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Від імені Міністерства з питань житлово-
комунального господарства щиро вітаю Вас з 
відкриттям Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-
2009». Цей конгрес став традиційним і про-
водиться всьоме, починаючи з 1997 року.

І це не випадково, адже однією з головних 
умов стабільного розвитку кожної держави, 
поліпшення добробуту і здоров’я його грома-
дян є забезпечення населення якісною пит-
ною водою та послугами з водовідведення.

Наразі, внаслідок багатьох причин політичного, фінансово-економічного, со-
ціального характеру сучасний стан водопровідно-каналізаційного господарства 
України характеризується як кризовий.

З метою вирішення існуючих проблем Міністерством продовжується робота 
з удосконалення напрямів реформування та розвитку водопровідно-каналіза-
ційного господарства, серед основних завдань яких є:

підвищення якості питної води;
впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій і обладнання;
залучення інвестицій у розвиток систем водопостачання та водовідведення;
удосконалення державного регулювання діяльності суб’єктів природних мо-
нополій.
Так, рішеннями Уряду вже схвалено Концепцію розвитку системи державного 

регулювання діяльності суб’єктів природних монополій на ринку комунальних 
послуг. У складі Мінжитлокомунгоспу утворено департамент державного регу-
лювання, створено Державну житлово-комунальну інспекцію України. 

Розроблену низку проектів документів, прийняття яких сприятиме прове-
денню системних перетворень та забезпеченню надійного функціонування під-
приємств водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема, законопроекти 
«Про централізоване водопостачання та водовідведення», щодо внесення змін 
до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання» і «Про Загально-
державну програму «Питна вода України» на 2006–2020 роки».

Розроблено законопроект про особливості передачі підприємств природних 
монополій в оренду і концесію, проект Концепції розвитку публічно-приватного 
партнерства у житлово-комунальній сфері, ряд законодавчих та нормативних 
документів щодо удосконалення регулювання діяльності природних монополій, 
зокрема з питань ціноутворення, ліцензування, взаємовідносин у цій сфері і 
розподілу відповідальності.

Протягом двох останніх років у державному бюджеті передбачаються кошти 
для розвитку систем водопостачання і водовідведення, пріоритетом спрямуван-
ня яких є виконання заходів з енергозбереження, та субвенція з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

Проте, враховуючи обмеженість державного фінансування галузі одним із 
шляхів покращення технічного та фінансово-економічного стану підприємств 
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Шановні учасники Конгресу!
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підгалузі є залучення інвестицій, зокрема позик міжнародних фінансових ор-
ганізацій.

Хочу відзначити, що протягом 2008 року Міністерством було проведено знач-
ну роботу із залучення у водопровідно-каналізаційне господарство іноземних 
інвестицій. Як результат, 24 вересня минулого року Верховною Радою України 
було ратифіковано Угоду про позику між Україною та Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку (Проект розвитку міської інфраструктури). Триває про-
цес відбору проектів, які буде реалізовано за рахунок цієї позики.

Разом з тим прагнення досягти європейських стандартів у забезпеченні на-
селення України якісною питною водою та послугами з водовідведення потребує 
від усіх учасників цього процесу концентрації зусиль, професійного та комплек-
сного підходу до вирішення існуючих проблем.

З огляду на викладене безумовно важливою подією є проведення Міжнарод-
ного конгресу «ЕТЕВК-2009» за участю українських та зарубіжних фахівців у 
сфері водопровідно-каналізаційного господарства, представників міжнарод-
них організацій, приватного сектору та неурядових організацій, в рамках якого 
планується обговорити питання нормативно-правового забезпечення функціо-
нування підгалузі, фінансово-економічного та технічного стану підприємств, 
основних напрямів розвитку цього сектору та інші актуальні питання сьогоден-
ня.

Корисним у визначенні шляхів поліпшення як технічного, так і фінансового 
стану підприємств також буде знайомство з новітніми зразками розробок віт-
чизняних і зарубіжних фірм у сфері водопровідно-каналізаційного господарс-
тва на Технічній виставці.

Переконаний, що наша співпраця сприятиме прискоренню вирішення існу-
ючих у підгалузі проблем.

Бажаю плідної роботи.

З повагою
Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України                                                                       О.Ю. Кучеренко
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ОРГАНІЗАТОРИ

Міністерство з питань житлово-комунального господарства 

За участю:
• Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
• Міністерства фінансів
• Міністерства економіки 
• Міністерства охорони здоров’я 
• Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи 
• Національної Академії Наук 
• Академії медичних наук 
• Державного комітету по водному господарству
• Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики
• Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енер-

гетичних ресурсів 

ОРГБЮРО

Голова оргкомітету:

Кучеренко Олексій Юрійович – Міністр з питань житлово-комунального господарс-
тва

Заступники голови оргкомітету:

Запатріна Ірина Вікторівна – Заступник Міністра з питань житлово-комунального 
господарства України

Гаврилюк Олена Володимирівна – Заступник Міністра з питань житлово-комуналь-
ного господарства України

Кравченко Валерій Анатолійович – директор ДП «Науково-дослідний та конструк-
торсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»)

Члени оргбюро:

Гончарук Владислав Володимирович – академік НАН України, директор Інституту 
колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

Рудий Володимир Петрович – начальник Управління розвитку комунальної інфра-
структури Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

Баженов Володимир Вікторович – Міністр житлово-комунального господарства Ав-
тономної Республіки Крим
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ОРГКОМІТЕТ

Попов Олександр Павлович – заступник Голови Комітету з питань будівництва, місто-
будування та житлово-комунального господарства Верховної Ради України;

Бєльдєй Марина Віталіївна – Голова підкомітету з питань житлово-комунального 
господарства Комітету з  питань будівництва, містобудування та житлово-комунально-
го господарства Верховної Ради України

Судникова Юлія Дмитрівна – директора Департаменту стратегічного розвитку та 
житлової політики Міністерства з питань житлово-комунального господарства України

Цихан Тетяна Василівна – начальник управління науково-технічної політики Мініс-
терства з питань житлово-комунального господарства України

Петраков Ігор Юрійович – Заступник Головного лікаря центральної СЕС Міністерс-
тва охорони здоров’я України

Романов Олександр Алімович – Заступник голови Державного комітету України по 
водному господарству.

Дезірон Олександр Вікторович – начальник управління водних ресурсів Міністерс-
тва охорони навколишнього природного середовища України

Коваленко В’ячеслав Дмитрович – начальник центру забезпечення діяльності Де-
ржавної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорно-
бильської катастрофи

Савицький Олександр Денисович – директор департаменту цінової політики Мініс-
терства економіки України

Першина Ганна Аркадіївна – начальник відділу розробки норм, стандартів та енер-
гетичного маркування Національного агентства України з питань забезпечення ефек-
тивного використання енергетичних ресурсів

Гіленко  Олександр Петрович – заступник директора Департаменту стандартизації 
та метрології Державного комітету України з питань технічного регулювання та спожи-
вчої політики

Чудіков Олександр Олександрович – головний спеціаліст Управління державного 
нагляду Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики

Салієв Енвєр Ібрагімович – Перший заступник Міністра з житлово-комунального 
господарства Автономної Республіки Крим

Яцик Анатолій Васильович – директор Українського науково-дослідного інституту 
водогосподарсько-екологічних проблем

Адаменко Іван Олексійович – директор ТОВ «ВІЛО Україна»

ОРГАНІЗАТОРИ
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Атаманчук Василь Михайлович – директор виробничого підприємства водопровід-
но-каналізаційного господарства м. Алушта

Басюк Олександр Михайлович – голова правління ВАТ «Пологівський хімічний завод 
«Коагулянт»

Бойчук Сергій Дмитрович – директор Сімферопольського виробничого управління 
водопровідно-каналізаційного господарства

Корінько Іван Васильович – генеральний директор комунального підприємства ка-
налізаційного господарства «Харківкомуночиствод»

Крашкіна Валентина Павлівна – директор виробничого об’єднання «Кримводока-
нал»

Кучеренко Віктор Сергійович – директор державного комунального підприємства 
«Севміськводоканал»

Макеєнко Марія Федорівна – голова ЦП НТТ комунального господарства та побутово-
го обслуговування України.

Маслак Віктор Миколайович – директор ТОВ «Луганськвода»

Намяк Дмитро Євгенович – директор виробничого підприємства водопровідно-ка-
налізаційного господарства м. Ялта

Новосад Ігор Фадейович – генеральний директор ЗАТ «Пайплайф Україна»

Попов Олександр Юхимович – Президент Української асоціації підприємств ВКГ 
«Укрводоканалекологія»

Прокопов В’ячеслав Олександрович – завідувач лабораторією гігієни водопостачан-
ня та охорони водоймищ ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
АМНУ»

Пугач Вадим Миколайович – директор ТОВ «Аквалюкс»

Трунов Петро Вікторович – засновник ПП «Екотон»
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СЕКРЕТАРІАТ КОНГРЕСУ

Кравченко Ніна Дмитрівна

Кравченко Олександр Валерійович

Лессік Микола Дмитрович

Лисак Наталя Анатоліївна

Лебеда Людмила Василівна

Голюк Марина Геннадіївна

Головко Олександра Валентинівна

Якуша Ольга Михайлівна

Ренська Ірина Григорівна

ОРГАНІЗАТОРИ
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СПОНСОРИ
VIII МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ

І ТЕХНІЧНОЇ ВИСТАВКИ
«ЕТЕВК-2009»

СПОНСОРЫ
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ
«ЭТЭВК-2009»

SPONSORS 
OF VIII INTERNATIONAL CONGRESS

AND TECHNICAL EXHIBITION
«ETEVK-2009»
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР

ТОВ «ВІЛО Україна»

ТИТУЛЬНІ СПОНСОРИ:

ВАТ «Пологівський хімзавод «Коагулянт»

ЗАТ «Пайплайф Україна»

СПОНСОРИ:

ДКП КГ «Харківкомуночиствод»

ТОВ «Луганськвода»

ПП «Екотон»

ТОВ «Аквалюкс Лтд»

ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА:

Виробничо-практичний журнал 
«Водопостачання та водовідведення»

Журнал «Ринок інсталяцій»

СПОНСОРИ
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Компания  «ВИЛО Украина»Компания  «ВИЛО Украина»
Имя WILO является во всем мире синонимом первоклассных  немецких инженерных решений, воп-
лощенных  в жилых и коммерческих зданиях,  на промышленных  объектах, в системах комму-
нального хозяйства. Словом, всюду, где  применяются насосы и насосное оборудование для систем 
отопления, охлаждения,  контроля климата, водоснабжения, отвода  стоков и пр. 

История фирмы WILO берет свое начало в позапрошлом веке, когда в 
1872 году в Дортмунде была  основана фабрика по изготовлению мед-
ных изделий Louis Opländer Maschinenbau.  Сегодня концерн со штаб-
квартирой в Дортмунде имеет 44 представительства на 4 континентах 
– в Европе, Азии, Америке и Африке. Концерн насчитывает 6000 ра-
ботников более чем в 70 странах мира, и создает оборот более 927мил-
лионов евро. 

Фирма WILO – это  инновационность и новаторство

В 1928 на фирме создан первый в мире ускоритель циркуляции. 
1988 – первый циркуляционный насос с электронным регулирова-

нием.
1995 – первый многоступенчатый повысительный насос с мокрым 

ротором в вертикальном исполнении.
1995 – первая трехлопастная мешалка.
1997 – внедрение покрытия CERAM (КЕРАМ) на изделиях, пред-

назначенных для эксплуатации в среде сточных и канализационных 
вод.

2001 – разработка и запуск в серийное производство  первого в мире 
высокоэффективного энергосберегающего циркуляционного насоса с 
мокрым ротором Wilo-Stratos. Эта разработка является «квантовым скачком» в области оптимизации пот-
ребления электроэнергии циркуляционными насосами. 

С 2005 года компания WILO, вместе с ведущими производителями насосного оборудования, взяла на 
себя  добровольное обязательство по маркировке насосов по уровню энергоэффективности.  Насосы WILО-
Stratos задают уровень для класса  “A” – наиболее энергосберегающего, и сегодня это стало новой отличи-
тельной особенностью циркуляционных насосов WILO. 

На Украине концерн WILO AG представляет дочернее предприятие «ВИЛО Украина», созданное в 1998 
году. Представительства «ВИЛО Украина» находятся в Киеве, Донецке, Львове, Тернополе, Черкассах, 
Днепропетровске, Запорожье, Николаеве, Симферополе и Харькове, а дилерская сеть охватывает все го-
рода и районы Украины. Особое внимание мы уделяем работе и развитию сети Сервисных Центров WILO, 
расположенных в 11 городах Украины. 

«ВИЛО Украина» регулярно проводит расширенные семинары для дилеров, проектировщиков, монтаж-
ников и сотрудников сервисных центров. На базе учебного центра наши партнеры обучаются методам 
подбора, особенностям монтажа и эксплуатации всего оборудования, поставляемого «ВИЛО Украина». 

Украина, 01033, г. Киев
Ул. Гайдара 58/10
Тел. 044/2011872

Факс: 044/2011877
E-mail: wilo@wilo.ua

Wilo: решение задач любой сложности

Представительство концерна WILO в Украине – «ООО Вило Украина», – работает на рынке насосного 
оборудования Украины с 1998 года.

Мы зарекомендовали себя как надежных поставщиков и квалифицированных специалистов в своей 
сфере.

За время сотрудничества с предприятиями коммунального хозяйства Украины мы реализовали ряд 
значительных проектов в городах Киев, Черкассы, Чернигов, Луцк, Львов, Черновцы, Ужгород, Винница, 
Симферополь, Харьков, Ровно, Одесса, Запорожье, Житомир, Тернополь Полтава и многих других облас-
тных и районных центрах. Высокоэффективное оборудование, примененное в этих проектах, позволило 
достичь значительной экономии электроэнергии и повысить надежность работы важных объектов. Ниже 
приведены некоторые из этих объектов.

Директор – 
Адаменко Иван Алексеевич
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Объекты, на которых установлено и успешно работает оборудование WILO:

1. Коростенский водоканал: капитальная экономия 

В 2003 году в Коростенском коммунальном предприятии «Водоканал» был разработан «Стратегический 
план действий на 2004 – 2010 годы». Его главной целью является снижение затрат на производство услуг 
водоснабжения и водоотведения. 

Энергопотребление – самая затратная статья в себестоимости водоснабжения и водоотведения. Поэто-
му при реконструкции самое большое внимание было уделено именно его снижению. 

В ходе реализации программы старые неэкономичные насосные агрегаты были заменены на совре-
менное насосное оборудование компании WILO. Его коэффициент полезного действия – более 80%. Также 
было установлено пускорегулирующее оборудование компании Danfoss. В комплексе это позволило в зна-
чительной мере решить такие проблемы как улучшение давления на верхних этажах жилых домов, посто-
янство подачи воды и водообеспечение в ночное время.

Этап исследований: как «поведут себя» сети?

Работы по замене водопроводных сетей начались с систематического сбора данных о работе сетей в це-
лом. Специалисты «Водоканала» провели полный гидравлический расчет сети при помощи программного 
обеспечения Epanet 2, а также снятие рабочих характеристик существующего оборудования (почасовая 
производительность, сила тока и КПД агрегатов). Кроме того проводились замеры почасовых расходов по 
микрорайонам и в целом по городу при помощи расходомера Panametrics и манометрическая съемка сети. 
Полученные данные показали, что существующее оборудование имеет КПД до 55%, значительно превы-
шает показатели производительности и предопределяет наличие гидравлически перегруженных районов 
и районов с недостаточным давлением.

Результаты исследований показали, что замена насосного оборудования без проведения полного ком-
плекса работ по снижению доли потерь воды нерациональна. Поэтому следующим шагом специалистов 
«Водоканала» стала замена наиболее аварийно опасных участков водопровода. Эти масштабные действия 
способствовали снижению давления в сети.

Этап замены: размер имеет значение

Чтобы сделать все проекты по замене оборудования быстроокупаемыми, было принято решение прово-
дить замену одного насосного агрегата на несколько новых – меньших по габаритам и мощности. Все за-
мены проводились в соответствии с новыми параметрами сети. В итоге окупаемость проекта на отдельных 
участках составила:

около 1,6 года – на станции первого подъема установка 
трех насосных агрегатов WILO с КПД до 81%;
около 2,6 года – на станции второго подъема установка 
трех насосных агрегатов WILO с КПД до 80% и пускоре-
гулирующим оборудованием (два плавных пуска и преоб-
разователь частоты тока Danfoss, расширительный бак, 
датчик Келлера, шкаф управления процессом со смен-
ным графиком работы в сети, многотарифный счетчик 
потребленной электроэнергии);
около 2,1 года – проект реконструкции ПВС Сосновско-
го, 28, где установлено два насоса WILO с ПЧТ фирмы 
Danfoss. Потребление электроэнергии на этой станции 
снижено почти в три раза при полной стабилизации дав-
ления в сети;
около 2,7 года за счет экономии электроэнергии – замена насосных агрегатов на агрегаты компании 
WILO на технологическом резервуаре очистительных сооружений водопровода с плавными пусками 
фирмы Danfoss.
Кроме того, был проведен комплекс работ по установке пускорегулирующего оборудования и замене на-

сосных агрегатов на девяти повысительных станциях водопровода города. Окупаемость этих малых про-
ектов составила от 6–7 месяцев до 1.2 года.

Этап подведения итогов: экономия в квадрате

С учетом работ, проведенных в 2004 – 2007 году, снижение потребления электроэнергии составило бо-
лее 2 млн.кВт, а это более 30% (с 6,1 млн.кВт в 2004 году до 3,7 млн.кВт в 2007 году). Ежегодная экономия 
энергоносителей составляет около 10–15% от потребленных в предыдущем году.

•

•

•

•
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2. Черкассыводоканал, Реконструкция ПНС

На повысительных насосных станциях предприятия модернизацию проводили в двух направлениях:
Замена морально устаревшего и физически изношенного насосного оборудования на комплектные ав-
томатизированные системы управления давлением, которые состоят из шкафа управления режимами 
станции на базе ПЧТ и трех насосных агрегатов. Данный вид модернизации был проведен на 30 насос-
ных станциях. 
На насосных станциях, где ранее были установлены преобразователи частоты, старые насосные агре-
гаты были заменены на новые. Данный вид модернизации был проведен на 13 насосных станциях.

Во время модернизации было установлено следующее оборудовании фирмы WILO:
Станции повышения давления:
- станции повышения и регулирования давления СОR-3MHI1604/CR 14 шт.;
- станции повышения и регулирования давления СОR-3MVI1604-6/CR 8 шт.;
- станции повышения и регулирования давления СОR-3MVI1605-6/CR 5 шт.;
- станции повышения и регулирования давления СОR-3MVI1606-6/CR 3 шт.
Вертикальные повысительные насосы:
- насосный агрегат марки Wilo MVI 1605-6 DM 9 шт.;
- насосный агрегат марки Wilo MVI 3203 DM 12 шт.;
- насосный агрегат марки Wilo MVI 3204 DM 6 шт.;
- насосный агрегат марки Wilo MVI 5203 DM 9 шт.;
- насосный агрегат марки Wilo MVI 7002 DM 3 шт.
 
