Национальный технический университет Украины " Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского"

Исследованы процессы электрохимического извлечения ионов кадмия, цинка и никеля из сернокислых регенерационных растворов.

ELECTROCHEMICAL PROCESSING OF AQUEOUS REGENERATION SOLUTIONS
CONTAINING IONS OF HARD METALS
Gomelya N.D., Hlushko O.V., Butchenko L.I.
National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

The processes of electrochemical extraction of cadmium ions, zinc and nickel from sulfuric acid regeneration
solutions are investigated.
Цинк, хром, мідь, кадмій, кобальт, нікель, миш'як, селен, срібло, стибій, ртуть, талій і свинець
відносять до важких металів. Сполуки даних елементів, а також самі елементи є токсичними [1].
Відомо, що основна маса (близько 70%) токсичних металів потрапляє в організм людини з продуктами харчування. Тому вміст таких елементів, як ртуть, кадмій, свинець, миш'як, мідь, олово, цинк, залізо, що є найбільш небезпечними токсикантами в продуктах харчування, підлягає
обов’язковому контролю. Висока вірогідність отруєння населення важкими металами пов’язана
із вживанням неякісної питної води [2], концентрація важких металів в якій підвищується внаслідок евтрофікації водойм [3]. Особливо враховуючи те, що джерела водопостачання є одночасно
і місцями скиду стічних вод. Типові міські станції водоочищення не передбачають стадію вилучення іонів важких металів із стічних вод. Тому вилучення даних токсикантів повинно повністю
здійснюватися на локальних очисних спорудах підприємств. У результаті недосконалості технологій водоочищення значна кількість промислових відходів, в тому числі і важких металів [4],
поступає у водойми. Основними промисловими виробництвами, які забруднюють навколишнє
середовище важкими металами, є металургійні і хімічні заводи, металообробні підприємства,
рудозбагачувальні комбінати, целюлозо-паперові підприємства, енергетика, шахти.
Актуальним питанням в технологіях переробки стічних вод гальванічних виробництв залишається питання повернення цінних компонентів у виробництво. Методи іонного обміну, хімічного та електрохімічного відновлення дозволяють вирішити це питання. Кожен з методів
має свої переваги та недоліки. Саме переробці промивних стічних вод гальванічних виробництв
багато авторів приділяють велику увагу. Адже невисока концентрація іонів металів в промив249
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них водах знижує ефективність їх хімічного або електрохімічного відновлення. З цієї точки зору
іонний обмін є більш перспективним методом, оскільки дозволяє концентрувати іони важких
металів в значно менших об'ємах регенераційних розчинів, які можуть бути потім перероблені
хімічним чи електрохімічним способом. Зрозумілим є той факт, що можливість вирішення загальної наукової проблеми, а саме створення замкнутих циклів промивки деталей у гальванічних виробництвах, при застосування іонообмінної технології залежить від реагенту, який буде
обрано для регенерації іонітів.
Відомо, що сильнокислотний катіоніт КУ-2-8 [5] має високу сорбційну ємність що до катіонів
металів, в тому числі і до катіонів важких металів, і достатньо ефективно регенерується розчинами соляної та сірчаної кислот [6,7]. Одним з перспективних напрямків переробки регенераційних розчинів є електроліз [8]. Відомо, що іони важких металів, що стоять в ряду активності
після водню, легко відновлюються електрохімічно навіть з кислих розчинів. Це стосується і іонів
кадмію, внаслідок перенапруги виділення водню з поверхні даного металу. Відновлення з кислих розчинів цинку та нікелю можливе лише за високих концентрацій даних металів у розчині
( >90-100 г/дм³). Зазвичай концентрації важких металів в кислих регенераційних розчинах не
перевищують 30-35 г/дм³ [9]. Але при концентрації менше ніж 50 г/дм³ електрохімічне відновлення цинку та нікелю з кислих регенераційних розчинів практично неможливе. Реагентна ж
переробка кислих регенераційних розчинів методом нейтралізації унеможливлює їх повторне
використання. Тому важливим є визначення умов електрохімічного вилучення іонів кадмію,
цинку та нікелю з кислих регенераційних розчинів з метою виділення металів у чистому вигляді
та отриманні розчинів кислот придатних для повторного використання.
Відомо, що відновлення кадмію з кислих регенераційних розчинів в однокамерному електролізері не становить проблеми. Проте при проведенні електрохімічного відновлення цинку із
відпрацьованого кислого регенераційного розчину в однокамерному електролізері відновлення
цинку не відбувається. Проходить лише електроліз води з виділенням водню та кисню. Що стосовно відновлення нікелю, то воно можливе з високим виходом за струмом лише при рН= 3-4. Зокрема, авторами [10] були проведені дослідження по вилученню іонів нікелю з кислих регенераційних розчинів, що містили сульфат нікелю. Але застосування бури та борної кислоти призвело
до зміни складу регенераційних розчинів, що зробило неможливим їх повторне використання
в процесах регенерації іонітів. Використання ж четвертинних солей в регенераційних розчинах
призводить до зниження ємності катіоніту по катіонах металів внаслідок сорбції даних солей на
іоніті. Розчини соляної кислоти забезпечують достатньо високий ступень десорбції іонів нікелю
з сильнокислотного катіоніту КУ-2-8. Проте в процесі електрохімічної переробки солянокислих
регенераційних розчинів відбувається руйнування електродів і виділяється активний хлор на
аноді . Використання ж дво- та трикамерних електролізерів в процесах електроекстракції іонів
цинку та нікелю з солянокислих регенераційних розчинів супроводжується значними енерговитратами та використанням дорогих мембран, що мають недостатню надійність [11].
Тому було проведено процеси електроекстракції іонів нікелю, цинку та кадмію з кислих розчинів їх сульфатів з використанням двохкамерного електролізера з катодом із нержавіючої сталі
та титановим анодом, вкритим оксидом рутенію. Катодний та анодний простір були розділені
аніонообмінною мембраною МА - 41. В катодній камері знаходився сірчанокислий розчин сульфату нікелю, кадмію або сульфату цинку. В анодній камері - розчин сірчаної кислоти з концентрацією 50 мг-екв/дм³.
В якості модельних розчинів використовували окремо розчини сульфату кадмію (в концентраціях по іонам кадмію 92-96 мг-екв/дм³), сульфату нікелю (в концентраціях по іонам нікелю
126-134 мг-екв/дм³) та сульфату цинку ( в концентраціях по іонам цинку 120-128 мг-екв/дм³)
та сірчаної кислоти в концентрації 98-540 мг-екв/дм³. Залишкові концентрації іонів цинку, кадмію та нікелю визначалися за відомими методиками [12].
Результати досліджень представлені в таблицях 1, 2 та 3. У випадку відновлення кадмію в двокамерному електролізері (табл. 1) при використанні кислого розчину сульфату кадмію інтенсивність відновлення металу зростає з підвищенням кислотності розчину. При цьому при кислотності
250 та 540 мг-екв/дм³ досягнуто практично повного вилучення кадмію відповідно за 5 та 3 години.
250

ЕТЕВК-2019
Таблиця 1. Залежність ефективності електроекстракції кадмію з сірчанокислих регенераційних
розчинів в двокамерному електролізері від часу електролізу за напруги 25 В при кислотності
розчинів , мг-екв/дм³: 100 (І), 250 (ІІ), 540 (ІІІ)

t,
год.

CCd2+, мг/дм3
I

II

К, мг-екв/дм3
католіт
аноліт

I, A

III

I

II

III

-

-

-

I

II

III

В, %

I

II

III

I

II

III

100 250 540

50

50

50

-

-

-

0,152 0,177 0,280 114 270 540

96

100 264 100,0 100,0 98,7

0

92,00 92,00 96,00

1

32,00 30,99

2

16,1 13,99 0,00

0,060 0,080 0,240 120 270 420 100 118 316 77,4 80,3

3

8,00 1,39

-

0,050 0,050 0,05

128 255 370 106 136 375 42,8 69,6

-

4

3,99 0,80

-

0,030 0,040

-

130 250

-

106 141

-

35,7 8,4

-

5

2,00 0,40

-

0,020 0,030

-

132 250

-

108 142

-

26,8 5,2

-

6

1,81

0,0

-

0,010 0,010

-

124 250

-

114 142

-

5,4

5,2

-

7

1,62

-

-

0,010 0,000

-

124 250

-

116 142

-

5,2

-

-

8

1,21

-

-

0,010

-

108

-

130

-

5,0

-

-

2,0

-

-

-

9,5

Потрібно відмітити, що на першому етапі електролізу, коли основним катодним процесом є
відновлення кадмію, кислотність у катодній області не лише не падає, але й частково зростає. Це
пояснюється утворенням кислоти замість вилученого кадмію при недостатній швидкості дифузії
сульфатів в анодну область. В подальшому, коли при зниженні концентрації кадмію зростає швидкість відновлення водню на катоді внаслідок дифузії сульфатів, кислотність в анодній області зростає. Відбувається окислення води на аноді з виділенням кисню та утворенням протонів.
Таблиця 2. Залежність ефективності електроекстракції цинку з сірчанокислих регенераційних
розчинів в двокамерному електролізері від часу електролізу за напруги 25 В при кислотності
розчинів , мг-екв/дм³: 100 (І), 250 (ІІ), 560 (ІІІ)

t,
год.

CZn2+,
мг-екв/дм3
I

II

III

К, мг-екв/дм3

I, A
I

II

католіт
III

I

В, %

аноліт

II

III

I

II

III

I

II

III

250

560

50

50

50

-

-

-

0,0

128 127 120 0,315 0,685 0,690 100

1,0

75

83

85

0,185 0,190 0,210 32,2 60,0 60,1 171 284 585 42,5 17,3 14,0

2,0

25

29

32

0,050 0,040 0,060 32,7 45,1 50,2 221 327 628 72,7 76,4 67,9

3,0

16

20

16

0,030 0,030 0,060 32,4 35,4 40,3 226 339 640 80,4 61,6 72,7

4,0

14

14

6

0,010 0,030 0,040 28,8 35,2 40,1 231 343 641 53,7 52,4 45,5

5,0

13

10

4

0,010 0,030 0,030 28,9 30,1 35,4 234 342 643 26,9 35,7 13,4

6,0

12,0

8

3

0,010 0,030 0,030 28,0 30,0 30,1 238 343 642 26,9 17,9 8,6

7,0

11,7

6

2

0,005 0,030 0,030 26,0 30,0 30,0 239 344 642 16,1 16,9 8,4

8,0

11,5

4

1

0,005 0,030 0,030 24,0 29,9 30,0 239 343 641 10,8 16,5 8,2
251

ЕТЕВК-2019
Дані досліджень, що представлені в таблиці 2 свідчать про те, що відновлення цинку в двохкамерному електролізері є досить ефективним. Спочатку відбувається зниження кислотності в
катодній області з 100-560 мг-екв/дм³ до 30-60 мг-екв/дм³. Лише потім відновлюється цинк з
максимальним виходом на 2-4 годині електролізу. Пояснюється це конкуруючим процесом виділення водню на катоді та дифузією сульфатів в анодну область. При цьому в процесі електролізу
кислотність аноліту зростає до значень 239-641 мг-екв/дм³. Ступінь вилучення цинку становить
91-99% при тривалості процесу електролізу - 8 годин.
Подібна залежність спостерігається і при проведенні процесу електроекстракції нікелю з
кислих розчинів сульфату нікелю. Дані представлені в таблиці 3. Як показують результати досліджень, нікель починає ефективно відновлюватись при досягненні кислотності в католіті значень 50-90 мг-екв/дм³. При цьому кислотність в аноліті зростає до 250-657 мг-екв/дм³, а ступінь
вилучення іонів нікелю становить 99%.
Таблиця 3. Залежність ефективності електроекстракції нікелю з сірчанокислих регенераційних
розчинів в двокамерному електролізері від часу електролізу за напруги 25 В при кислотності
розчинів, мг-екв/дм³: 100 (І), 250 (ІІ), 540 (ІІІ)

t,
год.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

CNi2+, мг-екв/дм3
I
126
94
58
27
7
2
1
0
-

II
132
77,0
42,0
16,0
6,0
1,0
0,5
0,4
-

III
134
71
31
14
4
1,3
1,0
0,6
0,4

I, A
I
0,395
0,155
0,105
0,085
0,030
0,010
0,010
-

II
0,508
0,185
0,080
0,060
0,050
0,010
0,004
-

III
0,810
0,135
0,065
0,060
0,040
0,010
0,005
0,003

К, мг-екв/дм3
католіт
аноліт
I
II III
I
II
100 280 540 50 50
50 80 90 132 305
30 65 65 193 355
32 60 50 221 386
30 60 50 243 395
28 55 50 250 398
29 50 40 250 397
28 50 40 251 398
40
-

В, %
III
50
563
619
639
651
657
658
657
657

I
22,1
62,1
79,5
64,5
44,6
26,9
26,5
-

II
14,8
50,9
86,7
45,5
26,9
13,4
9,1
-

III
21,0
80,2
70,8
44,8
33,3
8,1
8,0
4,2

Таким чином, в даній роботі були визначені умови вилучення з відпрацьованих кислих регенераційних розчинів іонів кадмію, цинку та нікелю методом електроекстракції з використанням
двохкамерних електролізерів. Було встановлено, що в разі відновлення кадмію з кислого розчину
сульфату кадмію інтенсивність відновлення металу зростає з підвищенням кислотності розчину.
Щодо відновлення цинку та нікелю, то було визначено, що ефективне виділення металів на катоді
починається при зниженні концентрації кислоти в католіті на рівні 30-60 мг-екв/дм³ при електролізі цинквмісних регенераційних розчинів та 50-90 мг-екв/дм³ при електролізі нікельвмісних регенераційних розчинів. Ступінь вилучення сягає 99%. Концентрація кислоти в анодній області досягається на рівні 239-641 мг-екв/дм³, що дає можливість використовувати даний розчин повторно.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФЛОТАЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД
РАДІОІЗОТОПІВ 137CS ПОЛІАМІНОФЕРОЦІАНІДНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
Терещенко О.М.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Встановлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує
низькоактивні розчини, які містять ізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня
очищення можна досягти при незначних концентраціях реагентів.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ФЛОТАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ
РАДИОИЗОТОПОВ 137CS ПОЛИАМИНОФЕРОЦИАНИДНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
Терещенко О.Н.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт
имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

Исследованы процессы очистки воды от изотопов цезия-137 методами напорной и электрофлотации. Установлено, что использование полиаминоферроцианидных комплексов эффективно дезактивирует низкоактивные растворы, содержащие изотопы цезия-137. Показано, что достаточно высокой степени очистки можно достичь при низких концентрациях реагентов.

INTENSIFICATION OF FLOTATION WATER TREATMENT PROCESSES FROM 137CS
RADIO ISOPOTES BY POLYAMINOPHOROCYANIDE COMPLEXES
Tereshchenko О.М.
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
Kyiv, Ukraine

The proceses of water treatment from isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations
are investigated. It is set that while using the polication ferrocyanide complexes the effective decontamination
of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the
highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of reagents.
До теперішнього часу залишаються актуальними питання розробки та удосконалення методів переробки рідких радіоактивних відходів. Отримати радіохімічно чисту воду можна при виділенні із розчинів сольового баласту і радіонуклідів [1]. Це питання можна вирішити поєднанням
методів зв’язування радіонуклідів макромолекулярним агентом та флотації.
Відомо, що високомолекулярні катіонні сполуки, завдяки значній кількості функціональних
груп у макромолекулярному ланцюзі, здатні активно взаємодіяти з поверхнею часток дисперсної фази, в тому числі з гумусовими сполуками, білками, поверхнево-активними речовинами
(ПАР), полівінілсульфокислотою, поліметакрилатом натрію та іншими водорозчинними полімерами, що містять кислотні групи [2-4], а також з залізистоціаністою кислотою, яка утворює онієві сполуки з амінами [5]. В результаті такої взаємодії виникають нерозчинні у воді комплекси,
які можуть сорбувати ізотопи цезію і досить легко видалятися з води.
Взаємодія гексаціаноферату калію з катіонними полімерами може проходити у кілька стадій
поетапного заміщення катіонів калію на амінні та амонійні групи з подальшим їх зшиванням.
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Такий процес може супроводжуватися зниження розчинності комплексу, утворенням колоїдних
або нерозчинних сполук.
Вибір способу дезактивації води за допомогою поліамінофераціанідних комплексів залежить від вибраного способу виділення осаду. Особливо ефективними у даному випадку є методи напірної та електрофлотації, які мають ряд переваг перед традиційними методами відстоювання.
Ціль даної роботи − дослідження ефективності використання комплексів катіонних полімерів з фероціанідом калію для очистки води від радіоізотопів цезію-137 методами напірної та
електрофлотації.
Як об’єкти дослідження було використано модельні розчини, які містили радіоізотопи 137Cs з
активністю від 150 Бк/дм³ до 6000 Бк/дм³ та ХСК до 700 мгО2/дм³ і готувалися на дистильованій і водопровідній воді.
В процесі флотації використовували флокулянти полігексаметиленгуанідін (Акватон-10) та
синтезований нами низькомолекулярний флокулянт поліанілінформальдегід (ПАФ-1) з концентрацією 10-30 мг/дм³, розчин фероціаніду калію – 2-10 мг/дм³.
Флотаційну сепарацію здійснювали на флотаційній установці висотою 80 см і діаметром 3 см.
Повітря подавали в нижню частину колони через пористу перегородку. Верхня частина колони
була з’єднана з пристроєм для відведення піни у піноприймач. В радіоактивний розчин об’ємом
0,5 дм³ послідовно додавали визначену кількість фероціаніду калію, флокулянту і перемішували, через 30 хв вносили задану кількість ПАР (сульфонолу НП-3), знову перемішували 2-3 хв. Розчин поміщали в флотаційну колону і флотували.
Ефективність методу визначали за ступенем дезактивації розчинів S = (An – Aз)·100/An і коефіцієнтом очищення К = An/Aз, вимірюючи початкову Ап та залишкову Аз концентрації радіоізотопів 137Cs на приладах РУГ-91 «Адані» і на рідинному сцинтиляторному спектрометрі Quantulus
1220™. В окремих випадках розчин після флотації фільтрували та пропускали крізь шар активованого вугілля. Залишкову концентрацію фероціаніду після флотації визначали методом фотометрії [6].
В ході досліджень були визначені основні параметри процесу. Оптимальна швидкість продування повітря знаходилася у межах 25 – 50 см³/см²∙хв. При цьому виносилося від 5 до 7 см³
води. Збільшення швидкості продування > 50 см³/см²∙хв призводило до різкого підвищення
вмісту рідини в піні. При продуванні зі швидкістю < 25 см³/см²∙хв піна, що утворювалася за
час повільного під’йому, досить добре зневоднювалася, але повного вилучення твердої фази
не відбувалося.
Діаметр пор скляного фільтра також впливав на стабільність піни. Кращі результати концентрування було отримано при розмірі пор 40 мкм.
Аналіз експериментальних даних показав, що оптимальна кількість фероціаніду калію по
відношенню до флокулянту складає 5:20 (рис. 1 і 2). Якщо кількість полікатіоніту значно більша від кількості фероціаніду калію, то останній блокується аміними або амонійними групами
полікатіоніту і його здатність зв’язувати радіоізотопи значно зменшується. Так при дозі Акватону-10 20 мг/л та дозі фероціаніду калію 2 мг/л коефіцієнт очистки становив 2,3, в той же час
для ПАФ-1 при відповідних концентраціях – 1,3. Але при зміні масового співвідношення в бік
збільшення концентрації фероціаніду, він може недостатньо зв’язуватися з флокулянтом і виводитися з розчину. Саме цим можна пояснити низькі коефіцієнти очистки при використанні
фероціаніду калію в концентраціях 10 мг/дм³ при дозі полікатіонітів 10 мг/дм³, які відповідно для Акватону-10 та ПАФ-1 складали 2,8 та 3,4. Збільшення дози флокулянту при незмінній дозі фероціаніду призвело до зниження коефіцієнта очистки для Акватону-10 до 3, а для
ПАФ-1 – до 3,4. Пояснити це можна тим, що амонійні групи полікатіоніту Акватону-10 можуть
ефективніше взаємодіяти з фероціанідом калію. Крім того, макромолекули полімеру Акватону-10 мають лінійну структуру і можуть ефективніше згортатися в порівнянні з молекулами
ПАФ-1, які очевидно мають сітчасту структуру внаслідок проходження полімеризації молекул
аніліну в двох напрямках – через два орто-положення бензойного кільця та через аміну групу
та пара-положення.
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1 – 10 мг/дм³; 2 – 20 мг/дм³; 3 – 30 мг/дм³.
Рис. 1 - Залежність коефіцієнту очистки від концентрації гексаціаноферату калію цезій-радіоактивної води при різних концентраціях флокулянту Акватон-10

1 – 10 мг/дм³; 2 – 20 мг/дм³; 3 – 30 мг/дм³.
Рис. 2 - Залежність коефіцієнту очистки від концентрації гексаціаноферату калію цезій-радіоактивної води при різних концентраціях флокулянту ПАФ-1
Таблиця 1 - Вплив методу доочистки на ефективність дезактивації води від 137Cs

№

Реагенти

1

Акватон-10
K4[Fe(CN)6]
сульфонол
Акватон-10
K4[Fe(CN)6]
сульфонол
Акватон-10
K4[Fe(CN)6]
сульфонол

2
3
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Активність води, Бк/дм3
Концентра- початпісля
після
після
ція
кова
флотац. фільт.
сорб.
10
2
148
39
25
7
10
20
5
161
19
5
0
10
20
5
152
28
10
0
30

Ступінь очистки води, %
після
після
після
флотц фільт. сорб.
74

83

95

88

97

100

82

93

100
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4
5
6

ПАФ-1
K4[Fe(CN)6]
сульфонол
ПАФ-1
K4[Fe(CN)6]
сульфонол
ПАФ-1
K4[Fe(CN)6]
сульфонол

10
2
10
20
5
10
20
5
30

180

20

14

5

89

92

97

180

48

25

10

73

86

94

180

69

44

17

62

76

91

Слід відмітити, що в цілому з підвищенням дози фероціаніду калію зростає ефективність
очистки, але при цьому зростає доза полікатіоніту, що супроводжується збільшенням ступеню
переходу розчину в піну. Це призводить до зростання об’ємів радіоактивних відходів, які необхідно переробляти. Крім значного ступеню переходу рідини в піну, недоліком методу пневматичної
флотації є низька ефективність очистки від грубодисперсних домішок. Як видно із табл. 1, при
фільтруванні води після флотації значно підвищується ефективність очистки, а при пропусканні
її через шар активованого вугілля спостерігається практично повна дезактивація води. Це свідчить про те, що після флотації у воді залишається частина грубодисперсних домішок, які видаляються при фільтруванні, та розчинних комплексів, які сорбуються при проходженні води через
активоване вугілля.
Слід відмітити, що в очищеній воді в результаті аналізу не було зафіксовано залишки фероціаніду калію та полікатіонітів. ХСК після флотації знижувалося від 700 до 10 мгО2/дм³. При
проходженні води через шар активованого вугілля ХСК знижувалося до нуля.
Крім пневматичної флотації для видалення фероціанідно-поліамонійних комплексів ми використовували електрофлотацію.
Слід відмітити, що на відміну від пневматичної флотації в результаті електрофлотації утворюються дрібнодисперсні бульбашки газів, що забезпечує очистку. Іще однією перевагою методу
електрофлотації є те, що він забезпечує очистку води від нерозчинних домішок навіть при відсутності піноутворювачів (ПАР) у воді. При цьому об’єм піни складає 0,1 – 1 % від об’єму розчину,
а вологість шламу, який при цьому утворюється, 90 – 95 %, тоді як вологість шламу, що виділяється при відстоюванні, сягає 99 % і більше.
В даній роботі використовували електроди із нержавіючої сталі Х18Н10Т, напругу –
20 В, густину струму – 0,02 – 0,04 А/см², час флотації – 15 хвилин. Отримані результати
приведені в табл. 2. Як видно із таблиці, оптимальні співвідношення мас полікатіоніту до
одиниці маси фероціаніду були 2:1; 1:2; 1:3 при концентрації компонентів полікатіоніту:
фероціанід – 10 мг/дм³ : 5 мг/дм³ відповідно. При використанні дози фероціаніду калію
до 20 мг/дм³ та дози ПАФ-1 до 40 мг/дм³ було досягнуто зниження активності від 6200 Бк/дм³
до 21 Бк/дм³, ступінь дезактивації 99,7 %. При використанні тих же доз реагентів у водопровідній воді ступінь дезактивації сягає майже 100 %, тобто активність знижується з
6080 Бк/дм³ до рівня активності, нижчого за активність приладу. Взагалі, при дезактивації
радіоактивних розчинів, приготовлених з використанням водопровідної води було досягнуто абсолютних результатів при всіх співвідношеннях реагентів. Пояснити це можна тим,
що солі, які присутні в водопровідній воді, стабілізують комплекси полікатіонітів з фероціанідом калію, можливо знижують їх розчинність у воді. Таке підвищення ефективності
дезактивації у водопровідній воді, в порівнянні з дистильованою, відмічено не тільки для
ПАФ-1, але і для Акватону-10.
Важливим фактором, що впливає на ступінь очищення розчинів від радіоізотопів 137Cs, є рН
розчину. Як показали наші дослідження, максимальне вилучення радіоізотопу відбувається при
рН 5 – 8 (рис. 3). При підкисленні розчину або при підвищенні рН до значень, більших 9, ефективність очистки різко падає.
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Таблиця 2 - Електрофлотація цезій-радіоактивних розчинів

№
п/п
І

ІІ

Назва
флокулянта
ПАФ1

Акватон-10

Концент.
флокул.,
мг/дм3
5
5
10
20
40
5
5
10
20
40

Конц.
фероціан.,
мг/дм3
5
10
5
10
20
5
10
5
10
20

Активність води, Бк/дм3
початкова
залишкова
дист.
вод.
дист.
вод.
600
359
128
0
567
544
93
0
443
391
38
0
480
550
19
0
6080
6080
21
0
600
359
210
25
567
544
40
27
443
391
22
8
480
550
19
17
6080
6080
61
10

Ступінь очистки,
%
дист.
вод.
79
100
84
100
91
100
96
100
99,7
100
65
93
93
95
95
98
96
97
99
99,8

1 – ПАФ-1; 2 – Акватон – 10
Рис.3. Залежність ступеню очистки води від радіоізотопів 137Cs від рН розчину, обробленої різними флокулянтами та гексаціанофератом калію в концентрації 10 мг/дм³
На основі отриманих даних показано, що полікатіоніти утворюють з гексаціанофератом калію малорозчинні комплексні сполуки, які здатні сорбувати радіоізотопи 137Cs. Отримані комплекси ефективно видаляються методами пневматичної та електрофлотації.
Показано, що ефективність вилучення радіоізотопів 137Cs залежить від співвідношення концентрацій флокулянта і гексаціаноферату калію.
Ступінь вилучення ізотопу 137Cs із розчинів залежить від значення рН. Максимальне вилучення відбувається при рН 5 – 8.
ЛІТЕРАТУРА

1. Кульский Л.А., Страхов Э.Б., Волошинова А.М. Технология водоочистки на атомных энергетических установках. – Киев: Наук. Думка, 1986. – 271 с.
2. Воронцова А.В., Бенетеков Н.Д., Пранчук С.В. Сорбция цезия и стронция из слабоактивных
пресных вод//Радиохимия, 1995. – т.37, вып. 2. – с. 182 – 186.
3. Шульга Е.А., Карпова И.Ф. К вопросу о сорбционных свойствах ферроцианида меди//Вест.
ЛГУ, 1966. – т. 10. – с. 95
4. Беркутов Е.А., Кудайбергенов С., Хамзамулина Р.Э. Катионные полимеры. – Алма-Ата: Наука, 1986. – 160 с.
5. Тананаев И.В., Сейфер Г.Б. и др. Химия ферроцианидов. – М: Наука. – 1971. – 320 с.
6. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды в двух частях под ред. Кульского Л.А.: Наукова думка, 1980. – ч.1. – 680 с.
258

ЕТЕВК-2019
ЗАСТОСУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ
РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ
Пиляк Н.В.
Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН
E-mail: nceb2017@gmail.com

Вивчено можливість застосування осадів стічних вод (ОСВ) для перероблення їх на удобрювальні
біокомпости (суміші) для сільського господарства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ
Пиляк Н.В.
Инженерно-технологический институт "Биотехника" НААН
E-mail: nceb2017@gmail.com

Изучена возможность использования осадков сточных вод (ОСВ) для переработки их на удобрительные биокомпосты (смеси) для сельского хозяйства.

USE OF DRAINAGE OF SEWAGE WATER TO ENHANCE SOIL FERTILITY
Piliak N.V.
Engineering-Technological Institute "Biotechnicа" NAAS
Email: nceb2017@gmail.com

The possibility of using sewage sludge (WWS) for processing them into fertilizer bio-composts (mixtures)
for agriculture has been studied.
В останні десятиліття відбулося різке зниження обсягів виробництва органічних добрив і їх
застосування в землеробстві, що призвело до від’ємного балансу гумусу в ґрунтах, погіршення
їх родючості і зниження продуктивності землеробства. Виникає потреба у пошуку додаткових
сировинних ресурсів у покращенні стану родючості ґрунтів. ІТІ "Біотехніка" НААН України приділяє певну увагу цьому питанню. З цієї причини виникає підвищена увага до місцевих сировинних ресурсів, зокрема, до осадів стічних вод (ОСВ). У складі ОСВ містяться значні запаси сполук
біогенних елементів (азоту, фосфору, калію), що є невід’ємною складовою частиною замкнених
природних циклів колообігу речовин.
З метою запобігання виникнення небезпеки забруднення довкілля рекомендовано у відношенні до ОСВ застосування найбільш оптимального способу їх утилізації – переробки і одержання з них, або на їх основі удобрювальних компостів (сумішей).
Об’єктом дослідження слугували репрезентативні зразки ОСВ після 3-річного зберігання їх
на мулових майданчиках станцій біологічної очистки «Північна» та «Південна» м. Одеси.
Як наповнювачі в компості використовували солому пшениці озимої і лушпиння насіння соняшнику.
В компостах підтримували вологість субстрату на рівні 70 % і перемішували субстрат один
раз у два тижні.
За результатами комплексних досліджень встановлено, що зразки ОСВ містять слідові концентрації окремих пестицидів, які не перевищують граничнодопустимі концентрації (ГДК).
Тому ОСВ необхідно оцінювати за вмістом токсикантів у різних формах. У результаті досліджень встановлено, що в ОСВ обох СБО більшість токсикантів перебуває в незначних концентраціях, які не перевищують ГДК і можуть бути необхідні для рослин як мікрокомпоненти, що
приймають участь у їхніх фізіологічних і біохімічних процесах.
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Зразки ОСВ, що відібрано на СБО «Південна» та «Північна», за санітарно-бактеріологічними
показниками характеризуються як «чисті».
Значення техногенної радіоактивності в зразках ОСВ відповідає вимогам нормативних документів.
Фітотоксичність - це важливий інформативний показник, який доцільно застосовувати при
дослідженні ОСВ для встановлення цілісної оцінки їх впливу на угруповання ґрунтових мікроорганізмів та на культурні рослини.
Фітотоксичну активність в зразках ОСВ практично не виявлено.
Окрім показників, небезпечних для довкілля, в зразках ОСВ та в підстилковому гної ВРХ (варіанті порівняння) визначали агрохімічні показники при застосуванні осадів стічних вод в якості добрива, можуть розвиватися процеси засолення та осолонцювання ґрунту. З метою упередження цих негативних процесів необхідно здійснювати контроль за сольовим складом осадів
стічних вод та сольовим режимом ґрунту в районі проведення досліджень.
Встановлено, що ОСВ обох станцій біологічної очистки стоків мають сульфатно-кальцієвий
склад солей. У сольовому складі ОСВ серед аніонів переважають сульфати.
Важливими діагностичними показниками екологічної прийнятності органогенних відходів,
як добрив у сільському господарстві, є еколого-мікробіологічні показники: чисельність мікроорганізмів окремих еколого-трофічних груп, специфіка функціональної спрямованості мікробіоти
тощо, які дають змогу прогнозувати вплив відходів на екологічний стан ґрунтів, розроблення
за потреби упереджувальних заходів у відповідності з екологічною ситуацією та ін. Різностороння характеристика ОСВ дозволить спрогнозувати у подальшому можливі зміни ґрунтової
мікрофлори при застосуванні нових видів добрив, забезпечить підвищення родючості ґрунту та
врожайності сільськогосподарських культур.
Досліджувані субстрати характеризуються низькою активністю мікроорганізмів, здатних
асимілювати мінеральний азот.
На основі експериментальних даних за допомогою коефіцієнтів мінералізації-іммобілізації,
а також завдяки індексу оліготрофності, нами було визначено функціональну спрямованість мікробіологічних процесів в досліджуваних субстратах. Параметри коефіцієнту мінералізації-іммобілізації свідчать про перевагу процесів синтезу над деструкцією органічної речовини у всіх
варіантах досліду.
Застосування нетрадиційних органічних добрив не порушить функціональну структуру мікробного ценозу ґрунту.
Були розроблені способи компостування осадів стічних вод за участю активного штаму з
фосфатмобілізувальними властивостями, а також дослідження в компостах динаміки розвитку наступних груп мікроорганізмів: бактерій, що засвоюють переважно мінеральні та органічні
сполуки азоту, стрептоміцетів, грибів, фосфатмобілізувальних та спорових мікроорганізмів.
Одержані результати чисельності мікроорганізмів, що належать до різних еколого-трофічних груп, свідчать, що компости на основі осадів стічних вод є субстратом, який сприяє розвитку
фосфатмобілізаторів, амоніфікаторів і бактерій, які утилізують мінеральний азот.
Оскільки, осади стічних вод будуть використовувати на полях у нормах, рекомендованих для
традиційного органічного добрива, можливо передбачити, що осади стічних вод та компости на
їх основі можна застосовувати для удобрення та ґрунтополіпшення в сільськогосподарському
виробництві.
За результатами польових досліджень встановлено, що застосування експериментальних
компостів у технологіях вирощування кукурудзи сприяє збільшення вмісту мікроорганізмів різних еколого-трофічних груп, а це в свою чергу сприяє покращеному росту і розвитку рослин. Ця
обставина забезпечує приріст урожайності.
При визначенні ефективності лабораторної партії компостів, враховуючи вищенаведені дані,
встановлено, що застосування компостів за участю фосфатмобілізувальних мікроорганізмів підвищує урожайність кукурудзи на зерно в середньому на 32 %.
Запропоновані технології створення компостних сумішей, як добрив, можуть бути використані в усіх регіонах України з урахуванням особливостей складу осадів стічних вод в них.
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РОЗБУДОВА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Я.М.Хайло, Ю.М.Григорчук
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

У статті викладені питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення процесу
управління використанням і економією ресурсів галузевого підприємства. Запропоновано концепцію організації системи моніторингу і управління ресурсозбереженням. Визначено склад системних задач, розглянуті рішення по їх реалізації і схеми інтеграції в інформаційне середовище управління підприємством та структуру АСУП.

РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
Я.Н.Хайло, Ю.Н.Григорчук
КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

В статье изложены вопросы усовершенствования информационно-аналитического обеспечения
процесса управления использованием и экономией ресурсов отраслевого предприятия. Предложена концепция организации системы мониторинга и управления ресурсосбережением. Определен
состав системных задач, рассмотрены решения по их реализации и схемы интеграции в информационную среду управления предприятием и структуру АСУП.

DEVELOPMENT OF PRACTICE OF MANAGEMENT OF ECONOMY OF RESOURCES АN
THE ENTERPRISES OF WATER-SUPPLY AND SEWAGE SYSTEM
YA.N.KHILO, U.N.GRIGORCHUK
Kharkivvodokanal municipal enterprise, Kharkiv, Ukraine

In the article the expounded questions of improvement of the research and information providing of process
of management the use and economy of resources of branch enterprise. Conception of organization of the
system of monitoring and management economy of resources offers. Composition of system tasks is certain,
considered decisions for their realization and charts of integration in the infomedia of management an
enterprise and structure of АСУП.
Управління ресурсозбереженням на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства може інтерпретуватися, як заходи системного забезпечення організації рішень щодо ефективного використання ресурсів і їх економії відповідальними виконавцями робіт в сферах виробництва і управління підприємством (тобто в процесах його діяльності).
Процес управління корпоративними ресурсами підприємства, можна уявити, і охарактеризувати, у вигляді чотирьох комплексів функцій:
- обліково-розрахункова і планово-контрольна;
- організації та проведення робіт;
- адміністративного управління забезпеченням і розподілом ресурсів;
- адаптивного механізму контролю і управління ресурсо-енергозбереженням.
В даний час, завдання оперативного і операційного планування ресурсів, обліку та контролю
за їх використанням, здійснюються фінансово-економічними службами (ФЕС) підприємства, які
для вирішення цих завдань користуються даними бухгалтерського та управлінського обліку. Зазначені дані, без проведення організаційного моделювання процесів, функціонально-вартісного
аналізу і модифікації управлінського обліку, можуть давати тільки структурно орієнтовані (на
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елементи оргструктури) результати. Організація робіт та відповідальність за ефективне раціональне використання ресурсів забезпечується керівниками підрозділів, які, взаємодіючи з іншими організаційними елементами-учасниками процесу, діють в інтересах показників власного
підрозділу, а не показників результативності процесу.
Адміністративне управління всіма видами ресурсів і робіт здійснюється на підставі даних
ФЕС про витрати підрозділів, і самих підрозділів про обсяги та якість робіт. Періодичність фінансово-економічної інформації, «прив'язана» до звітних періодів, що позбавляє управління можливості своєчасної та сфокусованої на процес діяльності реакції на використання ресурсів.
Необхідно відзначити, що, у сформованій системі управління підприємством, завдання управління ресурсами і управління ресурсозбереженням залишаються неформалізованими, позбавленими системного рішення і регулярності. Цей факт відображає недолік традиційної структурної системи управління підприємством ефективно розпоряджатися його ресурсами, що є однією
з актуальних проблем практики управління [1,2].
Метою досліджень актуального процесу управління ресурсами галузевого підприємства є
визначення шляхів і можливостей його вдосконалення та пропозиція концепції управління ресурсозбереженням з урахуванням сучасних тенденцій розвитку менеджменту.
Новий концептуальний підхід до вирішення проблеми висуває ряд питань, опрацювання
яких визначає необхідність і можливість оптимізації сформованого інформаційно-аналітичного
забезпечення, що створює передумову для постановки і системного вирішення завдань ефективного управління ресурсами, в їх числі:
1. Дослідження актуальних можливостей аналізу і оцінки ефективності використання ресурсів підприємства.
2. Розширення інформаційно-аналітичних можливостей контролю і оцінки ефективності
використання ресурсів, запровадженням додаткових, структурно-орієнтованих, розрахункових, показників економіки підрозділів.
3. Розширення інформаційно-аналітичних можливостей, введенням розрахункових показників комерційних втрат підприємства.
4. Розширення інформаційно-аналітичних можливостей, введенням процесного обліку витрат, процесної собівартості, впровадженням локального процесного управління (на найбільш ресурсоємних проце(Ре)інжиніринг процесів діяльності
сах).
Функціонально-вартісний аналіз
(оптимізація складу функцій, виконавців,
(ефективність використання ресурсів
функціонального навантаження,
5. Визначення складу і мена окремих видах робіт)
штату, структури)
тодики вирішення завдань
управління ресурсозбереженням [3].
Контролінг
6. Розробку практичного
(визначення нереалізованих
Управлінський облік (моніторинг
можливостей ресурсозберігання,
витрат структурних підрозділів,
алгоритму і системних ріскорочення втрат,
бюджетування, моніторинг
нераціональних витрат)
еволюції основних фондів)
шень з управління ресурсозбереженням і їх інтеграції в систему управління
підприємством.
Концепція управління
Енергоменеджмент
Процесне управління
ресурсозбереженням
Інформаційні та мето(моніторинг енерго
(моніторинг процесної
ефективності, оцінка
собівартості
дичні
джерела формуванпотенціалу енергозбереження)
по елементах витрат)
ня концепції управління
ресурсозбереженням підприємства зображені на
рисунку 1., вони утворюють
Інформаційні технології
основні організаційно-еко(системна реалізація завдань
номічні напрямки концепуправління ресурсозберіганням)
туального вирішення проблеми.
Рис. 1. Інформаційні та методичні джерела формування концепції управління ресурсозбереженням підприємства
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Практичні кроки, які спрямовані на здійснення рішень по оптимізації організаційно-економічного управління ресурсозбереженням і їх інтеграції в систему управління підприємством
можна сформулювати наступним чином:
- розробити методично, і організувати збір, зберігання, обробку та аналіз інформації про
використання ресурсів і можливості ресурсозбереження структурними підрозділами підприємства в їх операційної діяльності і підприємства в його фінансово-економічної діяльності. Використовувати для цього дані бухгалтерського та управлінського обліків з
доопрацьованою системою показників ефективності використання ресурсів;
- формалізувати моделі найбільш ресурсномістких виробничих і «гуманітарних» процесів, у т.ч. комерційної діяльності (збуту послуг) і оперативного управління виробничими
комплексами (подачі і розподілу води і відведення стоків) підприємства;
- розробити порядок обліку процесних ресурсів і процесної собівартості для процесів з
формалізованими моделями;
- розробити принципи системного інформаційно-аналітичного рішення вище названого
складу завдань з управління ресурсозбереженням;
- забезпечити формалізацію і організаційну інтеграцію аналітичній функції управління ресурсами і ресурсозбереженням до системи управління підприємством;
- розробити і узгодити АСОЕУ «Управління ресурсозбереженням» з завданнями зі складу
діючої АСУП .
На рисунку 2 вказані зв'язки АСОЕУ «Управління ресурсозбереженням» з транзакційними
системами, дана укрупнена схема інтеграції підсистеми в інформаційне та управлінське середовище підприємства.
На схемі зображено канали інформаційного забезпечення системних задач моніторингу ресурсів та управління ресурсозбереженням. Показано двосторонній зв'язок аналітики завдань
АСОЕУ «Управління ресурсозбереженням» з заступником генерального директора з фінансово-економічних питань та його канал прямого користування завданнями.
АСУ
«Бух. обліку»

Фінансовоекономічна
служба

Концепція
управління
ресурсо
збереженням

АСУ ТП
підприємства

АСКУЕ
підприємства

Заступник
Генерального Директора
з фінансово-економічних
питань

АСОЕУ
«Управління
ресурсозбереженням»

АСОЕУ
«Диспетчер АВР»

АСУ Збуту

Організаційно-економічні заходи
щодо ресурсозбереження:
- реінжиніринг процесів;
- впровадження локального
процесного управління;
- функціонально-вартісний
аналіз стану ресурсів.

Рис. 2. Схема інтеграції АСОЕУ «Управління ресурсозбереженням» в інформаційне і управлінське
середовище підприємства
264

ЕТЕВК-2019
Основні аспекти проблеми управління ресурсозбереженням або ідеологічні компоненти системи моніторингу і аналізу стану ресурсів і управління ресурсозбереженням та структура питань, які необхідно розробляти по кожному з аспектів [3,4], наведені на рис. 3.
Інформаційний:
(Визначення джерел
даних про витрати
ресурсів)

-Фінансовий стан (Ф1);
-Фін. результати (Ф2);
-Фін.-економічні
показники послуг (Ф1С);
-Розрахункові показники
ефективності
використання ресурсів;
-Калькуляція витрат
підрозділів;
-Процеснасобівартість.

Аналітичний:
(Визначення можливого
потенціалу
ресурсозбереження)

Аспекти проблеми
“Управління
ресурсозбереженням”
галузевого
підприємства

Методичний:
(Аналіз проблеми, пошук
алгоритмів рішень.
Розробка методичних
рекомендацій)

Організаційно-управлінський:
(Заходи щодо ефективного
використання ресурсів)

- (Ре)інжиніринг процесів;
- Адаптація оргструктури;
- Суцільна кодифікація
підрозділів;
- Впорядкування організаційнорозпорядчої документації;
- Локальне процесне управління;
- Функціонально-вартісний
моніторинг процесних ресурсів;
- Впровадження контролінгу в
систему управління
підприємством.

Організаційно-економічний:
(Інформаційно-аналітичний
моніторинг ефективності
управління
ресурсозбереженням)
Системних рішень:
(Розробка і впровадження ПО
для системної підтримки
управління ресурсозбереженням)

- Концепція управління
ресурсозбереженням;
- Склад цільових задач;
- Алгоритми рішень;
- Рекомендації з реалізації
результатів на галузевих
підприємствах.

- Постановка задач моніторингу
резервів ресурсозбереження;
- Розробка програмного продукту;
- Супровід задач.

- Інформаційна база фінансовоекономічних параметрів (ФЕП);
- Збірник графичної інтерпретації
динаміки ФЕП ресурсів;
- Інформаційно-аналітичні
довідки (коментарі) про стан
ресурсів;
- Віртуальна панель дошки
управління підприємством.

Рис. 3. Ідеологічні компоненти системи «Управління ресурсозбереженням» підприємства
Методична сторона концепції процесу управління ресурсозбереженням стосується розробки
і формалізації процедур ведення та збору інформації, аналізу стану ресурсів і контролінгу, як механізму управлінської реакції. Організаційно-практичний алгоритм нового процесу може бути
характеризовано наступним чином:
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1. Фінансово-економічна інформація бухгалтерського та управлінського обліків об'єднуються в єдиний масив даних по типах і кількості ресурсів, місцях витрат і доходів від їх використання,
що представляє собою електронну (цифрову) базу статистичних і розрахункових даних (БСРД).
(рис.4). Електронна база формується і кореспондується з даними бухгалтерського обліку у т.ч.
наведеними в формах обов'язкової звітності: Ф1-Баланс підприємства, Ф2 - Звіт про фінансові
результати, статистичним звітом Ф1С - Про витрати виробництва і фінансові показники діяльності підприємства при наданні послуг водопостачання (ВП) та водовідведення (ВВ).
Витрати виробництва та фін. показники

Фінансові результати

Операц.дохід

Ін.оп.витр.

Матеріали.

Обсяг посл.
ВП;ВВ

Ін. доходи

Фін.витр.

Зар.платня

Дохід ВП;ВВ

Соц.страх.

Ін.оп.дох.
ВП;ВВ

Собівартість.
Адмін.витр.
Витр. на збут

Ін.витрати
ФІн.рез.

Фінансовий стан
Дов.строк. обов.
Дов.строк.
кред.банк.
Поточ.забов.
Корот.строк
кред.банків
Поточ.кред.зад.по
дов.строк.заб.за:
Роботи, послуги
Разрах.бюдж.
Разрах.страх.
Разрах.опл.труда
Кред.забор.аван.
Поточ.забезп.
Дох.майб.пер.
Ін.поточ.обов.

Амортиз.
Ін.оп.витр.

Фін.Ін.дох.
ВП;ВВ

Ф1С
Ф2
показ.
Фін.рез. послуг
Фін стан Фін.стан.
Ф1
Ф1
місця
витрат

Калькуляції витрат по
місцям винекнення
Департ.
Управ-я.

Виробн.
Комп-си.

Орг.
елем.

Орг.
елем.

Біз. пр.

Тех.пр.

Соб.вар.
БП

Соб.вар.
ТП

Вит.зв.діял.
ВП;ВВ
Вит.опер.
ВП;ВВ
ФІн.ін.витр.
ВП;ВВ
Фін.рез.
ВП;ВВ

Деб.заб.
ВП;ВВ
Заб.бюд.
ВП;ВВ
Кред.заб.
ВП;ВВ
Оплата
ВП;ВВ

Фінансовий стан
Необорот.активи
Осн.фонди.
Незав.інвест.
Немат.активи
Оборот.активи
Вироб.запас.
Незав.будівн.
Товари
Деб.заб.посл.
ДЗ вид.аван.
Дз бюдж.
Дз Ін.поточ..
Грош.кошти.
Витр.майб.пер.
Ін. об.активи

Бізнес і (або) технологічні
процеси та їх собівартість

Рис. 4. Інформаційні джерела та фінансово-економічні категорії контролю ресурсозбереження
2. На підставі цифрових даних БСРД виконується графічна інтерпретація фінансово-економічної інформації. Зазначена графічна інтерпретація використовується для аналітичного контролю над характером і динамікою змін фінансово-економічних параметрів, що відображають стан
корпоративних ресурсів.
Графічний контроль (моніторинг) ведеться на підставі щоквартального (регулярного) збірника графічних матеріалів встановленої структури. Зміст збірника відображає зміни складу,
кількості і вартості ресурсів з таких категорій контролю:
‒ фінансовий стан підприємства;
‒ фінансові результати діяльності;
‒ фінансово-економічні параметри послуг;
‒ економічні показники виробничих комплексів і підрозділів;
‒ економічні показники процесів виробничої і комерційної діяльності;
‒ індикативні показники ефективності використання ресурсів.
Зазначений збірник графічних матеріалів призначений для підготовки аналітичних звітів періодичних довідок, або коментарів, спрямованих на проведення доцільної і ефективної тактики ресурсозбереження.
3. Важливою особливістю організації БСРД є можливість фокусування аналізу дослідження
на різні віртуальні площині - рівні, на яких доцільно вести контроль ресурсозбереження. Наприклад, перенесення фокусу аналізу від підприємства до послуги, від послуги до виробничих комп-
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лексів і підрозділів, від підрозділів до процесів і функцій, від підприємства, послуг, підрозділів,
процесів до виду і елементів витрат, виду ресурсів (рис. 5.).

Єдина база статистичних і розрахункових даних і графічних матеріалів

Фінансовий стан

Послуга– N

Фінансові
результати

Вид витрат

Вид витрат

Процес – N

Комплекс N
Підрозділ-N

Вид витрат

Вид витрат
Функція

Елементи витрат (вид ресурсу)
Рис. 5. Фокусування аналізу ресурсозбереження
4. Завдяки структурі інформації в БСРД можливо оперативне виконання будь-яких видів аналітичних фінансово-економічних досліджень у т.ч. фінансового аналізу, виробничо-господарського аналізу, функціонально-вартісного аналізу, організаційно-управлінського, ситуаційного,
SWOT- аналізу та інших, у т.ч. спеціальних досліджень.
Перелік деяких спеціальних тематичних досліджень, які покликані виявляти резерви і розвивати потенціал ресурсозбереження, наведено в наступній табл.1.
Таблиця 1. Завдання аналітики ресурсів та ресурсозбереження
Зниження ресурсоємності виробництва і надання послуг
1. Оптимізація ресурсоємності послуг

Аналіз ресурсоспоживання виробничих комплексів і підрозділів

2. Підвищення енергоефективності

Аналіз впливу реалізації програм енерго- та ресурсозбереження на ресурсомісткість
послуг

3. Підвищення ефективності виробничих потужностей (корисного навантаження)

Аналіз еволюції виробничих характеристик основного обладнання та споруд

4. Зниження втрат

Аналіз актуальних виробничих та комерційних втрат і шляхів їх скорочення за видами
послуг
Використання внутрішніх організаційно-управлінських резервів
Інжиніринг процесу ресурсозбереження, розробка його регламенту і впровадження в
практику управління підприємства

5. Оптимізація організаційно-економічних умов обліку, контролю,
аналізу, управління

Розробка концепції та методики управлінського обліку і управлінського аналізу діяльності підприємства
Розробка і впровадження методики моніторингу і аналізу стану корпоративних ресурсів у процесі управління ресурсозбереженням
Аналіз доцільності та умов впровадження локального процесного управління
Визначення та оцінка об’єктивних загроз

6. Адекватність тарифів на послуги

Оцінка впливу неадекватних тарифів послуг ВП і ВВ на втрати корпоративних ресурсів

7. Зміни характеру і структури споживчого ринку

Аналіз структурних і якісних змін споживчого ринку і характеру та їх впливу на стан
корпоративних ресурсів

8. Зміна платіжної активності (плато
спроможності) абонентів

Аналіз еволюції дебіторської заборгованості як індикатора зниження платоспроможності абонентів і втрати ресурсів підприємства

9. Зростання тарифів на енергоносії

Аналіз впливу тарифу на електроенергію на фінансово-економічний стан підприємства
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Визначення та оцінка об’єктивних загроз
10. Недосконале, неефективне оперативне управління

Аналіз чинників, що знижують ефективність організації управління процесами діяльності

11. Неефективна стратегія технологічного розвитку

Оцінка ефективності діючих схем ВП і ВВ в сучасних умовах

12. Знос виробничої інфраструктури

Аналіз впливу зносу виробничої інфраструктури на ресурсоємність (ресурсоспоживання) її елементів
Визначення можливостей, які можуть бути упущені

13. Визначення можливого розвитку потенціалу ресурсозбереження
підприємства

Аналіз потенціалу ресурсозбереження в інституційній, організаційно-управлінській,
комерційній, виробничій сферах

5. Отримані результати моніторингу стану корпоративних ресурсів і спеціальних аналітичних досліджень доцільно зводити на віртуальну приладову дошку управління корпоративними
ресурсами [ 5], на якій аналітичний матеріал з коментарями структуровано за відповідними кнопкам (рубриками), рис. 6.
Контроль ресурсів при
оцінці фінансового
стану

Контроль ресурсів при
оцінці фінансових
результатів

Контроль показників
резервів
ресурсозбереження

Контроль ресурсів за
показниками послуг
водопостачання

Контроль ресурсів за
показниками послуг
водовідведення

Контроль ресурсів за
індикативними
показниками

Контроль ресурсів
підрозділів комплексу
водопостачання

Контроль ресурсів
підрозділів комплексу
водовідведення

Контроль ресурсів
процесу збуту

Рис. 6. Зразковий вид віртуальної приладової дошки моніторингу ресурсів
Реалізація оновленої системи управління ресурсозбереженням на підприємстві окрім методичної підтримки, потребує виконання цілого комплексу організаційно-управлінських і організаційно-економічних проектних заходів, які представлені в табл. 2.
Таблиця 2. Організаційно-проектні заходи з управління ресурсозбереженням

Організаційно-функціональний аспект
Реінжиніринг бізнес-процесів
Здійснюється моделювання технологічних і організаційно-управлінських процесів у вигляді таблиць і діаграм
потоків робіт, потоків функцій, потоків інформації.
У форматі – “Як є”. Де відбивається склад стану системи управління підприємством і проводиться його аналіз.
Після аналізу, виконується:
корекція і координація робіт, функцій, взаємодій у форматі – “Як повинно бути”;
формується адекватна орг. структура;
визначається характер і сутність супровідної інформації (документів), приведеної у відповідність до змін
		
у роботах, функціях і взаємодіях;
формуються вимоги до виконавської дисципліни;
розробляється організаційно-розпорядча документація у т.ч:
Положення про служби, посадові інструкції та ін.
Розробляються індикативні показники організаційно-виконавської ефективності
Забезпечується контроль за ефективністю організації управління
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Організаційно-економічний аспект

Управлінський облік і контролінг

Здійснюється методична постановка задач управлінського обліку та контролінгу. Пріоритет встановлюється
для задач, спрямованих на:
контроль витрат за місцями їх виникнення (процеси, переділи, оргелементи);
контроль ефективності підрозділів, процесів, переділів виробництва і збуту;
контроль ефективності використання активів та діяльності підприємства в цілому;
моніторинг комерційних упущень (фактів втрат і невикористаних можливостей).
Розробляються прикладні програми для вирішення завдань контролінгу засобами АСУ підприємства.
Визначається форма і періодичність рапортів з ефективності діяльності підприємства керівнику
і його профільним заступникам.
Розробляються індикативні показники економічної ефективності.
Забезпечується контроль за економічною ефективністю управління

6. Управління ресурсами та ресурсозбереженням на підприємстві потребує значної роботи в
організації використання інтелектуального ресурсу.
Цей ресурс, якщо його методично, інформаційно і організаційно забезпечено та відповідним
чином мотивовано, перетворюється на бізнес інтелект або аналітичну функцію управління і одночасно вирішує два завдання - забезпечує процеси діяльності і вирішує проблеми ресурсозбереження. Наведені на рис.3 ідеологічні компоненти системи управління ресурсозбереженням
одночасно являються елементами більшої частки корпоративного бізнес інтелекту.
Сумісне (системне) використання цих елементів створює умови синергії для формування
аналітичної функції управління підприємства на інтелектуальному рівні нової якості.
Формалізація аналітичної функції управління у вигляді окремої методики, і включення її
як інтегрального інтелектуального ресурсу в стратегію ресурсозбереження довершує розбудову системи управління ресурсами і ресурсозбереженням підприємства і, разом з моніторингом
ресурсів, процесним управлінням, оновленим управлінським обліком і контролінгом складає
певну управлінську технологію. Схема реалізації аналітичної функції системи управління підприємством дана на рис.7.
Аналітична служба
підприємства

Методика АФУ підприємства

Дані бухгалтерского
обліку

Управлінський
облік (задачі)

Контроль

Релевантна
інформація
Контролінг
(задачі)

Аналітична функція
управління і задачі АСОЕУ

Планування.
Прийняття
рішень

Облік

Організація виробництва і збуту.
Оперативне управління

Рис. 7. Схема реалізації аналітичної функції системи управління підприємством
Методичне забезпечення АФУ представляє її теоретичну основу і інструментарій і спирається, як на класичні методи аналізів, так і на спеціально орієнтовані, тематичні види прикладних
аналізів, орієнтований перелік яких надано вище.
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ВИСНОВКИ
Для реалізації намічених вище практичних рішень щодо оптимізації організаційно-економічного управління спрямованого на ефективне управління ресурсами та ресурсозбереженням
окремого підприємства необхідно:
1. Розробити комплексний організаційно-управлінський проект з питань методичного, інформаційного та організаційного забезпечення системи управління ресурсами і ресурсозбереженням, з урахуванням специфіки підприємства;
2. Визначити характер практичного значення і доцільності введення локального процесного
управління окремими процесами підприємства;
3. Дослідити організаційні питання суміщення процесного і функціонального (структурного)
підходів до управління підприємством;
4. Запропонувати алгоритм системного контролю (моніторингу) і управлінського обліку ресурсів при сумісному процесному і структурному підходах до оперативного управління.
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ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ
Василенко С.Л., Кашпур А.Д.
Коммунальное предприятие "Харьковводоканал", г. Харьков, Украина

Рассмотрены вопросы неизбежности инновационного процесса и динамики факторов, влияющих
на институционные изменения в водопроводно-канализационном хозяйстве.

ЗУМОВЛЕНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ
Василенко С.Л., Кашпур А.Д.
Комунальне підприємство "Харківводоканал", м. Харків, Україна

Розглянуто питання невідворотності інноваційного процесу і динамічних змін факторів, що
впливають на інституційні зміни в водопровідно-каналізаційному господарстві.

PREDETERMINATION OF INNOVATION DEVELOPMENT FOR WATER AND
WASTEWATER TREATMENT PLANT
Vasilenko S.L., Kashpur A.D.
KharkovVodokanal Communal enterprise, Kharkov city, Ukraine

The questions of the inevitability innovation process and the dynamics of factors that influence institutional
changes in the plumbing sector are considered.
В силу роста объемов хозяйственной деятельности человека, стихийных бедствий и высоких темпов урбанизации жилого пространства экологическая ситуация стала во многих странах
предметом особого внимания, поставив на повестку дня обеспечение экологической безопасности населения, сохранение структуры природного разнообразия и поддержание естественных
процессов регулирования отношений «человек – природа».
«Качество питьевой воды» в условиях загрязнения окружающей среды, а точнее угрожающего загрязнения природы, становится не просто обыденно-обиходным понятием нашей речи, а
базовой категорией всеобщей науки о сохранении жизни на земле. Именно жизни в целом, а не
только здоровья человека.
Крайнюю остроту задача повышения безопасности человека и устойчивости природной среды приобрела в крупных агломерациях. Тотальная урбанизация делает своё дело и перемещает
человечество в города, всё более концентрируя народонаселение планеты на ограниченных городских территориях.
Многие города мира постепенно превращаются в "каменные джунгли".
Сосредоточение населения в городах формирует на этих землях соответствующие водохозяйственные индустриальные системы.
Признаем эту закономерность как аксиому «исходного порядка». Производная от неё – тоже
закономерность взаимоотношения в системе «вода – человек». И эту особенность можно определить как эволюционный процесс, как предопределенность изменений, предопределенность
инновационного развития, некую неизбежность и неотвратимость структурной динамики.
В системах водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), которые обслуживают города,
в ресурсоемкой и комплексной структуре взаимодействия человека и технических систем, обособленной в виде предприятий ВКХ, такая предопределенность инновационного развития проявляет и реализует себя в триединстве: инновационные потребности, инновационное мышление и инновационная деятельность. Наша концептуальная позиция в рассмотрении этой темы
состоит в том, что для эффективного развития хозяйственной системы первичным элементом и
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приоритетом являются именно "инновационные потребности", потребности в новых знаниях и
новой культуре, а уже мышление и деятельность следует рассматривать как следующие за этой
потребностью.
На наш взгляд, такая позиция составляет азы понимания реального процесса развития человеко-машинных систем, а необходимость в инновациях активирует пусковой момент изменений.
Рассмотрим конкретное предприятие – КП "Харьковводоканал".
За более чем столетний период развития системы водообеспечения населения и промышленности г. Харькова произошли разительные изменения в технике и технологиях. Использованы многие научные достижения, созданы сложнейшие организационно-технические комплексы питьевой индустрии.
Модернизация объектов и инновационные изменения в целом произошли в технологии
очистки воды, в режимах её подачи и распределения, в очистке сточной воды, энергопотреблении, оперативном управлении всем множеством процессов, в системах контроля качества,
в проведении ремонтно-восстановительных работ. Изменились использованные материалы и
реагенты, оборудование и приборный парк, двигатели и насосы, регулирующие устройства и
системы контроля.
С небольшой погрешностью можно считать, что в целом производственная база и система
управления изменились за 50 лет качественно более чем на половину.
В общем процессе перемен согласно новым нормам, техническим условиям и показателям
качества, нас, прежде всего, интересуют причины, истоки и факторы этих изменений. Осмыслим
это так.
Первый блок факторов и движущих сил инновационного процесса (Ф1) – запросы и требования общества и бизнеса относительно повышения надежности ВКХ, их экономичности и эффективности. В соответствии с требованиями появились средства и возможности для их удовлетворения. Новая техника, приборы, модели организации и др.
Второй блок (Ф2) – государственная политика увеличения доли населения, нуждающегося в
услугах ВКХ, тенденция урбанизации, развитие конкурентных условий, приватизация, мировая
научно-техническая и институционная динамика. Здесь инноваторы (разработчики и менеджеры по внедрению инноваций) наработали и предложили множество апробированных на практике моделей и решений.
Третий блок предопределенности факторов инновационного развития (Ф3) –общецивилизационный прогресс общества с его новыми ценностными ориентирами, пониманием роли бережливости, экологической безопасности, культуры потребления. Свою роль в этом факторе сыграло открытие границ и развитие туризма, что позволило нашим потребителям воды узнать,
как живут люди в других странах, каким образом правящая и научная элита выстраивает свои
стратегии водопотребления и отношения к воде.
Мы ещё раз убеждаемся в ограниченности водных ресурсов, их чрезмерной экологической
нагрузке, местами доходящей до катастрофического уровня, когда пригодная для использования пресная вода может легко перейти в категорию исчерпаемого и слабо возобновляемого природного ресурса.
По нашим оценкам, можно сформировать специфическую оценочно-прогностическую модель влияния разных факторов на процесс инновационного развития водопроводно-канализационного хозяйства и его предприятий (табл. 1).
Таблица 1. Распределение факторов и движущих сил инновационного процесса во времени, %

Факторы и
движущие силы
Ф1
Ф2
Ф3

Прошлый период,
ф–1
80
60
40

Настоящий период,
ф0
15
25
35

Перспектива,
ф+1
5
15
25

Каждый из факторов подчиняется известному правилу сложения процентов (k = 1, 2, 3):
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Фk = ф–1 + ф0 + ф+1 = 100 %.

Как следует из предлагаемых гипотетических оценок, инновационная динамика ВКХ имеет закономерность жесткой предопределенности, в которой внутренние факторы утрачивают
свою силу, а внешние усиливают свое влияние.
Это особенно актуально для ВКХ, где остро стоят вопросы о привлечении инвестиций в проектирование, строительство и эксплуатацию объектов. Нынешняя ситуация в ВКХ критически
сложная: недопустимо высокая изношенность основных фондов, повышенная аварийность, недостаточная ремонтная база, финансовая несостоятельность. Вследствие слабой прибыльности
и даже убыточности система не привлекательна для инвесторов. Текущие работы по поддержанию её производственно-технической базы в рамках стандарта их качества недостаточны и
проблему системного кризиса не решают.
В качестве общих выводов сформулируем два положения:
1. Перспективы инновационной модели развития ВКХ всё в меньшей степени будут зависеть
от самого предприятия и институционных условий в отдельной стране, вследствие чего реформационный процесс в отрасли неизбежен и неотвратим. При этом задача руководящего звена
состоит лишь в том, чтобы активировать этот процесс, сформировав оптимальные условия и
механизмы для обеспечения стратегического курса развития.
2. Проблема нахождения ресурсов на развитие, безусловно, важна, но она не главная и не
приоритетная в инновационном развитии. Главное – желание, знания и мастерство управления
процессом развития, чего многим как раз сегодня и не хватает.
Масштабы градостроения, и специфика отдельных факторов загрязнения среды, оставаясь
доминантами в предмете эколого-хозяйственных исследований, всё же должны уступить место
новому концептуальному подходу, в основе которого лежат не факторные особенности и ситуационные состояния, а сложная динамика взаимодействия в среде «человек – социум – экономика – территория».
При этом для ВКХ, как масштабного рассредоточенного объекта городской системы, важен
принцип изотропии или равной надежности в разных районах (зонах) и разных блоках самой системы, так как «излишек прочности» одного блока (узла, сектора, зоны) не способен существенным образом увеличить коэффициент надежности всей системы.
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СТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ
ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА
Агафонов О.М.
ДП «УкрНДІІНТВ», м.Харків, Україна

В статті розглянуто види геодезичних даних та методи створення інформаційних ресурсів, необхідних для геоінформаційних систем.

СОЗДАНИЕ РЕСУРСОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
Агафонов О.Н.
ГП «УкрНИИНТИЗ», г. Харьков, Украина

В данной статье описаны виды геодезических данных, необходимых для геоинформационных систем и процедуры создания информационных ресурсов.

CREATION OF GEODETIC DATA RESOURCES
FOR GEOINFORMATION SYSTEMS OF WATER SUPPLY
AND WASTEWATER ENTERPRISES
Agafonov O.M.
UkrNDIINTV state enterprise, Kharkiv, Ukraine

This article describes the types of geodetic data required for geoinformation systems and procedures for
creating information resources.
Для ефективної роботи підприємств водопровідно - каналізаційного господарства актуальним є питання оптимального та оперативного управління, заснованого на застосуванні , в тому
числі, геоінформаційноих систем.
Геоінформаційна система (ГІС) побудована на інформаційних даних щодо інженерних мереж,
тобто водопроводу, каналізації та ін.
Зазначена інформація має метричну та семантичну складову. Метричними даними є : довжина мереж, геометрична конфігурація, висоти та ін. Така інформація отримується геодезичними
методами, за допомогою геодезичних приладів та інструментів, шляхом виконання геодезичних
вишукувань для проектування об’єктів будівництва, виконавчих (контрольних) зйомок закінчених будівництвом об’єктів та самочинно побудованих об’єктів.
Отримані таким шляхом плани підземних інженерних мереж погоджуються з експлуатуючими службами, проектними та будівельними організаціями (у випадку виконавчих зйомок), тобто
є достовірними даними. Склад та зміст виконавчої документації регламентується відповідними
нормативними документами - Державними будівельними нормами (ДБН).
Геодезичними методами (планове та висотне положення) визначаються: вісь траси (кути повороту, точки на прямолінійних ділянках не рідше ніж через 50м, місця приєднань, відгалужень),
колодязі, злами в профілі, водорозбірні колонки та пожежні гідранти, дощоприймальники, габарити будинків станцій перекачування водопровідних і каналізаційних насосних станцій, діаметри та висотні позначки труб.
При обстеженні у колодязях (шурфах) повинно бути визначене призначення інженерних комунікацій, матеріал та діаметр труб, напрям на суміжні колодязі, введення в будівлі (споруди).
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За додатковою вимогою обстежуються колодязі (камери) з обмірами конструктивних частин
та складання креслень (планів, розрізів).
Більш детальна інформація міститься в тексті ДБН «Геодезичні роботи у будівництві».
Розглянемо проблеми, що виникають із створенням інформаційних ресурсів для ГІС. Оскільки на даний час не передбачено взаємодії між службами містобудівного кадастру та підприємствами водопровідно - каналізаційного господарства, то фактично на даний час використовуються бази застарілих даних (скановані топографічні архіви,масштаби від 1:500 до 1:2000), без
актуалізації - занесення відомостей про виконавчі(контрольні) зйомки, а також актуалізованих
матеріалів вишукувань для проектування. Як наслідок, створені на основі таких даних ГІС через
кілька років вже не відображують реальну ситуацію.
Постійно оновлювати інформаційну базу метричних даних за рахунок власних коштів підприємств неможливо з причини надто високої собівартості.
Підприємства, які виконують виконавчі зйомки та вишукування, надавати дані підприємствам водопровідно – каналізаційного господарства на даний час не зобов’язані.
З іншої сторони, Міністерством регіонального розвитку та будівництва України створено
Службу містобудівного кадастру. Згідно Постанови КМУ № 559 та Державних будівельних норм,
матеріали і дані геодезичних вишукувань,виконавчих (контрольних) зйомок вносяться до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. На жаль, на даний час нормативно не визначено,
що план підземних інженерних мереж є ключовим елементом топографічної основи містобудівного кадастру з тої причини , що зазначений план неможливо перевірити візуально або методами аерофотознімання.
Рішенням проблеми є створення електронних планів інженерних мереж з постійним оновленням у складі інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та співпраця з підприємствами
водопровідно-каналізаційного господарства - надання зазначеним підприємствам актуалізованих даних.
Також пропонується внести зміни в підзаконні акти щодо необхідності внесення результатів
виконавчих знімань в єдину базу містобудівної документації служб містобудівного кадастру Департаментів містобудування та архітектури, в частині визначення складу та обсягів таких даних.
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ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ
МЕРЕЖАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Миросенко Д.О.
Науково-виробниче підприємство «ІНСТИТУТ ГЕОІНФОРМАТИКИ»,
м. Запоріжжя, Україна

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

ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКИМИ СЕТЯМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Миросенко Д.А.
Научно-производственное предприятие «ИНСТИТУТ ГЕОИНФОРМАТИКИ»,
г. Запорожье, Украина

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

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM MODELING AND MANAGEMENT
OF URBAN WATER NETWORKS
D. A. Mirosenko
Scientific-production enterprise "INSTITUTE OF GEOMATICA", 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 водопостачання та розроблена геоінформаційна система управління цією мережею,
яка забезпечує як необхідне і достатнє водопостачання, так і економію енергетичних ресурсів.
1. Призначення геоінформаційної системи.
Геоінформаційна система моделювання та 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;
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- планування і облік планово-попереджувальних робіт та капітальних ремонтів;
- контроль і управління якістю питної води;
- вирішення завдань планування і проектування об'єктів водоканалізаційного господарства.
«ГІС_ВОДОКАНАЛ» складається із двох основних підсистем:
- Підсистема геоінформаційного моделювання міської мережі водопостачання, ії паспортизації та інвентаризації – складання картографічної та атрибутивної баз даних об’єктів
мережі - водогонів, колодязів та камер, насосних станцій, запірної арматури деталіровок
ко-лодязів/ камер (засувки, вантузи, гідранти тощо), абонентів, датчиків тиску/витрати;
- Підсистема математичного моделювання мережі, визначення ії гідравлічного стану та
оптимізація структури мережі шляхом проведення повірочного та конструкторського
розрахунків.