Анализ экономического эффекта проводится постоянно, посредством сравнения среднемесячного рас-

хода электроэнергии станциями до модернизации и после.
Результаты анализа показали, что:
Средние удельные расходы до модернизации составляли 161,5 кВт·час/тыс. м3, после модернизации 

– 133 кВт·час/тыс. м3.
Уменьшение удельных расходов составило 18 %.
Из приведенных выше фактов видим, что общий экономический эффект с момента проведения модер-

низации на НС III-го подъема (24 квартал) на сегодняшний день: 
•  в физическом выражении 1 247 621 кВт·час;
•  в денежном 493 978 грн.

3. Винницаводоканал: Реконструкция КНС1-А и КНС3-А

В городе существуют 3 основных канализационных насосных станции: КНС 1-А, КНС 3-А и ГКНС.
Реконструкция КНС 1-А по ул. Ушакова была закончена в 2004 году и на ней были установлены 4 насоса 

FA 30.78D с двигателями 310 кВт, которые заменили насосные агрегаты ГСТ1600/50 и 12ГСТ-8. Срок оку-
паемости по данному проекту составил 1,5 года.

Реконструкция КНС 3-А проводилась в течение 2007 года. Станция была запущена в эксплуатацию 19 
февраля 2008 года.

Так КНС 3-А выглядела до начала реконструк-
ции: работали насосы типа СДН мощностью 800 
кВт. Насосы часто простаивали, требовали посто-
янного обслуживания и ремонта, потребляли не-
оправданно большое количество электроэнергии. 
После принятия решения о реконструкции КНС, 
был проведен  анализ параметров системы, подоб-
рано и установлено насосное оборудование WILO, 
которое оптимально соответствует данным усло-
виям. Были установлены 4 насоса Wilo – FA 30.78D 
сухой установки с двигателями мощностью 310 кВт. 
Суммарная мощность установленных насосов со-
ставляет 1,24 МВт.

Суммарная производительность станции 8000 
м3/ч

Стоимость насосного оборудования 2,4 млн. грн
Современная система управления насосными агрегатами обеспечивает автоматическое управление, 

защиту от перегрева и протечек, взаимное резервирование насосов. Устройства плавного пуска позволяют 
снизить тепловую и механическую нагрузку на насосные агрегаты, что отразится на более длительном 
сроке их эксплуатации.

•

•
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Благодаря замене насосных агрегатов на сегодняшний день удалось снизить потребление электроэнер-
гии в 2 раза.

Срок окупаемости объекта составил 2 года.
Многократно повышена надежность работы КНС за счет использования погружных насосов сухой ус-

тановки, т.е. даже при затоплении машинного зала станция продолжает работать. После устранения ава-
рии достаточно провести влажную уборку помещения и насосов.

 4. Ялтаводоканал, Реконструкция Ялтинских очистных сооружений

В ходе реконструкции была произведена за-
мена морально устаревших плунжерных насо-
сов НП-28, которые использовались для откач-
ки сырого осадка из первичных отстойников в 
накопители сырого осадка.

Установлены два эксцентриковых шнековых 
насоса «Seepex» BN 35 – 6L (5,5квт) со встроен-
ным датчиком «сухого хода».

Полученный результат: снижение эксплуа-
тационных затрат, снижение капитальных за-
трат на ремонт и техническое обслуживание, 
сокращение времени откачки с 9 часов до 5 ча-
сов в сутки, бесшумная работа. 

 Перемешивание и борботаж смеси сырого 
осадка и избыточного ила в накопителе емкос-
тью 1000 м3 производились ранее через систе-
му трубопроводов подаваемым воздухом от воз-
духодувки ТВ-175/1,6. (320квт). 

Затраты на электроэнергию составляли  
100–120квт в час.

В ходе реконструкции были установлены 4 
мешалки Wilo-EMU TR36.145-4/16 по 6,5квт. 
Также установлены 2 вертикальных насоса 
«Seepex» BE 52-6L (7,5квт), которые откачивают 
гомогенную среду непосредственно у дна ре-
зервуара благодаря конструкции, удлиняющей 
всасывающую часть насоса до 7м.

Благодаря установке мешалок и верти-
кальных насосов в резервуаре очистки стоков 
удалось существенно снизить время простоя 
резервуара и необходимость опорожнения и 
ручной чистки осадка. Мешалки создают поток 
жидкости, скорость которого не дает возмож-
ности взвешенным частицам и илу оседать на 
дне и стенках резервуара. В дополнение к этому, достигается более полная и равномерная очистка стоков 
за счет гомогенизации стоков всего объема резервуара. 

СПОНСОРИ
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Заключение

ООО «ВИЛО Украина» предлагает широкую линейку оборудования для водоснабжения и водоотведе-
ния, включающую в себя:

стандартные консольные насосы и насосы с колесами двухстороннего входа производительностью до 
3000 м3/ч и напором до 250 м;
повысительные насосы на базе скважинных агрегатов сухой и погружной установки производитель-
ностью до 2100 м3/ч и напором до 600 м;
фекальные насосы комбинированной установки производительностью до 8000 м3/ч и напором до 100 м;
запорная арматура, соединительные элементы, приборы управления и диспетчеризации, все необхо-
димые принадлежности для монтажа и эксплуатации.
Перед поставкой оборудования специалисты ООО «Вило Украина» проводят обследование объектов, 

подбирают различные варианты насосов  и производят технико-экономический расчет оборудования. На 
основании этого расчета можно судить, какой из вариантов будет наиболее выгодным для заказчика по 
критериям снижения энергопотребления, затрат на обслуживание, ремонт, а также с точки зрения опти-
мизации технологических процессов.

Также на базе нашего предприятия организован и успешно функционирует сервисный центр по обслу-
живанию и ремонту насосов. Мы обеспечиваем кратчайшие сроки поставки запчастей и выезда наших 
специалистов для ввода оборудования в эксплуатацию, диагностики и технического обслуживания непос-
редственно на объекте заказчика.

В нашей работе мы не ограничиваемся только сферой насосного оборудования. Мы готовы сотрудни-
чать и делиться своим опытом во всех смежных сферах, касающихся водоснабжения, водоотведения и 
очистки стоков.

•

•

•
•
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ВАТ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»ВАТ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт»
ВАТ „Пологівський хімічний завод „Коагулянт” радий вітати учасників чергового конгресу ЕТЕВК 
– 2009 та технічної виставки та презентувати своє виробництво.

Постійне удосконалення технологічного процесу виробництва та 
розширення асортименту продукції утверджує нас у сподіваннях що 
споживач скаже „так” саме реагентам „ПХЗ „Коагулянт”.

І це не безпідставні сподівання, а впевненість, що базується на за-
садах, які стали обов’язковими для співробітників підприємства.

Висока якість. На заводі ведеться ретельний контроль за якістю 
сировини, дотриманням параметрів та стабільністю технологічного 
процесу. Постійно оновлюється технологічне обладнання; працівники 
проходять стажування на найкращих іноземних підприємствах.

Широкий асортимент продукції. Сьогодні завод готовий запро-
понувати своїм партнерам гаму коагулянтів на основі алюмінію, пере-
лік яких постійно розширюється.

Гарантована безпека. Вся продукція заводу має сертифікати 
радіаційної безпеки та дозволи МОЗ України на використання в про-
цесах підготовки питної води та очищення стічних вод.

Технологічний супровід при впроваджені. В складі співробітни-
ків заводу є група технологів, яка допоможе споживачу обрати най-
більш прийнятний реагент та варіанти його ефективного використан-
ня.

Надійні поставки. Завод має парк власних залізничних цистерн 
та автомобілів, що гарантує споживачам надійні та своєчасні постав-
ки коагулянтів у любих об’ємах.

Любий об’єм партії. Для нас важливим є кожен споживач – завод поставляє свою продукцію практич-
но любими партіями: від 1 кг до тисяч тон.

Прийнятні ціни. Наші ціни вигідно відрізняються від цін закордонних виробників, що дозволяє пос-
тавляти нашу продукцію як підприємствам України, так і в Росію, Бєларусь, Молдову, Азербайджан, країни 
Африки та близького Сходу.

Гнучкі схеми розрахунків. Враховуючи ситуацію ми завжди йдемо на зустріч споживачам, знаходячи 
взаємоприйнятні умови поставки продукції.

Ми сподіваємось на подальшу співпрацю з нашими постійними партнерами та запрошуємо до спів-
робітництва усіх зацікавлених осіб.

МИ ПРАЦЮЄМО ДЛЯ ВАС

Відкрите акціонерне товариство «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» – найбільше в Україні спе-
ціалізоване підприємство з виробництва коагулянтів на основі алюмінію для очищення води.

Сьогодні на Пологівському хімічному заводі «Коагулянт» виробляється гама реагентів, що дозволяють 
ефективно здійснювати коагуляційне очищення поверхневих та стічних вод різної якості.

Виробничу програму заводу складають неорганічні коагулянти на основі солей алюмінію – сульфати 
та гідроксихлориди алюмінію. Потужності підприємства після реконструкції розраховані на виробництво 
100000 т/рік сульфату алюмінію та 40000 т/рік гідроксмихлоридів алюмінію.

Станом на березень 2009 року основною продукцією заводу є сульфат алюмінію технічний очищений, 
який може поставлятися споживачам як у твердому стані, так і у вигляді водного розчину. На підприємстві 
встановлено сучасне технологічне обладнання, що дозволяє отримувати твердий сульфат алюмінію різних 
фракцій (від 0,2 до 40 мм) у вигляді шматків, пластинок невизначеної форми або гранул розміром 15–20 мм 
при високому вмісті в ньому основної діючої речовини (17 % в перерахунку на Al2O3). На вимогу споживачів 
коагулянт відвантажується як навалом, так і в упакованому вигляді: мішки МКР (big–bags) по 800–1000 кг 
та поліпропіленові мішки місткістю 10, 25 та 50 кг.

З грудня 1999 року вперше в Україні Пологівський хімічний завод «Коагулянт» почав промислове вироб-
ництво нових коагулянтів під торговою маркою «ПОЛВАК».

«ПОЛВАК-40» та «ПОЛВАК-68» призначені для підготовки води господарсько-питної якості, а також 
очищення побутових та промислових стічних вод.

«ПОЛВАК» – це гідроксихлориди алюмінію різної основності, які відповідають за Європейською класи-
фікацією коагулянтам типу РАС (polyaluminium chloride). 

Коагулянти «ПОЛВАК» в порівнянні з сульфатом алюмінію мають певні переваги, що роблять їх вико-
ристання перспективним та економічно вигідним.

Голова правління  – 
Басюк О.М.
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Сьогодні спостерігається стійке зростання кількості підприємств, які використовують в технологічних 
схемах очищення води гідроксихлориди алюмінію виробництва Пологівського хімічного заводу «Коагу-
лянт».

Пологівський хімічний завод «Коагулянт» розташований в індустріально розвинутій південно-східній 
частині України. Він зв’язаний автомобільними та залізничними магістралями з великими портами на 
узбережжі Чорного та Азовського морів, а також річковим портом в м. Запоріжжі.

Продукція заводу широко використовується підприємствами України. Споживачами коагулянтів Поло-
гівського хімічного заводу «Коагулянт» є практично всі водоканали, а також целюлозо-паперові комбінати, 
підприємства молочної, керамічної, текстильної та шкіряної промисловості; цукрово-рафінадні, оліє-екс-
тракційні, крохмально-паточні, машинобудівні, коксохімічні заводи. 

Висока якість продукції Пологівського хімічного заводу «Коагулянт» добре відома в Росії, Білорусі, Мол-
дові, Азербайджані, в країнах Балтії, Середньої Азії та Африки.

Вся продукція, що виробляється на заводі, екологічно безпечна: вона має відповідні висновки санітар-
но-епідеміологічної служби України та радіологічні сертифікати.

Пологівський хімічний завод «Коагулянт» вдячний партнерам за багаторічну плідну співпрацю.
Фахівцями заводу не припиняється пошук нових технологічних рішень, що дозволять покращити 

якість реагентів та підвищити їх коагулюючі властивості.
В планах підприємства поставка на ринок модифікованих коагулянтів для очищення стічних вод в різ-

них галузях промисловості, про що ми будемо повідомляти в подальших статтях та презентаціях.

(056) 770-22-02, 770-22-03, 770-22-04
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Компанія «Пайплайф Україна»Компанія «Пайплайф Україна»
Компанія PIPELIFE одна зі світових лідерів у виробниц-
тві полімерних труб і фітингів. Компанію було засно-
вано  в 1989 році за ініціативою австрійського концер-
на WIENERBERGER  та бельгійського гіганта  індустрії 
SOLVAY S.A. Сьогодні Pipelife включає в себе 32 завода, 
що розташовані у 26 країнах світу. Pipelife International 
розділена на великі блоки по регіональному принципу Pipelife Єв-
ропа, Pipelife Азія, також існують Pipelife США. Pipelife Європа, в 
свою чергу розподілена на Pipelife Західна Європа и Pipelife Схід-
на Європа, до якої відноситься і Україна.

Сьогодні представництва компанії розташовані практично в 
кожній європейськиій країні. Українське представництво Pipelife 
було відкрито у 2000 році, представляє його Генеральний дирек-
тор Ігор Фадейович Новосад. На початку свого існування робота 
представництва була присвячена вивченню і підготовці ринку, 
створенню проектних і монтажних груп; підготовці технічних 
норм і стандартів на представлену продукцію. Адже ринок полі-
мерних труб це складний організм, який потребує великий запас 
спеціалізованих знань та впровадження новітніх технологій. На-
ступним кроком розвитку Pipelife Україна планується переорієн-
тація представництва у торгуючу організацію, а в перспективі на-
мічається налагодження виробництв в Україні. У самій структурі 
Pipelife International практично кожен місяць, або раз на два мі-
сяці проводяться зустрічі східноєвропейського блоку, у якій окрім 
України входять: Австрія, Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, 
Хорватія, Естонія і Греція. Зустрічі проходять у режимі обміну 
інформацією і досвідом. Особлива увага приділяється питанню 
тренінга менеджерів і керівного персоналу, адже ринок полімерів 
щвидко розвивається і потребує миттєвої рекції. Раз на півроку 
проходять зустрічі загальносвітового рівня, на якому кожна краї-
на проводить презентацію свого представництва та надає інфор-
мацію про останні досягнення та нововведення. 

Компанія Pipelife є виробником винятково полімерних труб. 
Девізом нашої компанії  є співвідношення високої якості та 
помірної ціни. Головним чином, фахівці компанії зосереджені на 
поширенні інформації та знань про важливість та необхідність застосування полімерних систем у трубоп-
роводах. А після, намагаєються забезпечити освіченого у новітніх технологіях споживача цими система-
ми. Всі зусилля фахівців компанії Pipelife спрямовані на перспективні розробки, які спрощують життя й 
роботу наших клієнтів.

Досвід роботи компанії Pipelife на європейському й українському ринках показав динаміку збільшення 
застосування полімерних труб для водо-, газозабезпечення, каналізації та зрошування у різних сферах 
господарства. Саме в продукції Pipelife представлено широкий вибір труб та комплектуючих для мереж 
напірної та безнапірної каналізації, дренажу, очисних каналізаційних систем, а також для холодного та 
гарячого водопостачання у внутрішніх мережах. 

Різноманітні кліматичні умови України вимагають застосування якісних синтетичних матеріалів. Тому 
компанія Pipelife використовує у своєму виробництві сировину найвищої якості від відомих виробників зі 
світовим ім’ям – SOLVAY, BOREALIS. 

Наші вироби відзначаються високою хімічною стійкістю, стійкістю до високих температур (вони вит-
римують як високу (до +95 °C), так і низьку (до – 60°C) температуру), низькою питомою вагою порівняно зі 
сталлю, чавуном, стійкістю до ударної деформації, що особливо важливо й при температурах нижчих 0° C 
(до – 20° C), зручним транспортуванням, малою вагою, легким монтажем. Ці характеристики роблять про-
дукцію Pipelife високоякісною та конкурентоспроможною. 

Україна 03680 м. Київ
вул. Святошинська, 23
тел.: 8(044) 403-39-21

факс: 8(044) 403-50-57
office@pipelife.ua

www.pipelife.ua

Генеральний директор 
Ігор Фадейович Новосад
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Компанія Пайплайф – один із світових лідерів у виробництві 
полімерних труб і фітингів

Компанія Пайплайф – один із світових лідерів у виробництві полімерних труб і фітингів,  була заснова-
на  в 1989 році за ініціативою австрійського концерну WIENERBERGER  та бельгійського гіганту  індустрії 
SOLVAY S.A..

Пайплайф Україна з 2000 року є офіційним представником Компанії Пайплайф Інтернешнл (Австрія)  
на Україні, а також членом державної будівельної компанії „УкрБуд” з 2004 року.

Асортиментом компанії є повний спектр полімерних систем для внутрішніх та зовнішніх мереж, які Ви 
можете застосовувати при будівництві промислових підприємств, спортивних споруд, стадіонів, об’єктів 
житла, тощо.

Для зовнішніх мереж водопроводу та каналізації ми виробляємо труби та фасонні частини:
Дренажні труби ПВХ (перфоровані, неперфаровані) діаметром 50 – 200 мм та дренажні труби важкого 
типу з поліпропілену діаметром 160 – 400 мм.
Труби з поліетилену РЕ – 80, РЕ – 100, діаметром 25 – 2000 мм, робочим тиском 6, 10, 16 Атм;
Труби з полівінілхлориду (ПВХ), діаметром 90 – 450 мм, робочим тиском 6, 10 Атм
Труби з поліпропілену (ПП) «PRAGMA», діаметром 160 – 800мм.
Компанія “Пайплайф Україна” пропонує Вам новий якісний вид поліпропіленових труб і фітингів для 

зовнішніх мереж безнапірної каналізації системи “PRAGMA”, діаметром від 160 до 800мм.
Для внутрішніх мереж ми пропонуємо труби:
для холодного / гарячого водопостачання з поліпропілену (PPRC) «GreenLife» 20 – 110 мм, робочим тис-
ком 10, 16, 20, 25 Атм, з повним комплектом фасонних частин;
для внутрішньої каналізації з поліпропілену „Soil” 32 – 110 мм з повним комплектом фасонних частин;
Для газових мереж – труби та фасонні частини низького та середнього тиску, РЕ – 80, діаметром 20 – 315 мм.
Комплексний підхід  в організації бізнесу дає можливість забезпечити  потреби  будь-якого клієнта. 

Працюючи за принципами В2В та В2С  ми намагаємося зробити кожного споживача невід’ємною части-
ною нашої команди.

Ми працюємо з такими будівельними компаніями як  „КиївСпецБуд”, „Основа-Солсиф” (Київ), „Захід-
будпром” (Червоноград), „Промтехсоюз” (Кривий Ріг), „Ремспецбуд” (Суми); з водоканалами таких міст як 
Київ, Луганськ, Луцьк, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Ізюм, Рівне, Черкаси, Донецькоблводоканал.   

Вся продукція компанії “Пайплайф Україна” відповідає міжнародним стандартам, сертифікова-
на в Україні і має необхідні санітарно-гігієнічні висновки.