2. Підсистема геоінформаційного моделювання, паспортизації та інвентаризації
міської мережі водопостачання
Прийняття рішень в геоінформаційній системі ґрунтується на цифрових моделях місцевості,
математичному моделюванні та даних параметричного контролю, а саме:
- електронних векторних топографічних картах 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.
Для вирішення задачі паспортизації та інвентаризації мережа водопостачання відображається на електронних картах місцевості умовними знаками топографічних планів, що представляють об'єкти мережі водопостачання – вузли (колодязі/споруди), водоводи, засувки, насосні станції, датчики тиску/витрати, абоненти (споживачі). Засобами комп’ютерної програми розробки
та ведення картографічної та атрибутивної баз даних забезпечується зв’язок умовного знаку
об’єкта мережі з його атрибутами – схемою та технічними параметрами. Фрагмент електронної
топографічної карти М1:1000 наведений на рис. 1:

Рис. 1. Фрагмент електронної векторної топографічної карти М1:1000.
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Для моделювання мережі водопостачання із векторної топографічної карти виділяються наступні об’єкти мережі водопостачання:
- насосна станція;
- вузол - колодязь (камера, споруда);
- ділянка водогону;
- засувка;
- абонент;
- прилад автоматичного контролю тиску/витрати води (надалі - датчик).
Ці об’єкти мають графічні атрибути - умовні знаки топографічних планів [1], неграфічні атрибути –
схеми споруд (деталіровки) та технічні параметри. Приклад одночасного отримання геопросторової
та атрибутивної (схема та технічні параметри) інформації про колодязь наведені на рис. 2:

Рис. 2. Отримання геопросторової та атрибутивної інформації про колодязь.
Для відображення на топографічних планах об’єктів мережі водопостачання визначені персональні умовні знаки, які розташовуються в своїх шарах цифрової векторної топографічної карти та мають координати X,Y центроіди дискретного умовного знаку (колодязь, засувка, насосна
станція, датчик, абонент) або координати Xi,Yi вузлових точок полілінії для лінійного умовного
знаку (ділянки водогонів).
Визначені фрейми-прототипи об’єктів мережі (табл. 1).
Висновок. Виконання паспортизації та інвентаризації мережі водопостачання засобами
комп’ютерної програми електронного картографування забезпечує надання геопросторової
(картографічної) та атрибутивної інформації, необхідної для математичного моделювання та
оперативного управління мережою водопостачання.
Таблиця 1. Фрейми-прототипи об’єктів мережі водопостачання

Колодязь
Умовний знак:
Колодязь без гідранта:
Колодязь з гідрантом:
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Ділянка водогону
Умовний знак: Полілінія з
буквою В

Засувка
Умовний знак:
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Атрибути:
1. Координати центроіди X,Y.
2. Z - геодезична відмітка земли.
3. Інвентарний номер.
4. Інформаційно-графічна
схема деталіровки колодязя,
містить наявність і схему
з'єднання водогонів, приладів,
засувок і гідрантів.
Насосна станція
Умовний знак з назвою:

Атрибути:
1. Координати центроіди X,Y.
2. Z - геодезична відмітка висоти виходу насосної станції.
3. Геодезична відмітка висоти
Z розташування датчиків тиску H і витрати Q.
4. Показання датчиків тиску H
і витрати Q на виході насосної
станції.

Атрибути:
1. Координати вузлових точок полілінії - осьової лінії
траси водогону (Xi,Yi),
i=1,...,n.
2. Z1, Z2 - геодезичні позначки глибини прокладки
труби водогону.
3. Довжина ділянки.
4. Кількість труб в трасі, діаметр і матеріал труби водоводу, рік і місяць споруди.
Датчик
Умовний знак:

Атрибути:
1. Координати центроіди
X,Y.
2. Марка засувки.
3. Діаметр.
4. Робочий тиск Ру.
5. Загальне число витків, число витків відкриття.

Атрибути:
1. Координати центроіди
X,Y.
2. Z - геодезична відмітка
висоти розташування.
3. Показання напору H і витрати Q.

Атрибути:
1. Координати центроіди
X,Y.
2. Z - геодезична відмітка висоти розташування в місці
врізки.
3. Висота будівлі.
4. Найменування абонента.
5. Фактичне споживання води за вказаний період.

Абонент
Умовний знак:

3. Підсистема математичного моделювання мережі 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;
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-

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. Традиційна математична модель мережі водопостачання - топологічний граф [2] надана на рис. 3:

Рис. 3. Традиційна математична модель мережі водопостачання - топологічний граф.
Традиційно, згідно [2], розрахунки гідравлічного стану мережі водопостачання - виконуються на математичній моделі - топологічному графі (Мал. 3). Аналіз структури топологічного графа, його декомпозиція і співвіднесення з об'єктами мережі встановлює наступну взаємнооднозначну відповідність:
- вершинам графа відповідають насосна станція, вузли (колодязі/споруди), абоненти;
- ребрам графа відповідають ділянки водогонів;
- мітками вершин є назва насосної станції, номери колодязів. Для абонентів мітками є їх
номери, найменування абонентів, обсяги відборів Qл/с;
- початковою вершиною цього графа є насосна станція, наступні вершини - колодязі або
абоненти. При цьому на вершині-абонента граф завершується, а вершини-колодязі є проміжними і пов'язують ділянки водогонів в єдину мережу;
- на ребрах - ділянках водогонів визначені наступні мітки:
а) стрілка встановлює орієнтацію графа. Напрям стрілки вказує напрямок потоків води від
витоку-насосної станції до стоків-абонентів або до вершин графа - колодязів;
б) зверху ребра графа вказується витрата води Qл/с, що протікає по цій ділянці водогону і
діаметр водогону;
в) під ребром графа зазначаються довжина ділянки в кілометрах Lкм, напір Нм, швидкість
протікання води Vм/с;
- граф складається з розподілених і кільцевих підграфов. Кільцеві підграфи складаються з
суміжних спільно працюючих кілець, для яких розраховуються нев'язки һм гідравлічних
розрахунків.
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Для побудови реляційної моделі топологічного графу використовуються цифрові векторні
топографічні карти наступним образом:
- за результатами геодезичних вишукувань на топографічну карту наносяться об’єкти мережі водопостачання вищевказаними умовними знаками;
- за аналізом інформаційно-графічних схем [3] деталіровок колодязів виявляється наявність засувок та гідрантів. При наявності засувок умовні знаки засувок наносяться на
полілінію ділянки водогону біля умовного знаку колодязя в місці врізки труби водогону
в колодязі. При наявності гідранту умовний знак колодязя без гідранта замінюється на
умовний знак колодязя з гідрантом;
- для всіх об’єктів мережі водопостачання визначаються значення нецифрових атрибутів;
- визначається орієнтація графа - напрямок потоку води. Напрямок потоку вказується
стрілкою над полілінією ділянки водогону в напряму від вузла-витоку - насосної станції/
колодязя до вузла-стоку - колодязя/абонента.
- формується матриця інціденцій вершин і контурів.
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 (рис. 4).

Рис. 4. Повірочний розрахунок мережі водопостачання на цифровій карті місцевості.
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4. Додаткові можливості математичного моделювання мережі водопостачання
4.1. 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 мережі водопостачання.
4.2. Контроль і управління якістю питної води
Оперативний контроль і управління якістю питної води у мережі водопостачання ґрунтується на цифрових моделях місцевості, гідравлічному моделюванні і даних параметричного кон
тролю:
- 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
під-графі 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.
4.3. Економія енергоресурсів.
4.3.1. 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, відновлення оптимальної структури
мережі після аварій та пожежогасіння.
4.3.2. Енергозберігаюче управління насосними агрегатами з урахуванням коефіцієнту посуточної нерівномірності з використанням ППЧ, приладів тиску/витрати системи SCADA.
5. Комп’ютерна реалізація та взаємодія підсистем «ГІС_ВОДОКАНАЛ».
Комп’ютерний програмний комплекс «ГІС_ВОДОКАНАЛ» розроблений із застосуванням технології OpenGIS – інструментальна картографічна оболонка QGIS, СУБД PostgreSQL/PostGIS.
Функціонування системи здійснюється в обчислювальній мережі Internet/Intranet робочих
місць на базі персональних ЕОМ без обмеження їх кількості.
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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ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ЖКГ
Ямко О.Ю., Андрущенко А.В., Бандуров А.О.
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства», м. Київ, Україна

Проведено аналіз сфер використання ГІС-технологій, аналіз стану ЖКГ та обґрунтування використання ГІС-технологій для моніторингу об’єктів ЖКГ.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
МОНИТОРИНГА ОБЪЄКТОВ ЖКХ
Ямко А.Ю., Андрущенко А.В., Бандуров А.О.
Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический
институт городского хозяйства», г. Киев, Украина

Проведен анализ сфер использования ГИС-технологий, анализ ЖКХ и обоснование использования
ГИС-технологий для мониторинга объектов ЖКХ.

IMPLEMENTATION OF GIS-TECHNOLOGIES – EFFECTIVE METHOD
OF MONITORING OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
A. Yamko, А. Andrushchenko, A. Bandurov
State Enterprise “Scientific, Research, Design and Technology Institute of Municipal Economy”,
Kyiv, Ukraine

The analysis of the areas of use of GIS technologies, the analysis of housing and communal services and the
rationale for using GIS technologies for monitoring housing and communal services.
По мірі розвитку науково-технічного прогресу в Україні та за кордоном все більш актуальним
стає використання інноваційних технологій в різних секторах економіки. Найбільш перспективними виглядають ГІС-технології. У науковій літературі з даної тематики існує велика кількість
інтерпретацій визначень ГІС-технологій. А ось варіативність може бути пояснена тим фактором,
що будь-яке визначення ГІС буде залежати від того, хто дає визначення, їх точки зору та сфери
застосування. Також значним фактором, що впливає на визначення, є високий темп науково-технічного прогресу, що обумовлює постійну зміну самих геоінформаційних систем в залежності від
розробки нових і вдосконалення старих програм.

Деякі дослідники [1] вважають, що ГІС - це перш за все «комп'ютерні системи, які можуть зберігати і використовувати дані, що описують місця на поверхні Землі», інші формулюють більш
повно: «ГІС - це набір інструментів для збору, зберігання, пошуку за бажанням, перетворення і
відображення просторових даних з реального світу для певного набору цілей». Найбільш загальне визначення свідчить, що «ГІС - це система збору, зберігання, перевірки, інтеграції, обробки,
аналізу і відображення даних, які просторово відносяться до поверхні Землі». Останнє визначення виглядає на наш погляд найбільш вдалим з точки зору включення в термін функціональної
складової ГІС.
Незважаючи на велику кількість визначень ГІС, слід виділити основні компоненти будь-якої
ГІС. У цьому питанні також існують різні точки зору, проте більшість дослідників сходиться на
декількох основних компонентах.
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Рис. 1. Основні компоненти ГІС
На рисунку 1 представлений найбільш повний комплекс компонентів ГІС з рівнозначною значимістю, проте існує безліч думок, що виділяють певні залежності і роблять акценти на певних
компонентах системи. Деякі вчені [1] вважають, що ГІС мають три основні елементи: комп'ютери
та комплектуючі, модулі прикладного програмного забезпечення, а також належний організаційний контекст. Інші вважають, що в ГІС чільне значення мають дані і саме їх потрібно ставити
на перше місце в системі. В такому випадку малюнок значно видозміниться, але повертаючись
до цього варіанту побудови принципової схеми ГІС, слід відзначити, що тут всі компоненти рівнозначні і система не може ефективно функціонувати без якогось із них.
Оскільки геоінформаційні технології в даний час застосовуються в багатьох сферах людської
діяльності, то не можна трактувати їх тільки в контексті географії (геології або геодезії). Вони
мають значення і застосування значно ширше, ніж тільки в зазначених дисциплінах. Приставка
"Гео" означає тільки використання просторового принципу організації інформації [5]. Тому області застосування ГІС виходять за межі географічних досліджень. В даний час ГІС-технології вже
знайшли застосування в різних галузях економіки.
В умовах сучасності з її тенденціями до глобалізації, тотальної інформатизації та актуалізації
енерго- і ресурсозберігаючих технологій розширюються сфери використання геоінформаційних
систем. Якщо в середині минулого століття сфери застосування ГІС зводилися до земельного кадастру і військових потреб, то зараз ГІС-технології поширені практично всюди. Далі представлені основні сфери застосування ГІС-технологій, проте і це далеко не повний список, оскільки існує
значна кількість вузькоспеціальних додатків, які не підпадають під наведені області.
Основні області застосування: управління земельними ресурсами та земельний кадастр,
проектування, інженерні вишукування, планування в містобудуванні, архітектурі і будівництві,
тематичне картографування в більшості областей його застосування, житлово-комунальне господарство, археологія, маркетинг, геодезія, сільське господарство, логістика та управління перевезеннями, теологія, екологічний моніторинг, управління природними ресурсами і т.д.
В даний час в житлово-комунальній сфері нашої країни існують серйозні проблеми, які потребують нових підходів при реформуванні. Найбільш значні проблеми енергозбереження існують в ЖКГ сільських територій. Значна частка житлового фонду України складається з житлових
будинків, побудованих в минулому столітті. Його стан такий, що за різними оцінками до 60%
виробленого тепла не доходить до споживачів, з них 30% втрачається в теплоцентралях і 30%
безпосередньо в будинках.
Економія спожитої комунальними підприємствами електричної енергії досягається за рахунок зниження втрат в системах трансформування, розподілу і перетворення, а також за рахунок
оптимізації режимів експлуатації обладнання, яке споживає цю енергію. Економія витрачання
води досягається за рахунок зниження витоків у трубопроводах, підвищення якості та технічно285
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го стану санітарно-технічної арматури. Зі всього вищесказаного випливає, що крім політики модернізації ЖКГ країни необхідне створення жорсткої системи обліку і контролю споживання ресурсів. З цією метою необхідна розробка нових методик і технічних засобів обліку та контролю.
Одним з перспективних напрямків, на наш погляд, є використання геоінформаційних систем.
Застосування ГІС-технологій для моніторингу - це ефективний метод енерго- та ресурсозбереження при експлуатації об'єктів ЖКГ. ГІС технології в ЖКГ поступово впроваджуються, перш
за все, з метою обліку та обробки інформації про споживання ресурсів в об'єктах ЖКГ. Зокрема, в
житлових будинках з урахуванням ступеня зношеності комунікацій і технічного стану самих будівель і інженерних споруд з метою розробки заходів з енергозбереження. Принципова схема ГІС
для моніторингу в ЖКГ включає в себе датчики обліку витрачання енергоресурсів, GPS-приймачі, апаратне забезпечення, програмне забезпечення, автоматизоване робоче місце диспетчера і
методики аналізу [4]. На сучасному етапі розвитку світової спільноти використання ГІС-технологій в ЖКГ виглядає досить перспективним. Існує безліч спроб реалізації і впровадження таких
систем в структуру як керуючих, так і контролюючих органів. У всьому різноманітті застосувань
ГІС-технологій в ЖКГ можна виділити основні типи завдань, що вирішуються за допомогою систем.
По-перше, істотно підвищується ефективність управління і прийняття рішень. Для цих цілей
на часі створення та впровадження муніципальних інформаційних систем. По-друге, ГІС допомагають у вирішенні інвентаризаційної-облікових задач, що важливо з огляду найбільшої актуальності в переплетенні трьох чинників: соціального, економічного та адміністративного.
Найбільш затребуваними і перспективними виглядають вимірювальні системи різних показників. У руслі сучасних енергозберігаючих тенденцій актуальним виглядає застосування вимірювальних систем кількості енергоресурсів для обліку, контролю і аналізу стану об'єктів. Суть
такої системи полягає в попередньому зборі інформації про об'єкти, створенні баз даних та оперативному обліку і контролі стану зазначених систем.
Як зазначено вище будь-яка ГІС складається з декількох основних компонентів. В даному
конкретному випадку необхідно відповідне апаратно-програмне забезпечення, що дає можливості виробляти диспетчерський, технологічний і технічний контроль стану систем водо- і теплопостачання [6]. Впровадження ГІС в сфері обліку ресурсів допомагає в здійсненні контролю
як кількісних показників, так і в аналізі якості і режимів постачання/споживання води та енергоносіїв, крім того саме в ГІС проводиться паспортизація всіх об'єктів з подальшою прив'язкою
атрибутивної інформації до інтерактивної карти.
Облік кількості ресурсів в ГІС можна представити у вигляді (рис. 2):
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Рис. 2. Схема ГІС-технологій в ЖКГ на прикладі диспетчерської системи
Інформація від спеціальних лічильників, розташованих на об'єктах, надходить через інтегратори мережі (ІМ) до користувача. Користувачем часто є диспетчерська, де встановлено сер286
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вер, що містить базу даних з усією вимірювальної та атрибутивною інформацією. На сервері
або серверах встановлено спеціальне програмне забезпечення, що містить в собі як можливість
створення, зберігання, редагування картографічної інформації з прив'язаними до неї атрибутивними даними, так і можливість використання спеціальних інтегрованих СУБД. Зв'язок між
елементами системи здійснюється за допомогою екранованої звитої пари. Використання такого
роду систем призводить до значного економічного, соціального та адміністративного ефекту.
На основі вищевикладеного, можна зробити наступні висновки:
- науково-технічний прогрес потребує впровадження ГІС-технологій;
- сфери використання ГІС-технологій стрімко розширюються;
- сучасні енергозберігаючі тенденції успішно реалізуються використання ГІС-технологій;
- ГІС це ефективний інструмент підвищення ефективності управління і прийняття управлінських рішень;
- застосування ГІС-технологій для моніторингу ЖКГ сільських територій- ефективний метод еко-реформування.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В ЖКГ
Кравченко О.В., Ямко О.Ю.
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства», м. Київ, Україна

Розглядаються особливості житлово-комунального господарства України, які формують визначальний вплив на розвиток конкуренції в ЖКГ. Відображено хід реформи ЖКГ, стан ринку житлово-комунальних послуг, а також обґрунтовується необхідність реалізації різних моделей функціонування ЖКГ з метою розвитку конкуренції на ринку.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ЖКХ
Кравченко А.В., Ямко А.Ю.
Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический
институт городского хозяйства», г. Киев, Украина

Рассматриваются особенности жилищно-коммунального хозяйства Украины, оказывающие определяющее влияние на развитие конкуренции в ЖКХ. Отражен ход реформы ЖКХ, положение
рынка жилищно-коммунальных услуг, а также обосновывается необходимость реализации различных моделей функционирования ЖКХ с целью развития конкуренции на рынке.

FEATURES OF DEVELOPMENT OF COMPETITION IN HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES
А.Kravchenko, A. Yamko
State Enterprise “Scientific, Research, Design and Technology Institute of Municipal Economy”,
Kyiv, Ukraine

The features of the housing and communal services of Ukraine, which have a decisive influence on the
development of competition in housing and communal services are considered. The course of reforming of
housing and communal services, the situation of the market of housing and communal services is reflected,
and also the necessity of realization of various models of functioning of housing and communal services
with the purpose of development of a competition in the market is proved.
Сучасний етап розвитку економіки характеризується загостренням конкуренції за обмежені матеріальні, фінансові, трудові та інші ресурси. Сфера житлово-комунального господарства
(ЖКГ) становить важливу частину економіки країни, тому зазначені проблеми в ній виявляються досить гостро, і, крім того, мають свою специфіку, обумовлену особливостями ЖКГ. Традиційно конкуренція розуміється як зіткнення, суперництво між виробниками і продавцями товарів,
в найбільш загальному випадку - між будь-якими економічними суб'єктами з метою отримання
більш високих доходів, прибутку та інших вигод.
Представники класичної економічної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, А. Маршалл) характеризували конкуренцію як «невидиму руку» ринку. Згідно з їхніми дослідженнями, ціни на ринку
складаються тільки під впливом попиту та пропозиції в результаті конкурентної боротьби, що
призводить до рівняння норми прибутку і оптимальному розподілу праці і капіталу. Цей підхід
розглядає конкуренцію як елемент ринкового механізму, який регулює попит, пропозицію і розподіл ресурсів. Відповідно до іншого підходу, який представляє відомий дослідник М. Портер,
конкуренція виступає як змагання на ринку. На думку М. Портера, конкуренція в галузі, що лежить в основі економіки, простягається значно далі звичайного протистояння сторін в окремій
галузі промисловості [5]. У будь-якій галузі конкуренція визначається п'ятьма факторами:
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1. Загрозою появи нових конкурентів, які привносять нові виробничі потужності, щоб здійснити переділ ринку і зайняти його частину.
2. Загрозою появи товарів (послуг) - замінників, які обмежують потенціал галузі і стримують ціни на ринку.
3. Ринкова влада постачальників, що характеризує здатність постачальників тиснути на
учасників галузі, збільшуючи ціни або знижуючи якість пропонованих ресурсів. Вплив постачальників «вичавлює» прибуток зі сфери, не здатної впоратися з підвищенням витрат
при власних цінах.
4. Ринкова влада споживачів, що характеризує здатність споживачів тиснути на учасників
галузі, знижуючи ціни, вимагаючи вищої якості і «натравлюванням» виробників один на
одного.
5. Суперництво конкурентів однієї галузі між собою, де завдання фірми усіма силами домагатися вигідного положення.
Значення кожного з п'яти факторів змінюється від галузі до галузі і зумовлює, в кінцевому
рахунку, їх прибутковість. Для виживання і розвитку фірмі необхідно ефективно протидіяти негативному впливу зазначених сил або використовувати їх сприятливу для себе дію.
Конкуренція зобов'язує господарюючих суб'єктів створювати конкурентоспроможний товар
або надавати конкурентоспроможну послугу. Існує діалектичний зв'язок конкуренції та конкурентоспроможності - одне випливає з іншого. Природно, категорії «конкуренція» і «конкурентоспроможність» повинні ставитися до фіксованого періоду часу на конкретному ринку.
В даний час конкурентоспроможність є однією з найважливіших інтегральних характеристик, використовуваних для аналізу економічної ситуації як в цілому в народному господарстві
України, так і в окремому господарюючому суб'єктові. Як правило, конкурентоспроможність застосовують як критерій оцінки ефективності економічної діяльності господарюючих суб'єктів.
ЖКГ - багатогалузеве господарство, що охоплює всі найважливіші аспекти життя будь-якого
населеного пункту, це галузь сфери послуг і найважливіша частина територіальної інфраструктури, визначає умови життєдіяльності людини, комфортність його житла, його інженерний благоустрій, якість і надійність послуг, від яких залежить стан здоров'я.
ЖКГ включає два великі блоки: житлове господарство та комунальні підприємства. Виробнича структура ЖКГ як галузь економіки складається з чотирьох підгалузей:1) житлове господарство; 2) забезпечення ресурсами (теплопостачання, електропостачання, газопостачання, водопостачання і водовідведення); 3) благоустрій (дорожньо-мостове господарство, озеленення,
берегоукріплення, санітарна очистка, утилізація відходів); 4) побутове обслуговування (банно-пральне господарство, готельне господарство, ритуальне обслуговування).
Тому, можливе виділення різних самостійних ринків або сегментів ринку житлово-комунальних послуг (ЖКП): ринок послуг житлового господарства, ринок послуг комунального
господарства, в т.ч. ринок послуг водопровідно-каналізаційного господарства, ринок послуг теплопостачання, ринок послуг благоустрою, ринок послуг газопостачання, ринок послуг комунально-побутового характеру. ЖКП умовно можна розділити на послуги суспільного характеру,
змішані послуги та послуги для приватного споживання.
Послуги громадського характеру - послуги, спрямовані на задоволення потреб усього суспільства або більшої його частини (наприклад, розбивка і обслуговування паркових зон, реконструкція
і підтримання в нормальному стані пам'яток історії та архітектури, зміст загальноміських транспортних комунікацій). Витрати на їх задоволення розподіляються на кожного члена суспільства.
Послуга змішаного характеру - це послуги, спрямовані на задоволення потреб щодо незначної за чисельністю групи людей, об'єднаних загальним місцем проживання і відпочинку в межах
житлової зони (під'їзд, житловий будинок, житловий квартал). Витрати на послуги змішаного
характеру розподіляються між членами даної громади.
Приватні послуги - послуги, спрямовані на задоволення потреб людини (людей), об'єднаних
загальним місцем проживання в рамках однієї квартири. Розвиток конкуренції можливо лише
на ринках послуг приватних і послуг змішаного характеру, в той час як для громадських послуг
державою повинні розроблятися механізми залучення інвесторів.
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В цілому розвиток конкуренції в ЖКГ визначається наступними факторами - особливостями
господарства: багатогалузевий характер; висока залежність від «місцевих» умов; тісний зв'язок
з промисловістю; особлива соціальна значимість, яка посилює необхідність державного регулювання і контролю з боку споживачів; поєднання великого і малого бізнесу; наявність природних
монополій і галузей, в яких конкуренція потенційно можлива; різноманіття споживачів, що веде
до необхідності їх сегментації.
Різноспрямований характер впливу наведених вище чинників, веде до неможливості розвитку конкуренції в ЖКГ в класичному вигляді, це обумовлює необхідність активної участі органів
влади в організації надання ЖКП населенню.
Необхідність формування в ЖКГ ринкових відносин, заснованих на конкуренції, була усвідомлена на державному рівні ще в кінці 90-х та початку 2000-х років. Результатом цього стало
прийняття ряду найважливіших документів:
1. ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» (24.06.04 № 1875-IV);
2. Цивільний кодекс України (16.01.03 № 435-IV);
3. Земельний кодекс України (25.10.01 № 2768-ІІІ);
4. ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» (11.02.98 № 113/98-ВР);
5. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (21.05.97 № 280/97-ВР);
6. ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» (09.04.99 № 586-XVI);
7. ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» (19.06.92 № 2482-XII);
8. ЗУ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» (29.11.01 № 2866-ІІІ);
9. ЗУ «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (03.03.98
№ 147/98-ВР);
10. ЗУ «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального
господарства на 2004-2010 роки» (24.06.04 № 1869-IV);
11. ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (11.12.03
№ 1382-IV).
ході реалізації прийнятих програмних документів, головними цілями реформування ЖКГ підвищення якості та надійності надання ЖКП за рахунок розвитку конкурентних відносин в
галузі – не були досягнуті. Сучасне становище ринку ЖКП характеризується приходом в ЖКГ
малих підприємств, частка яких на ринку, на думку експертів, все ще є недостатньою (в житлово-комунальному секторі приватний бізнес, в т. ч. малі підприємства, становить 18%). Найбільш
часто малі підприємства, що діють у сфері ЖКП, спеціалізуються на капітальному ремонті.
Розподіл малих підприємств, що працюють в сфері ЖКП Києва, за видами діяльності виглядає
наступним чином: капітальний ремонт - 44%, благоустрій - 24%, технічне обслуговування - 14,1%,
інші роботи (вивезення ТПВ, дезінфекція, установка комп'ютерних систем) - 11,9%, охорона і обслуговування житлового фонду, установка систем відеоспостереження - 6%. Ще одна тенденція
ринку ЖКП це зростання вартості цих послуг.
Згідно з даними Державної служби статистики України за період з 1993 по 2006 рік вартість
житлово-комунальних послуг збільшилася в 12 900 разів, а середня зарплата - лише в 1140 разів.
Крім того, фінансове становище підприємств ЖКГ можна охарактеризувати як критичне. Якщо
в 2001 році збитковими були трохи більше половини підприємств галузі, що приблизно відповідало середньому значенню для української економіки, то в 2017 році питома вага збиткових
підприємств ЖКГ досягла 67,4%, в півтора рази перевищивши середній у економіці показник
(46,4%).
Таким чином, незважаючи на проведені державою програми, досягти якісних зрушень у розвитку ЖКГ не вдалося. Найважливішою причиною цього є використання вельми обмеженого
набору моделей функціонування ЖКГ, причому переважає модель функціонування житлово-комунального господарства з домінуючою роллю держави, тоді як такі моделі як оренда, концесія
(з різною часткою самостійності інвесторів) та інші форми приватно-державного партнерства
практично не набули поширення. Розвиток альтернативних моделей функціонування ЖКГ як
раз і передбачає конкурс між різними операторами, інвесторами, що, в кінцевому підсумку, як
свідчить зарубіжний досвід, сприяє розвитку конкуренції в господарстві і веде до поліпшення
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обслуговування населення і підвищення якості ЖКП. Зазначені моделі функціонування комунального комплексу відрізняються не тільки правами власності і концепціями управління комунальною інфраструктурою, а й технологіями залучення інвестицій, це має особливе значення для українських умов. Джерелами інвестицій можуть виступати держава, споживач, який
оплачує комунальні послуги, або приватні інвестиції та інвестиції комунальних підприємств, що
створюють і модернізують об'єкти комунального комплексу з власних або залучених позабюджетних коштів.
В сучасних економічних умовах ЖКГ життєвою необхідністю є забезпечення залучення інвестицій. Наразі інвестиції залучаються неефективно, частково через досить високий рівень
впливу державного регулювання. Державне регулювання має бути присутнім, наприклад через
встановлення тарифів на комунальні послуги, але слід чітко виділити межі регулювання. Через
відсутність чітких меж, склалася ситуація за якої повністю відсутня конкуренція на ринку послуг з ремонту трубопроводів.
Реалізація різних моделей функціонування ЖКГ в умовах України дозволить більш повно
враховувати особливості надання ЖКП, створить передумови для активізації процесів реконструкції та модернізації існуючого фонду, сприятиме економії ресурсів суспільства та залученню
інвестицій.
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ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» З ЗАОХОЧУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕТОДІВ
ТА СПОРУД ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД
Юрченко В.О., 2Терещенко В.С., 2Єпішова Л.Д.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна
2
КП «Харківводоканал», м. Харків
1

1

В статті розглянуто політику управляючої компанії КП «Харківводоканал», яка направлена на покращення стану стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу від промислових підприємств.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ» С ПООЩРЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К ВНЕДРЕНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
И СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Юрченко В. А., 2Терещенко В.С., 2Епишова Л.Д.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков, Украина
2
КП «Харьковводоканал», г. Харьков
1

1

В статье рассмотрено политику управляющей компании КП «Харьковводоканал», которая направлена на улучшение состояния сточных вод, поступающих в городскую канализационную сеть
от промышленных предприятий.

ECONOMIC POLICY OF UC «KHARKIVVODOKANAL» FOR THE DISPOSAL
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES TO IMPLEMENTATION OF LOCAL METHODS
AND PROCESSING OF INDUSTRIAL STEEL WATER CLEANING
1 V.Yurchenko, 2V. Tereshchenko, 2L.Epishova
1Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkov, Ukraine
2 UC «Kharkivvodokanal», Kharkiv

The article deals with the policy of the managing company UC «Kharkivvodokanal», which is aimed at
improving the status of wastewater entering the city sewage network from industrial enterprises.
Економічна політика розвитку підприємств – система положень та елементів, що зумовлені
інтересами та потребами певних категорій громадян, які визначають о1собливості господарсько-економічної діяльності підприємства і впливають на склад і характеристики елементів
внутрішнього середовища підприємства та її взаємодію з суб’єктами внутрішнього й зовнішнього середовища з метою задоволення потреб споживачів [1]. Екологічна політика – складова
економічної політики розвитку підприємств, являє собою декларацію організації про її наміри і
принципи стосовно її загальних екологічних характеристик, яка створює основу для діяльності
та визначення її екологічних цілей і завдань. Особливого значення набуває екологічна політика
в економічній стратегії підприємств, які здійснюють природозахисну діяльність, як, наприклад,
компанії, що управляють системами водопостачання й водовідведення та забезпечують екологічну безпеку питного, побутового і промислового водокористування [2-4].
Задля забезпечення належного рівня фінансової безпеки підприємства ЖКГ, зокрема КП
«Харківводоканал», необхідно здійснити ряд заходів, в тому числі:
— оновлення й екологічно спрямовану модернізацію основних фондів та технологічних
процесів;
— проведення соціально збалансованої тарифної політики;
— підвищення прозорості господарської та фінансової діяльності підприємства [2].
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Однією з визначальних задач екологічної політики КП «Харківводоканал» є створення системи сприяння та економічної привабливості в будівництві промисловими підприємствами
локальних очисних споруд. Основна частина існуючих централізованих систем водовідведення
України побудована в 1960-1970 рр. і знаходиться в експлуатації по сьогоднішній день без належних поточних і капітальних ремонтів. Моральний і фізичний знос систем каналізації в країні зумовили неефективність їх роботи, а також гостру необхідність в реконструкції. Ось чому
питання побудови ефективних і надійних систем відведення стічних вод (як господарсько-побутових, так і виробничих) та їх очищення є одними з найбільш актуальних серед тих, з яким
стикається сучасне міське господарство [5-7].
До основних загроз надійної роботи систем каналізації м. Харкова та очищення міських стічних вод, що набули надзвичайного загострення в теперішній час, можна віднести:
- значне збільшення за останні роки надходжень залпових скидів промислових стічних вод
на очисні споруди. За останні 5 років кількість підприємств, які періодично допускали перевищення концентрації забруднюючих речовин в промислових стоках, що скидаються в каналізаційну мережу, щорічно збільшувалось ;
- регулярне надходження стічних вод із значними перевищеннями допустимих концентрацій
забруднюючих речовин від великої кількості підприємств в мережу міської каналізації, (на міські каналізаційні очисні споруди Комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» №1 і
№2 (КОС №1 і №2) (табл. 1);
Таблиця 1 – Характеристика стічних вод, що надходять на очисні споруди КП «Харківводоканал»

Міські очисні
споруди

№1

№2

Показник
N- NH4
Фосфати
Нафтопродукти
СПАВ
Fe заг.
N- NH4
Фосфати
Нафтопродукти
СПАВ
Feзаг.