Фахівці нашої компанії нададуть всю необхідну вам інформацію!

•

•
•
•

•

•
•
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Комунальне підприємство каналізаційного Комунальне підприємство каналізаційного 
господарства “Харківкомуночиствод”господарства “Харківкомуночиствод”

Комунальне підприємство каналізаційного господарс-
тва “Харківкомуночиствод” – одне з найбільших в Ук-
раїні підприємств в житлово-комунальній галузі. Рік 
заснування – 1914.

Місією підприємства є забезпечення потреб спожи-
вачів в якісних послугах водовідведення та очищення 
стоків, що відповідають стандартам якості та еконо-
мічно обґрунтованим тарифам, достатнім для ефек-
тивної роботи в умовах ринкових відносин, експлуата-
ції обладнання, екологічної безпеки, стабільної праці і 
розвитку підприємства.

Основною діяльністю КП КГ “Харківкомуночис-
твод” є експлуатація інженерних систем водовідведен-
ня, прийняття, перекачування та здійснення повного 
біологічного очищення стічної рідини, яка надходить 
від населення, комунально-побутових та промислових 
підприємств міста Харкова.

Обсяг послуг по водовідведення і біологічному очи-
щенню стічної рідини складає 11% від загального 
об’єму очищення стічної рідини усіх підприємств водо-
відведення України.

Основними виробничими підрозділами підпри-
ємства є: комплекс з експлуатації зовнішніх каналіза-
ційних мереж, колекторів і насосних станцій і техніч-
ного обслуговування, внутрішньобудинкових  мереж 
каналізації “Харківводовідведення” (КХВО); комплекс 
біологічної очистки “Диканівський” (КБОД); комплекс 
біологічної очистки “Безлюдівський” (КБОБ); комплекс 
спецмашин і механізмів (КСіМ).

Система водовідведення м. Харкова – повна розділь-
на, децентралізована. Загальна довжина колекторів 
– 1585 км, враховуючи тунелі глибокого закладання 
– 56 км, напірних трубопроводів – 91 км.

Під час перекачування стічної рідини експлуатується 30 насосних станцій, в т.ч. Головна каналізаційна 
насосна станція (ГКНС) – друга в Європі по глибині закладання – 38 м і найбільша в Україні, з потужністю 
перекачування 1500 тис. м3 стічної рідини на добу. Введення її в експлуатацію дозволило відмовитись від 
експлуатації близько 20 малопотужних насосних станцій.

Стічна рідина системами самопливних і напірних трубопроводів подається на дві станції біологічної очис-
тки – “Диканівську” і “Безлюдівську”. Загальна проектна потужність очисних споруд близько 1,1 млн. м3/доб.   

Підприємство “Харківкомуночиствод” не тільки розширюється, стаючи багатогалузевим, воно зміц-
нюється завдяки удосконаленню технологічних процесів каналізування, використанню енергозберігаю-
чих технологій, застосуванню нових матеріалів і обладнанню, залучення інвестицій і зміцненню дружніх 
зв’язків з партнерами, власним науковим розробкам.    

КП КГ “Харківкомуночиствод” є одним із авторів техніко-економічного обґрунтування плану “Екологіч-
не оздоровлення басейну ріки Сіверський Донець та поліпшення якості питної води”. Затвердженого КМУ 
та Радою керівників прикордонних областей Республіки Білорусь, Російської Федерації та України.

На шляху подальшого розвитку КП КГ “Харківкомуночиствод” зважено оцінює свої сили і перспективи. 
Тож постійно працює над науковими, науково-технічними та інвестиційними проектами, реалізація яких 
передбачає в короткі строки досягнення вагомих результатів. Одним із напрямків діяльності колективу є 
впровадження принципово нових, альтернативних діючим, технологій отримання енергії. Наприклад, от-
римання електричної і теплової енергії за рахунок нетрадиційного джерела – біогазу, що утворюється при 
утилізації осаду. 

Значні перспективи інвестиційних проектів підприємства пов’язані із заміною існуючого насосного 
обладнання на діючих насосних станціях на менш енергомістке, у тому числі на Головній каналізаційній 
насосній станції Харкова.

З 2006 року місто Харків виступає ініціатором і втілює в життя розробки реформ у сфері житлово-кому-
нального господарства всієї України. Прикладом таких перетворень у регіоні, буз сумніву, є робота колек-
тиву КП КГ “Харківкомуночиствод”.

Генеральний директор  – 
Корінько Іван Васильович, 

лауреат Державної премії України в галузі науки 
і техніки, професор, доктор технічних наук, 

заслужений працівник сфери послуг України, 
дійсний член Академії екології та будівництва 

України, учасник ліквідації аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, неодноразовий Лауреат конкурсів 

“Ділова людина України” та “Харків’янин року”.
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Створення і підтримання позитивного іміджу комунального підприємства, яке працює заради людей і 
завжди готове йти їм назустріч – одна з сучасних умов його стабільної роботи. З метою встановлення пар-
тнерських відносин з абонентами, у складі Департаменту управління персоналом і розвитку підприємства 
КП КГ “Харківкомуночиствод” створений “Call –Center” – унікальний підрозділ такого типу в комунальному 
господарстві України.  Цілодобово харків’яни мають можливість отримати кваліфіковані відповіді на запи-
тання, а підприємство у найкоротший термін реагує на “тривожні” повідомлення та побажання абонен-
тів.

Комплекс “Харківводовідведення” КП КГ “Харківкомуночиствод” – один із найважливіших і найчисель-
ніших підрозділів підприємства.

Головний напрямок діяльності Комплексу зосереджений на: попередженні виникнення аварійних ситу-
ацій; збільшенні обсягів перекладання технічно зношених каналізаційних мереж з широким застосуван-
ням без траншейних методів ремонту за допомогою санації трубопроводів з використання прогресивних 
технологій, матеріалів та обладнання; застосуванні антикорозійних матеріалів під час ремонту шахт ту-
нельних колекторів, а також внутрішніх поверхонь самих тунелів. Телевізійний контроль, здійснюваний 
лабораторією комплексу діагностики і санації інженерних мереж ЛТК-300-3200, дозволяє своєчасно про-
вести ремонтно-відновлювальні роботи та попередити можливі аварії.

У 2004 році за наукові дослідження в галузі комунального господарства колектив спеціалістів КП КГ 
“Харківкомуночиствод” на чолі з генеральним директором Корінько І.В. та вчених Харківського держав-
ного технічного університету будівництва та архітектури був відзначений Державною премією в галузі на-
уки і техніки. У науковій роботі “Створення та впровадження ефективних технологій, що підвищують екс-
плуатаційний ресурс інженерних систем життєзабезпечення” пропонується декілька варіантів технології 
виконання робіт з антикорозійного захисту, зокрема, застосування поліетиленових листів з анкерними 
ребрами для захисту залізобетонних конструкцій від біогенної корозії.

Колектив підприємства веде творчий пошук ефективних енергозберігаючих технологій, у 2003 році пер-
ша з 30 каналізаційних насосних станцій Комплексу “Краснобаварська” було переобладнано сучасними 
насосами швецького виробництва “Флюгт”, що дозволяють економити споживання електроенергії 1млн. 
825 тис. кВт/год. на рік. На сьогоднішній день переобладнано 6 каналізаційних насосних станцій. 

На комплексі широко використовуються сучасні технічні засоби. Наприклад, для прочищення мереж 
застосовується комплекс німецької фірми “KEG”, що вдвічі знижує витрати води і енергії та економить 
кошти на виконання операцій з ліквідації закупорок мереж.

Диканівські очисні споруди –  цілий літопис Харківської каналізації.
У 1914 році в Харкові був введений в експлуатацію перший комплекс очисних споруд Головної біостан-

ції.
У 1974 році побудована Головна насосна станція, яка за своєю проектною потужністю у 1,5 млн. м3 на 

добу вважається найпотужнішою в Україні і посідає друге місце в Європі. 
З 1974 по 1986 роки на Диканівці ведуться широкомасштабні роботи з будівництва.
Комплекс біологічної очистки “Диканівський” сьогодні являє собою високорозвинене, добре оснащене 

виробництво з перекачування та очищення стічних вод.
Комплекс біологічної очистки “Безлюдівський” працює з 1933 року і приймає стічну воду від 1/3 тери-

торії міста, зневоднює, перероблює та видаляє осади, що утворюються на двох станціях, Диканівській та 
“Безлюдівській.

Модернізація існуючого і впровадження нового устаткування, використання самоокупної, екологічної 
та енергозберігаючої технології, внаслідок якої зменшується негативний вплив осадів стічних вод на нав-
колишнє середовище, удосконалення їхнього транспортування та утилізації стали основою інвестиційного 
проекту “Удосконалення системи мулового господарства каналізаційних споруд м. Харкова”.

Цей проект успішно реалізується на Комплексі, починаючи з 2002 року. У 2004 році введено в експлуа-
тацію цех механічного зневоднення осаду з використанням центрифугальних установок.

КП КГ “Харківкомуночиствод” відзначено “Сертифікатом якості” Європейського торгівельного центру 
(Брюссель, Бельгія 2004р.), у 2006 році підприємство, яке очолює Корінько І.В. зайняло 1 місце в Націо-
нальному бізнес – рейтингу в галузі “Діяльність з оброблення рідких відходів”, у 2008 році підприємство 
увійшло до числа лідерів Національному бізнес – рейтингу в галузі “Збирання і оброблення стічних вод”, а 
також нагороджене дипломом в номінації “Золота книга української еліти” за заслуги в розбудові економі-
ки та вагомий внесок у створені гідного міжнародного іміджу України. 
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                                ООО «Лугансквода»                                ООО «Лугансквода»
ООО «Лугансквода» свою  производственную деятельность ведет с 01 
августа 2008 г. на основании решения сессии Луганского областного 
совета о передаче целостного имущественного комплекса системы во-
доснабжения и водоотведения территориальных громад  Луганской 
области в концессию.  

ООО Лугансковода»  обеспечивает подачу воды более 1,5 млн. жи-
телей Луганщины, проживающих в 27 городах, 132 поселках и 81 
сельском населенном пункте. 

Среднесуточная добыча питьевой воды, соответствующей ГОСТу 
2874–82 «Вода питьевая»,  структурными подразделениями ООО “Лу-
гансквода” составляет порядка 550 тыс. м3/сутки, из которых 80% 
добывается из подземных водозаборов расположенных в бассейне р. 
Северский Донец и его притоков и  20% из открытых источников р. 
Северский Донец, Яновское и Елизаветинское водохранилища.

На балансе ООО «Лугансквода» находятся и эксплуатируются:
водозаборов подземных вод – 97 ед. (скважин 584 ед., каптажных 
колодцев – 20 ед.) 
водозаборов из поверхностных источников – 3 комплекса; проект-
ной мощностью 353 тыс.м3/сутки.;  фактической – 154,5 т.м3/сут.
водопроводных насосных станций – 118 единиц;
магистральных водоводов и разводящих сетей – 7341,2 км. (боль-
шинство магистральных водоводов проложено в одну нитку и 46% 
от общей протяженности проходят по территории горных подра-
боток).
резервуаров чистой воды – 223 шт.  суммарным  объемом – 449,7 
тыс. м3 
В большинстве населённых пунктов износ трубопроводов  системы  

водоснабжения  составляет  70–100%.  На  сегодняшний  день  замены 
или  санации  требует 60 % водоводов и сетей, общей протяжённостью 
4,4 тыс.км.  Физический  и  моральный  износ значительно  опережает  
темпы  их  замены  и  санации.

ООО «Лугансквода» обслуживает 56 комплексов канализационных 
очистных сооружений, проектной мощностью 500 тыс. м3 в сутки, на 
которые фактически поступает 130 тыс. м3 стоков в сутки, 118 кана-
лизационных насосных станций, 1750 км канализационных коллек-
торов и сетей из них 785,9 км или 44,9% полностью изношены.

Техническое состояние практически всех канализационных очистных сооружений нуждается в их мо-
дернизации или реконструкции. Из 56 канализационных очистных сооружений 11 имеют удовлетвори-
тельное техническое состояние, 4 – находятся на реконструкции, 41 – требуют капитального ремонта.

На объектах ООО “Лугансквода” эксплуатируется более 2,5 тыс. шт. пожарных гидрантов, 2 обезжеле-
зывающие установки, 3361 водоразборная колонка, установлено 109 тыс. приборов учета, из них более 8,6 
тыс. технологических.

ООО “Лугансквода” эксплуатирует 5 электроподстанций 110/6 кВ, 8 электроподстанций 35/6 кВ, 603 
трансформаторных подстанции ТП-6, 10 кВ, 105 распределительных устройств РУ-6 кВ.

На балансе предприятия находится 474,4 км. линий электропередач, в том числе: 
(высоковольтная линия) ВЛ -110 кВ – 2,2 км.
ВЛ-35 кВ – 34,2 км.
ВЛ-6 кВ – 397,0 км.
ВЛ-0,4 кв – 23,0 км.
(кабельная линия) КЛ – 6 кВ – 18,0 км.;
Эксплуатируется 2850 единиц электродвигателей, в том числе 6 кВ – 246 шт., 04 кВ – 2604.
Стабильную работу энергооборудования обеспечивают 5 электролабораторий.
Часовая нагрузка составляет 36,5 мвт. Суточное энергопотребление составляет 870,0 квт·ч на сумму 

542,1 тыс. грн.
С целью улучшения ситуации с водоснабжением, специалистами ООО «РОСВОДОКАНАЛ» была разра-

ботана инвестиционная программа, которая была рассмотрена и утверждена на сессии Луганского об-
ластного совета. Инвестиционной программой предусмотрено выделение инвестиций в систему водоснаб-
жения и водоотведения ООО «Лугансквода», что позволит снизить энергоемкость объектов ВКХ,  потери 
воды, заменить автотранспортный парк, разработать гидравлические модели сетей по каждому городу об-
ласти, находящихся в зоне обслуживании ООО «Лугансквода», улучшить качество питьевой воды и качес-
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Генеральный директор  
В. Н. Маслак
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тва очистки стоков. Для достижения поставленных задач, в соответствии с концессионным договором за 
период с 2008 по 2013 годы в систему водоснабжения будет инвестировано более 500 млн.грн.,  и не менее 
256,7 за последующие 20 лет. Привлечение указанных средств позволит получить следующие результаты:

снижение энергопотребления на 69640 тыс.квт/ час в год или более 30 млн.грн/год
снижение потерь воды до 30% к 2020 г.
снижение аварийности за счет замены и санации водопроводных сетей и обновления парка автотранс-
портной техники, что позволит повысить эффективность и продолжительность ремонтных работ.
соответствие качества воды ГОСТу 2874–82 «Вода питьевая» в результате применение современных 
технологий очистки воды.
повысить эффективность  работы очистных сооружений канализации.
перейти на круглосуточную подачу воды во всех населенных пунктах находящихся в зоне обслужива-
ния ООО “Лугансквода” до  2012 года.

•
•
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НПФ «Экотон» НПФ «Экотон» 
Коллектив фирмы «Экотон» всегда стремился к тому, чтобы создать 
собственное отечественное производственное предприятие, которое 
могло бы успешно конкурировать с западными производителями по 
уровню технологичности и надежности производимого оборудования. 
Превыше всего ставились интересы заказчиков и репутация фирмы. 
Именно поэтому на протяжении всех лет существования предприяти-
ем внимательно отслеживаются все новинки в области водоподготовки 
и очистки сточных вод, шаг за шагом расширяется производственная 
база. И сегодня можно с гордостью сказать, что производимое фирмой 
оборудование занимает достойное место среди давно известных в на-
шей стране импортных аналогов, при этом выигрывая у них по стои-
мости и оперативности гарантийного обслуживания.

«Экотон» выпускает:
Модульные очистные сооружения на основе мембранных биореак-
торов (МБР);
Комплексы механического обезвоживания осадка на базе ленточ-
ных фильтр-прессов и сгустителей;
Флотационные установки;
Канализационные механизированные решетки грабельного, сту-
пенчатого и щеточного типа;
Мелкопузырчатые аэрационные системы;
Щитовые затворы различных модификаций;
Шнековые конвейеры;
Винтовые отжимные прессы;
Трубофильтры для дренажных систем;
Носители прикрепленной микрофлоры;
Гидравлические погружные насосы ЦН;
Оборудование для обустройства отстойников.
Предприятие сертифицировано на соответствие международным стандартам ISO-9001:2000, ISO-14001 

системы менеджмента качества и охраны окружающей среды на территории стран США, СНГ и Европы, а 
так же является владельцем патентов на основную производимую продукцию и разработчиком технических 
условий, зарегистрированных в надлежащем порядке органами Госстандарта Украины и России.

Качество производимой продукции всегда было краеугольным камнем работы фирмы, поэтому посто-
янно осуществляется планомерная модернизация станочного парка. Высокие требования к качеству вы-
звали необходимость оснащения производственной базы импортными станками последнего поколения и 
высочайшей точности – токарными, фрезерными, сварочными, плазменной автоматической резки, ги-
льотинными ножницами с ЧПУ, вальцами с автоматическим управлением и многими другими. В связи с 
этим на производстве работает только персонал высокой квалификации.

Постепенно спектр производимой продукции вышел за рамки перечня стандартного оборудования, 
в связи с чем было принято решение о создании проектного института «Энергокоммунпроект», в задачи 
которого первоначально входила привязка нестандартных разработок наших технологов и производс-
твенников к конкретным объектам. Институт постепенно развивался, накапливал собственный опыт, 
расширял штат опытных сотрудников, и в результате превратился в серьезную, авторитетную структуру, 
способную конкурировать с ведущими отраслевыми проектными институтами.

НПФ «Экотон» делает все для того, чтобы его клиенты могли получить по любому возникшему вопросу 
не только квалифицированную научную консультацию, но и производственную помощь на уровне высо-
чайших мировых стандартов. Для этого «Экотон» поддерживает контакты с инжиниринговыми и произ-
водственными фирмами Венгрии, Франции, Германии и США.

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Генеральний директор  
Трунов Петр Викторович
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Фирма «Аква-Люкс»Фирма «Аква-Люкс»
Фирма «Аква-Люкс» была основана в 2001 году.
Сфера деятельности фирмы «Аква-Люкс» – внедрение современных 

технологий водоподготовки, промышленные паровые и водогрейные 
котельные, вентиляция и кондиционирование.

Одной из основных задач по обеспечению населения Украины безо-
пасной питьевой водой, наряду с рациональным использованием вод-
ных ресурсов и предотвращением их от загрязнения, является широкое 
внедрение современных высокоэффективных технологий водоподго-
товки. Компания «Аква-Люкс» – одно из ведущих предприятий в Укра-
ине, работающих в этой сфере. Основным направлением деятельности 
компании является инжиниринг, поставка и монтаж оборудования для 
водоподготовки производства международной компании CULLIGAN 
(США). 

Фирма “Аква-Люкс” (г. Киев) предлагает заказчику весь необходимый 
комплекс услуг: предварительное консультирование, проектно-изыс-
кательские работы, поставка и монтаж оборудования, гарантийное и 
послегарантийное сервисное обслуживание. Работающие в фирме вы-
сококвалифицированные специалисты прошли стажировку в зарубеж-
ных центрах обучения и обладают большим практическим опытом ра-
боты по монтажу и обслуживанию оборудования CULLIGAN. 

При участии фирмы “Аква-Люкс” оборудование и технологии 
CULLIGAN успешно внедряются на различных промышленных и комму-
нальных объектах Украины. 

Обладая значительным опытом в области обработки воды и используя самое современное оборудование 
производства компании CULLIGAN, фирма «Аква-Люкс» способна обеспечить на самом высоком уровне реше-
ние практически всех задач, связанных с очисткой воды, предоставляя при этом высококвалифицированное 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. Мы всегда готовы к сотрудничеству и рады предоставить 
свои услуги для решения любых проблем, связанных с получением высококачественной воды для различных 
целей.

Компания «Аква-Люкс» – одно из ведущих предприятий в Украине, работающих в этой сфере. Основным 
направлением деятельности компании является инжиниринг, поставка и монтаж оборудования для водопод-
готовки производства международной компании CULLIGAN (США). 

Компания CULLIGAN (США) основана в 1934 году и является одним из мировых лидеров в области произ-
водства оборудования для всех видов водоподготовки. Выпускаемое предприятиями CULLIGAN оборудова-
ние охватывает практически весь спектр технологических методов обработки воды, такие как фильтрация, 
обратный осмос, обезжелезивание, деминерализация, умягчение, ультрафиолетовая дезинфекция и другие. 
Это позволяет изготавливать комплексные системы водоочистки, полностью отвечающие специфическим 
требованиям самых различных потребителей. В настоящее время CULLIGAN имеет десятки тысяч действу-
ющих установок во всем мире (более 100 стран), успешно решая вопросы обеспечения водой необходимого 
качества промышленных и муниципальных объектов, а также проблемы, связанные с экологией.

При производстве оборудования для обработки воды, CULLIGAN активно применяет самые передо-
вые технологии и материалы. Кроме этого широко используется внедрение в производство и собственных 
оригинальных эксклюзивных разработок. Одной из таких разработок является уникальная технология 
OMNIFILTRATION® (метод прямой последовательной высокоскоростной фильтрации), разработанная спе-
циалистами инженерно-технического центра компании специально для целей получения питьевой и тех-
нологической воды из поверхностных источников. Данная технология используется в работе систем пос-
ледовательной фильтрации OFSY. Применение систем OFSY позволяет производить обработку природной 
воды без использования таких традиционных методов, как коагуляция и отстаивание, что позволяет ис-
ключить высокие капитальные и эксплутационные затраты. Одним из важнейших преимуществ техноло-
гии OMNIFILTRATION® перед другими методами обработки воды является высокая производительность и 
эффективность очистки воды при оптимальных эксплутационных затратах и минимальном воздействии на 
окружающую среду. Установки фильтрации OFSY производительностью от нескольких сотен до нескольких 
десятков тысяч кубометров в час снабжают высококачественной питьевой водой более 20 миллионов человек 
во многих европейских странах. 

Преимущества применения системы OFSY:

процесс последовательной фильтрации позволяет контролировать проскок взвесей из первого бака. Филь-
трация происходит по всему слою засыпки (глубокослойная фильтрация).
при последовательной фильтрации происходит дифференцированное химическое кондиционирование. 

•

•

Директор
Пугач Вадим Николаевич
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Химико-физические характеристики 
взвесей, просочившихся из первого 
фильтра, значительно отличаются от 
характеристик взвесей, находящихся в 
исходной воде.
система OFSY работает при больших 
скоростях фильтрации и при этом обес-
печивает превосходное качество филь-
трации.
благодаря задействованному в фильтре 
принципу контактной флоккуляции, 
OFSY работает еще и как нейтрализатор 
для частиц, которые не были удалены 
путем химической реакции. В результа-
те, система OFSY применяется для уда-
ления из воды естественных красителей 
(гуминовых, фульвиновых, дубильных 
кислот), фосфористых соединений, же-
леза, марганца и др. металлов, мышья-
ка и т.д.
технология OFSY практически не имеет ограничений в фильтрации мутности и способна удерживать бо-
лее 400 мг/л взвешенных частиц.
эффективность системы OFSY во многом достигается благодаря непрерывному режиму работы, хотя она 
намного меньше подвержена влиянию неожиданных колебаний скорости потока, чем любая другая сис-
тема.
низкие расходы на установку и эксплуатацию; 
уменьшенные размеры; 
высокая степень разносторонности; 
простая и быстрая процедура запуска; 
В Украине и странах СНГ интересы компании CULLIGAN представляет фирма “Аква-Люкс” (г. Киев), ко-

торая предлагает заказчику весь необходимый комплекс услуг: предварительное консультирование, проек-
тно-изыскательские работы, поставка и монтаж оборудования, гарантийное и послегарантийное сервисное 
обслуживание. Работающие в фирме высококвалифицированные специалисты прошли стажировку в зару-
бежных центрах обучения и обладают большим практическим опытом по монтажу и обслуживанию обору-
дования CULLIGAN. 

При участии фирмы “Аква-Люкс” оборудование и технологии CULLIGAN успешно внедряются на различ-
ных промышленных и коммунальных объектах Украины. Нашими клиентами являются такие известные 
украинские производители, как Немировский ликероводочный завод, фирма «Союз-Виктан», Миргородский 
завод минеральных вод. Так, на Немировском ЛВЗ за последние 5 лет были введены в эксплуатацию три ли-
нии подготовки воды для производства ликероводочных изделий производительностью 5, 8 и 50 м3/час. Тех-
нологическая схема обработки воды включает в себя следующие стадии: обезжелезивание и механическая 
фильтрация (технология Super Iron), умягчение, обработка методом обратного осмоса.

На водопроводной станции Международного аэропорта «Борисполь» (производительность 1500 м3/сутки) 
специалистами фирмы осуществлен монтаж оборудования, в состав которого входят система аэрации воды, 
фильтры для удаления железа и марганца, система обеззараживания.

Среди объектов социальной сферы можно отметить станцию обезжелезивания в пгт. Михайленки (Жито-
мирская обл.) производительностью 1200 м3/сутки, которая успешно эксплуатируется уже в течение 6 лет.

Оборудование компании CULLIGAN установленно в отеле „Премьер-Палас” (первый 5-звездочный отель 
в г. Киеве), гостиницах „Radisson SAS” (г. Киев), „Ореанда” (г. Ялта), „Альбатрос” (г. Алушта) и многих других 
объектах коммунальной сферы. 

Обладая значительным опытом в области обработки воды и используя самое современное оборудование 
производства компании CULLIGAN, фирма «Аква-Люкс» способна обеспечить на самом высоком уровне реше-
ние практически всех задач, связанных с очисткой воды, предоставляя при этом высококвалифицированное 
гарантийное и послегарантийное обслуживание. Мы всегда готовы к сотрудничеству и рады предоставить свои 
услуги для решения любых проблем, связанных с получением высококачественной воды для различных целей.

•

•

•

•

•
•
•
•
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Проблема обеспечения населения 
безопасной для здоровья челове-
ка, качественной, физиологичес-

ки полноценной питьевой водой являет-
ся особо социально значимой, поскольку 
её решение оказывает непосредственное 
воздействие на здоровье граждан и кар-
динальным образом влияет на степень 
экологической и эпидемической безо-
пасности целых регионов. Вопрос о ка-
честве питьевой воды давно перешаг-

нул национальные рамки и приобрёл 
глобальный характер. Приоритет в его 
постановке принадлежит, прежде всего, 
отечественным учёным: академику АН 
СССР С.В.Яковлеву и академику АН УССР 
Л.А.Кульскому.

В своих многочисленных работах они 
исходили из того, что общество пришло к 
пониманию значимости проблемы качес-
тва питьевой воды. Гигиенический конг-
ресс по питьевой воде в Брюсселе в 1853 

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОБЕCПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Гончарук В.В., академик НАН Украины
Институт коллоидной химии и химии воды  им. А.В. Думанского НАН Украины,

 г.Киев, Украина

Рассмотрены причины низкого качества питьевой воды, подаваемой потребителям. 
Предложена новая концепция обеспечения населения качественной питьевой водой. 
Высококачественную и безопасную для здоровья человека питьевую воду производят 
на месте ее потребления (в установках бюветного типа).

НОВА КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ

Гончарук В.В., академік НАН України
Інститут колоїдної хімії та хімії води  ім. А.В. Думанського НАН України,

 м.Київ, Україна

Розглянуто причини низької якості  питної  води, яка подається споживачам. Запро-
поновано нову концепцію забезпечення населення якісною питною водою. Високоякісну 
і безпечну для здоров’я людини воду, виробляють на місці її споживання  (в  установках 
бюветного типу).

THE CONCEPT OF SUPPLYING THE POPULATION WITH 
QUALITATIVE DRINKING WATER

Goncharuk V.V., academic of NAS of Ukraine
A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of NAS of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

The reasons of poor quality of the drinking water, submitted to consumers are considered. The 
new concept of supplying of the population with drinking water is offered. Qulitative and safe 
for health drinking water is produced on site of its consumption (using the installations for 
well-room type).
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г. принял первый стандарт, регламенти-
рующий качество питьевой вода по 9 по-
казателям, которые могли быть достовер-
но определены в условиях лабораторий 
водопроводных очистных сооружений 
и оказывали явное влияние на здоровье 
человека. Такие показатели нормирова-
лись по органолептическим качествам 
воды и её накипеобразующим свойствам. 
В дальнейшем возникла необходимость 
приведения в соответствие технологий 
подготовки питьевой воды к качеству 
воды в источнике водоснабжения на за-
конодательном уровне. 

Реальным воплощением такого под-
хода является ДСТУ 4808:2007. Наряду 
с фундаментальными исследованиями в 
этой области при его разработке особое 
внимание уделялось достижениям в прак-
тике водоподготовки. ДСТУ 4808:2007 
является первым нормативным докумен-
том в Украине из серии актов, гаранти-
рующих обеспечение населения высо-
кокачественной питьевой водой. В нем 
заложены принципиально новые подхо-
ды обеспечения населения высококачес-
твенной питьевой водой с использовани-
ем в качестве источника водоснабжения 
вод с различной степенью загрязненнос-
ти. Они состоят в том, что чётко разгра-
ничивается потребление воды на хозяйс-
твенно-бытовые цели и питьё (в том числе 
приготовление пищи) и включают: 

Создание и внедрение единой взаимо-
связанной системы государственных 
стандартов по питьевой воде, безопас-
ной для здоровья человека, а именно 
четырех стандартов: на источники пи-
тьевого водоснабжения; водопровод-
ную воду санитарно-гигиенического 
назначения; питьевую воду повышен-
ного качества; фасованную воду.
Обеспечение населения высококачес-
твенной питьевой водой в объемах, 
достаточных для удовлетворения фи-
зиологических нужд человека, осу-
ществляют на месте ее получения в 
установках бюветного типа. Воду цен-
трализованного водоснабжения гото-
вят главным образом для санитарно-
гигиенических нужд, что почти в 100 

•

•

раз превышает физиологическую пот-
ребность человека.
Для населенных пунктов и сел, где цен-
трализованное водоснабжение отсутс-
твует, используют установки бюветно-
го типа с получением питьевой воды 
повышенного качества из поверхност-
ных и подземных источников.
В регионах, где отсутствуют источни-
ки маломинерализованных вод, пи-
тьевую воду улучшенного качества 
можно получать из морских и минера-
лизованных вод путем их опреснения.
Практическая реализация такой кон-

цепции учитывает, что конкретно разра-
батываемые технические мероприятия 
должны основываться на комплексных 
знаниях о факторах, влияющих на качес-
тво питьевой воды. Среди этих факторов 
в первую очередь следует учитывать: не-
равномерность обеспеченности регионов 
качественными источниками водоснаб-
жения, из чего вытекает необходимость 
изыскания альтернативных источников 
воды; стойкую тенденцию ухудшения ка-
чества воды в традиционных источниках 
питьевого водоснабжения; вторичное 
загрязнение воды на очистных соору-
жениях и в водопроводной сети; необхо-
димость оперативного реагирования из-
менением технологии водоподготовки, 
исходя из качества исходной воды; новые 
возможности получения питьевой воды 
за счёт применения современных техно-
логий; влияние условий доставки воды 
на её качество и, конечно же, состояние 
водопроводного хозяйства. Кроме того, 
одним из главных направлений работы 
по обеспечению населения качественной 
питьевой водой является применение но-
вых подходов, позволяющих достоверно 
определить пригодность воды для её пот-
ребления человеком. Введение в стандар-
ты таких методик не только даст возмож-
ность контролировать потребительские 
качества реализуемой воды, но и создаст 
стимулы для внедрения технических ре-
шений, гарантирующих нетоксичность и 
физиологическую полноценность питье-
вой воды.

Основными источниками получения 

•

•
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питьевой воды являются поверхностные 
и подземные воды. Большинство повер-
хностных вод характеризуются высоким 
уровнем биологического и химического 
загрязнения, в частности, поверхностно-
активными веществами, нефтепродукта-
ми, фенолами и др. 

В Украине централизованное водо-
снабжение осуществляется в основном за 
счет поверхностных источников (около 
70%), большинство из которых сильно за-
грязнено. В водоемы без очистки поступа-
ет около 35% сточных вод, а с несоответс-
твующей санитарным нормам очисткой 
– 39%. Это является причиной стойкой 
тенденции к ухудшению экологического 
состояния водоемов как по санитарно-хи-
мическим, так и по микробиологически-
ми показателями. Исследования, прове-
денные ещё в 1994–1997 годах показали, 
что каждая 4–5 проба воды из водоемов, 
которые формально относили к I и II ка-
тегории, не отвечала гигиеническим нор-
мам по санитарно-химическим и каждая 
3–4 – по микробиологическим показате-
лям. Приоритетными загрязнениями на 
протяжении многих лет остаются орга-
нические соединения, взвешенные ве-
щества, нефтепродукты, фенолы, СПАВ, 
тяжелые металлы и др. Среди возбудите-
лей заболеваний из воды водоемов чаще 
всего выделялись сальмонеллы, энтеро-
вирусы и другие. Результаты мониторин-
га качества поверхностных вод в местах 
водозаборов питьевых водопроводов сви-

детельствовали о том, что концентрации 
приоритетных вредных химических ве-
ществ приближаются к предельно допус-
тимым (ПДК), а в некоторых случаях даже 
превышают их. При таком положении рез-
ко усложняется возможность получения 
качественной водопроводной воды, так 
как существующие очистные сооружения 
практически не обеспечивают барьерную 
функцию по отношению к техногенным 
химическим веществам: они транзитом 
поступают в питьевую воду. Практически 
все поверхностные водоисточники Укра-
ины по уровню загрязнения в 1994–1997 
годах приблизились к 3 классу качества, 
а по международной классификации – к 
4–5. При этом состав очистных сооруже-
ний и технология очистки воды до сих 
пор остаются неизменными.

Ярким примером такого положения 
явилось обнаружение в водопроводных 
сетях микромицетов (рис.1). 

Такие грибы проходят транзитом су-
ществующие очистные сооружения и су-
щественно влияют на заболеваемость на-
селения.

Высокий уровень загрязнения источ-
ников питьевого водоснабжения заставил 
задуматься над кардинальной пробле-
мой: верен ли подход Гост 2874–82 «Вода 
питьевая» к определению качества питье-
вой воды. Гост 2874–82 предусматривает, 
что безопасность воды для здоровья чело-
века может быть оценена по аддитивной 
схеме, основывающейся на значениях 

Рис. 1. Микромицеты, виделенные из водопроводной воды г. Киева, 
Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides
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ПДК (предельно допустимых концентра-
ций) загрязнений одного и того же класса 
опасности. При этом не учитывается вли-
яния эффекта синергизма примесей на 
токсичность воды.

На основе многолетних исследований 
разработан комплексный подход к ана-
лизу питьевой воды методами аналити-
ческой химии, микробиологии и биотес-
тирования, который позволяет выявить 
степень влияния загрязненности воды 
на здоровье человека. При этом также оп-
ределяется физиологическая полноцен-
ность питьевой воды. Согласно современ-
ным критериям питьевая вода считается 
качественной, если она не содержит ток-
сических веществ любого происхождения, 
и в состав примесей входит оптимальный 

набор элементов, необходимых для подде-
ржания функциональной активности че-
ловеческого организма. Исходя из этого, 
предложена классификация качества пи-
тьевых вод по степени их токсичности по 
трем категориям: безопасная, небезопас-
ная и очень опасная. При этом учитыва-
ются следующие обстоятельства. Во-пер-
вых, в окружающей среде присутствуют 
около 60000 веществ, которые к тому же 
трансформируются. Во-вторых, различ-
ные соединения проявляют эффект си-
нергизма в токсичности воды, который 
во многих случаях не изучен. Ясно, что, 
даже обладая надежными методиками 
анализа, практически невозможно в ре-
альные сроки определить концентрацию 
каждого из них. 

Таблиця 1
Cравнительная характеристика качества вод по результатам комплексного тестирования

Рис. 2. Установка «Вега»
производительностью 20 л/час

Рис. 3. Установка «Вега-3УМ» 
производительностью 5000 л/час
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Результаты комплексного тестиро-
вания поверхностной воды, подземных 
вод, водопроводной хлорированной воды 
и водопроводной воды, очищенной на 
установках типа «Вега», представлены 
в табл. 1.

Как следует из табл.1, хлорирование 
воды приводит к резкому увеличению ее 
токсичности. Безопасными для здоровья 
человека являются подземные (артези-
анские ) воды, отобранные из 9 бюветных 
скважин г. Киева, в которых отсутствуют 

Таблиця 2
Комплексная оценка качества фасованных вод 

по цито- и генотоксическим показателям (2008 г)

* – марка воды российского производства.
1–4 – категория “Безопасные воды”, соответствуют высококачественнм питьевым водам
5–19 – категория “Небезопасные воды”, вызывают цитогенетические изменения в клетках тест-организ-
мов. Нежелательны для питьевого употребления
20–30 – категория “Опасные воды”, оказывают сильное цито- и генотоксическое действие на тест-орга-
низмы. Непригодны для питьевого употребления
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как цитотоксичность, так и генотоксич-
ность. Обработка токсичной водопро-
водной воды на установке типа «Вега» 
(рис.2,3) обеспечивает ее глубокую очис-
тку, что связано с удалением сильноток-
сичных хлорорганических соединений. 
Установки такого типа разработаны, ис-
пытаны и успешно работают в г.г. Харь-
ков, Барвенково Харьковской обл., Львов, 
Ялта, Донецк, Новоазовск Донецкой обл., 
Мукачево Закарпатской обл., Пологи За-
порожской обл. и в других.

Казалось бы, что путём расфасовки 
качественной питьевой воды из несколь-
ких надёжно апробированных источни-
ков можно решить проблему обеспечения 
населения качественной питьевой водой. 
Однако, проведенные исследования по-
казали, что при хранении и транспор-

тировании воды со временем 
усиливается её токсичность и 
происходит развитие биомас-
сы, особенно при температуре 
более 20°С. Кроме того токсич-
ность воды может быть обус-
ловлена добавлением при ее 
расфасовке небезопасных кон-
сервантов. Это подтверждают 
данные табл. 2, в которой при-
ведены сведения о качестве фа-
сованных вод, выпускаемых в 
Украине и России. Как следует 
из таблицы 2, безопасными для 
здоровья человека являются 
только четыре марки фасован-
ных питьевых вод, поступаю-
щих для продажи в розничную 
сеть. 