Допустимі
величини
показників, мг/дм3
18
6
5
0,5
2,0
18
6
5
0,5
2,0

Значення в січніберезні 2018 р., мг/дм3
27,4 – 37,5
12,3 – 17,5
5,3 – 6,1
2,1 – 2,65
3,20 – 4,16
22,9 - 24,1
9,9 – 11,5
1,51 – 1,75
1,24 – 1,46
0,86 – 0,91

- суттєве збільшення об’єму стоків, що утворюються від миття автотранспорту на автомийках, кількість яких щорічно зростає. До того ж в місті значно збільшилася кількість мийок самообслуговування, в яких повністю відсутній контроль за якістю стічних вод (через малі ліміти
водоспоживання).
Через відсутність 100% моніторингу (через недостатнє фінансування КП «Харківводоканал»)
якісного та кількісного складу стічних вод промислових підприємств, які є абонентами КП «Харківводоканал», відбувається:
• значне збільшення обє’мів промислових стічних вод, що скидаються в каналізаційну мережу, через широке самовільне використання води з нецентралізовиних джерел;
• надходження неконтрольованих та несплачених скидів стічних вод.
Зазначені порушення абонентами КП «Харківводоканал» «Правил приймання стічних вод
споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова» («Правила прийому №321...»), затверджених рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, значно підвищують витрати реагентів
для нейтралізації забруднень, ускладнюють технологію очищення міських стічних вод на КОС
№1 та №2, збільшують її вартість, і як наслідок, можуть привести до неможливості дотримання
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нормативних показників скидання стічних вод після їх біологічного очищення в річки міста Харкова.
Таким чином, КП «Харківводоканал» є найбільш вразливою стороною у господарських відносинах, пов'язаних з водокористуванням промислових підприємств (машинобудівних, хімічних,
харчових та інших), об'єктів автотранспортного комплексу (особливо автомийок), енергетичних
об'єктів та інших юридичних осіб.
Наразі КП «Харківводоканал» бере участь в реалізації інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд м. Харкова». При цьому роботи будуть проводитись на діючих каналізаційних очисних спорудах не перериваючи процесу
очищення стоків. Серед очікуваних результатів реалізації цього проекту: модернізація міських
каналізаційних очисних споруд із забезпеченням відповідності параметрів скиду очищених стоків чинним нормативним документам (в перспективі - європейським), а також досягнення самоокупності технології обробки та утилізації осадів за рахунок вироблення електричної і теплової
енергії шляхом будівництва біогазового комплексу та когенераційної установки. Успішне виконання завдань інвестиційного проекту вельми важливе для систем життєзабезпечення міста
в цілому, оскільки направлене не тільки на покращення якості надання послуг водоспоживання-водовідведення споживачам, а й на забезпечення екологічної безпеки всього регіону.
З огляду на те, що при реалізації інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового
господарства каналізаційних очисних споруд м Харкова» буде застосовано сучасне технологічне
обладнання, виготовлене за технічними характеристиками, відповідаючими нормативам ЄС, то
в умовах експлуатації систем водовідведення, які склалися в м. Харкові, досягнення техніко-економічних показників, передбачених проектом, може бути суттєво обмеженим.
Результати реалізації проекту в повній мірі залежать від дотримання абонентами вимог
«Правил прийому № 321...». У зв'язку з вищевикладеним, та беручи до уваги рекомендації п. 5.6,
п. 10.1.7 Державних будівельних норм «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди», для надійного
забезпечення відповідності складу стічних вод вимогам вказаних правил, підприємства міста
повинні обладнувати каналізаційні випуски локальними очисними спорудами (ЛОС), або здійснювати реконструкцію наявних ЛОС.
Оскільки значна частина підприємств м. Харкова наразі не мають фінансової можливості для
будівництва нових або реконструкції діючих ЛОС, то важливим чинником процесу ефективного
впровадження ЛОС на промислових об’єктах стає політика управляючої компанії водопровідно-каналізаційним господарством міста. КП «Харківводоканал» систематично проводить роботи, направлені на покращення стану стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу
від промислових підприємств. Необхідно відзначити, що для проведення роботи з підприємствами в цьому напрямку важливим є професійне спілкування з представниками підприємств, яке
базується на доброзичливості та порозумінні підприємствами необхідності поліпшення якості
стічних вод. Слід зазначити, що не зважаючи на складну фінансову ситуацію ряд об'єктів абонентів КП «Харківводоканал» (ПрАТ «Кондитерська фабрика «Харків`янка», ПАТ «ХФЗ «Червона зірка», ПАО «Харківська бісквітна фабрика», ТОВ «ФІТО-ЛЕК», ПАО «Фармстандарт – Біолек»,
ТОВ «Млинний комплекс» Допомога», ПФ «Автомир 2000» ( пивоварня) та ін.) розпочали роботи,
пов'язані з будівництвом ЛОС.
Максимально партнерські відносини між КП «Харківводоканал» та підприємствами міста
сприяють полегшенню фінансового навантаження та скорішому впровадженню ЛОС. З цією метою КП «Харківводоканал» підготував для доопрацювання місцевих «Правил прийому № 321…»
ряд економічних пропозицій, що дозволять споживачам вивільнити грошові засоби для будівництва нових ЛОС (або для здійснення реконструкції наявних ЛОС) з урахуванням відшкодування витрат, пов'язаних з очищенням стоків, які надходили з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин на міські очисні споруди.
В основу пропозицій КП «Харківводоканал» було закладено критерій максимальної еколого-економічної ефективності заходів, що мають бути реалізовані водокористувачами. Так, згідно
«Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем цен294
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тралізованого водовідведення» («Правила № 316…»), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017
№ 316, для підприємств, які розпочнуть роботи, спрямовані на будівництво ЛОС, передбачено
певні фінансові пільги. Розмір додаткової оплати за приймання понаднормативних забруднених
стоків у договорі про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення,
або у додатковій угоді до договору повинен бути у межах 60-80% від оплати за середньомісячне
нарахування плати за понаднормативні скиди стічних вод, що були нараховані за попередній
рік, або за три останні роки. В доробках до “Правила прийому № 321…» розроблена деталізація
цього зменшення фінансового навантаження по оплаті за скидання стічних вод з перевищенням
допустимих величин показників підприємствам, які приступили до робіт, спрямованих на будівництво ЛОС.
Для конкретизації величини розміру додаткової оплати можливо рекомендувати критерії по
трьох етапах впровадження ЛОС відносно Споживачів, які розпочали роботи з будівництва цих
споруд.
Перший етап передбачає проведення робіт по обстеженню системи водовідведення та розробку технічного звіту з наданням рекомендацій по локальному очищенню стічних вод. Перший
етап не забезпечує поліпшення понаднормативно забруднених стоків, є найменш фінансово затратним та найкоротшим за терміном виконання. Розмір додаткової оплати має складати 80%
від оплати за середньомісячне нарахування плати за понаднормативні скиди стічних вод, що
були нараховані за попередній рік, або за три останні роки. Максимальна тривалість першого
етапу: не більше 4 місяців.
На другому етапі передбачено проведення робіт по розробці проектної документації на будівництво локальних очисних споруд. Другий етап не забезпечує поліпшення понаднормативно
забруднених стоків, але є більш фінансово затратним та тривалим за терміном виконання порівняно з першим етапом. Розмір додаткової оплати має складати 70% від оплати, за середньомісячне нарахування плати за понаднормативні скиди стічних вод, що були нараховані за попередній рік, або за три останні роки. Максимальна тривалість другого етапу: не більше 6 місяців.
Третій етап - виконання будівельних робіт, закупівля технологічного обладнання, виконання
монтажних та пусконалагоджувальних робіт, введення в експлуатацію ЛОС. Третій етап є найбільш фінансово затратним, та наближає споживача до поліпшення складу понаднормативно
забруднюючих стоків та приведенню якості стоків до рівня нормативних вимог. Розмір додаткової оплати має складати 60% від оплати, за середньомісячне нарахування плати за понаднормативні скиди стічних вод, що були нараховані за попередній рік, або за три останні роки. Третій
етап є найбільш тривалим за терміном виконання, максимальна тривалість третього етапу: не
більше 2 років.
Якщо Споживач впродовж першого та другого етапів проводить додаткові роботи, направлені на поліпшення складу понаднормативно забруднених стоків, такі як прочистка та промивка
систем водовідведення, удосконалення технологічних процесів, що забезпечуватиме часткове
поліпшення складу понаднормативно забруднених стоків, розмір додаткової оплати може бути
знижений на першому етапі до 60%, (порівняно з установленими 80%), на другому етапі - до
60% (порівняно з установленими 70%). Ця умова повинна бути відображена в договорі зі споживачем (додатковій угоді) про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.
Для підприємств, які не мають наразі достатнього рівня технологічних завантажень, або за
технічними можливостями (відсутність вільних площ, фахівців і тощо) не можуть проводити
роботи по будівництву ЛОС, але проводять роботи по поліпшенню якості стічних вод, КП «Харківводоканал» в доробках до місцевих «Правил прийому № 321…» додатково акцентує, що виконувати розробку тимчасово погоджених концентрацій забруднюючих речовин у скидах стічних
вод повинні організації, які мають відповідну кваліфікацію.
Для об'єктивної оцінки кількості і якості стічних вод, що утворюються на підприємствах, а
також з метою вирішення питання про зменшення витрат КП «Харківводоканал» як з перекачування неврахованих обсягів стічних вод, так і з моніторингу понаднормативних концентрацій
забруднень в стічних водах, в доробках до місцевих «Правил прийому № 321…» може бути до295

ЕТЕВК-2019
датково запропоновано забезпечення установки на каналізаційному випуску споживача приладів обліку стічних вод та приладів контролю якості стічних вод автоматичних пробовідбірників,
аналізаторів, що забезпечують постійний об’єктивний контроль обсягу та складу стічних вод, що
скидаються в міську каналізаційну мережу.
Для успішного вирішення вищезазначених задач КП «Харківводоканал» проводить роботи,
направлені на:
1. Організацію системи контролю:
- за розробкою конкретних проектів локальних очисних споруд, які б відповідали передовим європейським нормам і технологіям.
- за оформленням технічних умов на ЛОС;
- за обліком водоспоживання-водовідведення промислових об’єктів та складом промислових стічних вод;
2. Організацію систематичного обстеження усіх промислових підприємств зі складанням
відповідних Актів про наявність або відсутність ЛОС, будівництво ЛОС, наявність або відсутність проектно-технічної документації, відповідність роботи ЛОС проектно-технічній
документації;
3. Врахування при укладенні Договорів на поставку води та скидання стічних вод в мережу
міської каналізації наявності Договорів на вивіз мулових осадів та рідких відходів (з відстійників діючих ЛОС, або з вигрібних ям) з офіційними перевізниками.
4. Підготовку матеріалів на розгляд сесії Харківської міської ради, про внесення змін в рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 08.09.2010 № 321 «Про затвердження Правил приймання стічних вод споживачів у каналізаційну мережу м. Харкова»,
стосовно умов та порядку роботи з промисловими підприємствами в частині будівництва
ЛОС, забезпечення 100% моніторінгу складу та кількості промислових стічних вод від
абонентів юридичних осіб КП «Харківводоканал».
Керівництво міста приділяє велику увагу питанням якісного і належного життєзабезпечення
міста, а також підвищенню рівня екологічної безпеки водокористування мегаполісу для природного середовища, одним з найважливіших елементів котрого є успішна реалізація інвестиційного проекту «Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних очисних споруд
м. Харкова».
Зазначені вище заходи забезпечать відповідність параметрів якості очищених стічних вод
встановленим нормативам гранично допустимого вмісту забруднюючих речовин , компенсацію КП «Харківводоканал» неврахованих наразі витрат та дадуть змогу перенаправити їх
на модернізацію й забезпечення надійності роботи систем водовідведення, в тому числі новітнього закордонного обладнання, яке буде встановлено на міських очисних спорудах згідно
цього проекту.
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ГЕОМАРКЕТИНГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ
Кравченко О.В., Ямко О.Ю., Андрущенко А.В., Бандуров А.О.
Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства», м. Київ, Україна

Стаття розкриває інтеграцію даних для вирішення завдань геомаркетингу. Інтеграція даних в
геомаркетинг є комплексний процес. Він включає локалізацію і інтеграцію даних. Показано, що локалізація допомагає систематизувати інформацію і розширює можливості зіставлення моделей
даних. Показано особливості інтеграції та її основні етапи.

ГЕОМАРКЕТИНГ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДАНЫХ
Кравченко А.В., Ямко А.Ю. Андрущенко А.В, Бандуров А.О.
Государственное предприятие «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический
институт городского хозяйства», г. Киев, Украина

Статья раскрывает интеграцию данных для решения задач геомаркетинга. Интеграция данных
в геомаркетинге представляет собой комплексный процесс. Он включает локализацию и интеграцию данных. Показано, что локализация помогает систематизировать информацию и расширяет возможности сопоставления моделей данных. Показаны особенности интеграции и ее
основные этапы.

GEOMARKETING, ORGANIZATION OF THE DATA
А.Kravchenko. ,A.Yamko., A.Andrushchenko., A.Bandurov
State Enterprise «Scientific, Research, Design and Technology Institute of Municipal Economy»,
Kyiv, Ukraine

The article reveals data integration for solving geomarketing tasks. Geomarketing data integration
is a complex process. It includes localization and data integration. It is shown that localization helps to
systematize information and expands the possibilities of comparing data models. The features of integration
and its main stages are shown.
Організацією даних називається процес зведення різноманітних даних і моделей в єдину несуперечливу систему, яку в подальшому можна буде ефективно застосовувати в різноманітних
технологіях аналізу та управління. З технічного боку дані для їх обробки зберігаються в базах
даних. Результатом організації даних є створення не будь-якої інформаційної моделі, а такої, яка
б дозволила організувати їх зберігання в базі даних. Розглянемо організацію даних на прикладі
водопровідних мереж, де інформація про трубопроводи, джерела, насоси, запірну арматуру і т.д.
міститься в атрибутивних таблицях, що зведені в єдину несуперечливу систему, можуть мати
атрибутивні та геометричні зв’язки та становлять підходящу інформаційну модель для подальшого зберігання в базі даних.
Організація даних має на увазі зменшення надмірності і систематизацію. Зменшення кількості даних про реальні об'єкти досягається застосуванням моделей, що зберігають основні властивості об'єктів дослідження і не містять другорядних властивостей. Тому першим етапом організації даних є обґрунтування вибору інформаційної основи.
У процесі організації даних все різноманіття вхідної інформації про об'єкти, їх характеристики, форми і зв'язки між об'єктами та різні описові відомості – перетворюються в набори моделей. В зв’язаній сукупності ці моделі утворюють єдину інформаційну модель, збережену в базі
даних.
З позицій філософії інформації організація даних є кроком до створення картини світу або
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моделі світу в свідомості або в когнітивній області людини. Організація даних створює інформаційний ресурс, а при правильній постановці завдання може створюватися системний інформаційний ресурс маючий синергетичні властивості.
Геомаркетинг, для якого необхідна спеціальна організація даних, представляє собою інтегровану технологію об'єднуючу ряд інформаційних технологій і методів геоінформатики. Варто зазначити, що як технологія геомаркетинг застосовується ширше звичайного маркетингу,
оскільки дозволяє вирішувати завдання просторового розміщення та просторового аналізу.
Прикладом може служити застосування геомаркетингу в житлово комунальних господарствах.
Однією з особливостей геомаркетингу є локалізація даних і використання на цій основі просторових відносин. Іншим важливим етапом організації даних в геомаркетинг є їх інтеграція.
Просторовою локалізацією в геомаркетингу даних називають процес співвідношення різних
видів інформації – до координованих точок місцевості; конкретної території; географічного місцю; об'єкту, визначеному в системі земної поверхні. Слід зазначити наявність близького поняття
в економічній географії – «локалітет». Локалітетом називають «комплексний осередок геопростору», що включає три обов’язкові елементи:
• місцевість як ресурсну основу і середовище проживання;
• населений пункт, як місце концентрації населення;
• технічний комплекс, як засіб вилучення транспортування і переробки природних ресурсів.
При цьому межі локалітетів не завжди виробляють суцільну структуру. Між ними знаходяться зони розривів, величина яких визначається рівнем освоєння території. На відміну від
цього в геоінформатиці та геомаркетингу локалізація не залежить від рівня освоєння території. Він охоплює без розривів всю земну кулю, що дозволяє здійснювати систематизацію даних,
як в локальному, так і в глобальному масштабах. Таким чином, поняттям локалітет в економічній географії називають якусь територіальну одиницю, пов'язану умовами освоєння даної
території. Локалізація в геомаркетингу означає процес прив'язки даних до системи координат
незалежно до освоєння даної ділянки місцевості. Такий підхід більш доцільний, оскільки не
освоєна в даний час територія може бути освоєна в майбутньому і навпаки, освоєння може
перейти в стан деградації.
Більшість економічних даних – локалізовані, тобто пов'язані з різними просторовими об'єктами, між якими існує безліч зв'язків, включаючи і просторові. Локалізація може бути атрибутивною (класифікаційною) або позиційною. Локалізація даних здійснює дві функції: систематизацію і прив'язку. Синергетичний ефект цих процедур полягає в об'єднанні всіх даних в єдину
систему даних і можливість на цій основі проводити нові види аналізу, які в звичайному маркетингу неможливі. Наприклад об’єкти водопровідних мереж в відповідній базі даних пов’язані
атрибутивно (поле адрес об’єкті в кожній із таблиць бази даних) , і позиційно, тобто інформаційна модель поєднується, як спільною інформацією в полях таблиць різного типу даних, так і позиційно (кожен об’єкт таблиці виконаний в одній системі координат і має своє тотожне з реальним
положення).
Атрибутивною називається локалізація, здійснювана на основі набору класифікаторів. Прикладом такого підходу можуть служити класифікатори, що застосовують в статистиці. Для такої
локалізації потрібна попередня класифікація об'єктів. Така локалізація є грубою, оскільки однаково локалізує різні об'єкти, що мають один класифікаційний код. Вона обмежена рамками
класифікаційної статистики.
Позиційної називається локалізація, базується на основі прив'язки точок об'єкта до земної
поверхні в обраній системі координат. Прикладом може служити прив'язка об'єктів до точок
земної поверхні за допомогою географічних координат. Позиційна локалізація є точнішою ніж
класифікаційна. Вона непрямим чином зв’язує різні об'єкти (об'єкти різних класів і характеристик), що відносяться до даного регіонального утворення. Це дозволяє проводити більш широкий комплексний аналіз та обробку даних, і як наслідок отримувати більш повну картину соціально-економічних явищ.
Позиціонуванням називають процес прив'язки точок об'єкта до системи координат. Прикладом позиціонування може служити побудова креслень об'єктів в зворотній декартовій системі
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координат або картографічне відображення просторових об'єктів на картах або планах з використанням географічних координат. Локалізація економічних показників може бути взаємно-однозначною і узагальненою. Однозначній локалізації відповідає зв'язок в теорії побудови моделей
даних «один до одного». Наприклад, кожен суб'єкт країни має свою площу і кількість населення.
Узагальненої локалізації відповідає зв'язок «один до багатьох». Наприклад, середня щільність
населення в суб'єкті країни, в той час як за його районам вона різниться. Локалізація застосовується для різних типів об'єктів: точкових (вузлових), лінійних (мережевих), полігональних (ареальних) об'єктів. Локалізація даних процес нескладний, який може освоїти практично будь-який
користувач. Однак процесу локалізації повинен передувати процес вибору картографічної основи, який може виконати тільки фахівець в області геоінформатики або картографії.
Варто нагадати, що тематична інформація в геомаркетингу може представлятися за допомогою тематичних карт. Карта є плоскою проекцією криволінійної поверхні землі. Всі карти містять різні види спотворення в залежності від типу проекцій. Того для вибору картографічної
проекції необхідний аналіз завдань, які необхідно вирішувати в геомаркетингу. Крім того, для
різноманітних ділянок земної поверхні краще підійдуть ті чи інші проекції. Саме це, а також ряд
додаткових факторів треба брати до уваги, що може зробити тільки фахівець. Тому створення
картографічної основи повинно здійснюватися з залученням кваліфікованих фахівців, або вона
повинна бути придбана в організації відповідного профілю. Яскравий приклад прив’язка планшетів водопровідних мереж, що становлять картографічну основу, до загальноприйнятої системи координат в відповідній інформаційній моделі.
Геоінформаційні системи і технології (на відміну від технологій САПР) орієнтовані на роботи
з картографічними проекціями і просторово-локалізованими даними, тому вони є основою геомаркетингових систем.
Таким чином, локалізація виконує дві важливі функції в геомаркетингу : просторову і систематизуючу. Просторова функція полягає в прив'язці даних до координат земної поверхні. Систематизуюча полягає в упорядкуванні всіх даних, що мають різні формати і розмірності або шкали
вимірювань, та організації зв'язку між даними, які належать одному територіальному об'єкту.
Можна сказати що так створюється вертикальний зв'язок між параметрами різних шкал вимірювань або даними одного просторового об'єкта.
Необхідно відзначити, що в реальному світі сукупність досліджуваних і досліджених параметрів даних і моделей даних утворює систему. Це обумовлено тим, що інформаційна сукупність
відображає реальні об'єкти і явища земної поверхні, які розташовані не довільно, а організовані
в вигляді системи об'єктів. Можна говорити, що інформація про об'єкти і явищах земної поверхні
утворює якусь систему. Окремі моделі або дані є елементами такої системи.
Інтеграцією в системі називають відновлення і (або) підвищення якісного рівня взаємозв'язків між елементами системи, а також процес створення з декількох різнорідних систем єдиної
системи, з метою вивчення (до технічно необхідного мінімуму) функціональної і структурної
надмірності та підвищення загальної ефективності функціонування.
Інтегрована модель не є просто сумою інформаційних частин її утворюючих. Вона, як правило, має менший обсяг фізичної пам'яті при збереженні інформаційної ємності в порівнянні з
інформаційними моделями, її складовими, хоча включає дані про зв'язки і додаткову службову
інформацію.
У загальному вигляді більшість моделей можна віднести до інтегрованих. Зазвичай говорять
про ступені інтеграції, однак найбільш важливим параметром являється критерій або аспект інтеграції. Він служить основою об'єднання даних в інтегровану модель. В результаті інтеграції даних
будується модель, що володіє якоюсь важливою властивістю або, що має синергетичний ефект.
Інтегрована модель є розвитком інформаційної моделі. Вона більш складна, але з цієї причини не
тільки описує інформаційні властивості об'єкта, але дозволяє проводити ефективну обробку даних, що відносяться до досліджуваного об'єкта. У цьому перевага інтегрованої моделі, саме тому
вона застосовується в інформаційному управлінні, яке вимагає багатоаспектного аналізу ситуацій
управління. Спрощено інтеграцію можна представити вигляді наступних процедур:
• Виявлення елементів неоднорідною системи моделей або складної моделі об'єкта;
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•
•

Класифікацію елементів неоднорідної системи або складної моделі;
Декомпозицію неоднорідної системи або складної моделі, виділення базових моделей
(елементів);
• Вибір або створення інтегрованої інформаційної основи, що включає всі елементи;
• Об'єднання елементів в нову (інтегровану) систему або модель з виключенням інформаційної надмірності;
• Визначення правил перетворення вихідних даних в інтегровану модель;
• Перетворення вихідних даних системи або складної моделі в нову форму, відповідно до
вимог інтегрованої моделі;
• Встановлення зв'язків між елементами інтегрованої моделі.
Отже, перш ніж здійснити інтеграцію, необхідно виділити основні групи даних і вибрати серед них ті, які можуть послужити основою для об'єднання (інтеграції) всіх інших. При інтеграції
даних або технологій завжди існує якась основа інтеграції. Дані, що використовуються в геомаркетингу, необхідно розглядати з урахуванням трьох аспектів: просторового, тимчасового і
тематичного.
Просторовий аспект пов'язаний з визначенням місця розташування, тимчасовий – з зміною
об'єкта або процесу з плином часу, зокрема від одного часового відрізка до іншого. Тематичний
аспект обумовлений виділенням одних ознак об'єкта і виключенням з розгляду інших. Дані, які
вибирають для інтеграції, повинні бути найбільш стійкими або найменше змінюватись. Тимчасові дані по визначенню змінюються і тому не можуть служити основою інтеграції. Тематичні
дані також можуть змінюватися, можуть зникати або з'являтися в нових видах, тому і вони не
можуть служити основою інтеграції.
Просторові дані – найбільш стійкі і найменш мінливі, тому в цій групі слід шукати основу
для інтеграції. Серед просторових даних найбільш стійкими (найменш мінливими) є просторові
координати.
Саме вони є основою для об’єднання різних даних, тобто основою для інтеграції.
Слід зазначити, що інтеграція даних в геомаркетинг більш загальне поняття, ніж інтеграція
даних у звичайній інформаційної системі, наприклад в БД. Це обумовлено тим, що інтеграція
даних в геоінформатику включає більш широкий спектр зв'язків між даними, які можуть бути
багатовимірними, визначатися в різних шкалах і мати неоднозначну відповідність. Таким чином, якщо локалізація по суті створює сукупність даних з вертикальними зв'язками, то інтеграція створює систему уніфікованих даних з вертикальними і горизонтальними зв'язками. Саме
системність організації даних на основі інтеграції забезпечує ефективність аналізу і обробки даних в геомаркетинг і перетворює їх в системний інформаційний ресурс.
Організація даних в геомаркетинг створює набір інформаційних ресурсів, що використовуються в маркетингу, менеджменті і регіонального управлінні. Процедура організації даних
включає локалізацію, тобто прив’язку будь-якої тематичної інформації до точок земної поверхні
в просторовій системі координат. Ця процедура забезпечує можливість порівняння інформації,
що знаходяться в різних географічних точках. Організація даних в геомаркетинг може призводити до створення системних інформаційних ресурсів, що дозволяють вирішувати більш широке
коло завдань, ніж в звичайному маркетингу. Тому організація даних в геомаркетинг є одним з
найважливіших завдань в сучасних водоканалах і підприємствах житлово комунальних господарств, що значно спрощує зберігання, аналіз, систематизацію та управління даними.
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ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ У СВІТІ

Водовозов А. М., Іванова Є.О.
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

У статті наведено інформацію про історію застосування біогазу, сучасне використання біопалива та умови його виготовлення. Також в статті міститься інформація щодо виробництва
біогазу у різних країнах світу, в яких це найбільш розвинено, а саме в Китаї, Японії, Індії, країнах ЄС,
США, проблеми його виробництва та вирішення цих проблем.

ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА В МИРЕ
Водовозов А. М., Иванова Е.А.
Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев, Украина

В статье представлена информация об истории использования биогаза, современное использование биотоплива и условия его производства. Также в статье содержится информация о производстве биогаза в наиболее развитых странах мира, а именно в Китае, Японии, Индии, странах
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The article gives information on the history of biogas use, modern use of biofuel and conditions for its production. Also, the article contains information on biogas production in the most developed countries of the world,
namely China, Japan, India, EU countries, USA, problems of its production and the solution of these problems.
Постановка проблеми. Загострення проблеми забруднення навколишнього середовища органічними відходами тваринницької галузі, а також зростаючий дефіцит енергетичних ресурсів
є головними мотивами інтенсифікації європейських розробок у галузі виробництва та ефективного використання біогазу. Виробництво біогазу, який є продуктом анаеробного зброджування
гною та інших органічних відходів, дає не лише відновлювану енергію, але є ефективним шляхом боротьби із забрудненням води й повітря шкідливими відходами. У галузі виробництва біогазу європейське тваринництво, зокрема свинарство та птахівництво, має величезний потенціал. Останні десятиріччя характеризувалися стійкою тенденцією до укрупнення тваринницького
виробництва, внаслідок чого пересічна європейська ферма щороку збільшувала кількість органічних відходів та підвищувала вимоги щодо енергозабезпечення. На сьогоднішній день у світі
існує проблема переробки і утилізації відходів сільського господарства, у тому числі гною. Подальше використання такої сировини здійснюється з метою організації безвідхідного виробництва і захисту навколишнього середовища, а також для отримання екологічно чистого конкурентоспроможного біопалива. Нині у більшості країн світу екологічну та енергетичну проблеми
намагаються вирішити шляхом будівництва біогазових установок. Таким чином, програма науково-дослідних розробок та впровадження технологій підвищення ефективності використання
поновлюваних енергетичних джерел є одним із ключових факторів для забезпечення добробуту
громадян, а також для подолання енергетичної залежності та екологічних проблем [9].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день максимальна кількість
біогазових установок – близько 15 млн – діють у Китаї, на другому місці знаходиться Індія, де
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працює близько 10 млн установок, активно розвивається будівництво біогазового обладнання
в Європі [7].
У наш час у багатьох країнах Європейського Союзу й світу біогаз є суттєвою складовою їх
енергобалансу [10]. В даний час європейський ринок біогазових апаратів оцінюється в 2 млрд
доларів, за прогнозами, він повинен вирости до 25 млрд [8].
Мета досліджень. Порівняти обсяги виробництва біогазу у різних країнах світу. Проаналізувати досвід зарубіжних країн з питань виробництва біогазу та розглянути перспективи виробництва біогазу у світі
Виклад основного матеріалу. Люди навчилися використовувати біогаз давно. У ІІ столітті
н. е. на території сучасної Німеччини існували примітивні біогазові установки. Але племена, які
населяли заболочені землі басейну Ельби, вважали, що горючий газ, який скупчується в ямах на
болотах – це смердюче дихання дракона [7].
У XVII столітті Ян Баптист ван Гельмонт виявив, що розкладаючись, біомаса виділяє займисті
гази. Алесандро Вольта у 1776 р. прийшов до висновку про існування залежності між кількістю
біомаси, котра розкладається, і кількістю газу, який виділяється. У 1808 р. Хемфрі Деві виявив
метан у біогазі. Перша задокументована біогазова установка була побудована в Бомбеї, Індія,
у 1859 року. З 1895 року біогаз застосовувався у Великій Британії для вуличного освітлення. У
1930 р. були виявлені бактерії, що беруть участь у процесі вироблення біогазу [7].
Можна відзначити такі напрями використання біогазу: спалювання в котельних агрегатах
для нагрівання води та подачі її споживачам; підготовка біогазу й подача його в газорозподільні
мережі місцевих споживачів природного газу; очищення, осушення, стиснення і заправка біогазом газобалонних автомобілів, тракторів та інших сільгоспмашин; вироблення електроенергії тощо. Теплотворна здатність біогазу, що містить 70% метану, становить 25100 кДж/м³, або
5990 ккал/м³ [10].
В наш час у Західній Європі близько половини птахоферм опалюються біогазом. Фірми Volvo і
Scania (Швеція) виробляють автобуси з двигунами, що працюють на біогазі. Китай є світовим лідером по впровадженню технології виробництва біогазу. Тут діє максимальна кількість біогазових установок – близько 15 млн. Сумарний випуск біогазу в країні становить 14 млрд м³/год. За
рахунок біогазу Китай забезпечує близько 30% своїх потреб в енергоносіях. Це дозволяє країні
економити до 10 млн тонн нафти або будь-якого іншого палива. До 2020 року біогазом планують
забезпечити в сільській місцевості 300 мільйонів чоловік. Відповідно до державного плану розвитку сільських та промислових біогазових станцій у Китаї заплановане щорічне збільшення їх
кількості на 15%.
У США, Великобританії, Канаді поряд з безліччю невеликих установок діють великі біогазові
заводи – при відгодівельних комплексах. У Франції на одному із великих сміттєзвалищ діє біоТЕС
[7].
Уряди деяких країн надають податкові пільги для виробників біогазу. Так, в Данії на цих умовах
експлуатується 18 біогазових заводів, здатних щорічно переробляти 1,2 млн тонн біомаси (75%
відходів тваринництва і 25% інших органічних відходів). Європейський ринок біогазових установок оцінюється в 3 млрд доларів, і, за прогнозами, він повинен вирости до 25 млрд доларів уже до
2020 р. При цьому 75% біогазу виробляється з відходів сільського господарства, 17% – з органічних
відходів приватних домогосподарств і підприємств і ще 8% – каналізаційних очисних споруд. [8].
У фермерських господарствах ЄС, Канади, Австралії діють установки продуктивністю 100200 м³ біогазу на добу. У Китаї експлуатується понад 5 млн сімейних біогазових установок, які
виробляють сумарно близько 1,3 млрд м³ біогазу. В Індії також діє кілька мільйонів установок, в
останні роки тут щорічно вводиться 5-6 тис, невеликих установок з вироблення біогазу [7].
Сьогодні перше місце в Європі за кількістю діючих біогазових установок належить Німеччині – в 2010 р їх налічувалося понад 9000. Тільки 7% виробленого цими підприємствами біогазу
надходить в газопроводи, решта – використовується для потреб виробника. У перспективі 1020% використовуваного в країні натурального газу може бути замінено біогазом.
З точки зору масштабів застосування біогазу лідирує Данія: даний вид палива забезпечує
майже 20% енергоспоживання країни. Серед інших європейських країн з високими темпами
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розвитку ринку біогазу варто виділити Великобританію, Швецію, Норвегію, Італію, Францію, Іспанію і Польщу [8].
Виробництво біогазу в Китаї. Китай – єдина країна в світі, де біогаз використовується з
давніх часів. Дані про перші біогазових установках в Китаї відносяться до початку XVI століття
до нашої ери. В кінці XIX століття безліч маленьких біогазових установок працювало в прибережних регіонах Китаю. Однією з перших біогазових компаній в світі стала фірма Santou Guorui
Biogas Lamp Company, заснована Луо Гуорі у 1920 році. У 1935 році компанією була випущена
перша монографія про біогаз, яка стала також першою працею в світі, присвяченим біогазу та
будівництва біогазових установок. У 40-х роках XX століття їх починають будувати заможні китайські сім'ї.
Перші спроби розвитку біогазової енергетики Китай зробив ще в 1958 році, коли з'явилася
програма комплексного використання біогазу для утилізації гною і поліпшення санітарних умов
на селі.
Однак перші серйозні кроки китайського уряду, який усвідомив вигоди від використання
цього ресурсу як механізму модернізації сільського господарства, були зроблені в середині
1970-х рр. Саме тоді в сільських районах Піднебесної стали з'являтися установки переробки
каналізаційних стоків, що отримали назву «Китайський купол».
На думку істориків «Китайський купол» використовували в Китаї ще тисячу років тому. Хоча
правильніше було б назвати її «підземної біогазової установкою для теплого ґрунту». Сьогодні
такі побутові установки об'ємом 6-8 кубометрів виробляють біогаз, що забезпечує 80% потреб
сім'ї з чотирьох осіб (мається на увазі приготування їжі). Більшість установок дуже прості і після
певного навчання фермери будують і експлуатують установки самостійно [1].
До 2005 року таких біогазових реакторів в Китаї налічувалося понад 10 млн, щорічно вони
виробляли близько 7,3 млрд м³ біогазу. «Китайський купол» економічний і досить дешевий при
виготовленні. На даний час у Китаї діє максимальна кількість біогазових установок – близько
15 млн. Сумарний випуск біогазу в країні становить 14 млрд куб. м/год. За рахунок біогазу Китай
забезпечує близько 30% своїх потреб в енергоносіях. Це дозволяє країні економити до 10 млн.
тон нафти або будь-якого іншого палива. До 2020 року біогазом планують забезпечити в сільській місцевості 300 мільйонів чоловік. Відповідно до державного плану розвитку сільських та
промислових біогазових станцій у Китаї заплановане щорічне збільшення кількості біогазових
установок на 15% [10].
Ще в 70-і роки китайський уряд визначило біогаз як найбільш ефективний і раціональний
варіант використання ресурсів у сільській місцевості та забезпечило підтримкою фермерів. Підтримка уряду дала поштовх і сприяла бурхливому зростанню біогазової галузі в країні. Починаючи з 70-х років близько 80% автобусного парку в сільській місцевості і близько 60% національного парку працюють, використовуючи біогаз [1].
Китай на сьогоднішній день є світовим лідером по впровадженню технології виробництва
біогазу. Сумарний випуск біогазу в країні становить 14 млрд м³/рік. При цьому Китай експортує
як сам біогаз, так і двигуни на основі цього палива більш ніж у 20 країн світу. На думку експертів,
при збереженні поточних темпів зростання біогазової індустрії (а це практично щорічне подвоєння ринку) Китай вийде в світові лідери з виробництва біогазу вже до 2020 року [1].
Виробництво біогазу в Японії. В Японії, як, власне, і скрізь, стикаються з проблемою рентабельності біогазових установок, однак у країні на економічні чинники звертають мало уваги. В
основному біогазові станції використовують не стільки як джерела енергії, скільки для нейтралізації відходів тваринництва і одержання з них високоякісного, збагаченого протеїном і, якщо
процес бродіння відбувався в термофільних умовах, пастеризованого органічного добрива.
Компанія Anaergia Inc. розпочала будівництво об'єкта в японському місті Ябу, який буде перетворювати відходи АПК і харчові відходи в поновлювану енергію. Відзначається, що дана станція
буде використовувати сучасне обладнання компанії Anaergia для переробки твердих відходів і
очищення стічних вод. Сюди входить система подачі гною, система BIOREX, яка екстрагує органічні речовини з невідсортованих відходів, а також інше фірмове обладнання для очищення і рекуперації ресурсів – повідомляє Biomass Magazine. Органічна сировина з відходів буде трансфор305
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муватися в поновлювану енергію шляхом анаеробного деградування. Отриманий в результаті
цього процесу біогаз перетворюється в електроенергію. Стічні води з об'єкта будуть оброблятися для повторного використання за допомогою молекулярних фільтрів наступного покоління.
Використання передових технологій на станції послужить прикладом для інших – тих, хто
шукає інноваційні та гнучкі рішення з управління відходами та отримання відновлюваної енергії, які будуть економічно доцільними і позитивно вплинуть на навколишнє середовище [2].
Виробництво біогазу в Індії. Індія є країною з прогресуючим біотехнологічним потенціалом. Природно, в ній приділяється увага і проблеми альтернативного палива. В Індії починаючи
з 80-х років введено в дію 3,8 млн. малих біогазових установок. Сільське господарство Індії на
20% забезпечує себе енергією за рахунок цих невеликих установок. слід зазначити, що впровадженню біогазу в Індії сприяють і національні і релігійні традиції: наприклад, культ корів, що
виділяють більше всіх домашніх тварин метан [3].
Виробництво біогазу в країнах Європейського союзу. У країнах Західної Європи існує понад 600 тисяч біогазових установок для зброджування відходів, призначених для поліпшення
екологічної ситуації. Оскільки має значення одночасне отримання і якісного добрива, і біогазу.
За допомогою однієї біогазової установки можна забезпечити себе протягом року теплом і гарячою водою, використовуючи біовідходи від 20 корів або 100-120 голів птиці.
Використання біогазу, як енергоносія, що є продуктом анаеробного зброджування гною та інших органічних відходів не є новиною. Виробництво біогазу дає не лише відновлювальну енергію, але є ефективним шляхом боротьби з забрудненням води й повітря шкідливими відходами.
Нині у країнах ЄС найбільшого поширення набули три концепції виробництва біогазу: 1 – індивідуальне устаткування при фермерських господарствах; 2 – потужні лінії з переробки гною,
розраховані на задоволення спільних потреб кількох господарств; 3 – великомасштабні підприємства, що спеціалізуються на переробці органічних відходів різноманітного походження, у тому
числі каналізаційних стоків.
За допомогою універсального переробного модуля, отриманий біогаз перетворюється на теплову та електричну енергію. Теплова енергія використовується для технологічних потреб підприємства, а її надлишок постачається місцевим господарствам. Електроенергія реалізується у
центральні електричні мережі. Деякі підприємства транспортують біогаз трубопроводом для використання в електро- та опалювальних станціях найближчих міст. У Швеції, Швейцарії та деяких
інших країнах біогаз після додаткового очищення та зрідження використовують як автомобільне
паливо. Нині набули поширення спільні підприємства з виробництва біогазу, у таких північних
країнах, як Швеція та Данія, а також у деяких регіонах Німеччини. Ефективність цих підприємств
перебуває у прямій залежності від їхніх масштабів, тобто вартість 320 переробки кожного кубометра біомаси знижується прямо пропорційно до збільшення розмірів підприємства. Додатковою
перевагою спільних переробних підприємств, порівняно з обладнанням для індивідуального користування, є висока кваліфікація та спеціалізація обслуговуючого персоналу.
З точки зору масштабів застосування біогазу лідирує Данія: даний вид палива забезпечує
майже 20% енергоспоживання країн з високими темпами розвитку ринку біогазу варто виділити Великобританію, Швецію, Норвегію, Італію, Францію, Іспанію і Польщу[4-6].
Виробництво біогазу в США. Ринок біогазу в США розвивається значно повільніше, ніж в Європі. Наприклад, незважаючи на наявність великої кількості ферм, на території країни діє всього близько 200 біогазових заводів, які працюють на сільськогосподарських відходах. Приблизно
80% всіх біогазових проектів у США базуються на молочно-товарних фермах, використовуючи
гній великої рогатої худоби для вироблення енергії. Загальна потужність всіх установок на таких фермах наближається до 60 МВт.
Більшість біогазових проектів США концентрується в штатах Нью-Йорк, Пенсильванія, Вермонт і Вісконсин. Однак вони охоплюють лише незначну частину від 8000 господарств, в яких
можна було б впровадити виробництво біогазу. Так, за підрахунками американських фахівців, в
середньому, стадо з 1000 корів може забезпечити паливом близько 250 КВт генеруючих потужностей, тож потенційні можливості всіх господарств США з генерації енергії з біогазу сягають
1600 МВт [10].
306

ЕТЕВК-2019
Висновки та перспективи поданих досліджень. Переваги отримання біогазу очевидні,
оскільки процес метаногенезу задовольняє потребу в енергії, цінному органічному добриві і
сприяє охороні навколишнього середовища. Біогазове паливо більш екологічне ніж інші види
палива (бензин, дизель і т.і.), відходи біогазового виробництва можна використовувати як органічне добриво для вирощування сільськогосподарських культур рослин, через що їх продають за
більшу ціну і тим самим частково вирішується проблема економіки країни.
Виходячи з результатів досліджень можна зробити висновок, що виробництво біогазу шляхом метанового бродіння відходів – одне з можливих вирішень енергетичних і екологічних проблем не тільки у сільських районах, а й економічних і екологічних проблем великих, розвинених
країн світу. Щоб забезпечити великомасштабний розвиток і економічну ефективність установок
з виробництва біогазу, необхідно вирішити проблему оптимального використання відходів та
удосконалення процесів бродіння і початкової деградації відходів шляхом створення активних
метаногенних штамів бактерій з використанням методів генної інженерії.
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ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Малишева Я. В., Мітяєва А. В., Косенко А. Р., Мазець В. Р.
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна

У статті наведено інформацію щодо функціонування існуючих біогазових комплексів та перспектив розвитку цих установ на підприємствах Миколаївщини. Досліджено можливості використання біогазу у промисловості, енергетиці на сільському господарстві. Описано потужності
діючих виробництв та природу вихідної речовини. Проаналізовано можливі варіанти створення
нових комплексів з виробництва біогазу на Миколаївщині.