На сегодняшний день с це-
лью расширения реализации 
новой концепции обеспечения 
населения качественной пить-

евой водой Министерством по вопросам 
жилищно-комунального хозяйства Укра-
ины совместно с Институтом разработа-
ны комплексные програмы по внедрению 
установок бюветного типа «Вега» в Херсон-
ской, Сумской, Житомирской областях, в 
г.г.Новоград-Волынский и Борисполь.

Для оперативного контроля качества 
получаемой питьевой воды в ИКХХВ им. 
А.В.Думанского разработана портатив-
ная лаборатория «Аква-тест», предназна-
ченная для контроля наличия наиболее 
распространённых загрязнений поверх-
ностных и подземных вод (30 компонен-
тов) (рис.4).

Принцип работы лаборатории рацио-
нально совмещает невысокую стоимость 
и широкие функциональные возможнос-
ти.

Рис. 4. Портативная лаборатория «Аква-тест»
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ГІГІЄНІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ГОСПОДАРСЬКО-ПИТНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ

Прокопов В.О., Зоріна О.В., Кузьмінець О.М., Соболь В.А.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України», м. Київ

Проаналізовано санітарний стан і якість питної води, що подається населенню України 
централізованими та децентралізованими системами водопостачання. Викладені кон-
цептуальні підходи до удосконалення ДСанПіН «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-питного водопостачання», який повинен стати ба-
зовим документом до національного стандарту на водопровідну питну воду.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

Прокопов В.А., Зорина О.В., Кузьминец О.Н., Соболь В.А.
ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева АМН Украины», 

г. Киев, Украина

Проанализировано санитарное состояние и качество питьевой воды, которая пода-
ется населению Украины централизованными и децентрализованными системами 
водоснабжения. Изложены концептуальные подходы к усовершенствованию ГСан-
ПиН «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения», который должен стать базовым докумен-
том к разработке национального стандарта на водопроводную питьевую воду.

HYGIENIC ANALYSIS OF THE STATE OF DOMESTIC-DRINKING WATER 
SUPPLY IN UKRAINE

Prokopov V.O., Zorina O.V., Kuzminets O.N., Sobol V.A.
SI “O.M. Marzeyev Institute for Hygiene and Medical Ecology, AMS of Ukraine”, 

Kyiv, Ukraine 

A sanitary state and quality of drinking water, given to the population of Ukraine with the 
centralized and decentralized systems of water supply, have been analyzed. The conceptual 
approaches to the improvement of State Sanitary Rules and Standards “Drinking Water. 
Hygienic Requirements for Water Quality of Centralized Domestic Water Supply” are presented. 
It should become the basic document to the national standard for tap drinking water. 

Забезпечення населення України 
доброякісною питною водою є од-
ним з пріоритетних завдань со-

ціально-економічної політики, яка про-
водиться в країні. За даними ВООЗ, 80 % 
хвороб, пов’язаних з екологічним станом 
довкілля, зумовлені вживанням неякіс-
ної води. Україна, як відомо, недостатньо 
забезпечена водними ресурсами, що, на 

фоні погіршення екологічної ситуації, 
неекономного витрачання води, застарі-
лих технологій її очистки, вимагає нових 
концептуальних підходів у питному водо-
постачанні. На основі аналізу сучасного 
стану в даній сфері необхідно розробити 
та впровадити нормативні документи, які 
б відповідали світовим стандартам, були 
співвіднесені до регіональних особливос-
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тей країни та посилили контроль за якіс-
тю питної води.

Для питного водопостачання в Україні 
використовуються як поверхневі, так і під-
земні прісні води. Централізоване питне 
водопостачання на 75 % здійснюється з по-
верхневих джерел (в основному вода річки 
Дніпро), в більшості яких вода має якість 
третього – шостого класу, а системи водо-
підготовки розраховані на якість першого 
– другого класу. Зростаюче забруднення 
води поверхневих водойм, враховуючи не-
ефективну роботу водопровідних очисних 
споруд, створює серйозну проблему отри-
мання якісної питної води [1, 2]. 

Підземні води більш захищені від зов-
нішніх факторів, а тому зазвичай характе-
ризуються стабільним хімічним складом. 
Натомість в окремих регіонах за рахунок 
природних чинників або антропогенного 
впливу ці води мають некондиційний склад 
переважно за такими показниками як 
жорсткість, загальна мінералізація, суль-
фати, сполуки заліза, марганцю, хлориди; 
рідше – сполуки фтору та групи азоту [3].

Низька якість вихідної води, особливо 
поверхневих водойм, потребує від підпри-
ємств питного водопостачання застосу-
вання таких технологічних схем і споруд, 
які б забезпечували адекватний рівень 
очищення природної води для можливості 
надання споживачам якісної питної води. 
Тому розробка нових або удосконалення 
існуючих заходів, що можливо на підставі 
аналізу та оцінки сучасного стану водойм 
– джерел питного водопостачання, якості 
питної води, яка надходить до споживачів 
тощо, продовжує залишатися актуальною 
проблемою згідно із загальнодержавною 
програмою «Питна вода України на 2006–
2020 роки» [4].

Централізоване господарсько-пит-
не водопостачання. На сьогодні цент-
ралізованим питним водопостачанням 
забезпечено 450 міст, 783 із 891 селища 
міського типу, а також 6490 із 28584 сіль-
ських населених пунктів, що охоплює по-
над 70 % населення України [5].

За матеріалами державного моніто-
рингу, наданими санітарно-епідеміологіч-
ними станціями (СЕС), якість поверхне-

вих вод постійно погіршується внаслідок 
безпосереднього скидання у водойми гос-
подарсько-побутових або промислових 
стічних вод, близько 40 % яких в країні не 
очищується чи не відповідає санітарним 
вимогам. Натомість протягом 2000–2007 
рр. простежується тенденція до зниження 
частки скидання у водойми забруднених 
господарсько-побутових стічних вод з 39 
до 34 %, а промислових – з 42 до 39 %.

Надходячи у водойми, недостатньо 
очищені або неочищені стічні води за-
бруднюють їх завислими частками, ор-
ганічними речовинами, патогенними і 
умовно патогенними бактеріями, віруса-
ми, цистами найпростіших, яйцями гель-
мінтів. З промисловими стічними водами 
у водойми потрапляє значна кількість 
токсичних хімічних речовин.

У водоймах І категорії упродовж вось-
ми років досліджень частка проб води з 
відхиленнями від гігієнічних нормативів 
за санітарно-хімічними показниками 
становила 17–24 %, за мікробіологічними 
– 14–22 %. При цьому кількість проб води, 
у якій виділені збудники інфекційних за-
хворювань, за останні роки значно зни-
зилась з 15 (2000 р.) до 0,8 % (2007 р.). Пік 
відхилень від нормативів досліджуваних 
зразків води з водойм І категорії за кіль-
кістю гельмінтів, небезпечних для люди-
ни, припав на 2004 рік (5,6 %), на сьогодні 
цей показник знизився до 0,2 %.

Водойми ІІ категорії за санітарно-
хімічними показниками не відповідали 
гігієнічним нормативам у 20–21 %, за 
мікробіологічними – у 16–20 % дослід-
жених проб. При цьому кількість зразків 
води зі збудниками інфекційних захво-
рювань також, як і у водоймах І категорії, 
істотно знизилась (з 8,0 % у 2000 р. до 0,7 
% у 2007 р.), тоді як небезпечні для люди-
ни гельмінти були виділені у 15 (2004 р.) 
– 1 % (2007 р.) випадків. 

Найбільш проблемні за екологічним 
станом вододжерела виявлено у Дніпро-
петровській, Донецькій, Запорізькій, Лу-
ганській та Одеській областях. Вони роз-
ташовуються у південному та східному 
регіонах України, де, крім дефіциту воло-
ги та високих температур в теплий період 
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року, забрудненню водойм сприяють ски-
ди господарсько-побутових та промисло-
вих стічних вод без відповідної обробки.

Крім поверхневих водойм, до цент-
ралізованого питного водопостачання 
залучені підземні джерела. Вони є важли-
вим, а подекуди єдиним джерелом водо-
постачання населення, особливо сільсь-
кого. При цьому 50 % підземної води, що 
подається тільки комунальними водопро-
водами, не відповідає чинному стандарту 
на питну воду. В більшості випадків це зу-
мовлено надлишковим вмістом мінераль-
них речовин у водовмісних ґрунтах, де 
формуються підземні води.

Виконані нами дослідження дозволи-
ли ранжирувати хімічні речовини в під-
земних водах за частотою відхилення від 
нормативів у такому порядку: жорсткість 
(60 %) > сухий залишок (48 %) > сульфати 
(29 %) > залізо (17 %) > хлориди (12 %) > 
нітрати (9 %) > марганець (4 %) > фтор (4 
%) > аміак (2 %) [3].

Станом на 2007 рік під наглядом СЕС 
знаходилось 19139 централізованих сис-
тем питного водопостачання. При цьому 
частка водопроводів, які не відповідали 
санітарно-гігієнічним вимогам, з 2001 
до 2004 р. мала тенденцію до зниження і 
складала 6,2–5,0 %, тоді як з 2005 до 2007 
р., навпаки, зафіксовано деяке зростання 
цього показника з 5,0 до 5,3 % (рис. 1). 

 На рис. 2 наведено дані 
щодо санітарного стану пит-
них водопроводів за їх відом-
чим підпорядкуванням. Так, 
протягом 2000–2007 рр. із 
загальної кількості сільських 
водопроводів не відповідали 
санітарно-гігієнічним ви-
могам 8,5–10,5 %. В останні 
роки спостерігалась тенден-
ція до зниження даного по-
казника. Приблизно у 98 % 
з цієї кількості водопроводів 
водозабори підземні, а у 2 % 
– з відкритих водойм.

Частка комунальних во-
допроводів, стан яких відхи-
лявся від вимог санітарних 
норм і правил, також колива-

лася протягом 2000–2005 рр. від 10,2 до 
8,5 % з тенденцією до зниження, тоді як у 
2006–2007 рр. цей показник зріс (8,9–9,6 
%). При цьому 85 (2000 р.) – 91 % (2007 
р.) комунальних водопроводів, що не від-
повідали нормативним вимогам, експлу-
атували підземні водозабори. 

З 3–5 % відомчих водопроводів, які не 
відповідали санітарно-гігієнічним вимо-
гам, частка підземних водозаборів стано-
вила 88–96 %. Причому, як і у попередні 
роки, зберігається тенденція до знижен-
ня кількості відомчих водопроводів з від-
хиленнями від нормативних вимог.   

Як відомо, якість питної води цент-
ралізованих систем водопостачання зале-
жить від якості вихідної води водозаборів, 
ефективності застосовуваних технологій 
її підготовки, методів кондиціювання ар-
тезіанської води, а також стану водопро-
відних мереж і регулярності їх експлуата-
ції.

Основними причинами відхилення 
стану водопроводів від гігієнічних вимог 
протягом 2000–2007 рр. були відсутність 
водоохоронних зон (76–69 %), необхідно-
го комплексу очисних споруд (13–18 %) та 
знезаражувальних установок (16–22 %). 

За вказаний період від загальної кіль-
кості водопроводів, що не відповідали 
санітарним вимогам, відсутність зон сані-
тарної охорони була найбільш характер-

Рис. 1. Динаміка частоти відхилень стану питних 
водопроводів від санітарно-гігієнічних вимог
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ною для сільських водогонів (більше 50 % 
об’єктів). Частка відомчих водопроводів, 
які не мали водоохоронних зон, складала 
11–15 %, а комунальних – 5–8 %. Необхід-
ний комплекс очисних споруд був відсут-
ній у 6–7,5 % сільських, 4–5 % відомчих та 
3–5 % комунальних водопроводів. Відсут-
ність знезаражувальних установок також 
частіше відмічалася на сільських водо-
проводах (11–13 %). Для відомчих і кому-
нальних водогонів цей показник стано-
вив 3–4 та 2–3 % відповідно. 

На рис. 3 представлені дані за 2007 
р. щодо причин невідповідності санітар-
ним вимогам централізованих систем 
водопостачання України різних форм 
підпорядкування, які в основному харак-
теризують загальний стан водопроводів 
протягом восьми років спостережень.

Встановлено, що у більшості регіонів 
основною причиною відхилення ста-
ну водопроводів від гігієнічних вимог є 
відсутність зон санітарної охорони. В 
той же час у Дніпропетровській (100 %), 

Рис. 2. Стан питних водопроводів України у 2000–2007 рр.

Рис. 3. Причини невідповідності стану питних водопроводів України 
гігієнічним вимогам у 2007 р.



ЕТЕВК-2009

38

Черкаській (100 %), Жито-
мирській (85,5 %), Закар-
патській (55,0 %), Львівській 
(55,0 %), Київській (48,6 %) 
областях та місті (м.) Севас-
тополь (50,0 %) значний від-
соток водопроводів не має 
повного комплексу очисних 
споруд. Відсутність знеза-
ражувальних установок ха-
рактерна для багатьох водо-
проводів Івано-Франківської 
(100 %), Донецької (71,2 %), 
Тернопільської (50 %), Лу-
ганської (41,4 %), Жито-
мирської (41,9 %), Закарпат-
ської (40,0 %), Одеської (33 %) 
областей, АР Крим (43,1 %) і 
м. Севастополь (50 %).

Стосовно якості питної 
води, що подається до цен-
тралізованих систем водо-
постачання, то у 2000–2007 
рр. з поміж водопроводів, 
які не відповідали норматив-
ним вимогам, зросла частка 
проб води, що відхилялися за 
санітарно-хімічними показ-
никами (від 11 до 13 %), та 
знизилась (від 5 до 4 %) – за 
бактеріологічними (рис. 4). 

Найбільший відсоток 
проб питної води з відхилен-
нями від санітарно-гігієніч-
них нормативів було зафік-
совано у сільських водопроводах: 15–17 
% за санітарно-хімічними та 6–8 % – за 
бактеріологічними показниками. Остан-
ні протягом восьми років мали тенденцію 
до зменшення, тоді як перші, навпаки, 
зростали. В комунальних водопроводах 
невідповідність проб води за санітарно-
хімічними показниками складала 9–10 %, 
а за бактеріологічними – 3–4 %. Ці показ-
ники у відомчих водопроводах становили 
11–14 % та 4–5 % відповідно. 

На рис. 5 представлено кількість 
нестандартних проб питної води у 2007 р. 
з урахуванням різних форм підпорядку-
вання водопроводів. Ці дані в основному 
характеризують якість води, що подаєть-

ся населенню питними водогонами, про-
тягом інших років спостереження.

 Встановлено, що у 2000–2007 рр. най-
більша кількість проб питної води з водо-
провідних мереж України відхилялася від 
нормативів чинного стандарту за органо-
лептичними показниками (63–72 %). Проби 
питної води з наднормативною загальною 
мінералізацією складали 23–28 %, з пере-
вищенням ГДК хімічних речовин – 10–16 
%, а з надлишковим вмістом нітратів – 4–7 
%. Вищезгадані показники, окрім органо-
лептичних властивостей, у 2007 р. мали 
тенденцію до зменшення (рис. 6). 

Протягом періоду досліджень також 
спостерігалося зниження частки проб 

Рис. 4. Частота відхилення якості питної води водопроводів 
України від нормативних вимог (2000–2007 рр.)

Рис. 5. Відсоток нестандартних проб води 
у централізованих системах водопостачання в 2007 р.
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питної води з перевищенням мікробіоло-
гічних показників (в основному за колі-ін-
дексом).

У 2007 р. найгірша якість питної води 
в системах централізованого водопоста-
чання з відхиленням проб води від норм 
і правил державного стандарту за сані-
тарно-хімічними показниками реєстру-
валася у Луганській (35,1 %), Запорізькій 
(20,0 %), Дніпропетровській (19,6 %), Ми-
колаївській (17,5 %), Херсонській (16,1 %) 
та Київській (15,7 %) областях. Бактеріо-
логічне забруднення проб питної води, 
яке перевищує нормативи, частіше фік-
сувалося у Тернопільській (7,4 %), Закар-
патській (7,3 %), Харківській (7,2 %) Він-
ницькій (7,0 %), Миколаївській (6,9 %) та 
Кіровоградській (5,6 %) областях.

Отже, результати досліджень показа-
ли, що більше 5 % систем централізовано-
го водопостачання України не забезпечує 
населення якісною питною водою. Якщо 
відхилення від стандарту за мікробіологіч-
ними показниками протягом 2000–2007 
рр. зменшились з 5 до 4 %, то за санітар-
но-хімічними, навпаки, збільшились з 11 
до 13 %. Така ж закономірність відмічена і 
відносно поверхневих водойм, які на сьо-
годні є основним ресурсом питної води. 

Прослідковується позитивна тенденція 
до зменшення кількості об’єктів, які ма-
ють випуски стічних вод у водойми без 
відповідної очистки (34–39 %).

Найчастіше централізовані водопро-
води не відповідали нормативам внаслі-
док відсутності зон санітарної охорони 
(76–69 %). Крім того, 13–18 % їх не мали 
необхідного комплексу очисних споруд, а 
16–22 % – знезаражувальних установок. 
При цьому сільські водопроводи найбіль-
ше відхилялися за вищезазначеними по-
казниками.

До 17 % сільських водопроводів не 
відповідали нормативам за санітарно-
хімічними показниками та біля 7 % – за 
бактеріологічними. У комунальних ці від-
хилення становили до 10 та біля 3 % від-
повідно, а у відомчих – більше 12 та біля 5 
% відповідно.

Відхилення якості водозаборів питної 
води від гігієнічних нормативів за сані-
тарно-гігієнічними показниками постій-
но реєструвалися у Луганській, Запорізь-
кій, Дніпропетровській, Миколаївській, 
Херсонській та Київській областях, за 
бактеріологічними – у Тернопільській, За-
карпатській, Харківській, Вінницькій, Ми-
колаївській та Кіровоградській областях.

Рис. 6. Динаміка частоти відхилень проб питної води від нормативів за санітарно-хімічними 
показниками з водопровідних мереж України (2000–2007 рр.)
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Децентралізоване господарсько-
питне водопостачання. 

Децентралізованим водопостачанням 
забезпечується 30 % населення України, 
яке споживає для господарсько-питних 
потреб ґрунтові та джерельні підземні 
води.

Ґрунтові води, забір яких здійснюєть-
ся за допомогою шахтних колодязів та ін-
дивідуальних свердловин (трубчаті коло-
дязі), є ненапірними, характеризуються 
змінним режимом та більш-менш постій-
ним фізико-хімічним складом. У зв’язку з 
інтенсивною господарською діяльністю 
цей водоносний горизонт часто забруд-
нений залишками мінеральних добрив, 
пестицидами, солями важких металів, 
нафтопродуктами тощо.

Інший тип підземних вод – це джере-
ла, які самостійно виходять на поверхню. 
Вони характеризуються малою мутніс-
тю та високими санітарними якостями 
порівняно з поверхневими водами. Для 
забору джерельної води використовують-
ся каптажі [6, 7]. 

За даними Національної доповіді про 
стан навколишнього природного середо-
вища в Україні [2], 5,7 млн. людей у містах 
та 11,7 млн. сільських жителів користу-
ються послугами децентралізованого гос-
подарсько-питного водопостачання. При 
цьому підземна вода зазвичай викорис-
товується без додаткової обробки. Належ-
ний облік забору води водоспоживачами, 
як і контроль якості, з громадських систем 
децентралізованого водопостачання про-
водиться нерегулярно, а з індивідуальних 
– майже відсутній. 

Відомо, що підземні води більш захи-
щені від впливу результатів діяльності 
людини, ніж поверхневі, але на сьогодні в 
Україні констатована серйозна тенденція 
до погіршення їх якості [8]. 

За даними державного моніторингу, 
наданими СЕС протягом 2000–2007 рр., 
системи децентралізованого (місцевого) 
водопостачання (рис. 7) найбільш по-
ширені у сільських населених пунктах 
і включають колодязі (95,5 %), індиві-
дуальні свердловини (3,3 %) та каптажі 
(1,2 %).

 Найбільше число колодязів розташо-
вано у Хмельницькій (19,6 %), Сумській 
(14,7 %), Вінницькій (13,4 %), Харківсь-
кій (8,2 %) та Волинській (7,4 %) областях. 
Каптажі в основному використовуються у 
Закарпатській (45,0 %) та Тернопільській 
(21,2 %), а свердловини – в Житомирській 
(33,4 %), Київській (21,2 %) та Тернопіль-
ській (12,5 %) областях.

У децентралізованих системах водо-
постачання частота відхилень проб пит-
ної води від нормативів (рис. 8) за сані-
тарно-хімічними показниками протягом 
2000–2005 рр. мала тенденцію до зрос-
тання з 27 до 32 %, у 2006 р. була стабіль-
ною, а у 2007 р. – знизилась і становила 
31 %. Бактеріологічні показники такої 
води протягом восьми років досліджень 
поступово покращувались. Так, частка 
проб питної води, яка не відповідала нор-
мативам, зменшилась з 24 (2000 р.) до 20 
% (2007 р.). 

За період спостереження (2000–2007 
рр.) в колодязях та індивідуальних свер-
дловинах було відмічено достовірне пере-
вищення числа проб води, що відхиляла-
ся за санітарно-хімічними показниками 
порівняно з бактеріологічними. У коло-
дязях ця різниця становила 1,1–1,5 рази 
(29–35 та 21–26 % проб відповідно), в 
свердловинах – 1,6–2,4 рази (12–17 та 6–
10 % проб відповідно). Вода з каптажів, 
навпаки, в 1,1–1,5 рази більш забруднена 
бактеріологічно (18–21 та 23–30 % проб 
відповідно). Найбільша кількість нестан-
дартних проб виявилася у питній воді з 
колодязів, а найменша – у воді з індиві-

Рис. 7. Системи децентралізованого 
водопостачання України
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дуальних свердловин. Вода 
з каптажів займає проміж-
не місце за цим показни-
ком. Встановлена законо-
мірність співвідношення 
нестандартних проб питної 
води за хімічними та бак-
теріологічними показни-
ками зберігалася у всі роки 
спостереження, в тому чис-
лі і у 2007 р. (рис. 9).

Аналіз проб питної води 
із децентралізованих систем 
водопостачання свідчить, 
що невідповідність їх сані-
тарним нормам фіксується у 
всіх областях України. У 2007 
р. найбільший відсоток від-
хилень проб води з цих сис-
тем за санітарно-хімічними 
показниками відмічався в м. 
Севастополь (61,8 %), Сумсь-
кій (57,9 %), Луганській (55,7 
%), Харківській (52,3 %), Пол-
тавській (46,7 %), Одеській 
(45,8 %), Чернігівській (43,7 
%) та Донецькій (42,9 %) об-
ластях; за бактеріологічни-
ми – в м. Севастополь (87,5 
%), Луганській (36,2 %), АР 
Крим (34,4 %), Івано-Фран-
ківській (35,3 %), Сумській (31,4 %), Хар-
ківській (31,6 %) та Чернігівській (29,5 %) 
областях (рис. 10).

Якщо розглядати відхилення проб води 
від нормативів за типами децентралізо-
ваних систем водопостачання, то вода 

Рис. 8. Відсоток проб питної води з відхиленнями від санітарних норм у децентралізованих 
системах водопостачання

Рис. 9. Відсоток нестандартних проб питної води з різних 
типів децентралізованих систем водопостачання (2007 р.)

Рис. 10. Якісні показники води децентралізованих 
систем водопостачання в найбільш проблемних 

областях України (2007 р.)
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із свердловин є найбільш забрудненою 
за санітарно-хімічними показниками у 
Донецькій (81 %), Запорізькій (83 %) та 
Черкаській (67,6 %) областях. Більше 20 
% проб води із свердловин не відповіда-
ють нормам і правилам у Житомирській, 
Київській, Луганській, Миколаївській, 
Одеській та Рівненській областях. 

Майже половина досліджених проб 
води з колодязів має відхилення від сані-
тарних норм за комплексом показників 
у АР Крим, Донецькій, Житомирській, 
Київській, Кіровоградській, Луганській, 
Одеській, Полтавській, Сумській, Хар-
ківській і Чернігівській областях.

Значне забруднення проб води із кап-
тажів за санітарно-хімічними та бак-
теріологічними показниками відмічено у 
Івано-Франківській (48 та 27 % відповід-
но), Луганській (56 та 57 % відповідно), 
Одеській (52 та 29 % відповідно), Черкась-
кій (47 та 29 % відповідно) областях та у м. 
Севастополь (52 і 80 % відповідно).

Підсумовуючи вищевикладене за-
значимо, що децентралізовані системи 
водопостачання найбільш поширені у 
сільських населених пунктах, де вони 
представлені в основному колодязями. За 
даними досліджень в середньому біля 30 
% проб води мали відхилення від норма-
тивів за санітарно-хімічними показника-
ми та біля 20 % – за бактеріологічними.

Протягом 2000–2007 рр. у децентралізо-
ваних системах водопостачання відмічало-
ся поступове зменшення числа проб води з 
відхиленнями за бактеріологічними показ-
никами. Санітарно-хімічні показники у 
воді погіршились порівняно з 2000 р., але 
в останні один – два роки стабілізувались, 
залишаючись все ж на високому рівні.

За комплексом санітарно-хімічних та 
бактеріологічних показників невідповід-
ність проб води нормативам в децент-
ралізованих системах водопостачання 
найчастіше фіксувалась у м. Севастополь, 
Сумській, Луганській, Харківській та Чер-
нігівській областях.

Нормативні документи у сфері пит-
ного водопостачання.

Для забезпечення населення України 

якісною питною водою важливе значен-
ня має питання удосконалення вітчиз-
няної нормативної бази, гармонізації її 
з відповідними світовими стандартами, 
насамперед з Директивою 98/83/ЄС.

Сьогодні в Україні діє одночасно два 
нормативних документи, які регламенту-
ють якість питної води: ГОСТ 2874–82 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и кон-
троль за качеством» та ДСанПіН 136/1940 
«Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості 
води централізованого господарсько-пит-
ного водопостачання». ДСанПіН поетапно 
впроваджується з 1996 року, в ньому збіль-
шена кількість нормативів (28 – в ГОСТі, 56 
– в ДСанПіНі), які для деяких показників 
стали жорсткішими, з’явилися рекоменда-
ції відносно показників фізіологічної пов-
ноцінності мінерального складу води. Про-
те, більше 10 років він не впроваджений в 
повному обсязі в практику питного водо-
постачання внаслідок нездатності застарі-
лих технологій водопідготовки забезпечити 
потрібну якість питної води, відсутності не-
обхідного обладнання на водоканалах та во-
допровідних станціях для контролю якості 
питної води, непідготовленості спеціалістів 
до визначення у воді окремих хімічних ре-
човин і мікроорганізмів та ін. [9].

Нами проведено порівняння діючого в 
Україні ДСанПіНу 136/1940 з Директивою 
ЄС, національними стандартами Германії, 
Англії та нормативами США, ВООЗ віднос-
но відносно кількості показників, їх пере-
ліку, гранично допустимих концентрацій у 
воді та ін. Аналіз показав, що за кількістю 
нормативів український документ відріз-
няється від Директиви ЄС: в ДСанПіН 
– 56, а в Директиві – 30 обов’язкових та 
18 індикаторних показників, безпечність 
підвищення яких оцінюється в кожному 
конкретному випадку. ДСанПіН містить 
значну кількість нормативів, які є більш 
жорсткими, навіть порівняно з нормати-
вами США. Останні носять рекомендова-
ний характер, а їх перелік не відповідає 
переліку Директиви ЄС.

Тому нами розроблені зміни і допов-
нення до ДСанПіНу 136/1940, які набли-
жують вітчизняний документ до Європей-
ських стандартів. Разом з тим в ДСанПіНі 
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збережені традиційні підходи при конт-
ролі якості питної води за пріоритетними 
показниками, які сьогодні впроваджені в 
практику питного водопостачання.

В ДСанПіНі порівняно з Директивою 
ЄС залишені нормативи інтегральної 
оцінки вмісту у воді органічних речовин 
(загальний органічний вуглець та пер-
манганатна окислюваність). Контроль 
якості води за вказаними індикаторними 
показниками дозволяє скоротити кіль-
кість тих з них, які визначають органіч-
не забруднення води. ДСанПіН дає мож-
ливість встановлення індивідуальних 
нормативів якості питної води для різних 
водопроводів, зокрема для органолептич-
них показників, пестицидів, алюмінію, 
загальної жорсткості, сухого залишку і 
хлоридів. Відповідно до ДСанПіНу нор-
мативи вказаних показників (крім пес-
тицидів) в конкретних ситуаціях можуть 
бути менш жорсткими, але відповідати 
рівням, безпечним для здоров’я спожи-
вачів. Такий підхід був закладений ще 
в СРСР (ГОСТ 2874–82) та може бути ос-
новою для впровадження регіонального 
нормування якості питної води, що є про-
гресивним та впроваджено в США.

В ДСанПіНі визначено, що перелік 
пестицидів, які контролюються, встанов-
люють індивідуально для кожного водо-
проводу, тобто предметом моніторингу 
можуть бути тільки наявні у даному дже-
релі водопостачання пестициди, а це, у 
свою чергу, відповідає Директиві ЄС.

При розробці змін до ДСанПіНу врахо-
вані вимоги «Методических указаний по 
санитарному контролю за применением 
и эксплуатацией обратноосмотических 
опреснительных установок» від 17.10.80 
№2261–80. У згаданому документі відмі-
чено, що якість води після опріснюваль-
них установок повинно відповідати вимо-
гам ГОСТу 2874–82, а також додатковим 
гігієнічним вимогам до сольового вмісту 
(загальна мінералізація, кальцій, луж-
ність та жорсткість).

Нині відомо, що тривале споживан-
ня води з низькою мінералізацією (сухий 
залишок в межах 50–100 мг/дм3) може 
викликати порушення водно-електролі-

тичного балансу та обміну мінеральних 
речовин. Так, за результатами досліджень 
з лабораторними тваринами та за участю 
волонтерів встановлено, що систематич-
не вживання дистильованої води призво-
дить до порушення водно-електролітич-
ного гомеостазу, викликаного реакцією 
осморецепторного поля печінки, яке сти-
мулює підвищений викид натрію в кров. 
Це явище супроводжується перерозподі-
лом води між зовнішньоклітинною та 
внутрішньоклітинною рідинами. Ниж-
ньою межею мінералізації, яка підтримує 
гомеостаз адаптивними реакціями є 100 
мг/дм3. Відповідно до результатів інших 
досліджень, мінералізація 40–50 мг/дм3  
не рекомендується для знесоленої пит-
ної води, оскільки викликає у тварин ряд 
відхилень, несприятливих для організму. 
Зокрема, зниження вмісту хлоридів у де-
яких середовищах та АТФ в печінці, мен-
шу збудженість нервової системи, менше 
поглинання І131 щитоподібною залозою, 
триваліший гексеналовий сон та ін. Вихо-
дячи з експериментальних досліджень та 
літературних даних, не рекомендується 
вживання води з мінералізацією менше 
100 мг/дм3. Таким чином, оптимальна ве-
личина сухого залишку складає 200–400 
мг/дм3 [6, 10].

У змінах до ДСанПіНу 136/1940 особ-
лива увага приділена водам, які підля-
гають у процесі очистки знесоленню, 
та, відповідно з МУ №2261–80, підляга-
ють обов’язковому насиченню макро- та 
мікроелементами до необхідних рівнів 
після відповідної очистки. Також відміче-
на необхідність виробництва фізіологіч-
но повноцінної за мінеральним складом 
питної води, але ця вимога носить реко-
мендований характер. Перелік показни-
ків фізіологічної повноцінності для зне-
соленої питної води поділений у змінах до 
ДСанПіНу на обов’язковий (відповідно з 
МУ № 2261–80 – сухий залишок, кальцій, 
загальна лужність, загальна жорсткість) 
та рекомендований (відповідно до ДСан-
ПіНу та іншої нормативної та наукової лі-
тератури – магній, йод, фтор).

Отже, для забезпечення якісної питної 
води відповідно до Європейських стан-
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дартів нами підготовлено нормативний 
документ, який відповідає вітчизняним 
стандартам, враховує особливості ук-
раїнських вододжерел та доповнений 
нормативами з Директиви ЄС.

Висновки. Таким чином, результати 
дослідження показали, що проблеми во-
допостачання населення та якості питної 
води значно загострилися, особливо в ос-
танні роки, і потребують комплексного ви-
рішення. Основна кількість водоочисних 
споруд була побудована понад 40–50 років 
тому й морально застаріла. На більшості 
з них застосовуються недосконалі техно-
логії, реагенти і матеріали, що не здатні 
перешкоджати попаданню у питну воду 
речовин, дія яких на організм людини 
може негативно вплинути на її здоров’я. 
Важливим залишається питання надій-
ного знезараження води, особливо з ура-
хуванням теперішнього стану водоводів і 
розподільних мереж, які є постійною за-
грозою вторинного забруднення води. 

У створеній ситуації стає найбільш 
актуальним питання розширення вико-
ристання підземних (прісних) вод для цен-
тралізованого питного водопостачання 
населення, удосконалення технологічних 
процесів водопідготовки (очистка та зне-
зараження) на водозаборах з відкритих 
водойм, а також удосконалення та широ-
ке впровадження методів кондиціювання 
води підземних джерел, знезараження, 
пом’якшення, знефторювання та ін.

Серед заходів, які дають можливість 
значно покращити якість питної води, 
суттєве значення має розширення вико-
ристання індивідуальних та колективних 
установок (пристроїв) по доочистці води 
для питних потреб у місцях її безпосеред-
нього використання.

Вода третини децентралізованих сис-
тем водопостачання має відхилення від 
гігієнічних нормативів, внаслідок чого 
населення, насамперед сільське, спожи-
ває некондиційну питну воду. До хімічних 
речовин, які найчастіше виявляються у 
наднормативній кількості у такій воді, на-
лежать нітрати, залізо і марганець. Для ба-
гатьох регіонів характерним є підвищений 
вміст у воді децентралізованих систем во-

допостачання органічних речовин. Серед 
антропогенних забруднювачів води, особ-
ливо з колодязів, нерідко фіксуються на-
фтопродукти, феноли, пестициди тощо.

Виходячи із санітарного стану та якості 
питної води децентралізованих систем во-
допостачання, можна констатувати, що 
цей вид водопостачання в країні є найбільш 
проблемним. Якщо шляхом кип’ятіння та-
кої води можна забезпечити її епідеміоло-
гічну безпеку, то покращити хімічний склад 
питної води в умовах децентралізованого 
водопостачання практично неможливо. 
Доочищення питної води з використанням 
побутових фільтрів у водоспоживачів, що 
мешкають у сільській місцевості, не набу-
ло широкого розповсюдження. Натомість 
відмовитися від децентралізованого водо-
постачання, яке є традиційним для сіль-
ського населення, та повсюдно перейти на 
централізоване водопостачання, навіть на 
віддалену перспективу, нереально. Нині 
більш доцільно впроваджувати на селі 
павільйони бюветної роздачі питної води з 
артезіанських свердловин, які набувають 
поширення у містах, застосовувати пере-
сувні локальні установки з доочищення 
питної води, ширше забезпечувати насе-
лення фасованою питною водою за ціною 
нижчою, ніж в містах тощо. Реалізація за-
значених альтернативних засобів водопос-
тачання сприятиме покращенню водоза-
безпечення сільського населення якісною 
питною водою.