ПРОИЗВОДСТВО БИОГАЗА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Малышева Я. В., Митяева А. В., Косенко А. Г., Мазец В. Г.
Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев, Украина

В статье приведена информация о функционировании существующих биогазовых комплексов и
перспектив развития этих учреждений на предприятиях Николаевской области. Исследованы возможности использования биогаза в промышленности, энергетике и в сельском хозяйстве.
Описаны мощности действующих производств и природу исходного вещества. Проанализированы
возможные варианты создания новых комплексов по производству биогаза на Николаевщине.

PRODUCTIONOF BIOGAS ON ENTERPRISES OF MYKOLAYIV REGION
Y. Malysheva, A. Mityaeva, A. Kosenko, V. Mazets
Mykolayiv national agrarian university

The article provides information on the fuction in go fexisting biogas complexes and the prospects for the
development of the sefacilities at the enterprises of Mykolayiv region. The possabilities of using biogas in
industry, power industry, in agriculture are investigated. The power of existing industries and the kind of
starting material are described. Possible variants of creation of new complexes of biogas production in
Mykolayiv region are analyzed.
Постановка проблеми. Зараз існує проблема з нестачею палива та забруднення ним навколишнього середовища. Проте існує багато альтернативних джерел енергії, які можуть слугувати
заміною викопному паливу. Один з таких ресурсів – біогаз. Щорічно у світі утворюється величезна кількість органічних відходів побутового, комерційного, промислового та сільськогосподарського походження, які представляють собою вкрай нестабільну і неконтрольовану суміш паперу, харчових відходів, пластмаси, гуми, скла, будівельного сміття, металів та ін. Тільки в містах
утворюється 400-450 млн. тон твердих побутових відходів (ТПВ), причому на одного мешканця
в середньому припадає 250-700 кг/рік. Кількість ТПВ щорічно збільшується на 3-6%, що істотно
перевищує швидкість приросту населення Землі [1].
Механічне сортування ТПВ технічно складне і поки не знаходить широкого застосування.
Пряма переробка або спалювання величезних кількостей відходів досить проблематична, екологічно небезпечна і економічно неефективна. Домінуючим методом поводження з побутовими
відходами було і залишається розміщення та захоронення ТПВ на сміттєзвалищах і спеціальних
полігонах. У цих умовах відходи піддаються інтенсивному біологічному розкладанню, яке супроводжується виділенням звалищного газу. При цьому звалищний газ являє собою реальну небезпеку у зв'язку з ризиком спалаху або вибуху, а також негативним впливом на здоров'я людей.
Найефективніший спосіб скоротити викид в атмосферу метану з полігонів ТПВ – це його збір
і утилізація. Звалищний газ почали видобувати в багатьох країнах на початку 80-х рр. Пізніше
широкого поширення набуло енергетичне використання звалищного газу. Здійснення проектів
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по регенерації енергії звалищного газу сприяє скороченню викиду парникових газів і забруднюючих повітря речовин. Крім того, подібні проекти знижують залежність від окремих енергоносіїв, сприяють економії і допомагають розвитку економіки.
Газ, отриманий з 1 млн. тон ТПВ, протягом 15-20 років забезпечує роботу двигуна електричною потужністю 800-1000 кВт. З 1 тони побутових відходів можна отримати 150-250 м³ звалищного газу з вмістом метану 60-80%.
Тож Миколаїв має високі перспективи в отриманні біогазу, та забезпеченні ним населення.
Оскільки на території міста є полігон ТПВ, є немало ферм, на яких залишається гній, а також силос
деяких культур. Все це виступає добрим джерелом біометану, при певній технічній обробці [2].
Мета статті. Метою роботи є дослідження підприємств Миколаївської області, які перероблюють відходи, або вирощують енергетичну сировину для отримання біогазу, переробляють
біогаз в електроенергію. Аналіз напрямків використання біогазу та перспективи його виробництва в м. Миколаєві.
Виклад основного матеріалу. Існує чимало джерел енергії, які можуть бути альтернативою
викопному паливу. В наш час сільське і комунальне господарство виробляє велику кількість органічних відходів. Проте з подібної сировини можна отримувати біогаз.
Загалом в Україні існують одиничні приклади функціонування біогазових технологій. Перелік
діючих біогазових установок в Україні та Миколаєві наведено у таблиці 1. Представлений потенціал виробництва біогазу цих підприємств у плані та використовувана для цього сировина [3].
Таблиця 1. Діючі біогазові установки в Україні та Миколаєві

Підприємство
Свиноферма
комбіната
«Запоріж-сталь»,
м.Запоріжжя
Свиноферма
корпорації «АгроОвен»,
с.Єленівка,
Дніпропетр.
область
С/г компанія
«Еліта»,
Терезино,
Київська область
Компанія «Зелений
гай»,
м.Вознесенськ,
Миколаївська обл.

Тваринницьке
підприємство
«Спрате Україна»,
с.Мостове,
Миколаївська обл.

Рік
запуску

Види
сировини

Об’єм
сировини,
т/добу

Об’єм
реактора,
м3

Встановлена
електрична
потужність,
кВт

Постачальник
технології

1993

Гній свиней

20-22

595

–

Bigadan Ltd,
Данія

2003

Гній свиней,
жирові
відходи забою
птиці

80

2 х 1000

180

BTG,
Голландія

60

1500

250

12

1200

250

2009

2009

2017

Гній (90%
ВРХ+10% по
стічним
водам)
Силос
кукурудзи та
багаторічних
трав,
виноградна
барда
Коров'ячий
гній та
силосна
кукурудза

40

–

400

LIPP,
Германія

“Грінвіч”,
Україна

Вitecotm
біогаз,
Україна
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Першим об’єктом наших досліджень був біогазовий комплекс у селі Мостове Миколаївської
області, який був побудований компанією «Бітеко Біогаз» для тваринницького підприємства
«Спрате Україна». В якості сировини для генерації енергії використовується коров'ячий гній в
кількості 30 тонн на добу та силосна кукурудза – 10 тонн на добу. Встановлена потужність заводу 400 кВт. Унікальність об'єкта полягає в наявності в сировинний масі (гній ВРХ) підстилки
із соломи, для подрібнення і видалення якої використовувалася спеціальна технологія компанії, запатентована «Бітеко Біогаз». Електроенергія, що генерується на об'єкті, буде подаватися в
загальну електромережу, за що тваринницький комплекс буде отримувати виплати «зеленого»
тарифу» [4].
Адже електроенергія, що вироблена з біогазу, має право на використання зеленого тарифу
відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження «зеленого» тарифу» (№ 601-VI від 25.09.2008). Цей закон вводить поняття «зеленого» тарифу і уточнює поняття «альтернативні джерела енергії». Згідно з визначеннями, що містяться в
законі, зелений тариф повинен поширюватися на електроенергію, вироблену з альтернативних
джерел енергії, до яких, зокрема, відноситься біогаз різних видів. На жаль, в Законі України «Про
внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання
альтернативних джерел енергії» (№ 122- VI від 01.04.2009) не визначений коефіцієнт «зеленого»
тарифу для електроенергії з біогазу [5].
По суті, господарі таких установок заробляють на тому, що держава платить їм за утилізацію
газу. Уряду це теж вигідно. Та й екологічна користь очевидна. Окупність капітальних вкладень
у біогазові проекти складає від восьми до десяти років. Тобто це не дуже рентабельні проекти,
проте вони дуже необхідні у сучасному світі.
Проект когенераційної біогазової установки міськвиконкому – не єдиний на території області:
у 2009 році в м. Вознесенськ Миколаївської області була введена в експлуатацію біогазова установка компанії «Зелений гай» під торговою маркою “Грінвіч”. Цей проект унікальний тому, що вперше
в СНД біогаз отримують не з відходів, а з спеціально вирощеної сировини – силосу кукурудзи та
багаторічних трав. Сировина: 10 т/ добу трав'яного силосу + 2 т/добу виноградної барди. Реактор
установки – 1200 м³. Виробляється: 125 кВт електроенергії + 140 кВт теплоти + надлишок 500 м³
біогазу/добу на котельню заводу. Для виробництва 400 кВт електричної та 540 кВт теплової енергії станція споживає 130 м³ природного газу. Газ, що виробляється на біогазової станції, використовується для виробництва енергії на когенераційної станції в м. Вознесенськ [6].
Перспективним є проект з будівництва біогазової станції потужністю 3120 м³ на добу у
м. Вознесенськ Миколаївської області. Сировиною для майбутньої біогазової станції слугуватимуть козлятник східний (енергетичні рослини), кукурудзяний силос і зелена маса, які будуть
вирощуватися на територіях уздовж річки Південний Буг [6].
На базі Миколаївського полігону твердих побутових відходів планується будівництво біоелектростанції, метою якої буде збір газів, що виділяються на звалищі, з подальшою виробленням
електроенергії. Передбачається, що інвестор отримає в оренду строком на 25 років ділянку землі
площею 0,08 га на території полігону ТПВ. Там буде побудований об'єкт зі збору біогазу і перетворенню його в електроенергію [7].
Планується установка обладнання виробництва компанії «General Electric» потужністю
1063 кВт, що дозволить в рік отримати до 8 мільйонів кВт/год. електроенергії. Цього достатньо для забезпечення електроенергією 350 сучасних будівель протягом року. Крім цього, область отримає і екологічний ефект, оскільки тепер метан зі звалища не руйнуватиме озоновий шар.
Крім того в області є й інші полігони ТПВ, де в майбутньому компанія «ЛНК» могла б також
створити біоелектростанціі. Це полігони у містах Первомайськ, Вознесенськ і Южноукраїнськ.
Біогазові установки добувають паливо і з гною, і з стічних вод. В Миколаєві зараз діють чотири біогазових установки, на фермах і сміттєвих полігонах. Але, за словами вчених, джерел цього
палива набагато більше. «В найближчому майбутньому в Миколаєві можна побудувати близько
двадцяти біогазових установок», – кажуть вчені. Вони стверджують, що ці підприємства зможуть
забезпечувати електроенергією розташовані поруч з ними міста і села.
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Тобто в Миколаєві є перспективи розвитку такої галузі, як виробництво біогазу. Адже сировини достатньо, та й території теж, проте недостатньо перероблюючих підприємств.
Висновки та перспективи подальших досліджень. За результатами досліджень можна
стверджувати, що розвиток біогазових технологій обумовить значний вклад в забезпечення
енергетичною незалежністю нашої держави, сформує альтернативний газо-паливний ресурс.
Для цього потрібно створити належні умови для розвитку такого виду бізнесу, які дозволили б
заохочувати як вітчизняні, так і іноземні інвестиції, використовувати передові технології. Одночасно з вирішенням енергетичної проблеми збільшується і рівень екологічної безпеки на території України. Переваги біогазових установок очевидні, тож залишається розвивати їх впровадження на території Миколаївщини та і України в цілому. Тем більш, що Миколаївська область
має значний потенціал для виробництва біогазу.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ
ДРЕНАЖНОГО ШАРУ ЗА РІЗНИХ КУТІВ СХИЛУ ПОЛІГОНУ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Мурасьова О.В.
ДП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва
Уманець І.М.
Київський національний університет будівництва і архітектури

У статті приведені експериментальні дослідження стійкості дренажного шару піску за різних
кутах схилу, які можуть бути впроваджені при рекультивації полігону твердих побутових відходів № 5 с. Підгірці Обухівського району, Київської області.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ДРЕНАЖНОГО СЛОЯ ПРИ РАЗНЫХ УГЛАХ СКЛОНА ПОЛИГОНА
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
Мурасева Е.В.
ГП Научно-исследовательский институт строительного производства
Уманец И.М.
Киевский национальный университет строительства и архитектуры

В статье приведены экспериментальные исследования устойчивости дренажного слоя песка при
различных углах склона, которые могут быть внедрены при рекультивации полигона твердых
бытовых отходов № 5 с. Подгорцы Обуховского района Киевской области.

EXPERIMENTAL STUDIES OF THE STABILITY
OF THE DRAINAGE LAYER AT DIFFERENT ANGLES
OF THE SLOPE OF SOLID DOMESTIC WASTE
Murasova E.V.
GP Scientific research institute of building production
Umanets I.M.
Kiev National University of Construction and Architecture

The article presents experimental studies of the stability of the sand drainage layer at different angles of
the slope, which can be implemented during the reclamation of the landfill of solid household waste № 5 с.
Pidhirtsi Obukhiv district, Kiev region.
Постановка проблеми. Стрімке зростання об’ємів твердих побутових відходів в місті Києві
і Київській області обумовлює зростання актуальності рекультивації відпрацьованого полігону
№5. Полігон твердих побутових відходів №5 розташований в с. Підгірці Обухівського району,
Київської області на правому березі р. Дніпро в 15 км в південному напрямку від м. Києва. Об’єм
захоронення 350-400 тис.т/рік.

В геоморфологічному відношенні територія розташована в межах Придніпровської височини, на правому схилі Ходосівської балки. Схил балки сильно розчленований ерозійними процесами. Урочище «Марусин яр» складається з трьох великих ярів, які мають численні відвершки, що
зливаються і утворюють єдину пригирлову частину, яка виходить у Ходосівську балку. Середній
яр зайнятий існуючим полігоном.

312

ЕТЕВК-2019
Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 121 м в донних частинах ярів до 176-189 м на
площі звалища. Абсолютні відмітки поверхні дна яру до спорудження полігону побутових відходів становили 127-132 м. Під час планування території яр було засипано переважно місцевими
лесовидними супісками та суглинками. Товща побутового сміття представляє собою неоднорідну масу в складі якої представлені уламки цегли, деревини, різного пластику, скла, гуми, паперу,
тканини, уламків залізобетону. Побутове сміття перешаровується і заповнене місцевим грунтом – супіском та суглинком.
Натурними вишукування у березні 2018 року, у всіх свердловинах було зафіксовано виходи
фільтрату на різних глибинах (0,9-5,50 м). Насипні ґрунти в зоні впливу фільтрату перезволожені. Окремими свердловинами були зафіксовані підземні води в товщі лесовидних супісків на
глибині 6,80 – 7,30 м (абсолютні відмітки 169,61-170,10 м), на поверхні флювіогляціальних су
глинків.
У процесі тривалої експлуатації карти полігонів твердих побутових відходів і сусідні території засмічені продуктами звалища, фільтрат, який просочується з побутового сміття з атмосферними опадами негативно впливає на навколишнє природне середовище. Атмосферні опади
змішуються з фільтратом стають непридатними для скидання в існуючі водойми. Прийнята система об’єднаного збору ТПВ (без розділення на органічні і неорганічні компоненти) посилює
недоліки технології зберігання відходів на полігоні.
Це пов’язано з невиконанням заходів інженерного захисту території полігону ТПВ від небезпечних інженерно-геологічних явищ і їх відсутністю.
Виклад основного матеріалу. Комплекс заходів інженерного захисту територій, які передбачається реалізувати при рекультивації полігону твердих побутових відходів № 5 с. Підгірці,
Обухівського району, Київської області наступний:
- зміна рельєфів схилів до нормативних вимог згідно положень ДБН В.2.4-2-2005 для посадки лісу (чагарників і дерев) не більше 18°;
- регулювання стоку поверхневих вод передбачається влаштуванням організованого відведення дощових вод по периметру карти системою з/б водовідвідних лотків перерізом
360х570 (h) та 780х530 (h);
- захист поверхонь схилів від інфільтрації зливових і талих вод у ґрунт та ерозійних процесів влаштуванням багатофункціонального захисного екрану;
- влаштування горизонтального трубчастого дренажу з перфорованої поліетиленової труби ∅ 315 мм, яка огорнута гетекстилем та трьома шарами щебеню різної фракції для відводу фільтрату;
- влаштування збірної з/б підпірної стінки з серійної кутової панелі ИСА-17 висотою Н =
1,68 м;
- влаштування стримувальних протизсувних споруд із 50-ти залізобетонних плит розміром 6х2 м товщиною 0,22 м вагою 4,8 т, влаштованих поперек схилу до закладних деталей
металевих паль із двотавра №24 довжиною 6 м. Крок паль складає 1 м (роботи виконано
в 2018 році);
- агролісомеліорація передбачає посів багаторічних трав, створення ріллі для технічних
культур, газонів, садіння чагарників, саджанців декоративних дерев, дерев для утворення
парків та садів.

В проекті рекультивації земель полігону ТПВ № 5 (1 черга) у відповідності до вимог ДБН
В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування», зміна 1,
передбачено конструкцію захисного екрану з наступних шарів (рис. 1):
- шар родючого ґрунту 30 см;
- суглинок 20 см;
- піщаний дренаж (пісок) 20 см;
- геомембрана HDPE текстурована 1,5 мм;
- геотекстиль 1,5 мм;
- газовий дренаж 30 см (щебінь фракції 20-40 мм).
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шар родючого грунту 30 см
суглинок 20 см
пісчаний дренаж (пісок) 20 см
геомембрана HDPE 1,5 мм
геотекстиль 4,9 мм
газовий дренаж 30 см

георешітка

200

360

570
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Рис. 1. Конструкція захисного екрану карти полігону
В цій конструкції найбільш відповідальним елементом є геомембрана, яка захищає карту полігону від проникнення дощових та талих вод і перешкоджає утворенню фільтрату та не дозволяє виходу біогазу назовні.
Полігон ТПВ № 5 відноситься до висотних полігонів, у якого схили мають ухил 18°. Довжина
схилів в окремих місцях досягає 60 ÷ 70 м. При цих параметрах і певних умовах виникає загроза
стабільності укосів та сповзання ґрунту по геомембрані.
Геомембрани HDPE товщиною 1,5 мм випускаються двох типів: гладкі та текстуровані. У текстурованих геомембранах коефіцієнт тертя в 1,5 ÷ 2 рази більший, ніж у гладких.
ТОВ «ТРИПОЛАН-Україна» має досвід експлуатації текстурованої геомембрани GSE на укосах ставка 1:3 та на укосах водовідвідної зони 1:2,5, а в шламосховищі № 2 Миколаївського глиноземного заводу у 2006 році було змонтовано гладку геомембрану. Пісдя 10 років стабільної
експлуатації на двох ділянках відбувся обрив геотекстилю, який захищав гладку геомембрану
зверху з подальшим локальним сповзанням захисного геотекстилю та ґрунту по схилу (довжина
укосів 30 метрів). На інших ділянках укосів, де використовувалася текстурована геомембрана,
конструктив донині залишаються неушкодженим.
Для досліджень було вирішено розробити лабораторний стенд, на якому можна було б змоделювати поведінку піщаного дренажу при різних кутах схилу.
Основною частиною лабораторного стенду був лоток з внутрішнім розмірами 1000 мм (ширина), 400 мм висота та 2800 мм (довжина) (рис. 2). Лоток складається з металевого каркасу,
який зсередини був обшитий листами ДСП товщиною 18 мм. На дні лотка скобами закріпляли
текстуровану з однієї сторони геомембрану марки GSE HD Friction Flex MRS товщиною 1,5 мм.
Знизу каркас лотка мав два кронштейни з опорами у вигляді обрізаних вздовж осі втулок. В
робочому положенні лоток за допомогою кронштейнів одним кінцем опирався на вісь нерухомої
стійки, а інший кінець лотка – вільно висів у повітрі на гаку кран-балки.
Опускаючи гак кран-балки, змінювати кут нахилу лотка до горизонту. Кут нахилу в експериментах був прийнятий 25°, 30°, 36°, 42°.
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Рис. 2. Схема лабораторного стенду: 1 – лоток; 2 – металевий каркас; 3 – лист ДСП; 4 – текстурована геомембрана; 5 – кронштейн; 6 – нерухома стійка; 7 – гак кран-балки
Метою експериментальних досліджень було змоделювати стійкість схилу полігону при наступних умовах:
1) схил укритий гладкою геомембраною, на яку укладено шар сухого піску;
2) схил укритий текстурованою геомембраною, на яку укладено шар сухого піску;
3) схил укритий текстурованою геомембраною, на яку укладено шар вологого піску.
Перші два варіанти відповідали періоду початку рекультивації полігону для сухої погоди.
Тритій варіант відповідав періоду, коли рекультивація закінчилась і дренажний шар достатньо
насичений вологою.
При проведенні експериментів використовувався пісок з насипною масою 1,7 кг/дм³, модуль
кружності 1,5. В перших двох дослідах вологість піску становила 5 ÷ 7 %.
В лоток на всю його довжину закладали шар піску товщиною 300 ÷ 320 мм. Далі дискретною
кран-балкою опускали передній кінець лотка. Після кожного опускання на 3 ÷ 5° відслідковувалось положення шару піску та замірявся кут лотка до горизонту. Витримка між опусканнями
становила 5 ÷ 7 хвилин.
Результати перших двох експериментів були майже ідентичні.
Пісок не змінював свого положення по відношенню до кута нахилу в 25° (рис. 3). При нахилі
лотка 30° пісок починав рухатись по поверхні геомембрани, а при нахилі в 36° – рух піску значно
прискорювався, але він не сповзав по геомембрані.
В процесі виконання третього експерименту пісок був водонасичений до максимального значення і витриманий з тим, щоб зайва волога стекла по геомембрані.
При збільшенні кута нахилу лотка до 25° в передній зоні лотка відбувся обрив частини шару
піску від основного масиву (рис. 4, а). При подальшому збільшені кута нахилу лотка до 36° шар
піску залишався нерухомим (рис. 4, б).
При нахилі лотка в 42° відбувся обрив кріплення геомембрани до листа ДСП і шар піску разом
з геомембраною з’їхав по лотку.
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Рис. 3 – Положення шару піску при куті нахилу лотка 25°.

а
б
Рис. 4 – Положення шару водонасиченого піску при куті нахилу лотка:
а – при ухилі 25°; б – при ухилі 36°.
Виконані дослідження показали, що при куті укосу схилу у 18° дренажний шар піску надійно
тримався на геомембрані.
Висновок. При рекультивації полігонів твердих побутових відходів в Україні та за кордоном,
а також з урахуванням вимог ДБН на полігони твердих побутових відходів вважається за доцільне використовувати як гідроізоляцію при рекультивації полігону ТПВ № 5 рулонний полімерний
водонепроникний бар’єр марки HDPE, виготовлений з поліетилену високої щільності. Товщина
геосинтетичної мембрани 1,5 мм та можливість її експлуатації за температури до –30 °С забезпечують довговічність цього матеріалу в умовах полігону ТПВ № 5 після його рекультивації.
Експериментальними дослідженнями встановлено, що при куті укосу схилу у 18° дренажний
шар піску надійно тримався на геомембрані.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ МЕДИКО – САНІТАРНИХ ВІДХОДІВ
Ріккардо Перес Джіл, (VOMM, Италія)
Презентовано безпечну та економічно доцільну технологію знешкодження відходів, які утворюються в медико-санітарних закладах.

TECHNOLOGY OF DERMATING MEDICAL AND SANITARY WASTE
Ricardo Perez Gil, (VOMM, Italy)
The safe and economically feasible technology of waste disposal, which is formed in medical institutions, is
presented.
Компанія VOMM Impianti e Processi була заснована в кінці 60-х років для розробки нових, інноваційних та більш ефективних виробничих технологій в сфері захисту навколишнього середовища. Всього за кілька років запатентована "Турбо Технологія" VOMM з успіхом знайшла своє
застосування в багатьох секторах для утилізації промислових відходів, твердих побутових відходів та інфікованих (медико-санітарних) відходів.
"Турбо Технологія" VOMM була сприйнята ринком з великим ентузіазмом з самого початку,
і на сьогоднішній день налічує понад 500 заводів по всьому світу, а діяльність з вивчення можливостей застосування "Турбо Технології" дозволила компанії розробити більш 50 міжнародних
патентів на інноваційні процеси та обладнання, застосовувані в самих різних галузях, серед яких
і утилізація медико-санітарних відходів.
Згодом компанія VOMM Impianti e Processi значно розширилася за рахунок створення спеціалізованих компаній, для найкращого використання можливостей ринку, в тому числі за рахунок
створення підприємства VOMM Service, діяльність якого полягає в монтажі, технічному обслуговуванні і супроводі в експлуатації установок.
Завдяки унікальній гнучкості, Турбо-Технологія VOMM застосовується у різноманітних технологічних процесах, які використовуються при охороні навколишнього середовища, наприклад, для сушки, рекультивації земель, санітарної обробки тощо. Зазвичай установка працює в
замкнутому циклі, і призначена для безперервної обробки органічних і неорганічних продуктів,
таких як розбавлені або концентровані рідини, осади і суспензії (на основі води або розчинника)
незалежно від вологості та в’язкості.
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Застосування Турбо-Технології VOMM в галузі охорони навколишнього середовища передбачає термічну обробку продукту за рахунок поєднання кондуктивного і конвекційного теплообміну, що гарантує відмінні результати як ефективності використання енергії, так і тривалості
процесу та вологості висушеного продукту.
Для отримання теплової енергії може бути використаний спеціальний котел (на природному газі або біогазі) або вторинне тепло, яке надходить від промислових процесів і обладнання з
виробництва електроенергії.
Процес сушіння здійснюється за один прохід без зворотного змішування і без споживання
інертних газів і повністю відповідає європейським директивам ATEX.

На території України компанія VOMM добре відома як світовий лідер в галузі обробки, зокрема, осадів комунальних стоків, перетворюючи їх на паливо або добриво з ідеальним поєднанням
принципів економіки замкнутого циклу.
У цій статті подано технологічне рішення утилізації медичних відходів (крім радіоактивних).
Даний напрямок з часом може стати дуже актуальним для України, яка прагне використовувати
найкращі доступні технології.
Необхідно відзначити, що кожне ліжко-місце щодня «утворює» в середньому 1 кг інфікованих або потенційно інфікованих медико-санітарних відходів.
Дані відходи містять в середньому 20% вологи, а необхідна кінцева вологість становить зазвичай 5%. Це означає, що 500 кг відходів до обробки перетворюються в 420 кг відходів після обробки, таким же чином, 1000 кг перетворюється в 840 кг, а 1500 кг в 1260 кг обробленого відходу.
Компанія VOMM виробляє установки для сушіння продуктивністю 500 кг/год; 1000 кг/год
та 1500 кг/год.
Для процесу стерилізації використовується комбінація сухого і вологого тепла: нагріті (до
від 151 ° C до 180 ° C) стінки циліндра, а також пара (з температурою від 151 до 180 ° C), потік якої
рухається в тому ж напрямку, що і продукт. Тепло, яке міститься в парі, має глибоко проникаючу
стерилізуючу дію.
Ефект стерилізації посилюється завдяки обертанню ротора, який перемішує подрібнений
продукт і безперервно призводить його в контакт з нагрітими стінками (ефект Тіндаля). Сотні
циклів забезпечують рівномірність перемішування і контакт кожної частинки подрібненого відходу з гарячою стінкою камери під час проходження відходу всередині неї.
Мінімальна температура 151 ° C, незмінна протягом усього регульованого часу проходження
продукту через камеру стерилізації (приблизно 15 хвилин), а також вплив пари, є фізичними
факторами процесу стерилізації.
Дане поєднання (час / температура / пара) викликає реакції гідролізу і денатурації білкового
субстрату мікроорганізмів. Дія пари обумовлена процесом осмосу, що викликає лізис мембран
бактерій з їх подальшим руйнуванням.
Під час процесу стерилізації, волога, що міститься в продукті, випаровується, за рахунок впливу високої температури, і відводиться потоком технологічного газу. Даний феномен, властивий
процесу висушування, має найбільш виражений характер в кінцевій частині камери.
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В результаті обробки відходи перетворюються в сухий подрібнений матеріал без запаху, стабільний і однорідний з фізичної, хімічної та біологічної точок зору. Відсутні будь-які впізнаванні
частини.

•
•
•
•

•
•
•

Скло переводиться в порошкоподібну форму;
Розмір металевих частинок не перевищує кілька міліметрів, без ріжучих країв;
Матеріал сухий і розсипчастий;
Характеристики продукту відповідають нормі UNI 9903-1, що регулює тверді види немінерального палива, що отримане з відходів.
Обсяг матеріалу скорочується в 3-5 разів від початкового об'єму, а вологість практично
дорівнює нулю. Все це зумовлює зменшення ваги в середньому на 30% (для відходів з
середньою первісної вологістю).
В результаті сушки, а також завдяки наявності целюлози і пластмаси поліолефінового
типу, продукт набуває високу теплотворну здатність, приблизно 22.000 кДж / кг, що значно вище мінімуму в 15.000 кДж / кг, встановленого регламентом UNI 9903-1.
Виходячи зі складу, стерилізований матеріал може використовуватися в авторизованих
установках як паливо з відходів.