З метою гармонізації української нор-
мативної бази відносно якості питної води 
з Директивою ЄС нами підготовлені змі-
ни і доповнення до ДСанПіН 136/1940, в 
яких збережено перелік показників, пріо-
ритетних для наших вододжерел та які 
враховують регіональні особливості краї-
ни. Цей документ розширений за раху-
нок нормативів відповідно до Директиви 
98/83/ЄС. Після затвердження доповнень 
та змін до ДСанПіНу, останній повинен 
стати базовим при розробці ДСТУ на воду 
централізованого питного водопостачан-
ня, що передбачено відповідно до Закону 
України від 3 березня 2005 р. №2255-IV 
«Про Загальнодержавну програму „Питна 
вода України” на 2006–2020 роки.
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Проблемы оптимизации качества 
потребляемой населением питье-
вой воды – это проблемы, в первую 

очередь,  управления водоснабжением в 
государстве, экономического благополу-
чия его населения и состояния водных 
ресурсов страны. На этом, в частности, 
акцентировано внимание специалистами 
ООН в ежегодном «Докладе о развитии че-
ловека – 2006. Что кроется за нехваткой 
воды: власть, бедность и глобальный кри-
зис водных ресурсов»  и представленном в 
этом году на V Всемирном Водном фору-
ме в Стамбуле докладе «Вода в изменяю-
щемся мире». О самом серьезном отноше-
нии мирового сообщества к проблемам не 
только количества, но и качества питье-
вой воды  свидетельствует и отмеченное в 

2008 году  50-летие со дня выхода первого 
документа Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), посвященного этой 
проблеме – «Международные стандарты 
для питьевой воды» /1958г; 1963г; 1971г/ 
(с 1984г – «Рекомендации по управлению 
качеством питьевой воды /1984г, 1994, 
2004г/). К основным особенностям треть-
его издания ВОЗ «Руководства по управ-
лению качеством питьевой воды» (2004г 
– Рекомендации [1]) можно отнести:

акцентирование внимания лиц, при-
нимающих решения по водообес-
печению населения, на важности 
регламентации загрязняющих воду 
токсических микрокомпонентов (в том 
числе – вносимых в воду  в процессе ее 
обработки или появляющихся в воде 

•
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на разных этапах обработки и достав-
ки потребителям),
усиленное внимание к совершенство-
ванию аналитических методов  конт-
роля химических загрязнителей воды 
и, в частности, побочных продуктов ее 
дезинфекции, 
обоснование важности и необходи-
мости разработки и внедрения Планов 
обеспечения безопасности питьевой 
воды, основанных на концепции рис-
ков, в штатных и экстремальных ситу-
ациях, а также
«легализацию» специальных методов 
оптимизации водообеспечения насе-
ления (путем применения водоочист-
ных систем/устройств индивидуаль-
ного и коллективного пользования, 
расфасованной питьевой воды). 
В развитие этих положений первого 

тома третьего издания Руководства спе-
циалисты ВОЗ уже подготовили и издали 
ряд монографий, в 2008 году – «Допол-
нение» [1], в 2009 году создали целевую 
группу по изучению нового типа антро-
погенных загрязнителей воды – фармако-
логических препаратов и средств личной 
гигиены [2]. Задача настоящей работы 
– провести сравнительный анализ сов-
ременного состояния регламентации ка-
чества питьевой воды в ряде стран мира. 
Это представляется актуальным в связи 
с достаточно интенсивным развитием 
различных типов водообеспечения насе-
ления и продолжающимся загрязнением 
водоисточников при отсутствии «новой» 
воды и новых источников питьевой воды 
на земле. Рассмотрение вопроса предла-
гается по типам водообеспечения насе-
ления с учетом положений последнего 
издания Руководства ВОЗ по управлению 
качеством питьевой воды. В работе ис-
пользована методология системного под-
хода, которая требует рассмотрения как 
готового продукта – питьевой воды (ПВ), 
так и ее связи с качеством воды в водоис-
точниках, собственно производством ПВ 
и перспективами его развития. Считаем 
важным отметить, что в традициях оте-
чественной гигиенической науки всегда 
было параллельное и одновременное со-

•

•

•

вершенствование требований к ПВ и раз-
работка правил санитарии при ее произ-
водстве и транспортировке, которые бы 
реально позволили соблюдать установ-
ленные требования к ПВ. Этот принцип 
и сейчас широко применяется во всем 
мире. Да и методическая схема обосно-
вания предельно допустимых концентра-
ций токсичных (ядовитых) веществ в воде 
(ПДК) также впервые  разработана оте-
чественными учеными; она же, с уточне-
ниями, продиктованными современным 
уровнем развития научных знаний, ис-
пользуется и в настоящее время. Именно 
этот показатель – ПДК для токсичных ве-
ществ в воде – приобрел ведущее значе-
ние в оценке качества воды и разработке 
стандартов ПВ во всем мире со средины 
ХХ столетия.

1. Централизованное хозяйственно-
питьевое водоснабжение. Социальная 
значимость в современном мире задачи 
развития  этого типа водообеспечения 
населения определяет его судьбу в значи-
тельно большей степени, чем разработан-
ность реальных технологий водообработ-
ки, на что особое внимание обращалось и 
на V Всемирном Водном Форуме (2009г). 
Это обусловлено, в первую очередь, про-
грессирующим загрязнением водоисточ-
ников и совершенствованием научных 
знаний о влиянии компонентов воды на 
здоровье населения и биоты. Достаточно 
новой проблемой, относящейся к оценке 
качества водоисточников, является уста-
новление фактов присутствия в них раз-
личных фармакологических препаратов 
и реагентов, которые широко использу-
ются как средства личной гигиены (дезо-
доранты, стиральные порошки, шампу-
ни, моющие средства и т.д. – 1 л сточных 
вод загрязняет, по меньшей мере, 8 л  
воды из поверхностных водоисточников 
[1]). Исследования по данной проблеме 
начались в США еще в 90-е годы прошло-
го века и достаточно длительное время  
представляли только научный интерес. 
Однако, результаты аналогичных иссле-
дований в других странах мира – в Герма-
нии, Японии, Канаде, Индии, Голландии и 
т.д., позволили  констатировать: с неочи-
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щенными или недостаточно очищенны-
ми сточными водами от больниц и жилых 
домов, от ряда предприятий и сельскохо-
зяйственных ферм в водоемы поступает 
значительное количество таких препа-
ратов и реагентов, которые уже сейчас 
чрезвычайно опасны для биоты. Гор-
мональные и генетические нарушения, 
снижение чувствительности патогенных 
микроорганизмов к дезинфектантам и 
антибиотикам, как и эффективности 
даже самых новых антибиотиков для че-
ловека – все это и много других измене-
ний биоты в  водоемах являются результа-
том присутствия в воде многочисленных 
ксенобиотиков, в том числе – остаточных 
количеств фармакологических препара-
тов. Стратегическая линия ВОЗ – увели-
чение количества барьеров на пути как 
сточных вод, сбрасываемых в водоемы, 
так и ПВ, поступающих в каждый дом, 
а также разработка адекватных анали-
тических методов исследования загряз-
няющих веществ, установление индика-
торных показателей для отдельных групп 
загрязняющих веществ (и их ПДК) и вве-
дение последних в перечни контролиру-
емых параметров качества ПВ [1, 2]. Уже 
в 2009г  в Канаде утверждены ПДК для 4 
реагентов – компонентов косметических 
средств, присутствие которых подлежит 
обязательному контролю в воде (сточной, 
водоисточников, питьевой). Завершается 
обсуждение материалов токсикологичес-
ких исследований, обоснования ПДК и 
расширенного перечня контролируемых 
антропотехногенных загрязнителей воды 
в США и странах ЕС  [3–5]. 

В Украине по данным официальной 
статистики в водоемы, используемые для 
получения питьевой воды, сбрасывается 
около 40% неочищенных хозяйственно-
бытовых и промышленных сточных вод; 
на 75% водозаборов из поверхностных 
источников отсутствуют санитарные ох-
ранные зоны и на 15% отсутствуют не-
обходимые очистные сооружения. До 
настоящего времени не принят Техничес-
кий регламент, разработанный на основе 
Директивы  Совета Европейского Сою-
за 98/83/ЕС по качеству воды, предна-

значенной для потребления человеком. 
Предложенные взамен проекты докумен-
тов, содержащие параметры природных 
компонентов воды в значениях, которые 
порой в 500 раз меньше ПДК, не обосно-
ваны токсикологическими исследовани-
ями и не имеют аналогов в мире. Изуче-
ние экологических проблем и влияния на 
здоровье потребителей воды присутствия 
новых антропогенных загрязнителей, 
фармакологических препаратов в водо-
источниках и ПВ, в сточных водах, как 
и исследования путей устранения таких 
веществ из воды,  практически не прово-
дятся.

2. Дополнительная очистка воды, 
подаваемой системами централизован-
ного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения (в основном – по причине сниже-
ния санитарно-технического состояния 
трубопроводов), как и при децентрали-
зованном водоснабжении, широко ис-
пользуется во всем мире для улучшения 
водообеспечения населения уже более 
трех десятилетий. В последние годы этот 
способ оптимизации качества ПВ реко-
мендован и специалистами ВОЗ – как 
увеличивающий количество барьеров 
для загрязнителей на пути воды к пот-
ребителям и эффективно реализующий 
концепцию рисков в водоснабжении. При 
этом требования к качеству ПВ – незави-
симо от наличия или отсутствия таких 
устройств, остаются неизменными. Тогда 
как регламентация требований к проведе-
нию испытаний водоочистных устройств 
ужесточается [6,7], что обусловлено как 
актуальностью проблемы угрозы актов 
терроризма, так и вышеприведенны-
ми данными о потенциально опасных 
«новых» антропогенных загрязнителях 
воды.

Принятые в Украине документы, рег-
ламентирующие требования к качеству  
ПВ - СанПиН 383-96 (136/1940–97) и За-
кон Украины «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении», как и ГОСТ 2874–82, со-
держат определение того, что именуют 
«питьевой водой»: это «вода, которая по 
органолептическим свойствам, хими-
ческому и микробиологическому составу 
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и радиологическим показателям соот-
ветствует требованиям государственно-
го стандарта и санитарному законода-
тельству». Именно на соответствие этим 
требования проверяется дополнительно 
очищенная вода, которую в различных 
городах Украины производят предста-
вители частного бизнеса уже практичес-
ки 20 лет. Однако, в отличие от других 
стран, стандарты для оценки структуры, 
компонентов и эффективности работы 
устройств для дополнительной очистки 
воды (как бытовых, так коллективного 
пользования, внутридомовых систем до-
полнительной очистки водопроводной 
воды с «третьим краном» на кухне) отсутс-
твуют (имеются лишь Санитарные пра-
вила ДСП 2.2.4-003–98 «Гігієнічна оцін-
ка водоочисних пристроїв, призначених 
для застосування у практиці питного 
водопостачання», которые в принципе 
не могут быть использованы органами 
госпотребстандарта при сертификации 
этой продукции). Поэтому до настоящего 
времени экспертизу новых технологий, 
используемых в производстве  дополни-
тельно очищенной воды, производят по 
документам, разработанным еще тогда, 
когда эти технологии отсутствовали. То 
же относится и к методам и средствам об-
работки и обеззараживания, дезинфек-
ции блоков/элементов – новых фильтру-
ющих, ионообменных материалов и т.д. 
Проект Технического регламента по ка-
честву воды, предназначенной для пот-
ребления человеком, разработанный на 
основе Директивы  Совета Европейского 
Союза 98/83/ЕС, до настоящего времени 
не принят, а ведь именно в его развитие и 
предполагалось создание соответствую-
щих стандартов проведения испытаний 
всех новшеств, предлагаемых для опти-
мизации качества ПВ.

3. Бутилированная ПВ (БПВ) в тече-
ние последних десятилетий стала обыч-
ным способом удовлетворения потреб-
ностей людей в питье, для приготовления 
пищи, др. Несмотря на существующие от-
личия нормативов для показателей качес-
тва и даже требований к наименованию 
для различных БПВ, принципиальных 

отличий  в государственных требовани-
ях к ПВ и БПВ в развитых странах мира 
на самом деле нет: все воды, используе-
мые для питья, должны соответствовать 
требованиям к ПВ. Это относится и к ре-
комендациям ВОЗ, и к нормативной базе 
в Европе, США, Японии, Китае и т.д. И в 
Украине, согласно Закону о питьевой воде 
и питьевом водоснабжении, «бутилиро-
ванная (фасованная) питьевая вода – это 
питьевая вода …  в герметичной таре». То 
есть, это вода, эпидемически безопасная 
и благоприятная по органолептическим 
свойствам, химически и радиологически 
безвредная, что устанавливается мето-
дами классических токсикологических 
исследований с использованием адекват-
ных моделей [8]. И это соответствует тре-
бованиям Комиссии Codex Alimentarius, 
разработавшей «Общий стандарт для 
бутилированных /расфасованных пить-
евых вод (отличных от минеральных вод) 
Codex Stan 227–2001», дополнением к ко-
торому является Кодекс по гигиенической 
практике для производителей таких вод 
(САС RCP 48–2001). Эти стандарты ООН 
призывает все страны поддерживать и 
принимать в качестве национальных, го-
сударственных, ибо их вклад в обеспече-
ние качества товаров в продовольствен-
ной торговле признан  во всем мире, а 
«безопасность бутилированной питьевой 
воды, как и пищевой продукции – клю-
чевые проблемы национальной важнос-
ти и безопасности» (ВТО, 1985г). Такие 
принципы регламентации качества БПВ 
никак не согласуются с мнением, быту-
ющим в нашей стране, относительно на-
личия международных (=универсальных) 
требований к качеству БПВ, а также пред-
ложениями ввести особые методы «тести-
рования» ПВ и ужесточить параметры их 
качества. Логическим завершением тако-
го представления является предположе-
ние о реальности различных нормативов 
для показателей качества водопроводной 
ПВ и БПВ, т.е. утверждение о необходи-
мости предоставлять одним людям ПВ 
«из крана», а другим – воду улучшенного 
качества, что противоречит логике раз-
вития современной цивилизации. 



Изменения, реально произошедшие 
в последние десятилетия в восприятии 
населением качества водоснабжения, 
породили в управлении им очевидные 
трудности и риски. Обусловлены они в 
значительной степени столкновением 
старых представлений («государство обя-
зано обеспечить») с новыми условиями 
развития и теоретического равноправия 
различных форм собственности. Регу-
лятором производства альтернативных 
методов водообеспечения населения яв-
ляется рынок, тогда как адекватную гар-
монизацию отечественных подходов к 
оптимизации водообеспечения населе-
ния с зарубежными обязано проводить 
государство. Важнейшими предпосылка-
ми для этого могут быть создание совре-
менной информационной базы (на госу-
дарственном, а не только на английском 
языке) и ранжирование приоритетности 
государственных мероприятий.
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Наличие в природной воде, исполь-
зуемой для получения питьевой 
воды, природных органических 

соединений (ПОС) в значительной сте-
пени определяет технологию водопод-
готовки и, в конечном счете, качество 
питьевой воды. При этом существенное 
значение имеет определение доли ПОС 
или растворенного общего органичес-
кого углерода (РООУ), который является 
биологически деградируемым или до-
ступным. Биодоступность общего орга-
нического углерода (ООУ) является важ-

ным фактором, влияющим на качество 
воды в распределительных системах во-
доснабжения [1–3]. Наличие ПОС в био-
доступной форме в питьевой воде может 
приводить к неприятному запаху и вкусу, 
быть причиной образования токсичных 
продуктов дезинфекции, преимущест-
венно тригалоидметанов и галоидуксус-
ных кислот, обусловливать биообраста-
ние систем водоснабжения.

В зависимости от метода определе-
ния различают два типа биологически 
доступного органического углерода: био-

ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В ВОДЕ БИОЛОГИЧЕСКИ ДОСТУПНОГО 
ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В ПРОЦЕССАХ ВОДОПОДГОТОВКИ

Клименко Н.А., Козятник И.П., Савчина Л.А.
Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины, Киев, Украина

Биодоступность общего органического углерода является важным фактором, влияю-
щим на качество воды в распределительных системах водоснабжения. В работе иссле-
довано содержание биологически доступного органического углерода в нескольких видах 
вод (речной, артезианской, водопроводной, модельной) и его изменение в процессе обра-
ботки воды различными методами.

ЗМІНА ВМІСТУ У ВОДІ БІОЛОГІЧНО ДОСТУПНОГО ОРГАНІЧНОГО 
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Біодоступність ЗОВ є важливим чинником, що впливає на якість води в розподільних 
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Biodegradability of TOC is the most important factor, which influences on the water quality 
in drinking water distribution systems. Content of BDOC in different water samples (river, 
artesian, tap and model) and its change during treatment by different methods was investigated 
in this work. 
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логически деградируемый органический 
углерод и ассимилируемый органичес-
кий углерод (АОУ). Биологически дегра-
дируемый органический углерод (БДОУ) 
– это часть органического углерода, ко-
торая минерализуется гетеротрофными 
микроорганизмами. Величину биоло-
гически деградируемого органического 
углерода измеряют путем определения 
разницы между начальной и конечной 
концентрацией общего органического 
углерода после инкубации со смешан-
ной популяцией микроорганизмов. Ас-
симилируемый органический углерод 
– это та часть биодоступного органичес-
кого углерода, которая превращается в 
клеточную биомассу.

Для поверхностных источников цен-
трализованного питьевого водоснаб-
жения Украины роль природных орга-
нических веществ, как в технологии 
подготовки питьевой воды, так и в ее 
конечном качестве является чрезвы-
чайно актуальной проблемой. Анализ 
состояния поверхностных вод бассей-
на р.Днепр показывает, что для главной 
водной артерии Украины содержание 
органических веществ по химической 
потребности в кислороде (ХПК) колеб-
лется: от 54,0–65,0 (наихудшие значе-
ния) и 40,5–43,2 мгО/дм3 (средние зна-
чения) в Каневском водохранилище и 
до 36,0–40,0 (наихудшие значения) и 
25,0–30,2 мгО/дм3 (средние значения) 
в Каховском водохранилище. Это соот-
ветствует изменению содержания в воде 
растворенного общего органического 
углерода от 24 до ~10 мг/дм3, что зна-
чительно превышает этот показатель 
для многих речных бассейнов Запад-
ной и Центральной Европы. Известно, 
что в процессе коагуляции максимально 
можно удалить 50–70% органических 
веществ, то есть остаточное содержа-
ние ООУ в воде Днепровского бассейна 
может составлять 3–7 мг/дм3, что зна-
чительно выше уровня БДОУ для биоло-
гически стабильной воды.

Известно, что доля БДОУ в ООУ по-
вышается в процессах озонирования 
воды. Это известный прием в техноло-

гии водоподготовки при сочетании озо-
нирования с дальнейшим фильтровани-
ем воды через биологически активный 
уголь (БАУ), что существенно повышает 
ресурс работы БАУ и снижает нагрузку 
по ООУ на БАУ.

Целью настоящей работы было уста-
новление содержания БДОУ в несколь-
ких видах вод (речной, артезианской, 
водопроводной, модельной) и его изме-
нение в процессе обработки воды раз-
личными методами.

В качестве объектов исследования 
были выбраны: днепровская вода, отоб-
ранная в районе г.Киева; водопроводная 
вода из крана; водопроводная вода из 
крана после фильтрования через актив-
ный уголь и обеззараживания; раство-
ры фульвокислот (ФК) после различных 
режимов их обработки озонированием. 

Общий органический углерод опре-
деляли методом каталитического сжи-
гания при 800°С на приборе Shimadzu 
TOC-V CSN.

Для определения доли БДОУ в ООУ 
использовали методику, представлен-
ную в [2, 4–5]. В этих работах показано, 
что микроорганизмы при определении 
БДОУ лучше всего закреплять на неор-
ганических носителях (кварцевом пес-
ке) и использовать микроорганизмы со 
станций подготовки питьевой воды и 
распределительных систем. В наших 
экспериментах для определения БДОУ 
использовали биологически активный 
песок, отобранный из скорых фильтров 
Днепровской водопроводной станции.

Для расчета БДОУ (мг/дм3) использо-
вали соотношение, предложенное Ван-
дер-Куи:

БДОУ = ООУнач – ООУмин – ООУпром,

где ООУнач – содержание общего органи-
ческого углерода в колбе перед периодом 
инкубации, мг/дм3; ООУмин – минималь-
ное содержание ООУ за инкубационный 
период, мг/дм3; ООУпром – содержание 
ООУ в промывной воде после оконча-
тельной промывки песка, мг/дм3.

Величина БДОУ была определена в 
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исходной днепровской воде; в этой же 
воде после коагулирования, отстаива-
ния и фильтрования; в водопроводной 
воде из крана; в водопроводной воде, 

доочищенной фильтрованием через ак-
тивный уголь и обеззараженной ультра-
фиолетом; в артезианской воде из бюве-
та. Результаты опытов представлены в 
таблице.

Как видно из данных таблицы, содер-
жание БДОУ в исходной днепровской 
воде относительно невелико (11% по от-
ношению к ООУ), а в результате обработ-
ки воды коагуляцией содержание БДОУ 
увеличивается до 20%. Это связано с 
тем, что, как правило, органические ве-
щества, относящиеся к БДОУ, являются 
более гидрофильными и вследствие это-
го хуже удаляются при коагуляции по 
сравнению с резистентной органикой. 
Некоторое повышение ООУ в процес-
се его ежедневного определения может 
быть связано с отмиранием и отрывом 
микроорганизмов с носителя, что и 
обусловливает некоторый рост концент-
рации ООУ в конце инкубационного пе-
риода.