Крім цього, був проведений аналіз оброблених відходів, з метою перевірки можливості їх
утилізації на полігоні побутових відходів, відповідно до критеріїв тесту на визначення токсичності фільтрату (Toxicity characteristic leaching procedure, TCLP). Жодна з встановленої норми не
була перевищена.
Таким чином, застосований метод стерилізації володіє численними перевагами:
• Поєднання методів сухого і вологого тепла;
• Висока ефективність без обмежень за початковим бактеріологічним зарядом;
• Зменшення ваги оброблюваного матеріалу;
• Зменшення обсягу оброблюваного матеріалу;
• Отримання з відходів палива з підвищеною теплотворною здатністю;
• Оброблений продукт сухий, стабільний і без запаху;
• Утворювані технологічні рідини є дистильованими, з якими легко поводитися і зберігати;
• Мінімальний вплив на навколишнє середовище;
• Відсутність будь-якого іонізуючого випромінювання;
• Аварійний цикл, що запускається в разі несправності обладнання;
• Мінімальне використання бактерицидних речовин для забезпечення безпеки техобслуговування;
• Бездоганне дотримання діючих регламентів.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
У РАМКАХ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС
Махнюк В.М.
Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва
Національної академії медичних наук України», м.Київ
Гаркавий С.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ

Проведений аналіз чинних нормативно-правових актів вітчизняного законодавства та директив
Ради Європейського Союзу у сфері охорони водних об’єктів в Україні від забруднення

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ УКРАИНЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ДИРЕКТИВ ЕС
Махнюк В.М.
Государственное учреждение «Институт общественного здоровья им. А.Н. Марзеева
Национальной академии медицинских наук Украины», г. Киев
Гаркавый С.И.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев

Проведен анализ действующих нормативно-правовых актов отечественного законодательства
и директив Совета Европейского Союза в области охраны водных объектов в Украине от загрязнения

EGAL REGULATION OF QUESTIONS ON PROTECTION
OF WATER OBJECTS FROM POLLUTION IN UKRAINE
IN LINE WITH EU DIRECTIVES REQUIREMENTS
Mahnyuk V.M.,
State Enterprise "Institute of Public Health" O.M. Marseev National Academy
of Sciences of Ukraine», Kyiv
Garkavyi S.I.
O.O. Bogomolets National Medical University, Kyiv

The analysis of the current regulatory acts of domestic legislation and directives of the Council of the
European Union in the field of protection of water bodies in Ukraine from pollution
Втрата чинності з початку 2017 року в Україні актів санітарного законодавства, виданих центральними органами виконавчої влади Української РСР, також СРСР, скасованого відповідним
розпорядженням Кабінету Міністрів України (від 20 січня 2016 р. № 94-р), обумовила необхідність створення вітчизняної законодавчої бази, у тому числі й з питань охорони водних ресурсів,
головного джерела централізованого водопостачання населення. При цьому виникла потреба
у проведенні аналізу чинних нормативно-правових актів вітчизняного законодавства у сфері
охорони водних об’єктів в Україні від забруднення та встановлення її відповідності вимогам Директив країн Європейського Союзу, оскільки чинне законодавство України не в повній мірі забез-
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печує врегулювання відносин, що виникають в процесі раціонального використання та охорони
вод в Україні, що обумовило актуальність і мету нашого наукового дослідження.
У сучасних умовах використання та охорона вод є надзвичайно складною проблемою. Питання екологічної ситуації водних ресурсів є актуальним для всіх водних басейнів України, оскільки
більшість поверхневих та підземних вод України є забрудненою. Саме тому в Основних напрямках державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та
підтримання екологічної безпеки визначені основні проблеми раціонального використання та
охорони водних ресурсів, які зводяться до надмірного антропогенного навантаження на водні
об’єкти, значного забруднення водних об’єктів, недосконалості економічного механізму і системи
управління водокористуванням та охороною вод, відсутності ефективного моніторингу екологічного стану акваторій Чорного та Азовського морів, якості питної та стічних вод. У Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні за 2006 рік встановлено,
що основними забруднювачами вод на території України є промислові підприємства, які в 2006
році cкинули 2259 млн. м³ забруднених вод та житлово-комунальні підприємства, які cкинули
1579 млн. м³ забруднених вод. Розв’язання окремих проблем охорони водних об’єктів та забезпечення водопостачання населення передбачене Національною программою екологічного оздоровлення річкового басейну Дніпра та поліпшення якості питної води (1997 р.); Загальнодержавними програмами охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів (2001 р.)
також розвитку водного господарства (2002 р.) [1-3]. Вода, як відомо, є невід’ємною складовою
біосфери Землі, що виконує важливі функції – екологічну, культурно-оздоровчу, економічну
тощо. Згідно зі статтею 13 Конституції України земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші
ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, включно (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу [4]. За
даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), країна вважається достатньо забезпеченою водними ресурсами, якщо на одну людину припадає не менше 1,5 тис. м³ води на рік. За
цим критерієм Україна поступається багатьом європейським країнам, зокрема Великобританії,
Італії, Франції, Швейцарії, Австрії, де норматив забезпечення населення природною водою у 2-3
рази і більше перевищує норматив, що склався у нашій країні. Наприклад, за запасами місцевих
водних ресурсів на рівні – 1,7 тис. м³ (1,0 м³ за рахунок місцевого водного стоку) на 1 жителя
Україна належить до найменш забезпечених в Європі країн. Для порівняння, в Німеччині – 2,5
тис. м³ на 1 людину, Швеція - 2,5 тис. м³; Франція - 3,5 тис. м³; Великобританія - 5,0 тис. м³; США –
7,4 тис. м³; Європейська частина колишнього СРСР - 5,9 тис. м³, і лише в Польщі близький до
України – 1,6 тис. м³ на 1 людину [5].
Водні ресурси України розподілені нерівномірно і не відповідають розміщенню водоємних
галузей господарського комплексу. Їх найбільша кількість (58%) зосереджена в річках басейну
Дунаю у прикордонних районах України, де потреба у воді не перевищує 5% її загальних запасів.
Найменш забезпечені водними ресурсами Донбас, Криворіжжя та південні області України, де
зосереджені найбільші споживачі води. Забезпечення доброякісною прісною водою населення
України в повному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води водних об’єктів. Якість
води більшості водних об’єктів України визначається як забруднена і брудна (IV-V клас якості).
Причому, найкритичніший її стан спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річках
Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, де якість води класифікується як дуже
брудна (VI клас). До того ж, для екосистем більшості водних об’єктів України властиві елементи
екологічного та метаболічного регресу. За рівнем раціонального використання водних ресурсів
та якості води, включаючи і наявність очисних споруд, Україна, за даними ЮНЕСКО, серед 122
країн світу посідає 5 місце. Вона належить до країн з невисокою водозабезпеченістю та високим
рівнем використання води [6].
На сьогодні для водноресурсного потенціалу Української держави характерне велике антропогенне навантаження, а проблема води є однією з найбільш гострих. Для попередження
забруднення і засмічення водних об'єктів відповідно Водного кодексу України (стаття 87-88)
встановлюються водоохоронні зони та прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги
встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період)
323

ЕТЕВК-2019
шириною: для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів - 25
метрів; для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів;
для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. Уздовж морів та навколо морських
заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від урізу води [6]. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами
землеустрою. Аналогічні нормативи прибережних захисних смуг зазначені в основному нормативному документі санітарного законодавства "Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів. ДСП №173-96", затверджених наказом МОЗ України №173 від
19.06.96 р., зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. за № 379/1404. Відповідно до Додатку №13 цього документу з метою недопущення надходження у водні об’єкти
країни хімічних забруднювачів (сполук азоту, фосфору, фенолів, нафтопродуктів, солей важких
металів та ін.), забруднення водойм бактеріями, вірусами, яйцями гельмінтів, найпростішими обмежується господарська діяльність суб’єктів господарювання, зокрема у прибережних
захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 1) розорювання
земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; 2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 3) влаштування літніх таборів для худоби; 4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів і стоянок автомобілів; 5)
миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників,
полів фільтрації тощо.
Прибережна захисна смуга уздовж морів, морських заток і лиманів входить у зону санітарної
охорони моря і може використовуватися для будівництва санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням
і водовідведенням. З точки зору санітарно-епідеміологічної безпеки у прибережних захисних
смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах існують аналогічні заборони щодо ведення господарської діяльності.
Згідно з статтею 93 Водного кодексу України з метою охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних і оздоровчих потреб
встановлюються зони санітарної охорони, які поділяються на пояси особливого режиму. Межі
зон санітарної охорони водних об'єктів встановлюються місцевими органами самоврядування
на їх території за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку водного господарства, та іншими центральними органами виконавчої
влади. Відповідно до постанови Кабінетом Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» затверджено правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів з метою забезпечення охорони водних об'єктів у районах забору води для централізованого
водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб [7].
Впродовж останніх років прийнято ряд нормативних актів, які мають стратегічне значення
для розвитку водного господарства України та охорони водних ресурсів, а саме: а) Постанова
Верховної Ради України „Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня
1998 р. № 188/98-ВР, метою якої є проведення державної політики у сфері довкілля, в тому числі
водної політики; б) Постанова Верховної Ради України „Про Концепцію розвитку водного господарства України” від 14 січня 2000 р. № 1390-XIV, прийнята з метою визначення стратегічних
цілей і головних напрямів щодо створення умов для підвищення екологічної стійкості та збалансованого розвитку водогосподарського комплексу; в) Закон України „Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства України” від 17 січня 2002 р., спрямований на реалізацію державної політики щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей
економіки, розв’язання водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для переходу
до сталого та ефективного водогосподарського комплексу; г) Закон України «Про питну воду та
питне водопостачання»; д) Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
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Гігієнічні вимоги до якості води питної (за 60 показниками) викладені в Державних санітарних нормах та правилах «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною ДСанПіН 2.2.4-171-10» [6].
СанПіН 4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення» згадуваним розпорядженням Кабінету міністрів України (№ 94-р від 20.01.2016 р.) втратив чинність і не застосовується на території України. Скасування зазначеного документу без розробки
і прийняття нового документа, на його заміну, є передчасним і не виправданим. Не дивлячись
на цілу низку законодавчих документів, порушення норм якості води досягли рівня, який веде
до інтенсивного забруднення та виснаження водних ресурсів, деградації водних екосистем.
Для переважної більшості підприємств промисловості та комунального господарства скид
забруднюючих речовин істотно перевищує рівень гранично допустимого скиду. Першою з основних причин забруднення поверхневих вод є скид неочищених комунально-побутових і промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти через систему міської каналізації.
Якісний стан підземних вод також постійно погіршується. Однією з причин цього є те, що в
Україні існує та функціонує близько 3 тисяч фільтруючих накопичувачів стічних вод [8-10].
Велика кількість існуючих чинних нормативно-правових та підзаконних актів в Україні,
які спрямовані на попередження забруднення водни об’єктів, зокрема Загальнодержавна програма „Питна вода України” на 2006-2020 роки, затверджена Ззаконом України від 3 березня
2005 р. № 2455-IV, Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого
1996 року № 269, не враховують нові механізми господарювання, умови децентралізації влади
[11-15].
Саме тому національна нормативно-правова база з охорони водних об’єктів повинна переглядатися з врахуванням нових економічних ринкових відносин та вимог директив країн Європейського союзу [16-18]. Також повинна бути посилена юридична відповідальність за правопорушення у сфері оорони водни об’єктів, зокрема: незаконне будівництво у межа водоохоронних
зонах та прибережних заисних смугах; незаконне створення систем скидання зворотних вод у
водні об’єкти, міську або зливову каналізацію та незаконне скидання зворотних вод; допущення
наднормативних, аварійних і залпових скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, що можуть
впливати на стан вод [19-20].
Аналізуючи Європейське законодавство у цій галузі можна констатувати, що законодавство
ґрунтується на наступних принципах: обов’язкова плата за забруднення; плата за природні ресурси; створення державних екологічних фондів; екологічне страхування; стимулювання охорони навколишнього природного середовища.
В основі екологічного права лежить договір про створення Європейського союзу (ЄС), підписаний в місті Маастрихт в 1992 р. Найважливішими правовими інструментами ЄС є рамкові
правові акти - директиви у сфері водної політики. В їх основі лежить принцип зближення законів
і вони мають юридичну силу для держав-членів ЄС. Регламенти Європейського союзу (біля 10%
законодавств ЄС) розповсюджуються на країни-члени ЄС і промислові сектори (підприємства).
Рішення Європейської Комісії – застосовуються до конкретної країни (країн) чи промислових
секторів (підприємств).
Водна Рамкова Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи від 23 жовтня 2000 р. про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики спрямована на досягнення «хорошого екологічного стану» усіх підземних та поверхневих вод (річок,
озер, перехідних і прибережних вод) в ЄС. За цією директивою стан поверхневих вод оцінюється
за наступними критеріями: біологічними показниками (риба, донні безхребетні, водна флора);
гідроморфологічними (структура берегів річок, безперервність річок); фізико-хімічними (температура, насиченість киснем); хімічними показниками (специфічні забруднюючі речовини).
Рамкова Директива 2008/56/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 17 червня
2008 р. стосується вимог щодо діяльності у сфері екологічної політики, встановлених для морського середовища, і спрямована на досягнення «хорошого екологічного стану» морських водних об’єктів та забезпечення заходів щодо їх охорони.
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Право у сфері питної води регламентується Директивою 98/83/ЄС Ради Європи від 03 листопада 1998 р. про якість води, призначеної для споживання людиною, і спрямована на забезпечення охорони здоров’я населення від негативного впливу будь- якого забруднення води,
призначеної для споживання людиною, гарантуючи, що така вода є безпечною та чистою.
Директива закріплює обов’язкові до виконання стандарти якості води на рівні ЄС (48 мікробіологічних, хімічних та індикаторних параметрів), які регулярно та ретельно перевіряються
ВООЗ.
Директива 2006/7/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи від 15 лютого 2006 р. про
управління якістю води, призначеної для купання та встановлення, і стосується якості води водних об’єктів, у яких купання дозволене національними органами влади. Зазначеною директивою
регламентуються показники якості води водних об’єктів упродовж усього купального сезону. За
цією директивою держави-члени повинні вжити необхідних заходів щодо збільшення кількості
об’єктів, призначених для купання.
З метою захисту громадян ЄС від впливу денатурованих водних об’єктів на їх благополуччя
та усунення ризиків для їх здоров’я була прийнята «Програма збереження водних ресурсів Європи», якою запропоновані заходи у наступних сферах: землекористування та екологічний стан
вод ЄС; хімічний стан та забруднення вод ЄС; ефективність використання водних ресурсів; уразливість вод ЄС; наскрізні рішення та глобальні аспекти. Директивою 2008/105/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи від 16 грудня 2008 передбачені стандарти якості поверхневих вод
за 33 пріоритетними речовинами або їх групами, які представляють істотний ризик для здоров’я
через водне середовище, зокрема кадмій, свинець, ртуть, нікель та його сполуки, бензол, полі
циклічні ароматичні вуглеводні та інші, які класифікуються як небезпечні.
На попередження забруднення водних об’єктів пріоритетними забруднюючими речовинами
направлені цілий ряд директив та регламентів: Директива Ради Європи 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 р. про очистку міських стічних вод; Директива 2006/118/ЄС 91/271/ЄЕС Європейського
Парламенту і Ради Європи від 12 грудня 2006 р. про захист підземних вод від забруднення та
виснаження; Директива Ради Європи 91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 р. про захист підземних та
поверхневих вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел очистку міських стічних вод; Регламент (ЄС) №648/2004 Європейського Парламенту і Ради Європи
від 31 березня 2004 р. про захист водного середовища від поверхнево-активних речовин, що містяться у миючих засобах. Європейським законодавством також передбачена система управління
ризиками затоплення прибережних районів. Директивою 2007/60/ЄС від 26 листопада 2007 р.
про оцінку та управління ризиками затоплення держави-члени зобов’язані розробити карти ризиків затоплення та плани управління ними, спрямовані на попередження, захист та забезпечення готовності до затоплення.
З метою попередження негативного впливу на навколишнє середовище держави-члени ЄС
зобов’язані дотримуватись вимог Директиви 2011/92/ЄС Європарламенту і Ради Європи від
13 грудня 2011 р. про оцінку впливу деяких державних та приватних проектів на навколишнє
середовище.
На виконання Плану імплементації Директиви 2003/35/ЄС Європарламенту і Ради Європи
від 26 травня 2003 р. про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, Орхуської конвенції щодо вільного доступу до
інформації, участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля, а також директиви 2011/92/ЄС, в Україні прийняті нові закони «Про
оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Зазначеними законами передбачено проведення в тому числі оцінки наслідків планованої діяльності суб’єктів господарювання на безпечність життєдіяльності людей та їнього здоров’я.
Основні вимоги Директив ЄС вже враховані у чинних вітчизняних нормативних документах
санітарного законодавства, зокрема у ДСП №173-96. З метою недопущення забруднення водних
об’єктів зазначеним нормативно-правовим документом введені заборони на:
- скид стічних вод, що містять речовини або продукти їх трансформації у воді, для яких не
встановлено ГДК, а також речовини, для яких відсутні методи аналітичного контролю;
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-

скид стічних вод, що містять збудників інфекційних захворювань з індексом лактозопозитивних кишкових паличок більше 1000 в 1 дм³;
- скид стічних вод у водоймище, які можуть призвести до погіршення якості води в місцях
водокористування;
- вміст шкідливих хімічних речовин у воді водних об'єктів господарсько-питного і культурно-побутового водокористування вище їх гранично допустимих концентрацій.
Зазначеним нормативним документом також передбачено максимальне використання маловідходних і безвідходних технологій, систем повторного і зворотного водопостачання при проектуванні і будівництві промислових і комунальних об'єктів.
ВИСНОВКИ:

1. Чинна законодавча та нормативно-правова база санітарного законодавства України в сфері охорони водних об’єктів потребує вдосконалення в частині орієнтування на нові механізми
економічного регулювання, децентралізацію влади та на вимоги Директив Ради ЄС, європейські
стандарти якісного стану вод. Потребує невідкладної розробки нормативний документ «Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення» на заміну скасованих СанПіН
4630-88.
2. Чинні національні та загальнодержавні програми з охорони водних об’єктів потребують
коригування з урахуванням підсилення санітарно-епідеміологічної складової та запровадження ефективного моніторингу екологічного стану акваторій Чорного та Азовського морів, якості
питної та зворотних вод.
3. З огляду на незадовільну якість води більшості водних об’єктів України, яка визначена як
забруднена і брудна (IV-V клас якості), причому, найкритичніший її стан спостерігається в басейнах Дніпра, Сіверського Дінця, річках Приазов'я, окремих притоках Дністра, Західного Бугу, де
якість води класифікується як дуже брудна (VI клас), та враховуючи властиві елементи екологічного та метаболічного регрессу екосистем більшості водних об’єктів України, пропонується посилити відповідальність за порушення режиму господарської діяльності у водоохоронних зонах
та прибережних захисних смугах, а саме:
- незаконне будівництво у межах водоохоронних зонах та прибережних захиснних смугах;
- незаконне створення систем відведення зворотних вод у водні об’єкти, міську або зливову каналізацію та незаконне скидання зворотних вод у водні об’єкти;
- допущення наднормативних, аварійних і залпових скидів забруднюючих речовин у водні
об’єкти, що можуть впливати на стан вод.
З метою покращення санітарно-епідеміологічного стану водних ресурсів в Україні, їх раціонального використання та охорони, пропонується проводити ефективну державно-правову політику у сфері охорони вод, орієнтовану на: ефективну реалізацію водного законодавства України,
збереження водного фонду України; поєднання державно-правової водної політики з іншими напрямами державної політики; оптимальне узгодження водно-екологічних, санітарно-епідеміологічних аспектів та соціальних інтересів; поєднання раціонального використання і охорони водних
об’єктів, що потребують особливої охорони; пріоритетність питного водопостачання і водоохоронних заходів; реалізація міжнародних договорів з метою належного правового, санітарно-епідеміологічного режиму транскордонних водних об’єктів; орієнтування на європейські стандарти
кількісного і якісного стану вод; забезпечення реалізації функцій управління використанням та
охороною вод; формування у населення екологічного, санітарно-епідеміологічного світогляду.
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВІДБОРУ ВОДИ,
ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ
А.В.Яцик, І.А. Яцик
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, м. Київ, Україна
І.В.Гопчак
Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна
Т.О.Басюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна

Визначено екологічно допустимі об’єми відбору води з річок за багаторічний період в роки різної
забезпеченості та виконано оцінку екологічно допустимого об’єму відбору стоку за умови збереження річкових екосистем малих річок Західного Полісся.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ ОТБОРА ВОДЫ,
КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ МАЛЫХ РЕК ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ
А.В. Яцык, И.А. Пашенюк
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических проблем,
г. Киев, Украина
И.В. Гопчак
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина
Т.А. Басюк
Международный экономико-гуманитарный университет имени академіка Степана Демьянчука,
г. Ровно, Украина

Определены экологически допустимые объемы отбора воды из рек за многолетний период в годы
различной обеспеченности и выполнена оценка экологически допустимого объема отбора стока
при условии сохранения речных экосистем малых рек Западного Полесья.

ESTABLISHMENT OF ECOLOGICALLY ALLOWABLE LEVELS OF WATER SELECTION
AS A BASIS FOR THE CONSERVATION OF SMALL RIVERS OF WESTERN POLISSYA
A.V. Yatsyk, I.A. Yatsyk
Ukrainian research institute of water management and ecological problems, Kiev, Ukraine
I.V. Gopchak
National university of water and environmental engineering, Rivne, Ukraine
T.O. Basyuk
International university of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk,
Rivne, Ukraine

The ecologically permissible volumes of water selection from rivers for the long-term period in years of
different wateriness have been determined and an ecological allowable volume of runoff water has been
evaluated under the condition of preserving the river ecosystems of the small rivers of Western Polissya.
Більшість малих річок Західного Полісся України зазнає суттєвих деструктивних змін, що є
наслідком сучасного рівня антропогенного навантаження на водні екосистеми, водозатратні
технології використання водних ресурсів з безповоротними відборами води без урахування
екологічних вимог коли повне водоспоживання значно перевищує водні ресурси водойм. За
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умов ненормованих відборів води і зарегульованості стоку екосистеми ряду річок функціонують переважно у середньомаловодних умовах, а у весняний період у виключно маловодних.
Проточність річок при цьому зменшується, а також зменшується і їх самоочисна здатність.
В результаті цього якість води погіршується. Більшість заплав, які мають велике значення
для відтворення рибних запасів, водоплаваючої птиці, високих врожаїв лучних трав, а також
виконують роль бар’єру забрудненим стокам з поверхні водозбору, осушені і знаходяться у
повній деградації. Все це призводить до загострення екологічної ситуації в басейнах малих
річок [1-5].
На практиці водогосподарського проектування за санітарні витрати води приймається середньомісячна витрата води з гарантією (забезпеченістю) її зберігання в річці 95%. Цій умові,
як правило, відповідає найменша середньомісячна витрата води в маловодному році, що повторюється один раз в 20 років. Визначення таких санітарних витрат води нічим не обґрунтовано
і може привести при їх дотриманні до незворотних змін в екосистемах. Це розуміють і провідні
фахівці проектних і наукових установ, про що свідчить розроблена методика визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою збереження сталого функціонування їх
екосистем.
Тому виникає потреба у введенні обмежень на відбори поверхневого стоку навіть на тих
річках, де вони не перевищили екологічно допустимі. Оскільки відсутність екологічних нормативів для визначення екологічно допустимих об’ємів води в річках створює труднощі в проектній, водогосподарській та водоохоронній практиці. Ступінь і характер регулювання річкового стоку та нормування екологічно допустимого його вилучення повинні бути взаємно
узгоджені [6].
Звідси і випливає мета дослідження, яка полягає у визначенні екологічно допустимих об’ємів
відбору води з малих річок Західного Полісся.
Збереження екологічно безпечного стану водної екосистеми, при якому зміни структурно-функціональної організації екосистеми не підривають здатності природних комплексів до
саморегуляції, самоочищення і самовідновлення є основною умовою, яку необхідно враховувати
при оцінці екологічно допустимих об’ємів відбору води з малих річок. Дослідження проведено
відповідно до методики визначення екологічно допустимих рівнів відбору води з річок з метою
збереження сталого функціонування їх екосистем [8].
Визначення екологічно допустимих об’ємів відбору води з річок побудовано за екосистемним принципом. Необхідна об’єктивність розрахунків досягається широким набором показників та їх критеріальних значень, які відображають здатність річкової екосистеми до самовідновлення.
Аналіз функціонування річкових екосистем в природних умовах показав, що річки – це складні динамічні біокосні системи, яким притаманні циклічність фаз водного режиму, біопродуктивність, присутність постійного зв’язку з біоценозами суші і внутрішньоводного трофічного ланцюгу.
На підставі цього положення основними факторами, які лімітують здатність екосистеми річок до самовідтворення є:
- можливість руслоформування під час повеней і рухомість ґрунту по дну в меженний період;
- затоплення заплав весною, яке забезпечує міграцію риби на нерест, вологозарядку ґрунтів прируслової території і гніздування водоплаваючої птиці;
- створення сприятливого водного режиму для незамулення і незаростання водотоку;
- створення сприятливого водного режиму для розвитку цінних для екосистеми видів гідробіоценозу та забезпечення кормової бази гідробіонтів.
При виконанні досліджень насамперед було визначено екологічно допустимий об’єм відбору води, який дозволяє здійснювати забір води з річок на різні господарські потреби, без шкоди водній екосистемі. Варто відмітити, що нормативи екологічно допустимого безповоротного
відбору поверхневого стоку встановлюються у вигляді постійних величин в різні сезони року
для років з різною водністю і не повинні призводити до змін характеристик водного об’єкту та
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значно виходячи за межі природних сезонних багаторічних коливань. Отримані результати відображають стан забезпечення величин екологічно допустимого мінімального стоку (Wе) в річках
Полісся водними ресурсами у різні за водністю роки (50%, 75%, 95%).
Встановлено, що в дуже маловодний рік (Р=95%) водні ресурси не забезпечують об’єми екологічного стоку, а в маловодний рік (Р=75%) його водні ресурси перебільшують екологічний стік
здебільшого на незначну величину. Об’єм екологічного стоку майже в половини досліджуваних
річках досягає 40 % норми стоку, а в інших річках – 50-60 % норми стоку, за винятком р. Вирки
поблизу с. Сварині, де екологічний стік становить 74,4% норми.
Зокрема, результати дослідження показали, що за умовами збереження функціонування
річкових екосистем, допустимий об’єм відбору річкового стоку вивчених створів знаходиться в
межах 25-48%, окрім р. Стохід в якій дана межа досягає 50-65%. Слід зауважити, що ця величина складається не лише із об’ємів безповоротного водоспоживання. У ній також зосереджені всі
витрати річкового стоку внаслідок господарської діяльності. А р.Стохід має значні резерви водовіддачі за рахунок руслового регулювання стоку. Крім того було визначено екологічно допустимі
об’єми відбору води з річок за багаторічний період (табл. 1).
Таблиця 1. Екологічно допустимий об’єм відбору води з річок за багаторічний період

Річка
Прип’ять
Вижівка
Турія
Стохід
Вирка
Случ

Гідрологічний
створ
с. Річиця
с. Любязь
с. Стара Вижівка
с. Ягідне
м. Ковель
с. Малинівка
с. Сварині
с. Громада

Екологічно допустимий
Потреба у водних
Допустимий для
об’єм відбору води, млн.
ресурсах в дуже
відбору із річки,
м3
маловодний рік,
% від норми стоку
Wв 50% / Wв 75%
Wе
млн. м3
73,1/5,9
185,5
28,3
87,1
91,8/6,7
298
23,6
177,2
34,8/3,8
48,2
41,9
20,2
22,7/4,7
24,3
48,3
7,3
53,2/5,2
83,8
38,8
28,8
35,3/14,3
22,7
60,9
2,7
6,4/0,4
18,6
25,6
6,9
101,2/23,2
165,8
37,9
53,8

Встановлено, що найбільша потреба у водних ресурсах в дуже маловодний рік спостерігається на річках Прип’ять та Случ (відповідно 177,2%; 87,1%; 53,8%), а найменша – на річках Турія,
Стохід, Вирка (7,3%; 2,7%; 6,9%). Отже, можна зробити висновок, що для річок Західного Полісся
України у дуже маловодні роки, необхідно здійснювати пошук запасів водних ресурсів для водогосподарських потреб або не використовувати річки у ці періоди взагалі.
Варто відмітити, що водні об’єкти, які досліджуються, протікають в зоні для якої характерні:
достатнє та надлишкове зволоження території басейну річки, максимальне забезпечення річкового стоку під час повені, більший мінімальний стік у літньо-осінню межінь. Зокрема, екологічно
допустимі об’єми відбору з річок є дещо завищеними внаслідок того, гідропости розміщені у верхів’ях річок, де стік перебуває в природному стані.
Аналізуючи показники забору води з поверхневих та підземних джерел на виробничі, господарські потреби та риборозведення встановлено, що у басейнах річок він не перевищує допустимий об’єм річкового стоку, який встановлений для відбору відповідно до розрахунків. Тому,
виходячи із екологічно допустимого об’єму безповоротного водоспоживання в межах водозабірного басейну річки, необхідно обов’язково визначати екологічний стік для збереження здатності водної екосистеми до саморегуляції, самоочищення і самовідновлення. Нормативи гранично
допустимого внутрішньорічного безповоротного відбору річкового стоку і екологічний стік повинні встановлюватися диференційовано для кожного водного об’єкту в різних гідростворах.
Результати оцінки екологічно допустимого об’єму відбору стоку за умови збереження річкових екосистем наведено у табл. 2.
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Таблиця 2. Оцінка екологічно допустимого об’єму відбору стоку за умови збереження річкових
екосистем (на прикладі річок Західного Полісся України)

Річка

Прип’ять
Вижівка
Турія
Стохід
Вирка
Случ

Гідрологічний
пост
с. Річиця
с. Любязь
с. Стара Вижівка
с. Ягідне
м. Ковель
с. Малинівка
с. Сварині
с. Громада

Об’єм річкового стоку
Середнє
Екологічно
Допустимий для відбору із річки
багаторічне допустимий
% від норми
значення,
об’єм, We,
млн. м3
стоку
млн. м3
млн. м3
258,6
185,5
73,1
28,3
389,8
298
91,8
23,6
83
48,2
34,8
41,9
47
24,3
22,7
48,3
137
83,8
53,2
38,8
58
22,7
35,3
60,9
25
18,6
6,4
25,6
267
165,8
101,2
37,9

Згідно [10] сезонна і багатолітня нерівномірність поверхневого стоку, особливо в долинах
малих річок і середніх річок, обмежує можливості раціонального, безперебійного і екологічно
безпечного використання водних ресурсів. Значна частина стоку річок примусово скидається
під час весняного періоду. Разом з тим в маловодні періоди нерідко виникають дефіцити води,
які створюють кризові ситуації в водопостачанні населення і галузей економіки.
Враховуючи, що режим поверхневих вод значною мірою випадковий, тому важко спрогнозувати час зниження розмірів стоку до встановлених меж. Потребу включення водозаборів підземних вод можна визначити лише за даними оперативних спостережень за стоком у замикаючому
створі. Тому враховуючи скорочення в останні роки кількості станцій спостережень за режимом
і якістю природних вод необхідно насамперед вжити заходів щодо відновлення гідрологічних
постів і розширення обсягів спостережень.
Отже підсумовуючи викладене, варто відмітити, що розрахунок екологічно допустимих мінімальних об’ємів води повинен бути комплексним і враховувати якомога більше критеріїв стану
річки – еколого-гідрологічних, руслоформуючих, гідробіологічних, гідрохімічних тощо. Це насамперед дасть змогу виявити критерії, які найгірше впливають на стан річки.
Аналіз розрахунків для окремих річок, показав, що визначений за розробленою методикою
об'єм екологічного стоку, який необхідно залишити в річці для збереження сталого функціонування річкової екосистеми, становить 40% норми стоку. В дуже маловодний рік 95%-ної забезпеченості водні ресурси не забезпечують об'єми екологічного стоку і We>Wp, а в маловодний рік
75%-ної забезпеченості його водні ресурси перебільшують екологічний стік на незначну величину.
Проведені розрахунки дають підставу вважати, що запропонована методика забезпечує врахування у розрахунках значного числа вагомих гідрологічних та гідробіологічних чинників,
перегляд завдяки використанню персональних комп’ютерів численних варіантів природних і
антропогенних впливів на річкові екосистеми і одержання обґрунтованої оцінки екологічно допустимих мінімальних витрат води, які необхідно резервувати в річці в різні фази водного режиму для збереження сталого функціонування річкової екосистеми.
Актуальність і складність зазначених розробок потребує подальшої апробації на конкретних
водних об'єктах і удосконалення методичних рекомендацій. Впровадження таких рекомендацій
в практику природоохоронної і водогосподарської діяльності дозволить науково обґрунтувати
рівень водокористування, виходячи з основної умови - збереження екологічно безпечного і сталого функціонування водних екосистем в межах толерантності до природної стадії гідрогенезу,
коли не підривається здатність природних комплексів до саморегуляції, самоочищення і самовідновлення.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НАФТОХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ
І ПІДЗЕМНИХ ВОД БАСЕЙНУ р. ДНІПРО НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Максимов В.Г.
ТОВ НВЦ «ІНГЕОКОМ»
Білик Т.І., Панасюк Д.С.
Національний Авіаційний університет, м. Київ, Україна

Забруднення навколишнього середовища нафтою і нафтопродуктами є одним з найбільш небезпечних видів забруднення. Серед компонентів підземної гідросфери цей вид забруднення набув широкого поширення в підземних водах, які для окремих регіонів України мають виняткове значення
щодо забезпечення населення якісною питною водою.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД БАССЕЙНА р. ДНЕПР НА ПРИМЕРЕ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
Максимов В.Г.
ТОВ НВЦ «ІНГЕОКОМ»
Билык Т.И., Панасюк Д.С.
Национальный Авиационный университет, г. Киев, Украина

Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами является одним из самых опасных
видов загрязнения. Среди компонентов подземной гидросферы этот вид загрязнения получил
широкое распространение в подземных водах, которые для отдельных регионов Украины имеют
исключительное значение для обеспечения населения качественной питьевой водой.

ANALYSIS OF PROBLEMS OF SOILS AND UNDERGRAND WATERS OIL POLLUTION
OF THE DNIPRO BASIN ON THE EXAMPLE OF KIEV REGION
Maksimov V.G.
SPC «INGEOCOM” Ltd.
Bilyk T.I., Panasyuk D.S.
National Aviation University, Kyiv, Ukraine

Pollution of the environment by oil and oil products is one of the most dangerous types of pollution.
Among the components of the underground hydrosphere, this type of pollution has become widespread
in underground waters, which for some regions of Ukraine have an exceptional significance in providing
population with quality drinking water.
Нафтохімічне забруднення підземних вод в Україні пов'язане в першу чергу з їх незахищеністю і високою концентрацією техногенного комплексу. Київська область по насиченості подібними об'єктами є однією з найбільш техногенно навантажених областей України. На її території
розташовані десятки нафтобаз, сотні заправних станцій, нафтопроводів і перекачуючих станції.
Вони в багатьох випадках стали причиною забруднення і закриття водозаборів, створивши проблему водопостачання цілих міст і районів (Узин, Біла Церква, Васильків, Білогородка та ін.). Забруднені підземні води дренуються в річки Рось, Стугна, Ірпінь, Дніпро [1].
Незважаючи на значне зниження інтенсивності забруднення останніми роками за рахунок
зменшення обсягів виробництва і економнішого використання нафтопродуктів, ці об'єкти, побудовані без достатнього захисту від витоків і за відсутності контролю за станом підземної гідросфери, продовжують залишатися активними джерелами забруднення. Вплив їх на довкілля дуже
великий, оскільки окрім безпосереднього забруднення ґрунтів і ґрунтових вод і пов'язаних з цим
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виведенням із користування водозаборів, колодязів, земель і водойм, відбувається постійне розширення площ забруднення, утворення токсичних речовин і деградація навколишньої біосфери.
Як показує зарубіжний і вітчизняний досвід, найбільш ефективним захистом від поширення
забруднення і його подальшої ліквідації є видалення рідкої фази нафтопродуктів, а потім створення умов для життєдіяльності мікрофауни, що знищує залишки забруднення в ґрунтах внаслідок життєдіяльності.
В Україні ряд приватних компаній на умовах ризику і за рахунок власних коштів, отриманих
від продажу видобутих із зон забруднення нафтопродуктів, забезпечили виконання значного
об'єму геолого-екологічних досліджень і робіт на десятках об'єктів нафтохімічного забруднення,
в тому числі на військових авіаційних базах, на великих цивільних нафтобазах і нафтопереробних заводах, де мають місце найбільш значні втрати нафтопродуктів [1]. В результаті цих робіт
добуто із землі десятки тисяч тон втрачених раніше нафтопродуктів, знизилося техногенне навантаження на підземну гідросферу і створені умови природної регенерації води і ґрунтів на
сотнях гектарів. Внаслідок такої діяльності накопичений досвід ліквідації подібних забруднень.
Проте, виконання цих робіт часто обмежується відкачуванням рідкої фази нафтопродуктів
в межах економічної доцільності. Як показує досвід і економічний розрахунок, після зниження
середнього дебіту свердловини менш ніж 20-30 л нафтопродуктів на добу, відкачування стає нерентабельним. При цьому, нафтонасиченість ґрунтів залишається ще досить високою і у свердловинах спостерігається шар вільного нафтопродукту до декількох сантиметрів, що свідчить
про значне залишкове забруднення. В той же час, необхідно чітко уявляти, що досягнення абсолютного очищення ґрунту – це довгостроковий і дорогий процес, тому украй важливо зараз
визначити мінімально необхідний рівень очищення, який відповідав би безпеці довкілля і реальним можливостям виконавця робіт. Найбільш наближеним до такого стану є рівень залишкового нафтонасичення, при якому не відбувається виділення з грунту рідкої фази нафтопродуктів. Іншим критерієм оцінки допустимого залишкового забруднення може бути оцінка ризику
поширення і впливу забруднення на довкілля і людину, що розраховується по сумі індикаторних
канцерогенних речовин і можливості потрапляння їх в організм людини.
Для вилучення нафтопродуктів із ґрунтів в 2018 році був розроблений спосіб пневмо-вакуумної відкачки нафтопродуктів та їх сумішей із свердловин (авторське свідоцтво №132366
ТОВ НВЦ «ІНГЕОКОМ» [3], який забезпечує максимально можливе вилучення нафтопродуктів із
ґрунту в свердловину і подачу на поверхню з будь якої глибини без використання свердловинних погружних насосів.
На прикладі Київської області, де найактивніше ведуться ці роботи, можна представити стан
справ в інших регіонах України. Нині на території Київської області, де є більше тридцяти великих нафтобаз різного підпорядкування із загальним оборотом більше 2 млн.т нафтопродуктів у рік, не рахуючи невеликих нафтобаз автопідприємств, АЗС, трубопроводів і перекачуючих
станцій, геолого-екологічні дослідження проведені тільки на п’ятнадцяти з них. На дванадцяти
об’єктах виявлено значне забруднення ґрунтів і підземних вод, яке загрожує або безпосередньо
впливає на діючі водозабори.
При цьому, нафтохімічні забруднення продовжують накопичуватися і розширюватися. Так, в
Київській області немає жодної станції по доочистці води від нафтопродуктів і уся під товарна
вода, забруднена нафтопродуктами, яка утворюється при обов'язковій регулярній зачистці резервуарів, зливається в каналізацію або на землю, забруднюючи ґрунти і підземні води. Виходячи з елементарного підрахунку періодичності зачистки і об'єму резервуарного парку області, це
складає не менше 100 тисяч тон води в рік із вмістом нафтопродуктів, що перевищує ГДК в сотні
разів [4]. На потенційно небезпечних об'єктах відсутні контрольно-спостережні свердловини,
внаслідок чого забруднення виявляють тільки тоді, коли нафтопродукти з підземними водами
починають виявляти у водозаборах, колодязях і водоймах. Однією з причин такого стану є відсутність державної підтримки і регулювання екологічних програм в цій галузі.
Для комплексного вирішення означеної проблеми уявляється необхідним наступне:
- відновлення Національної програми "Здійснення контролю, оцінки і прогнозування ситуації по розвитку нафтохімічного забруднення підземних вод України" з метою розширен335
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-

ня функцій і організації наукового контролю за розробкою і виконанням природоохоронних заходів на об'єктах нафтохімічного забруднення;
розробка методичних і законодавчих документів робіт, що регламентують виконання робіт на об'єктах нафтохімічного забруднення;
створення системи моніторингу за станом підземних вод на об'єктах можливого нафтохімічного забруднення, тобто, усі потенційно небезпечні об'єкти нафтохімічного забруднення мають бути обладнані мережею контрольно- спостережних свердловин;
для прийому і очищення води від нафтопродуктів мають бути розроблені відповідні системи, які можуть бути здійснені госпрозрахунковими підприємствами і приймати відпрацьовані нафтопродукти та воду з нафтопродуктами на доочистку на підставі договорів з
іншими підприємствами;
на одному з об'єктів нафтохімічного забруднення має бути створений полігон для відпрацювання і представлення технологій, для розробки методик очищення води і ґрунтів, для
проведення показових природоохоронних заходів і навчання. У реалізації програм будівництва і устаткування полігону цілком могли б взяти участь як вітчизняні, так і іноземні
компанії, що представляють в рекламних цілях, для навчання у рамках міжнародних програм, або на умовах лізингу сучасні технічні засоби або технології.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СКИДУ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ
СТІЧНИХ ВОД В ВОДНІ ОБ'ЄКТИ
Кутузова І.О.
Кафедра прикладної екології та охорони праці, Інженерний інститут
Запорізького національного університету

Розглянуто актуальність існуючої проблеми забруднення довкілля високомінералізованими стічними водами. Запропоновано спосіб знешкодження таких стічних вод який дає можливість підвищити екологічну безпеку а також забезпечити економну експлуатацію природних ресурсів.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СБРОСА ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Кутузова И.А.
Кафедра прикладной экологии и охраны труда, Инженерный институт
Запорожского национального университета

Рассмотрена актуальность существующей проблемы загрязнения окружающей среды высокоминерализованными сточными водами. Предложен способ обезвреживания таких сточных вод
который дает возможность повысить экологическую безопасность, а также обеспечить экономную эксплуатацию природных ресурсов.

INCREASE OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE DUMPING OF HIGHLY
MINERALIZED SEWAGE WATER INTO WATER OBJECTS
Кutuzova І.
Department of applied ecology and labor protection, Engineering Institute
of Zaporizhzhya national University

The urgency of the existing problem of environmental pollution by highly mineralized wastewater
is considered. The method of neutralization of such wastewater which makes it possible to improve
environmental safety, as well as to ensure the economical operation of natural resources.
Україна є однією з найменш водозабезпечених країн Європи, при цьому водокористування в
країні здійснюється переважно нераціонально. Основними джерелами забруднення вод є скиди з промислових об’єктів, неналежний стан інфраструктури водовідведення та очисних споруд,
недотримання норм водоохоронних зон, змив та дренування токсичних речовин із земель сільськогосподарського призначення. [1]
Діяльність промислових підприємств завжди супроводжується утворенням стічних вод
різних типів, склад і властивості яких залежать від умов їх утворення, географічного положення об'єкта, наявності оборотних циклів, ступеня рециркуляції води в них та інших факторів. Одними з основних та досить поширених забруднювачів навколишнього природного
середовища є так звані високомінералізовані стічні води (ВМСВ) промислових підприємств.
Загальна кількість мінералізованих стічних вод України за рік складає близько 350 млн.м³.
Даний вид рідких відходів забруднений такими мінеральними речовинами, як солі кальцію,
натрію, магнію і т. д.
На підприємствах при різних технологічних операціях, так і при остаточній підготовці виробів утворюються мінералізовані стічні води, які містять велику концентрацію хлориду натрію, а
також інших солей натрію, кальцію і магнію. Технічно мінералізована вода містить від 30 до 50
грамів солі на літр. [2]
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На деяких виробництвах утворюються високомінералізовані сульфатовмістні води, наприклад: кислі стічні води заводів по обробці кольорових металів мають рН=1,0-3,4; містять важкі
метали в концентраціях до кількох грамів у літрі; вміст сульфат-іона в таких водах перевищує
3 г/дм³. Подібні за складом стічні води утворюються і в ході діяльності інших виробництв, наприклад, обмивні води повітропідігрівачів і поверхні котлів теплоелектростанцій.
При експлуатації водопідготовки знесоленої води на ТЕС та АЕС виникають стоки від складу реагентів, промивок механічних фільтрів, видалення шламових вод освітлювачів, регенерації
іонітових фільтрів. Ці води несуть значну кількість солей кальцію, магнію, натрію, алюмінію, заліза. Наприклад, на ТЕЦ, яка має продуктивність хімводоочищення 2000 т/год, скидається солей
до 2,5 т/год. [2]
Зростання обсягів виробництва супроводжується інтенсивним забрудненням природного
середовища і широкомасштабним руйнуванням природних систем при збільшенні кількості мінералізованих стічних вод. Великий вплив скидання стічних вод підприємств в малі і середні
річки, в результаті чого їх стік може зрости. При цьому змінюються якість і тепловий режим вод
в цих водоймах.
Дуже важливо пам'ятати, що при забрудненні водного середовища ВМСВ, внаслідок міграції
підземних вод підвищується концентрація солей не тільки у водному середовищі, але і в ґрунті,
чим завдається непоправної шкоди і природі, і суспільству.
Дія солей на рослину двояко за своєю природою. З одного боку, накопичення солей у ґрунті,
підвищуючи осмотичний тиск ґрунтового розчину, сильно знижує доступність води для коренів.
Накопичення навіть нешкідливих солей, підвищуючи осмотичний тиск ґрунтового розчину, нерідко призводить до фізіологічної сухості ґрунту і внаслідок цього ускладнює водопостачання
рослин. В даному випадку спостерігається таке явище, коли при достатній вологості ґрунту рослина не в змозі повністю забезпечити себе водою.
З іншого боку деякі солі діють на рослину як специфічні отрути. Надмірне накопичення солей
у ґрунті може викликати сольове отруєння і загибель рослин. У цьому випадку проявляється
безпосередня токсична дія солей на рослину. Солі, які надходять з ґрунту в надлишку, накопичуючись в тканинах рослин, викликають своєрідну «мінералізацію» органів рослин і зумовлюють
голодування щодо необхідних поживних речовин. Дія високих концентрацій солей в рослині позначається насамперед на кореневій системі. Коріння рослин при надлишку солей втрачають
свій тургор, відмирають і, набувають темного забарвлення. У надземних органів рослин шкідлива дія солей проявляється в пригніченні росту, в’яненню і скручуванні листя. При найбільш
сильному отруєнні листя рослин жовтіють, на них з'являються сольові плями. Надалі такі листи
зазвичай обпадають. [3]
Будь-яка система виробничої діяльності покликана забезпечити економну експлуатацію
природних ресурсів та найбільш сприятливий режим їх відтворення при одночасному забезпеченні здоров'я людей. Такий підхід характеризує раціональне природокористування.
Процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження
довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу
економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних
ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення
збалансованого (сталого) розвитку.
Одним із завдань розвитку галузевих стратегій є покращення якості води та управління водними ресурсами. Повне поступове припинення скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також запобігання забрудненню підземних вод. [1]
Незважаючи на широке впровадження оборотного водопостачання, і нової маловідходної
технології, обсяг забруднених стічних вод залишається значним. Тому, важливою проблемою є
очищення стічних вод від мінеральних забруднень.
Враховуючи важливість виключення утворення розсолів, при очищенні мінералізованих або
високомінералізованих стічних вод, пропонується спосіб знешкодження таких стоків в випарному апараті на проміжному твердому теплоносії у вигляді металевих куль.
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При випаровуванні в якості теплоносія можуть бути використані вторинні низькопотенційні енергоресурси: продукти горіння вторинних енергоресурсів, низькотемпературний пар і т.
п. У ряді галузей промисловості викидається в атмосферу велика кількість газів, температурний потенціал яких не прийнятний для використання їх, наприклад, в котлах утилізаторах або
інших теплосилових агрегатах, але достатній для застосування їх в випарних установках для
знешкодження ВМСВ. Зважаючи на те, що енергетичні затрати складають приблизно 50% від
загальних витрат на знешкодження ВМСВ, утилізація енергії відхідних газів є досить ефективним способом зниження витрат.
Суть способу що пропонується полягає в наступному (рис. 1): проміжний теплоносій 4, що
складається з металевих куль, розміщений на решітці 2 нагрівальної камери 1. В камеру безперервно підводиться гарячий газ або пар 3, який нагріває шар зернистого проміжного теплоносія.
Розчин подається через форсунки 6 порційно, як висихає завантаження. Подача розчину на шар
призводить до його часткового випаровування і охолодження куль. При цьому на поверхні куль
утворюється плівка кристалів солей, покрита шаром вологи. В наслідок її висихання, шар накипу
збільшується. Кількість солей, які відклалися на твердому проміжному теплоносії за один цикл
невелика, тому подача розчину повторюється кілька разів. В такому випадку, кульова насадка
виводиться 9 з апарату і направляється на механічну обробку в кульовий млин 10. Забрані металеві кулі після регенерації 11 повертаються в цикл знесолення. [4]

Рисунок 1 – Принципова технологічна схема випарювання мінералізованих рідких відходів з використанням тепла вторинних енергоресурсів
1 – нагрівальна камера; 2 – опорна решітка; 3 – патрубок для підведення первинного теплоносія; 4 – вторинний теплоносій (кульова насадка); 5 – патрубок для відводу газу; 6 – система зрошення; 7 – насос; 8 – циркуляційний бак; 9 – бункер
для прийому куль на регенерацію; 10 – кульовий млин; 11 – кулі, що повертаються в апарат після регенерації

Метод був випробуваний у лабораторних умовах з використанням металевих куль діаметром
8 – 20 мм при температурі первинного теплоносія не менш 200°С. При цьому маса відкладень
солей склала 8-10% від маси завантаження. [5]
Запропонований спосіб термічного знешкодження високомінералізованих рідких відходів
промислових підприємств є найбільш ефективним і перспективним, так як його перевагами є:
1. Отримання мінеральних забруднень в твердому вигляді, що зручно при їх утилізації,
транспортуванні, а також при похованні.
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2. Низька енергоємність за рахунок нарощування більшого шару продукту при періодичній
циркуляції розчину.
3. Можливість утилізації вторинних низкопенциальных енергоресурсів при використанні їх
в якості гріючого газоподібного теплоносія з метою зниження витрат на знешкодження
високомінералізованих рідких відходів.
4. Дає можливість підвищити екологічну безпеку за рахунок виключення скидів у водні
об’єкти високомінералізованих стічних вод а також забезпечити економну експлуатацію
природних ресурсів.
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ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЦИР
А.В.Яцик, І.А. Яцик
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,
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Національний університет водного господарства та природокористування,
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Т.О.Басюк
Міжнародний економіко-гуманітарний університет
імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна

Охарактеризовано використання земельних і водних ресурсів басейну річки Цир. Виконано оцінку
якості поверхневих вод. Визначено рівень антропогенного навантаження та загальний екологічний стан басейну річки.

ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА БАССЕЙН РЕКИ ЦИР
А.В. Яцык, И.А. Пашенюк
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических проблем,
г. Киев, Украина
И.В. Гопчак
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно, Украина
Т.А. Басюк
Международный экономико-гуманитарный университет имени академіка Степана Демьянчука,
г. Ровно, Украина

Охарактеризованы использования земельных и водных ресурсов бассейна реки Цыр. Выполнена
оценка качества поверхностных вод. Определен уровень антропогенной нагрузки и общее экологическое состояние бассейна реки.

ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC LOAD ON THE RIVER BASIN TSYR
A.V. Yatsyk, I.A. Yatsyk
Ukrainian research institute of water management and ecological problems, Kiev, Ukraine
I.V. Gopchak
National university of water and environmental engineering, Rivne, Ukraine
T.O. Basyuk
International university of economics and humanities named after academician Stepan Demianchuk,
Rivne, Ukraine

The use of land and water resources of the Tsyr river basin has been described. The quality of surface
water is evaluated. The level of anthropogenic loading and the overall ecological state of the river basin are
determined.
Зростаючий антропогенний вплив на навколишнє природне середовище призводить до
значного погіршення екологічного стану всіх його компонентів, у тому числі водних об’єктів. Інтенсивне використання водних об’єктів для потреб промисловості, комунального господарства,
сільського господарства призводить до погіршення стану річкових басейнів [1].
За станом трансформації басейнів річок та впливу антропогенних чинників у межах території України було виділено три зони:
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А – вся річкова мережа нижче урбанізованих територій (чинники антропогенної трансформації – стічні та зливові води, розораність);
Б – степова зона (чинники антропогенної трансформації – вплив атмосферних забруднень
від Донецько-Дніпровсько-Криворізької промислової агломерації та явищ підтоплення і осолонення водозбору; розорювання степу);
В – поліська зона (чинники антропогенної трансформації – вплив осушувальних меліорацій,
деградація мілко- та середньо-залежних торфів, деградація малих річок) [2].
Для річок Західного Полісся України та їх басейнів особливий вплив становить осушення боліт. Особливо чутливими до такого впливу виявились малі річки, які характеризуються незначною швидкістю течії (0,1 – 0,2 м/с) [3].
Погіршення екологічного стану басейнів малих річок обумовлюється вирубуванням лісів,
збільшенням площ розораних земель, широкомасштабними гідротехнічними меліораціями,
рекреацією, ерозією ґрунтів, радіонуклідним забрудненням територій внаслідок Чорнобильської катастрофи, розвитком промисловості, забрудненням комунально-побутовими стоками
та ін. [1, 3, 4].
Це призвело до порушення екологічної рівноваги в басейнах річок Західного Полісся України
та виникнення низки водогосподарсько-екологічних проблем (забруднення водойм, руйнування природних ландшафтних комплексів річкових долин і прилеглих територій тощо).
Метою дослідження є оцінювання антропогенного навантаження та визначення екологічного стану басейну р. Цир.
Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:
1) оцінити кількісно та якісно антропогенний стан у басейні річки Цир за різними показниками в межах окремих підсистем;
2) визначити рівень антропогенного навантаження та загальний екологічний стан басейну
річки Цир;
3) обґрунтувати природоохоронні заходи для поліпшення тих чи інших показників окремих
підсистем.
Річка Цир є правою притокою першого порядку р. Прип’ять та протікає у межах Камінь-Каширського і Любешівського районів Волинської області. Витік знаходиться неподалік с. Яловацьк Камінь-Каширського району. Річка протікає з південного сходу на північ і північний схід
біля с. Підцир’я, через м. Камінь-Каширський, с. Ворокомле. Поблизу с. Цир Любешівського рай
ону переходить у старе русло Прип’яті (Прип’ять стариця) і на північний захід від с. Лахвичі впадає у Прип’ять [5].
Басейн р. Цир межує на заході з басейном р. Турія, а на сході – з басейном р. Стохід і Коростянка, на півночі – з басейном р. Прип’ять.
Річка Цир належить до малих річок, її довжина становить 57 км, площа водозбірного басейну – 517 км², середній похил русла – 0,6 м/км. Живлення мішане, з переважанням снігового. Замерзає на початку грудня, скресає у березні [6; 7].
Русло річки каналізоване та використовується як водоприймач осушувальної системи. Ширина русла 1,5 – 8 м, глибина – до 1,5 м, швидкість течії – від 0,1 до 0,5 м/с. Внаслідок слабкої течії
дно річки замулюється і заростає. Відкоси каналізованого русла задерновані [8].
Водозбір займає Верхньоприп’ятську акумулятивну низовину. Долина невиразна, широка від
1 до 3 км з ледь помітними схилами. Плоска заплава річки заболочена й заторфована. Русло відзначається меандрами й рукавами [9].
На водозбірній площі р. Цир знаходиться 6 озер карстового походження загальною площею
145,24 га, що становить 0,3 % від загальної площі басейну.
Найбільші площі водозбору, зокрема русло та пониззя річки, охоплюють заболочені заплави
невеликих і середніх поліських річок із різнотравно -осоковими та великозлаково-осоковими
луками на торф’яно-болотяних ґрунтах та торфовищах, частково осушені. Невеликими масивами, зокрема біля витоку річки, фіксуються природно-територіальні комплекси денудаційних
рівнин, сформовані карбонатними породами, перекриті водно-льодовиковими відкладами з
різнотравно-злаково-осоковими луками й дубово-сосновими лісами на дернових карбонатних
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і дерново-слабопідзолистих ґрунтах. На надзаплавній терасі при наявності піщаних відкладів
трапляється невелика ділянка ландшафтних комплексів еолових пасм і горбів із сосняками лишайниковими та вересовими з домішкою ялівника на дерново-, середньо- й слабопідзолистих
ґрунтах. Решту водозбору охоплюють зандрові рівнини із зеленомоховими й чорницевими
сосняками з домішкою дрібнолистяних порід на дерново-слабо- й середньопідзолистих ґрунтах,
частково розорані [10].
Методичні підходи щодо визначення критеріїв оцінки антропогенного навантаження на басейни малих річок висвітлені в наукових працях А. В. Яцика [11], З. В. Тимченко [12], О. В. Кирилюк [13] та ін. Значний науковий інтерес становлять праці І. Я. Мисковець [14], І. Нетробчук [15],
у яких аналізується екологічний стан і оцінюються різні види антропогенного навантаження на
басейни малих річок Волинської області.
Розрахунок антропогенного навантаження й оцінювання екологічного стану басейну річки
виконувалися відповідно до «Методики розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України» [17]. Побудована за екосистемним принципом логіко-математична модель ієрархічної структури дозволяє простежити стан басейнів річок
за різними показниками в розрізі окремих підсистем («Радіоактивне забруднення території»,
«Використання земель», «Використання річкового стоку», «Якість води») та басейну річки в цілому. Важливою особливістю запропонованої системної моделі 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.
Згідно з методикою [17] значення первинних показників підсистеми використання земельних і водних ресурсів було трансформовано у бали й надано якісну характеристику кожному з
них. Згодом розраховано комплексний показник і за відповідною шкалою визначено клас стану
використання підсистеми. Загалом оцінку антропогенного навантаження на басейн річки проведено за індукаційним коефіцієнтом (ІКАН) за формулою:
,

де ІКАН – індукаційний коефіцієнт антропогенного навантаження на басейн річки; 0,3; 0,2; 0,5–
вагові коефіцієнти, які в сумі дорівнюють 1,0; Кзр, Крс, Кяв – комплексні показники використання
земельних і водних ресурсів, якості води.
У підсумку за оцінками стану всіх чотирьох підсистем визначається загальна оцінка стану
всієї системи басейну. За величиною кількісної міри якісного стану всієї системи визначають наступні стани басейну річки: «добрий», «зміни незначні», «задовільний», «поганий», «дуже поганий», «катастрофічний». Та чи інша оцінка стану басейну відображає ступінь антропогенного
навантаження і реакцію екосистеми на це навантаження.
Вихідними матеріалами для розрахунку антропогенного навантаження були статистичні і
картографічні дані екологічного стану та використання земельних і водних ресурсів в басейні р.
Цир.
Відповідно до [17] оцінка стану підсистеми «Радіоактивне забруднення території» в басейні
р. Цир не враховувалась, оскільки радіоактивних елементів при дослідженні виявлено не було.
Тому можна вважати, що екологічний стан басейну річки оцінено як «задовільний» із кількісною
мірою 0. Надалі дана підсистема не впливатиме на розрахунок ІКАН.
Елементами підсистеми «Використання земель» є показники лісистості (fл), природного стану (fпс),сільськогосподарської освоєності (fос), розораності (fр), урбанізації (fур) та еродованості (fер)
території басейну. Згідно розрахунків значення всіх показників, крім природного стану, відповідають «доброму» стану використання земель. Значення природного стану має «покращений»
рівень. Комплексний показник Кзр становить 3,1 та визначає стан підсистеми «Використання земель» у басейні р. Цир як «добрий».
Оцінка екологічного стану річки за підсистемою «Використання річкового стоку» здійснюється за наступними показниками: фактичне використання річкового стоку річок (qрс);
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безповоротне водоспоживання (qбс); скид води у річкову мережу (qсв); скид забруднених стічних вод у річку (qсз). Кожне значення було розраховано окремо з використанням таких даних,
як: об’єм забору води з річкової мережі (WЗ); об’єм втрат річкового стоку внаслідок відбору
підземних вод, які гідравлічно пов’язані з річковою мережею (WВ); фактичний об’єм річкового
стоку (WФ); об’єм скиду води в річкову мережу (WС); об’єм скиду в річкову мережу забруднених
стічних вод (WЗВ).
Відповідно до розрахунків у басейні р. Цир відмічено не значні значення скиду забруднених
стічних вод і використання річкового стоку. Загалом, стан підсистеми «Використання річкового
стоку» у басейні р. Цир за рівнем водоспоживання класифіковано як «добрий» з кількісною мірою 3,0.
Підсистема «Якість води» призначена для екологічного оцінювання якості поверхневих вод і
класифікації стану басейну річки за рівнем антропогенного забруднення води. Екологічна оцінка якості води р. Цир виконувалась у відповідності з «Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» [18]. Загалом дана підсистема включає три блоки:
блок показників сольового складу води (І1); блок трофосапробіологічних (еколого-санітарних)
показників (І2); блок специфічних речовин токсичної дії (І3). На основі отриманих результатів
по кожному блоку показників було визначено інтегральний екологічний індекс якості води (ІЕ),
який є середнім арифметичним значенням попередніх трьох індексів. Насправді його велична
дуже часто має наближений до дійсності характер забруднення води, тому якість у підсистемі
доречно класифікувати за індексом трофосапробіологічних показників. Останні здебільшого характеризують звичайні, властиві водним об'єктам компоненти, концентрація яких у воді змінюється під впливом господарської діяльності.
Відповідно до значень інтегрального екологічного індексу стан підсистеми «Якість води» у
басейні р. Цир характеризується ІV класом якості води («забруднені») з кількісною мірою -1.
За результатами комплексної оцінки всіх підсистем екологічний стан басейну р. Цир класифікується як «зміни незначні», рівень антропогенного навантаження за величиною ІКАН становить 1,03.
Для поліпшення екологічної ситуації в басейні р. Цир насамперед необхідно вжити наступних заходів:
1) дотримуватись чинних вимог Природоохоронного законодавства та встановлених правил;
2) ввести штрафні санкції за недотримання вимог діючого водоохоронного законодавства.
3) обмежити застосування азотних добрив з метою попередження їх потрапляння зі стоком
від сільськогосподарських полів у воду річки;
4) уздовж русел річок установити водоохоронні зони, де оранку і меліорацію слід категорично заборонити й дотримуватись режиму господарської діяльності в межах водоохоронних
зон і прибережних смуг у басейні річки;
5) здійснювати контроль за скидами та дотримуватись вимог очищення води.
Отже, на підставі проведених розрахунків можна стверджувати, що загалом екологічний стан
басейну р. Цир визначається як «зміни не значні», а рівень антропогенного навантаження за величиною індукаційного коефіцієнта становить 1,03. У басейні р. Цир радіоактивне забруднення земель відсутнє. Стан підсистем «Використання земель» та «Використання річкового стоку»
класифіковано як «добрий» з кількісною мірою 3,1 та 3,0 відповідно. Якість води в басейні р. Цир
характеризується ІV класом якості води («забруднені» води) з кількісною мірою -1. Для поліпшення екологічного стану басейну річки пропонується дотримуватись чинного водоохоронного
законодавства.
Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки є дуже важливою, насамперед для
формування природоохоронної діяльності у річковому водозборі та встановлення показників,
що найбільше впливають на її екологічний стан. Усе це окреслює перспективу подальших досліджень малих річок України, які мають бути зосереджені на питаннях детальної оцінки екологічного стану їх басейнів.
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ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТА РЕСУРСООЩАДЛИВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ЗАМКНЕНОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Хоружий В.П.
ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства»,
м. Київ, Україна
Мосійчук Я.Б.
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м.Київ, Україна

Запропоновано високоефективні технології очистки природних та господарсько-побутових стічних вод для їх повторного використання для технологічного водопостачання на підприємствах
АПК та зрошення і удобрення сільськогосподарських культур. Одним із шляхів розвитку економіки
України є будівництво підприємств агропромислового комплексу (АПК) для транспортування на
експорт не сировини, а переробленої сільськогосподарської продукції. Але ці підприємства є значними споживачами природних вод і джерелами забруднення навколишнього природного середовища.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЗАМКНУТОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АГРОПРОМИШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Хоружий В.П.
ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского
хозяйства», г. Киев, Украина
Мосейчук Я.Б.
Институт водных проблем и мелиорации НААН, г. Киев, Украина

Предложено высокоэффективные технологии очистки природных и хозяйственно-бытовых
сточных вод для их повторного использования для технологического водоснабжения на предприятиях АПК и орошения и удобрения сельскохозяйственных культур.Одним из путей развития экономики Украины является строительство предприятий агропромышленного комплекса (АПК)
для транспортировки на экспорт не сырья, а переработанной сельскохозяйственной продукции.
Но эти предприятия являются крупными потребителями природных вод и источниками загрязнения окружающей природной среды.

HIGHLY EFFICIENT AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES
OF CLOSED WATER USE AT ENTERPRISES
OF THE AGRO-INDUSTRIALCOMPLEX
Khoruzhy V.P.
State Enterprise "Research and Development and Technological Institute of Municipal Economy",
Kiev, Ukraine
Mosiichuk Y.B.
Institute of Water Problems and Land Reclamation, National Academy of Agrarian Sciences, Kiev, Ukraine

Highly effective technologies for purification of natural and household wastewater have been proposed
for their reuse for process water supply at enterprises of the agro-industrial complex and irrigation and
fertilization of agricultural crops. One of the ways to develop the economy of Ukraine is the construction of
enterprises of the agro-industrial complex (AIC) for the transportation of not processed raw materials, but
processed agricultural products for export. But these enterprises are large consumers of natural waters
and sources of environmental pollution.
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Погіршення екологічної ситуації в країні, неекономне витрачання води, застарілі технології очищення природних і стічних вод, неефективне їх використання вимагають нових концептуальних підходів при вирішенні питань водопостачання та водовідведення на підприємствах
агропромислового комплексу.
При проектуванні нових або реконструкції діючих систем водокористування на цих підприємствах із всіх можливих варіантів необхідно вибрати найвигідніший, за якого водоспоживачі
будуть забезпечені водою в потрібній кількості, належної якості і під необхідним вільним напором при найменших витратах на будівництво і експлуатацію водопровідних споруд.
Недоліками існуючих технологічних схем водокористування на підприємствах агропромислового комплексу є те, що використовується переважно прямоточна система водопостачання-водовідведення із скиданням очищених стічних вод в природні водойми, що в умовах недостатньої
ефективності очищення стоків призводить до забруднення довкілля та неекономічності роботи
системи. Тому з метою ресурсозбереження та покращення захисту довкілля від забруднення неочищеними або недостатньо очищеними стоками при зменшенні загальної вартості системи водопостачання-водовідведення запропоновано рішення для створення замкнених систем водного господарства на підприємствах агропромислового комплексу при оптимізації роботи споруд
та зменшенні всіх питомих витрат для водокористування.
Нашими дослідженнями встановлено, що підприємства по переробці сільськогосподарської
продукції мають специфічні особливості, які потрібно враховувати та використовувати при розробці на них замкнених систем водного господарства.
До них належать такі характерні особливості, що відмічені в табл.1.
Таблиця 1. Специфіка підприємств по переробці сільськогосподарської продукції

№ п/п
Характерні особливості підприємств агропромислового комплексу
1
Стічні води, як правило, нетоксичні, мають велику кількість органічних речовин,
які після мікробіологічної переробки можна використовувати як добрива для
сільськогосподарських культур
2
Підприємства розташовані переважно в сільській місцевості, а отже мають
можливість використовувати такі специфічні споруди для біологічного очищення
стічних вод як поля зрошення, поля фільтрації і біоставки
У галузі водозабезпечення та водокористуваннянині дуже гостро стоїть проблема необхідності підвищення ефективності водозберігаючих і водоохоронних заходів, направлених на захист
водойм від забруднень та виснаження, впровадження маловідходних технологічних процесів, а
також на розробку нових методів і споруд по очищенню природних і стічних вод.
В табл. 2 наведено запропоновані заходи з інтенсифікації процесів очищення природних і
стічних вод на підприємствах агропромислового комплексута оптимізації водокористування,
які полягають у розділенні очищеної води на технічну і питну та застосуванні природних споруд
біологічної очистки стічних вод.
Для зменшення собівартості технічної води запропоновано використовувати водозабірно-очисні споруди, а для очищення стічних вод - використовувати природні механізми видалення
забруднень з води (сили гравітації, біохімічного окислення органіки, фільтрування) з використанням таких споруд як біофільтри, поля фільтрації, поля зрошення і біоставки.
На підприємствах агропромислового комплексуслід застосовувати замкнені системи водного господарства, в яких відбувається очищення стічних вод і повторне їх використання для технічних потреб на цих підприємствах, що буде запобігати забрудненню природних водних джерел
і зменшенню забору води з них.
Специфічною особливістю систем виробничого водопостачання є те, що з метою економного
і раціонального використання води, а також захисту довкілля застосовують її оборотне і послідовне використання для різних потреб.
Ту чи іншу можливу схему виробничого водопостачання вибирають залежно від потужності водного джерела та його характеристики (поверхневі чи підземні води, якість води у ньому
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тощо), віддаленості цього джерела від промислового майданчика, вимог, які ставлять на промисловому підприємстві до якості води, ступеня забруднення води після її використання та кліматичних умов місцевості.
Таблиця 2. Заходи з інтенсифікації процесів очищення води і оптимізації водокористування

№ п/п
Найменування заходів
1
Розділення очищеної води на технічну
(90% невеликої собівартості) і питну
(10% нормативної якості)
2
Попереднє очищення поверхневих вод
безпосередньо
у
водоймі
з
використанням сил гравітації при
висхідному русі води через плаваюче
завантаження
3
Підготовка питної води на компактних
водоочисних установках заводського
виготовлення
4
Використання механічної і біологічної
очистки
стоків
у
відстійниках,
біофільтрах, полях фільтрації, полях
зрошення і біоставках
5
Вирощування водоростей та риби у
біоставку,
сільськогосподарських
культур на полях зрошення, повторне
використання очищеної стічної води

Ефективність впровадження заходів
Зниження капітальних (40-45%) і
експлуатаційних (35-40%) витрат
Зниження
будівельних
і
експлуатаційних
витрат.
Захист
водойм від повторного забруднення
хімічними реагентами.Захист мальків
риб від загибелі
Простота і надійність експлуатації
Повне знезараження і дезодорація
стоків, зниження БСКповн з 350-400 до
6-8 мг/дм3, що задовольняє вимогам
охорони природи
Мінімізація
споживання
свіжої
природної води, охорона водойм від
забруднення, маневреність і гнучкість
замкненої
системи
водного
господарства.
Швидка
окупність
капіталовкладень

В замкнених системах водокористування у постійному обороті знаходиться технічна вода. В
таких системах при використанні поверхневих вод (рис.1) технічну воду поповнюють за рахунок
скидання по трубопроводу 18 очищених стоків на повторне використання, а також шляхом забору і попереднього очищення поверхневих вод у фільтрувальному оголовку (рис.2), заповненому
плаваючимпінополістирольним завантаженням, в якому при висхідному русі вода звільняється
від крупних завислих речовин. Контроль за втратами напору у завантаженні здійснюють вакууметром 10, а його промивку – подачею промивної води у зворотному напрямку при закритій засувці 12 і відкритій засувці 15. При використанні підземних вод (рис.3) технічну воду для підприємства агропромислового комплексу утворюють шляхом подачі насосною станцією 14 зворотної
води по трубопроводу 15 та додаткової подачі вихідної води із свердловин 1 по трубопроводу 4.
Воду питної якості в обох системах замкненого водокористування на підприємствах агропромислового комплексу готують на водоочисних установках, конструкція яких залежить від якості
технічної води.
Для підвищення ефективності процесів очистки води та зменшення будівельних і експлуатаційних витрат очистку природних та доочищення стічних вод доцільно виконувати на установках з біореакторами та контактно-прояснювальними фільтрами (рис.3), використовуючи
мікроорганізми для окиснення присутніх у воді домішок, їх мінералізації та переведення у нерозчинну форму, а також сили гравітації для стисненого осідання зкоагульованих частинок у
підфільтровому просторі фільтра з плаваючим завантаженням [1,2].
Господарсько-побутові стоки, що скидаються з підприємства агропромисловго комплексу
проходять механічну та біологічну очистку. Оскільки ці стоки нетоксичні і мають багато поживних органічних речовин, то після очищення стічну рідину доцільно подавати (рис. 1) на поля
фільтрації 13,поля зрошення 16 та в біоставок 17, а утворений мул скидати муловою насосною
станцією 10 по трубопроводу 11 на заорювання, що збагачує ґрунти поживними речовинами.
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Рис. 1. Замкнена система водокористування на підприємстві агропромислового комплексу
при використанні поверхневих вод:
1 – ріка; 2 – фільтрувальний оголовок; 3 – водозабірно-очисна і насосна станція технічної води; 4 – подача технічної води;
5 – установка для доочищення технічної води; 6 – подача питної води; 7 – підприємство по переробці сільськогосподарської продукції; 8 – скидання стічних вод; 9 – споруди для механічної очистки стічних вод; 10 – мулова насосна станція;
11 – скидання осаду для заорювання; 12 – скидання стоків після відстійників; 13 – поля фільтрації; 14 – установки для
доочищення стічних вод з БР і КПФ; 15 – скидання очищених стоків на поля зрошення і поля фільтрації; 16 – поля зрошення; 17 – біоставок; 18 – скидання очищених стоків на повторне використання.

Рис. 2. Схема забору і попереднього очищення води з поверхневого джерела
для технічних потреб:
1 – водне джерело; 2 – корпус оголовка; 3 – плаваюче фільтрувальне завантаження; 4 – розтруб; 5 – опорні стійки; 6 – засмоктуючий трубопровід; 7 – насосна станція; 8 – робочий насос; 9 – напірний водогін технічної води; 10 – вакуумметр;
11 – ковпачковий дренаж; 12 – 15 – засувки.
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Рис. 3. Замкнена система водокористування на підприємствах агропромислового комплексу
при застосуванні підземних вод:
1 – водозабірні свердловини; 2 – станція підготовки питної води; 3 – подача питної води; 4 – подача технічної води;
5 – підприємство по переробці сільгосппродукції; 6 – скидання концентрованих стічних вод; 7 – споруди механічної
очистки стоків; 8 – установки для доочищення стічних вод з біореакторами і контактно-прояснювальними фільтрами;
9 – мулова насосна станція; 10 – скидання осаду для заорювання; 11- скидання очищених стоків на поля зрошення;
12 – поля зрошення; 13 – відведення очищених стічних вод; 14 – насосна станція зворотної води; 15 – подача зворотної
води для технічних потреб.

Станція доочищення стічних вод з біореакторами і контактно-прояснювальними фільтрами
має високу ефективність очищення води від всіх домішок до встановлених нормативів для можливості скидання стоків у відкриті водойми, але цю воду доцільно використовувати для технічного водопостачання на підприємстві або зрошення сільгоспкультур.
В основу поставлено задачу забезпечення підвищення ефективності процесів доочищення
стічних вод до нормативних вимог шляхом заміни повітровіддільника і контактно-прояснювального фільтра на біореактор та встановлення повітродувки для подачі стисненого повітря,
що забезпечує нормативну якість очищеної рідини (рис.4) [3,4].
Для доочищення стічних вод в технологічну схему очищення стічної рідини введено анаеробний біореактор для очистки стічної води в анаеробних умовах та подачі повітря для інтенсифікації роботи аеробного біореактора при очищенні висококонцентрованих стічних вод, що
підвищує ефективність процесів видалення домішок з води до нормативних показників.
Установка (рис.4) містить трубопровід подачі вихідної води на водоповітряний бак через аератор для розбризкування води на дрібні краплі, при падінні яких відбувається насичення води
киснем і виділення вуглекислого газу. Вентиляція здійснюється через повітропропускні вікна.
Водоповітряний бак зверху накрито дахом, а всередині оснащено колосниковими решітками,
між якими закріплено тонковолокнисте фільтрувальне завантаження, трубопроводом подачі попередньо обробленої води в напірний прояснювальний фільтр, всередині якого розміщено плаваюче пінополістирольне фільтрувальне завантаження, а зверху закріплено герметичну кришку
з вантузом. До напірного прояснювального фільтра підключено трубопроводи для відведення
фільтрованої води з верхнім ковпачковим дренажем, скидання першого фільтрату, подачі води
на промивку і спорожнення системи.
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Рис. 4. Схема установки для доочищення стічних водз біореактором та контактно-прояснювальним фільтром:
1 – подача стічних вод після механічного очищення; 2 – аератор; 3 – біореактор; 4 – волокнисте завантаження з капронових ниток; 5 – колосникові решітки для кріплення завантаження; 6 – подача повітря; 7 – повітророзподільна система; 8 – подача рідини від біореактора на контактно-прояснювальний фільтр; 9 – корпус контактно-прояснювального
фільтра; 10 – плаваюче фільтрувальне завантаження з гранул пінополістиролу; 11 – активний мул; 12 – підфільтровий простір; 13 – дренажно-розподільча система; 14 – кришка; 15 – вантуз; 16 – ковпачковий дренаж; 17 – відвід фільтрованої води; 18 – подача реагентів для знезараження води (за необхідності); 19 – подача води на промивку фільтра;
20 – скид осаду; 21-27 – засувки.

Установка працює наступним чином. Вихідна вода від джерела водопостачання по трубопроводу надходить у водоповітряний бак через аератор, дрібні краплі падають вниз та збагачують
воду киснем повітря, що надходить через повітропропускні вікна. Відбувається нарощування
іммобілізованої та вільно плаваючої біомаси, деструкція органічних забруднень з утворенням
біогазів, які з водою по трубопроводу надходять у прояснювальний фільтр. У прояснювальному
фільтрі при висхідному фільтруванні води виникають сприятливі умови для її доочищення води.
Фільтровану воду збирають верхнім ковпачковим дренажем і відводять по трубі. Після промивки фільтра спочатку скидають перший фільтрат по трубі у каналізацію, а потім подають очищену
воду споживачам по трубі. Контроль за втратами напору у фільтрі здійснюють дифманометром.
При досягненні його граничної величини фільтри промивають. Вода, рухаючись у зворотному
напрямку під значним напором розширює пінополістирольне завантаження і вимиває з нього
забруднення, які трубопроводом скидають для подальшого очищення. Після промивки фільтра
фільтроцикл повторюють.
Перевага запропонованої установки для доочищення стічних вод полягає у збільшенні ефективності процесу очищення висококонцентрованих стічних вод населених пунктів і підприємств
агропромислового комплексу до нормативнихвимог, в результаті чого зменшуються експлуатаційні витрати.
Висновки. Впровадження у виробництво запропонованих рекомендацій щодо створення замкнених систем водного господарства на підприємствах агропромислового комплексу із застосуванням високоефективних і ресурсоощадливих технологій дасть можливість:
- поліпшити стан довкілля, що буде відповідати сучасним, більш жорстким вимогам до показників охорони навколишнього природного середовища;
- зменшити капітальні та експлуатаційні витрати на підготовку технічної і питної води;
- поліпшити культурно-побутові умови проживання місцевого населення та забезпечити
сталий соціально-економічний розвиток регіону;
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-

покращити врожайність сільськогосподарських культур та сприяти розвитку агропромислового виробництва.
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Національної академії аграрних наук України, від 25.01.2018.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАФТОВИХ СОРБЕНТІВ
ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ ПЕТФ ВІДХОДІВ
О.С. Малишевська
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна

Розглянуто науково-прикладні аспекти оцінки ефективності застосування у якості нафтових
сорбентів механічно перероблених полімерних побутових відходів.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТЯНЫХ СОРБЕНТОВ
ПОЛУЧЕННЫХ ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТФ ОТХОДОВ
О.С. Малышевская
Ивано-Франковский национальный медицинский университет

Рассмотрены научно-прикладные аспекты оценки эффективности применения в качестве нефтяных сорбентов механически переработанных полимерных бытовых отходов

ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF NAFTOVYH SORBENTS IN THE NOBILITY
OF PETROLEUM PROCESSING
O. Malyshevska
Ivano-Frankivsk National Medical University

The scientific-applied aspects and evaluations of the effectiveness of the formation of sorbents of
mechanically dividing three-dimensional pobutovyh dіdhodіv.
1. Актуальність проблеми попередження та мінімізації наслідків нафтових розливів зумовлена з одного боку високим ступенем екологічної небезпеки, а з іншого – постійно зростаючими
обсягами споживання нафти. Це особливо актуально для країн, які активно видобувають та постачають нафту на світовий ринок, адже згубний вплив нафти на довкілля не вимагає доказів.
Крім цього специфікою української нафтотранспортної мережі є її фізичний знос, який за оцінками різних фахівців складає від 78 до 92 % [1]. Такі оцінки дають підставу вважати усю нафтотранспортну систему країни потенційно високо небезпечним екологічним об'єктом.
Відомо, що нафта, потрапляючи в екосистеми, привносить з собою різноманітний набір хімічних сполук, що порушують сформований геохімічний баланс та не зворотно змінюють окремі
ланки природних біоценозів. Самоочищення і самовідновлення екосистем, забруднених нафтою
та нафтопродуктами, це складний та тривалий біогеохімічний процес. Саме тому заходи і засоби
ліквідації наслідків аварій та запобігання потраплянню і розповсюдженню нафтового забруднення в довкіллі займають важливе місце в дослідженнях фахівців усього світу.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Очищення поверхні водойм від
забруднень включає видалення плівки нафти механічними і (або) фізико-хімічними способами.
Найбільш перспективним і екологічно доцільним вважається спосіб видалення за допомогою
нафтових сорбентів [2]. Причому видалення розчинених у воді нафтопродуктів з концентрацією
від 0,5 до 1 мг/дм³ відбувається лише на стадії сорбційної доочистки [3].
Сорбенти нафти включають широке розмаїття органічних, неорганічних і синтетичних продуктів, які призначені для видалення нафти з мінімальним водопоглиненням під час цього. Їх
склад і характеристики залежать від застосовуваного сорбційного матеріалу і передбачуваного
використання під час операцій з ліквідації розливів [4-14].
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Виділяють три основні показники, котрі визначають якість нафтового сорбенту: нафтопоглинення, водопоглинення, плавучість. Ефективність сорбентів для збору нафти оцінюють в
першу чергу за значенням нафтопоглинання. Високе водопоглинення можна усунути додатковою гідрофобізацією. Матеріали з низькою плавучістю можна використовувати в бонах, матах,
серветках та ін. [2-4].
Синтетичні сорбенти зазвичай є найефективнішими для збору нафти. У деяких випадках їх
сорбційна здатність може досягати співвідношення по вазі захопленої нафти і сорбенту 40 : 1 в
порівнянні з співвідношенням 10 : 1 для органічних продуктів і ще нижчим співвідношенням 2 :
1 для неорганічних.
Особливий інтерес представляють волокнисті композиційні сорбенти нафти в яких, у якості
наповнювачів, використовують різноманітні полімерні відходи. Доступність і дешевизна сировини дозволяють значно знизити собівартість сорбентів і розширити масштаби застосування
полімерних відходів для вирішення екологічних завдань. Відомо, що в таких композитах можливе повне заміщення синтетичного волокнистого сорбенту на полімерні відходи з одночасним забезпеченням високих показників нафтоємності і регенерації нафтопродуктів, таблиця 1 [2-5,14].
Таблиця 1. Сорбційна нафтоємність композиційних матеріалів на основі різного типу відходів
та спеціально створених сорбентів (створена нами на основі аналізу наукових літературних
джерел та інформації поданої на веб-сайтах виробників і постачальників сорбентів [2-14])

Нафтопоглинання
(масова адсорбційна
нафтоємність), г/г
Сілісорб (на основі природних матеріалів)
0,2 – 0,22
Торф
2,5
Подрібнені шини
3,6
Шкаралупа кокосового горіха
4,6-9,5
Відходи лузги вівса
5,1
Скловолокно
5,4
Відходи ватного виробництва
8,3
Фіброл (полімерна мікрофібра)
14,4
Унісорб – Екстра (суміш бентонітової глини, перліту, тирси та торфу)
12,6
Ековата з пластикових пляшок (ПЕТФ)
12,9
Волокно з упаковок ПЕ : ПП, 1:1
15,0
Ековата з одноразових шприців
15,6
Деревина соснових ошурків
16.1
Нафтосорб (на основі природних матеріалів)
19
Модифіковане базальтове волокно
37
Мегасорб (полімерний нетканний матеріал)
35-40
Синтепон
46,3
Сорбент

Незважаючи на значну кількість нафтових сорбентів на основі різноманітних матеріалів,
які пропонують світовий та вітчизняний ринок, частка сорбентів на основі відходів складає
менше 12 %. Практично всі вони мають природнє органічнє походження та характеризуються
низькийм ступенем нафтопоглинання та нафтовилучення з одночасно високим показником водопоглинання. Крім цього більшість природних сорбентів не здатні до регенерації, що значно
обмежує доцільність їх застосування. Тому для ефективного нафтовилучення необхідні великі
об’єми таких сорбентів, які після їх застосування перетворюються на величезну кількість високотоксичних відходів, котрі потребують спеціального зберігання, захоронення чи переробки.
Відомі лише поодинокі спроби залучення полімерних органічних відходів для одержання
сорбентів [5, 6, 14]. Даний напрямок не знайшов належного розвитку у зв’язку із незначною
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кількістю «чистих» полімерних відходів, яка досліджувалась у якості сировини, неналагоджену систему їх збирання, розділення та постачання. Що зробило його інвестиційно непривабливим, а отже нездатним до розвитку. Абсолютно іншим, економічно перспективним та екологічно
безпечним, є розробка напрямку залучення багатотоннажних побутових полімерних відходів,
наприклад ПЕТФ – пляшок, у якості вихідної сировини для виготовлення нафтових сорбентів.
Сировинна база є високотонажною з чіткою тенденцією щорічного зростання у межах 4 - 5 %, із
розгалуженою системою збирання відходів, зберігання та постачання відходів. За даними Держстат України Станом на кінець 2018 року в Україні переробляється менше 57 % відходів ПЕТФ –
пляшок, а вартість відсортованих за кольором відходів ПЕТФ – пляшки не перевищує 4000 грн/т.
На сьогодні найбільш екологічно безпечною та найменш економічно витратною є переробка
полімерних відходів механічним шляхом. Тому дослідження спрямовані на отримання нафтових
сорбентів з полімерних побутових відходів, є актуальним, перспективними, економічно і екологічно доцільним напрямком.
3. Цілі та задачі дослідження. Проведені дослідження ставили за мету дослідити вплив механічних способів переробки побутових відходів ПЕТФ - пляшок на зміну їх сорбційних властивостей та розробити технологію одержання нафтових сорбентів на основі механічного рециклінгу відходів ПЕТФ - пляшок.
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі:
- визначити нафтопоглинаючі властивості сорбентів на основі перероблених побутових
відходів ПЕТФ – пляшок у залежності від зміни їх фізико-механічних характеристик;
- оцінити зміну ступеню нафтовилучення із поверхні води сорбентами отриманими із перероблених побутових відходів ПЕТФ – пляшок за різних температур.
4. Матеріали та методики дослідження. Дослідження проводились з використанням: відходів
ПЕТФ – пляшок; сирої нафти Надвірнянського нафтопереробного заводу, густиною 0,878 кг/дм³, із
кінематичною μ = 0,007 - 0,008 (Па∙с) та динамічною ν = 0,081 - 0,093 ×10⁴ (м²/с) в’язкістю за температури нафти 15 °C; шредера – смужкорізу; шаблевидного різака для паперу; пристроюй для механічної активації полімерних відходів; металічної сітки з розміром вічка 5 мм × 5 мм січенням 0,2 мм;
дроту металічного м’якого січенням 0,3 мм та 2,5 мм; мірного циліндру; ареометру АНТ – 1 650 - 710
ГОСТ 18481-81; вагів лабораторних 4 класу точності ТВЕ; термометра лабораторного ТЛС – 2 (діапазон вимірювань від – 30 до+ 70 °С).
Відходи пляшок - ПЕТФ нарізали на електричному шредері – смужкорізі з двома валами. Даний пристрій було удосконалено з метою регулювання ширини нарізки смужок. У результаті отримали нарізку відходів із розмірами фракції: ширина від 1,0 до 5 мм, довжина від 12 до 150 мм.
По довжині смужки нарізали шаблевидним різаком. Після цього смужки механічно активували
у створеному пристрої у відповідності до запатентованої методики [15]. У результаті одержали
вихід волокнисто-розшарованого шорохуватого матеріалу в межах від 99,6 до 99,8 % (відходами
були залишки наклейок і надто дрібна фракція полімеру у вигляді муки).
Дослідження сорбційних властивостей сорюента на основі перероблених ПЕТФ ‒ пляшок
проводили за методикою у відповідності до міжнародного стандарту ASTM F: 726-12 [16]
Згідно з якою у попередньо виготовлені з металічної сітки діаметром 0,2 мм та вічком
5 мм × 5 мм, пустотілі циліндри діаметром 35 мм заповняли однаковими за масою та різними за
фракцією відходами ПЕТФ. Таким способом було виготовлено по 3 зразки для кожного розміру
нарізки. Виготовлені зразки адсорбенту зважували, результат зважування записували.
Для визначення сорбційних властивостей зразок (1), як показано на рис.1, поміщали у мірний циліндр діаметром 45 мм (2) у який попередньо наливали нафту яка мала повністю покрити
зразок (3). Зразок фіксували за допомогою дроту діаметром 2,5 мм (4). Сорбент витримували в
даних умовах протягом різного часового періоду від (30 ± 30) с до (15 хв ± 20) с, з метою встановлення часу необхідного для максимальної нафтонасиченості зразків. Потім зразок видаляли з
мірного циліндра та акуратно підвішували над ним на (30 ± 3) с, щоб стік надлишок нафти. Після
цього відразу підставляли під адсорбент попередньо зважений лоток для збору крапель, які продовжували стікати і переносили адсорбент в лоток. Лоток з адсорбентом зважували, результат
зважування записували. Дане випробування проводили тричі для отримання трьох результатів
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і обчислювали на їх основі середнє значення насичуваності нафтою одиниці маси адсорбенту,
рівного об'єму нафтопродукту на одиницю маси адсорбенту (формула 1).

Рис. 1. Лабораторний пристрій для дослідження сорбції нафтопродуктів зразками з перероблених механічною активацією полімерних відходів: 1 – зразок; 2 – мірний циліндр; 3 – нафта;
4 – дріт для фіксації зразка.
Розрахунки сорбційної нафтоємності (М(m)) проводиди за формулою у відповідності до міжнародного стандарту ASTM F: 726-12 [16] при температурі дослідження (22±3)°С, відносній вологості від 40 % до 70 %.
						

М(m) = Ss/S0, г/г

(1)

де Ss =( Ssт - S0 ) – маса адсорбованого нафтопродукту, г;
S0 – маса проби сорбенту, до проведення досліджень, г;
Ssт – маса проби сорбенту після контакту з нафтопродуктом, г.
Попередньо визначили сорбційні властивості порожньої форми за вище зазначеною формулою 1 та аналогічною методикою з подальшою фіксацією результатів.
5. Результати досліджень та їх обговорення. Експериментальними дослідженнями встановлено, що значення величина нафтопоглинання змінюється від 2,8 г/г до 33,4 г/г в залежності
від величини фракції сорбенту та температурних уумов збору нафтопродуктів. Основна маса нафтопродуктів активно сорбувалась у перші 3-5 хв, подальше збільшення тривалості контакту, не
мало суттєвого впливу на нафтоємність отриманих сорбентів. Максимальне значення нафтоємності спостерігалось у сорбенту отриманого з ПЕТФ – пляшок із розміром фракції 1,5 мм × 50 мм
та досягало 33,4 г/г. Даний сорбент, також, продемонстрував хороший результат у процесі сорбції
за від’ємних температур ( -10 °C – 12,7 г/г) (рис. 2).
Показники нафтоємності для зразків із більшою фракцією наповнювача збільшувались з пониженням температури, а у більш дрібних фракцій нафтоємність була найкращою за додатних
температур. Окрім цього, спостерігалось значне зростання сорбційної нафтоємності для усіх
зразків, незалежно від розмір фракції наповнювача, після першого «віджиму» та повторного їх
використання. Дане явище пояснюється покращенням олеофільних властивостей сорбентів на
основі полімерних відходів.
6. Висновки. Сорбенти отримані на основі перероблених відходів ПЕТФ ‒ пляшок володіють
високою адгезією до нафтопродуктів і можуть ефективно використовуватися для збору нафти з
дзеркала води. Отримані сорбенти вбирають нафту з поверхні води за рахунок капілярних сил і
утримують її у своєму «тілі» за рахунок адгезивних властивостей.
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Рис. 2. Зміна ступеню нафтовилучення сорбентами отриманими із перероблених побутових
відходів ПЕТФ – пляшок із поверхні води за різних температур довкілля із частинками змінної
фракції: ‒ 1 мм × 50 мм; ‒ 1,5 мм × 50 мм; ‒ 2 мм ×50 мм.
Однак, під час ліквідації розливів нафтопродуктів, синтетичні сорбенти повинні застосовуватись із обережністю з метою скорочення їх недоцільної і надмірної витрати, що може створити труднощі пов'язані з вторинним забрудненням, збором, зберіганням та утилізацією відходів.
Наведені чинники викликають суттєве зростання витрат на заходи з очищення. Це надзвичайно
актуально для застосування синтетичних сорбентів для вилучення нафтопродуктів із поверхні
води, котрі слід використовувати в мінімальній кількості, що достатня для забезпечення їх максимальної ефективності з метою зменшення відходів, які потребують утилізації.
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. www.ukrnafta.ua.
2. Эффективные сорбенты для ликвидации нефтяных разливов / В.Ж. Арене, О.М. Гридин /
/ Экология и промышленность России. ‒2006. ‒ № 2. — С. 30 — 37.
3. Use of Sorbent Materials in Oil Spill Response / The International Tanker Owners Pollution
Federation Limited (ITOPF). Technical information paper. – 2012. – Vol. 8. – 12 p.
4. Очищення води від нафтопродуктів природними та модифікованими сорбентами /
М.С. Мальований / / Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2007. — Ns 4. — С. 61 — 65.
5. Бордунов, В.В., Коваль Е.О., Соболев И.А. Полимерные волокнистые сорбенты для сбора
нефти. Нефтегазовые технологии. 2000. № 6. с. 30–31
6. Магеррамов А.М., Азизов А.А., Алосманов Р.М., Керимова Э. С., Буният-заде И.А. Использование полимеров в качестве сорбентов. «Молодой учёный». Казань № 4 (84) . Февраль, 2015 г
7. Методи ліквідації нафтового забруднення з застосуванням сорбенту «Екоторф». / Г.А. Кожанова, В.І. Соловйов та ін. / / Вісник Одеського національного університету. БІОЛОГІЯ. — 2001.
- № 2. - С. 154 - 157.
8. MacDonald I R, Kammen D M and Fan M 2014 Science in the aftermath: investigations of the
DWH hydrocarbon discharge Environ. Res. Lett. 9 125006.
9. Deng D, Prendergast D P, MacFarlane J, Bagatin R, Stellacci F and Gschwend P M 2013 Hydrophobic
meshes for oil spill recovery devices ACS Appl. Mater. Interfaces 5 774–81
10. Annunciado T R, Sydenstricker T H D and Amico S C 2005 Experimental investigation of various
vegetable fibers as sorbent materials for oil spills Mar. Pollut. Bull. 50 1340–6
11. Li D, Zhu F Z, Li J Y, Na P and Wang terization of cellulose fibers from corn straw as natural oil
sorbentsInd. Eng. Chem. Res. 52 516–24
12. Al-Majed Ab A. A Sustainable Approach to Controlling Oil Spills. / Al-Majed Ab A, Adebayo Ab R,
Hossain E . Journal of Environmental Management. – 2012. –Vol. 113. – p. 213-227.
357

ЕТЕВК-2019
13. Sorstrom SE, Brandvik PJ , Buist I, Daling P, Dickins D, Faksness LG, Potter S, Rasmussen JF and
Singsaas I, 2010. Joint Industry Program on Oil Spill Contingency for Arctic and Ice-covered Waters:
Summary Report. Oil in Ice JIP Report No. 32, SINTEF, Trondheim, Norway.
14. Технология получения волокнистых сорбентов нефти и нефтепродуктов из отходов термопластов: отчет о НИР (заключит.) / НИИстроит. материалов при ТГАСУ ; рук. Г. Г. Волокитин;
отв. исполн. Н. К. Скрипникова. – Томск, 2000. – 4 с. – № ГР 01.20.00 10666. – Инв. № 02.2000 05406.
15. Патент № 94992. МПК В29В 17/00. Спосіб переробки відходів пляшок поліетилентетрефталату (ПЕТФ) / О. С. Малишевська, О. Д. Мельник (UA)., бюл. №23, 10.12.2014.
16. Standard Test Method for Sorbent Performance of Adsorbents (Стандартний метод визначення сорбційних характеристик адсорбентів) ASTM international F 726-12 Standard Test Method for
Sorbent Performance of Adsorbents. – 2012. -6 p.

358

ЕТЕВК-2019

ВОДОПОСТАЧАННЯ

ЗМІСТ

МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ....................................................18
В.В. Панов, О.О. Панасенко, В.Я. Кобилянський
ИЗМЕНЕНИЯ В ДИРЕКТИВЕ 98/83/ЕС О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ........................................................22
Полищук А.А.

О СОЗДАНИИ И ВЫПОЛНЕНИИ НОРМ КАЧЕСТВА ВОДЫ........................................................................................32
Полищук А.А.
ВОДА И ЗДОРОВЬЕ: ИННОВАЦИИ ИЛИ ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО?.......................................................37
Т.В. Стрикаленко

ВОДА И ЗДОРОВЬЕ: ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.......................................................43
Т.В. Стрикаленко
О ПРОЕКТЕ НОВОГО ДСанПіН 2.2.4–171–10..................................................................................................................49
Полищук А.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ПОКРАЩЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ В ЄС . .....................................................................56
В.Я. Кобилянський
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ УКРАИНЫ..................................................................................................................................60
Полищук А.А.
ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА КАЛАМУТНІСТЬ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЯКОСТІ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ...............................................................................................65
В.Я. Кобилянський, В.Д. Колотило
ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОГІРШЕННЯ ЇЇ ЯКОСТІ У ВОДОВОДАХ................................................................................69
Сорокіна К.Б.

ХЛОРУВАННЯ ВОДИ В АСПЕКТІ КРИТИЧНОГО СТАНУ ВОДОМЕРЕЖ..............................................................74
В.Я. Кобилянський

ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ................................78
Чорна Т.М., Гусятинська Н.А.
ПРО СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВОДОПІДГОТОВКИ...........................................................................................................91
Добровольська О.Г., Світлична В.Б.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД В УКРАЇНІ
(аналітичний огляд літератури).........................................................................................................................................94
Мартіянова Ю.В., Гаркавий С.І., Коршун М.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ...........................................................99
Василенко С.Л.

НАДІЙНІСТЬ РОБОТИ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ
В УМОВАХ РИЗИКУ АВАРІЙ НА ДЖЕРЕЛАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ................................................................... 103
Василенко С.Л., Волков В.М., Колотило В.Д.

359

ЕТЕВК-2019
ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО
ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД, ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ................................................................................................................................. 107
Поляков В.Л., Мартинов С.Ю.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ
І СПОРУД ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ........................................................................................................ 109
Оглобля О.І.
ТИПІЗАЦІЯ І СТРУКТУРИЗАЦІЯ КОНСТРУЮВАННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
НОВИХ І РЕКОНСТРУКЦІЇ ДІЮЧИХ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ МІСТ ........................................................... 116
Косінов В.П., Трач Ю.П.

МОДИФИКАЦИЯ КВАРЦЕВОЙ ЗАГРУЗКИ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ....................................................................... 118
Душкин С.С.
ПОРИСТИЙ ПОЛІМЕРБЕТОН І ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ПЕРЕГОРОДЧАСТОГО
ЗМІШУВАЧА КОРИДОРНОГО ТИПУ.................................................................................................................................. 124
Епоян С.М., Сухоруков Г.І., Бабенко С.П., Яркін В.А.

ПОРИСТЫЕ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ДРЕНАЖНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ........................................................................................................................... 128
Прогульный В.И., Рябков М.В.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ З ДРЕНАЖНИХ СВЕРДЛОВИН ІЗ СИФОННОЮ
СИСТЕМОЮ ВОДОВІДБОРУ ПРИ ЗАХИСТI ТЕРИТОРІЙ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ З ВОДОСХОВИЩ......... 134
Левицька В.Д., Хоружий П.Д.
ОСВІТЛЕННЯ ТА ЗНЕБАРВЛЕННЯ ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАГЕНТІВ,
СИНТЕЗОВАНИХ З ВІДХОДІВ ГЛИНОЗЕМНИХ ЗАВОДІВ....................................................................................... 139
Гомеля М.Д., Крисенко Т.В.
WATER PURIFICATION FROM COPPER AND LEAD IONS
BY USING FERRICYANIDE COMPLEXES............................................................................................................................. 144
Ryzhuk O., Trus I., Gomelya N.
НІТРИФІКАЦІЯ В СИСТЕМАХ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ............................................................................ 146
¹Юрченко В. О., ²Радіонов М. П, ¹Мельнікова О.Г.
МЕМБРАНЫ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ................................................................... 149
Мовчанюк О.М., Гомеля Н.Д.

МЕМБРАННІ ТЕХНОЛОГІЇ – ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЗНЕСОЛЕННЯ ВОДИ.............................................. 152
Нечухрін О.В., Трус І.М., Гомеля М.Д.
ЗАПОБІГАННЯ НАДМІРНОГО УТВОРЕННЯ ТРИГАЛОМЕТАНІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ПИТНОЇ ВОДИ з р. ДНІПРО. ПРОМИСЛОВА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРЕАМОНІЗАЦІЇ .............................................. 155
Шибка А. В.

О СНИЖЕНИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
В ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ РЕАГЕНТАМИ НА ОСНОВЕ ПГМГ-ГХ..................................................................... 159
Нижник Т.Ю.¹, Баранова А.И.², Маглеваная Т.В.³, Жартовский С.В.⁴, Стрикаленко Т.В.⁵

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАН ДЛЯ ВОДОПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ
З ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................................................................................................... 165
Благодарна Г.І., Гуслєв С.М.
360

ЕТЕВК-2019
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ЯК ОСНОВА
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ................................................................................................. 171
М.Д. Лессік
ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД......................................................... 174
Саблій Л.А.
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
ОЧИСНИХ СПОРУД в м. ВАСИЛЬКІВ................................................................................................................................. 179
Краток С.М.
ХИМИЧЕСКИЙ МУТАГЕНЕЗ АКТИВНОГО ИЛА.......................................................................................................... 184
И.И. Забара,
MOVING BED BIOFILM REACTOR – ПЕРСПЕКТИВИ ОЧИЩЕННЯ
МУНІЦИПАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД УКРАЇНИ................................................................................................................. 190
Грицина О.О., Поліщук О.В.

ТЕХНОЛОГІЧНІ І ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ З РЕКОНСТРУКЦІЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
ОЧИСНОГО КОМПЛЕКСУ м. КОЛОМИЇ............................................................................................................................ 197
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий О.В., Соковнін В.М., Перегінчук І.Т.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА ПРИКЛАДІ
ОЧИСНИХ СПОРУД МІСТА КАМ’ЯНСЬКОГО.................................................................................................................. 203
Корнієнко І.М., Гуляєв В.М., Філімоненко О.Ю.
СУЧАСНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПОДІБНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ
РЕЧОВИН В КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖАХ.................................................................................................................. 208
Юрченко В.О., Лебедєва О.С.
РОЗРОБКА УДОСКОНАЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ЗА РАХУНОК
ІММОБІЛІЗОВАНОГО БІОЦЕНОЗУ АКТИВНОГО МУЛУ.......................................................................................... 212
Корнієнко І.М., Гедзун Є.О.
ТЕОРЕТИЧНІ РОЗРАХУНКИ КИСНЕВОГО РЕЖИМУ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТІЧНИХ ВОД
ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЕНЬ В АЕРОТЕНКАХ–ВИТИСКУВАЧАХ
З ЗАВИСЛОЮ ТА ЗАКРІПЛЕНОЮ БІОМАСОЮ............................................................................................................. 217
Олійник О.Я., Айрапетян Т.С.
ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЁХИЛОВОЙ СИСТЕМЫ АНАЭРОБНОАЭРОБНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ МАЛЫХ ОБЪЕМОВ СТОЧНЫХ ВОД ........................................ 221
Эпоян С.М., Сорокина Н.В., Фесик Л.А.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ХІМІЧНИХ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН
ПІД ЧАС ОСВІТЛЕННЯ СТІЧНИХ ВОД............................................................................................................................... 224
А.О. Машкара, А.А. Остапенко

ОЧИСТКА ВОДИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗЕЛЕНИХ МІКРОВОДОРОСТЕЙ
CHLORELLA VULGARIS............................................................................................................................................................. 227
Левтун І.І., Голуб Н.Б.
ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОЧИСТКИ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН....................................................................................................... 230
Бабікова К.О., Михалевська Т.В., Береза-Кіндзерська Л.В.
361

ЕТЕВК-2019
ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ СОРБЕНТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ
И НИКЕЛЯ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД.............................................................................................................................................. 236
Хохотва А.П., Маслянка К.C.

СЕЛЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ Cu(ІІ) КОМПОЗИЦІЙНИМ ЦЕОЛІТ-ГУМІНОВИМ
СОРБЕНТОМ У ПРИСУТНОСТІ СТОРОННІХ ЕЛЕКТРОЛІТІВ................................................................................ 239
О.П. Хохотва, Л.І. Бутченко
ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
УТИЛІЗАЦІЇ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД ............................................................................................................................. 242
Дишлюк В.Є., Гаркавий С.І.
ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПЕРЕРОБКА КИСЛИХ РЕГЕНЕРАЦІЙНИХ РОЗЧИНІВ,
ЩО МІСТЯТЬ ІОНИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ.......................................................................................................................... 249
Гомеля М.Д., Глушко О.В., Бутченко Л.І.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ФЛОТАЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ ВОДИ ВІД
РАДІОІЗОТОПІВ 137CS ПОЛІАМІНОФЕРОЦІАНІДНИМИ КОМПЛЕКСАМИ.................................................. 254
Терещенко О.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ.............................. 259
Пиляк Н.В.

ЕКОНОМІКА
УПРАВЛІННЯ
РОЗБУДОВА ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ.................................................................. 262
Я.М. Хайло, Ю.М. Григорчук

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ................................... 271
Василенко С.Л., Кашпур А.Д.
СТВОРЕННЯ РЕСУРСІВ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДАНИХ
ДЛЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА........................................................................................ 274
Агафонов О.М.
ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МІСЬКИМИ
МЕРЕЖАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ....................................................................................................................................... 276
Миросенко Д.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД МОНІТОРИНГУ ОБ’ЄКТІВ ЖКГ........... 284
Ямко О.Ю., Андрущенко А.В., Бандуров А.О.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ В ЖКГ . .................................................................................................. 288
Кравченко О.В., Ямко О.Ю.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ» З ЗАОХОЧУВАННЯ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОКАЛЬНИХ МЕТОДІВ
ТА СПОРУД ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД...................................................................................... 292
1
Юрченко В.О., 2Терещенко В.С., 2Єпішова Л.Д.

ГЕОМАРКЕТИНГ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДАНИХ......................................................................................................................... 298
Кравченко О.В., Ямко О.Ю., Андрущенко А.В., Бандуров А.О.
362

ЕТЕВК-2019
ВІДХОДИ
ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ У СВІТІ....................................................................................................................................... 303
Водовозов А.М., Іванова Є.О.

ВИРОБНИЦТВО БІОГАЗУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . .......................................... 308
Малишева Я.В., Мітяєва А.В., Косенко А.Р., Мазець В.Р.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ДРЕНАЖНОГО ШАРУ
ЗА РІЗНИХ КУТІВ СХИЛУ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ....................................................... 312
Мурасьова О.В., Уманець І.М.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ МЕДИКО – САНІТАРНИХ ВІДХОДІВ............................................................ 318
Ріккардо Перес Джіл

ЕКОЛОГІЯ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ОХОРОНИ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ УКРАЇНИ
ВІД ЗАБРУДНЕННЯ У РАМКАХ ВИМОГ ДИРЕКТИВ ЄС........................................................................................... 322
Махнюк В.М., Гаркавий С.І.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ДОПУСТИМИХ РІВНІВ ВІДБОРУ ВОДИ,
ЯК ОСНОВА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИХ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ.................................................................... 329
А.В. Яцик, І.А. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ НАФТОХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ
І ПІДЗЕМНИХ ВОД БАСЕЙНУ р. ДНІПРО НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.......................................... 334
Максимов В.Г., Білик Т.І., Панасюк Д.С.
ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СКИДУ ВИСОКОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ
СТІЧНИХ ВОД В ВОДНІ ОБ'ЄКТИ........................................................................................................................................ 337
Кутузова І.О.
ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА БАСЕЙН РІЧКИ ЦИР..................................................... 341
А.В. Яцик, І.А. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк
ВИСОКОЕФЕКТИВНІ ТА РЕСУРСООЩАДЛИВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАМКНЕНОГО
ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ.............................. 346
Хоружий В.П., Мосійчук Я.Б.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАФТОВИХ СОРБЕНТІВ
ОТРИМАНИХ ШЛЯХОМ ПЕРЕРОБКИ ПЕТФ ВІДХОДІВ........................................................................................... 353
О.С. Малишевська

363

Державне підприємство
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний
інститут міського господарства»
03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35
сайт: www.nikti.org.ua
тел.: +38 (044) 248-23-39,
+38 (044) 248-23-08
факс: +38 (044) 248-23-23

Підписано до друку 30.05.2019. Формат 64х90\8.
Папір крейдований. Друк офсетний.
Друк аркушів 52,5. Наклад 250. Зам. №1853
Друк ТОВ «ПРАЙМ-ПРІНТ»

Дизайн та верстання
журнал «Водопостачання та водовідведення»

03035, м. Київ, вул. Митрополита
Василя Липківського, 35
сайт: www.nikti.org.ua
тел.: +38 (044) 248-23-39,
+38 (044) 248-23-08
факс: +38 (044) 248-23-23