Как видно из данных таблицы, ни 
днепровская вода после коагуляции–от-
стаивания–фильтрования, ни водопро-
водная вода не отвечают критериям 
биологической стабильности, и содер-
жание БДОУ в воде после коагуляции 
почти на порядок превышает рекомен-
дуемые пределы его содержания. Толь-
ко после доочистки воды на угольном 

фильтре и обеззараживании ультрафио-
летом БДОУ в воде отсутствует. Отсутс-
твие БДОУ также наблюдалось и в арте-
зианской воде из бювета.

Представляло интерес выяснить, 
как влияет озонирование на изменение 
доли БДОУ при предварительном удале-
нии его путем моделирования процесса 
самоочищения. С этой целью раствор 
ФК подвергали аэрированию в течение 
14 дней с добавлением биологически 
активного песка. Исходный раствор ФК 
до аэрирования, как было определено в 
отдельном эксперименте, содержал 24,1 
мг/дм3 БДОУ. В процессе аэрирования 
удается снизить содержание БДОУ до 
3,5 мг/дм3, т.е., почти в 7 раз. Процесс 
аэрирования контролировали путем 
оценки изменения величины ХПК в про-
цессе аэрирования. После достижения 
постоянных значений ХПК растворы 
ФК подвергали озонированию.

Озонирование раствора в течение 6 и 
20 мин. увеличивает содержание БДОУ 
до 14,7 мг/дм3, что может существенно 
повысить эффективность последующе-
го извлечения ООУ и БДОУ из воды при 
фильтровании через биологически ак-
тивный уголь. 

Таким образом, в процессах водопод-
готовки, возможно, целесообразно соче-
тать предварительное аэрирование воды 
с основными технологическими процес-
сами для снижения содержания БДОУ 
перед коагуляцией, что положительно 
скажется на эффективности коагуляции 

Содержание БДОУ в природной воде и после ее обработки

Тип воды ООУ за время инкубации, мг/дм3 БДОУ

исход-
ный

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день мг/дм3 % к исход-
ному

Вода р. Днепр 12,7 11,2 11,0 11,6 11,5 12,1 1,4 11,0

Вода р. Днепр пос-
ле коагуляции

7,5 6,0 6,6 6,0 6,2 6,6 1,5 20,0

Водопроводная 
вода

7,7 7,4 7,1 8,3 7,8 8,2 0,6 7,7

Доочищенная во-
допроводная вода 

1,7 2,0 2,0 2,6 2,9 3,4 0 0

Вода из бювета 2,1 2,7 2,8 3,2 4,3 3,8 0 0



и уменьшит возможность загнивания 
осадка. Озонирование в сочетании с 
фильтрованием через АУ после процес-
са коагуляции позволит получать доста-
точно биологически стабильную воду и 
предотвращать образование токсичных 
продуктов дезинфекции после хлориро-
вания.
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Баромембранні методи водопід-
готовки відомі вже досить дав-
но, але масове їх впровадження 

для широкого використання довгий час 
стримувала відсутність матеріалів для 
виготовлення якісних мембран. На сьо-
годні це питання вже вирішене. Для ви-
робництва мембран широко викорис-
товують такі матеріали як сополімери 
фторзаміщених етиленів і пропіленів, 
кремнійорганічний каучук, ароматич-
ні поліаміди, полісульфони, дифторид 
полівінілдіетану та ін. [1].

Значний вклад у вивчення і розробку 
мембранних технологій вносять вітчиз-
няні фахівці Центру мембранних дослід-
жень Національного університету Києво-
Могилянська Академія [1,2,3]. В роботі [2] 
описані дослідження процесів модифіку-
вання ацетатцелюлозних мембран бак-
терицидними агентами, в тому числі со-
лями полігексаметиленгуанідину (ПГМГ), 
з метою ефективного запобігання біо-
деструкції мембран. Авторами розроблені 
методи формування ацетатцелюлозних 
мембран з добавкою ПГМГ-хлориду як в 
присутності зшивального агента так і без 
нього. Досліджено розділювальні та бак-
терицидні властивості сформованих мем-
бран. Показано, що збільшення концент-
рації біоцидної добавки в формувальному 

розчині до 3 % мас. призводить до змен-
шення продуктивності мембран та збіль-
шення коефіцієнта затримки мембран. 
Зшивання ПГМГ-хлориду з тілом мемб-
рани додатково підсилює ці ефекти. Ан-
тибактеріальна дія цієї мембрани збері-
гається протягом 33 діб.

За останній час для отримання мем-
бран широкого розповсюдження набули 
полісульфони (ПС) [3]. Високі плівкоутво-
рюючі властивості, хімічна та термічна 
стійкість, аморфний склоподібний стан, 
стабільність при низьких та високих зна-
ченнях рН забезпечують перспективність 
використання ароматичних полісуль-
фонів для одержання функціональних 
полімерів та мембран на їх основі. Однак, 
не зважаючи на цінні технологічні харак-
теристики таких мембран, їх гідрофоб-
ність в значній мірі обмежує можливості 
застосування таких мембран для деяких 
практичних завдань.

В результаті проведеної роботи авто-
рами отримані композитні ультрафіль-
траційні полісульфонові мембрани з 
гідрофілізованою і зарядженою (аніоно-
активною, катіоноактивною) поверхнею, 
які забезпечують підвищення продук-
тивності та селективності як до іоноген-
них високомолекулярних речовин (біл-
ків, гумінових кислот), барвників так і 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ 
БРОМЕМБРАННИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВОДОПІДГОТОВКИ

Костенко В.Ф., Петріщев В.Г., Белявська І.В., Тімченко А.М.
УНДІ «УкрВОДГЕО», м. Харків, Україна

Проведено аналіз застосування мембранних технологій для підготовки питної води. Від-
мічені їх ефективність, технологічні та екологічні переваги.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БАРОМЕМБРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ

Костенко В.Ф., Петрищев В.Г., Белявская И.В., Тимченко А.Н.
УГНИИ «УкрВОДГЕО», г. Харьков, Украина

Приведен анализ применения мембранных технологий для подготовки питьевой воды. 
Отмечены их эффективность, технологические и экономические преимущества.
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до низькомолекулярних електролітів; 
зниження схильності до забруднення ре-
човинами синтетичного та природного 
походження (білками, барвниками); про-
довження терміну експлуатації мембран 
шляхом зменшення їх забруднення за 
рахунок адсорбції речовин різної приро-
ди. Отримані мембрани призначені для 
одержання високоякісної питної води для 
потреб медичної, фармацевтичної і хар-
чової промисловості.

На відміну від традиційних методів (на-
сипні фільтри, аерація, хімічна обробка, 
знезараження), які потребують великих 
площ, багатоступінчатої обробки, знач-
ної кількості експлуатаційного персоналу, 
мембранні технології мають наступні пе-
реваги:

компактність обладнання (наприклад, 
один модуль ультрафільтрації діамет-
ром 25 мм і довжиною 1700 мм має 
продуктивність від 2,5 до 7,0 м3/год.;
простота нарощування потужностей 
завдяки модульній конструкції облад-
нання;
надійна бар’єрна фільтрація;
достатньо низьке енергоспоживання;
можливість отримання якісної філь-
трації на одному ступені обробки води 
(отримання питної води із поверхне-
вих і підземних джерел);
отримання питної води і води для про-
мислових потреб із морської води;
мінімальне використання хімікатів;
можливість повної автоматизації про-
цесів обробки і контролю якості води;
технологія, що бурхливо розвивається 
(поява нових механічно і хімічно стій-
ких мембран).
Мембранне фільтрування основане на 

принципі фізичного бар’єру, крізь якій вода 
проходить під певним тиском. Цей фізич-
ний бар’єр – мембрана – може бути пред-
ставлений як перфорована перегородка, 
отвори якої достатньо малі для селектив-
ного проходу крізь них певних речовин.

Найкраще для підготовки питної води 
підходять мікропористі та напівпроникні 
мембрани. Вони звичайно мають компо-
зитну структуру (сама мембрана товщи-
ною 0,1 – 1,5 мкм та базову основа товщи-

•

•

•
•
•

•

•
•

•

ною 100 – 200 мкм), найбільш важливою 
їх характеристикою є пористість (поріг 
відсікання), яка і обумовлює розмір за-
триманих мембранами мікрочасток будь-
якого походження.

Баромембранні технології, які вико-
ристовуються в практиці обробки води, в 
залежності від розмірів часток, що затри-
муються, та величини тиску, необхідного 
для протікання процесу, розділяють на: 
мікрофільтрацію (МФ), ультрафільтрацію 
(УФ), нанофільтрацію (НФ), зворотний ос-
мос (ЗО).

Головна область використання мікро-
фільтрації – попередня підготовка води 
(освітлення, видалення твердих мікро-
часток). За допомогою ультрафільтрації 
розділюють колоїдні розчини та розчини 
високомолекулярних сполук. В установ-
ках для водопідготовки ця технологія доз-
воляє видалити із води бактерії та віруси. 
Метод нанофільтрації став широко вико-
ристовуватися недавно. Для його реаліза-
ції використовують матеріали, отримані 
за допомогою нанотехнологій, зокрема 
фільтри на основі волокон діаметром в де-
кілька нанометрів. Інший приклад – ком-
позитні мембрани, які виготовляють на 
основі трекових мембран шляхом напи-
лення шару металу чи кварцу товщиною 
від 10 до 100 нм з ефективним діамет-
ром пор 4 нм. Трекові мембрани отриму-
ють опромінюванням тонкої полімерної 
плівки прискореними багатозарядними 
важкими іонами з їх подальшою фізико-
хімічною обробкою, в результаті у плівці 
по слідам (трекам) важких іонів форму-
ються крізні однорідні пори. 

Технологія зворотного осмосу широко 
використовується для опріснення та зне-
солення води. Недоліком методу зворот-
ного осмосу є необхідність ретельної по-
передньої обробки води для запобігання 
відкладень колоїдних часток і грубодис-
персних домішок на поверхні мембран. 
Присутність у вихідній воді сполук залі-
за та органічних сполук в ряді випадків 
призводить до «отруєння» мембран, а при 
високих мінералізації та жорсткості спос-
терігається обростання мембран міне-
ральними солями. Для попередньої очис-
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тки, в залежності від виду забруднень, 
які знаходяться в опріснюваній воді, ви-
користовують ряд методів, наприклад: 
коагуляція з флокуляцією, відстоювання, 
фільтрація на піщаних чи вугільних філь-
трах, пом’якшення, ультрафільтрація.

Попередня обробка води з джерел не 
може повністю запобігти забрудненню 
мембран осадом різного походження. 
Тому, щоб видалити різні класи домішок 
і відновити технологічні характеристики 
мембран, необхідна їх ефективна хімічна 
очистка.

Суть очистки мембран базується на 
тому, що спочатку забруднюючий шар 
руйнується хімічним агентом, а потім 
легко видаляється гідродинамічним по-
током.

В наш час в технології очистки води 
все більше місце займають мембранні 
процеси низького тиску: мікрофільтра-
ція, ультрафільтрація і нанофільтрація. 
Ці методи стали широко використовувати 
як альтернативні традиційним процесам 
фільтрування, тому що мембрани здатні 
забезпечити якість води, яка відповідає 
вимогам МОЗ за вмістом патогенних мік-
роорганізмів [4].

Серед мембранних методів низького 
тиску найбільше розповсюдження для 
очистки води із різних джерел водопоста-
чання отримала ультрафільтрація. Техно-
логія постійно вдосконалюється і стає все 
більш конкурентноздатною порівняно 
з традиційними: уже працюють станції 
продуктивністю 100 тис. м3/доб. і вище, 
капітальні і експлуатаційні витрати на 
ультрафільтрацію постійно зменшують-
ся.

Співробітники НДІ ВОДГЕО (м. Моск-
ва) довели [4], що робота установок з ви-
користанням ультрафільтрації в режимі 
«тупикової» фільтрації (без скиду концен-
трату) з короткочасними регулярними 
промивками зворотним током дозволяє 
ефективно видаляти накопичений на 
мембранах осад і, тим самим забезпечує 
працездатність установки протягом 1000 
год. і більше. Під час промивки в промив-
ну воду (фільтрат) дозується гіпохлорит 
натрію для запобігання біообростання 

мембран. Приблизно 5 – 6 разів протя-
гом року проводиться хімічна промивка 
апаратів спеціальними лугами чи кис-
лотними реагентами для гарантованого 
видалення з поверхні мембран накопиче-
них забруднень. Режим «тупикової» філь-
трації дозволяє скоротити витрати води 
на власні потреби водоочисної станції та 
зменшити її загальне споживання.

НДІ ВОДГЕО також запропонована 
методика розрахунку експлуатаційних 
параметрів систем ультрафільтрації на 
підставі якої, в залежності від складу 
вихідної води, визначають: величину ро-
бочого тиску, тривалість фільтроциклу, 
час зворотної промивки, відсоток витрат 
води на власні потреби станції [5]. Розроб-
лені рекомендації лягли в основу ство-
рення систем ультрафільтрації, які НДІ 
ВОДГЕО використовує для знезалізнення 
води та поліпшення якості водопровідної 
води на об’ектах водопостачання.

«ОНДЕО Дегремон» рекомендує вико-
ристовувати ультрафільтрацію з порож-
нистими волокнистими мембранами [6]. 
Ця технологія є оптимальною для приго-
тування питної води з наступних причин: 
можливість вилучати з води практично 
всі патогенні мікроорганізми, а також 
більшість органічних сполук, а в поєд-
нанні з активованим вугіллям – прак-
тично всі органічні сполуки; можливість 
роботи при низьких робочих тисках (1,0 
– 1,5 бар); зберігання іонного складу води; 
оптимальність вартості їх виробництва і 
експлуатаційних витрат в процесі прак-
тичного застосування.

Для практичного застосування за 
допомогою спеціальної технології УФ-
мембрани з’єднують в модулі. Однією з 
найважливіших проблем в їх розробці є 
забезпечення внутрішньої та зовнішньої 
герметичності. Ця задача вирішена за до-
помогою фіксації з використанням епок-
сидної смоли харчової якості всіх УФ-мем-
бран і їх пучків всередині циліндричного 
корпусу УФ-модуля на обох його кінцях. 
Це дозволило виключити можливість кон-
такту потоків вихідної води і пермеату.

Пряме застосування ультрафільтра-
ції для підготовки питної води має обме-
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ження щодо якості вихідної води по кала-
мутності, вмісту розчинених органічних 
сполук, специфічних мікрозабруднень 
(пестицидів, детергентів та ін.). Якщо 
перші два обмеження легко знімаються 
за допомогою надійної і ефективної по-
передньої обробки, то зняття інших об-
межень потребує оригінальної технології, 
яка об’єднує ультрафільтрацію з адсорбен-
том, наприклад, з використанням ПАВ 
(порошкоподібне активоване вугілля) або 
інших порошкоподібних адсорбентів [6].

Перспективним методом водопідго-
товки є нанофільтрація, яка дозволяє без 
реагентів та окислювачів вирішувати 
проблеми зниження кольоровості води, 
видалення хлорорганічних речовин та 
антропогенних забруднень [7].

Як приклад, можна навести установ-
ки, які діють в США, Голландії, Франції [8, 
9] і в яких використання нанофільтрації 
для видалення хлорорганічних сполук є 
більш ефективним, ніж застосування озо-
носорбційних методів.

Незважаючи на безперечну ефектив-
ність нанофільтрації, на можливість її 
використання для централізованого во-
допостачання впливає висока капітальна 
та експлуатаційна вартість, обумовлена 
витратами на попередню очистку для за-
побігання забруднення мембран. Це сто-
сується мембранних апаратів рулонного 
типу, які широко використовують в про-
мисловості та питному водопостачанні 
(аналогічні апаратам зворотного осмосу).

НДІ ВОДГЕО разом з ФГУП «IРЕА» для 
розчинення карбонатних відкладень і гід-
рооксиду заліза розробили інгібітор WL-
SC [10], який дозується в вихідну воду і за-
побігає забрудненню мембран. Інгібітор 
WL-SC – це суміш карбоксил- і фосфор-
вміщуючих комплексонів з додаванням 
біоцидного препарату, який запобігає біо-
логічним обростанням мембран. Також 
розроблено нову технологію обробки води 
з поверхневих джерел без додаткових спо-
руд попередньої очистки з використанням 
рулонних апаратів з «відкритим каналом» 
[11], які мають менший гідравлічний опір 
і виключають утворення застійних зон. 
Ця технологія дозволяє обробляти воду з 

показниками кольоровості до 150 град. і 
вмістом завислих речовин до 40 – 50 мг/
л, при цьому споживання електроенергії 
не перевищу 0,5 кВт/м3.

Технології і установки приготування 
питної води з поверхневих джерел без 
попередньої очистки також розробили 
фірми «Norit» (Нідерланди) і «РСІ» (Вели-
кобританія) [12 – 15]. Ці компанії вико-
ристовують НФ-апарати трубчатої кон-
фігурації з капілярними мембранами 
діаметром  1,5 мм («Norit») або трубча-
тими мембранами діаметром 10 – 15 мм 
(«РСІ»). Проте через високу вартість таких 
установок область їх застосування обме-
жена невеликими станціями потужністю 
до 200 м3/доб. Недоліком також є значні 
перевитрати електроенергії, обумовлені 
необхідністю створення великого цирку-
ляційного потоку.

На одній із станцій підготовки води в 
Парижі, яка обслуговує близько 800000 
чоловік, був застосований метод нано-
фільтрації [16]. Продуктивність станції 
– 140000 м3/доб. Кількість мембранних 
модулів, використовуваних одночасно, 
перевищує 9000.

Знаходить розповсюдження техноло-
гія послідовного поєднання різних методів 
мембранного фільтрування для отриман-
ня води високої якості. Так, в Нідерландах 
випробувана технологія обробки води на 
модулях ультрафільтрації для видален-
ня завислих речовин, бактерій і вірусів, 
потім на зворотно-осмотичних модулях, 
що дозволяє видалити розчинені сполуки, 
антропогенні забруднюючі сполуки [17].

Аналогічний підхід запропонований 
фірмою «Axiva GmbH», яка розробила тех-
нологію глибокої очистки води поверх-
невих водойм, що складається із трьох 
стадій очистки. На першій стадії воду на-
правляють на попередню мікрофільтра-
цію, на другій стадії – на ультрафільтрацію 
і на заключній стадії – на зворотно-осмо-
тичне фільтрування [18]. Безумовно, така 
особо чиста вода потребує подальшого 
кондиціювання за мінеральними компо-
нентами.

Таким чином, аналіз застосування 
мембранних технологій для підготовки 
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питної води свідчить про їх ефективність, 
економічність і перспективність при пев-
них обмеженнях по продуктивності в за-
лежності від потреб споживача. Загаль-
ним моментом практично у всіх випадках 
є поєднання мембранної технології з ін-
шими методами підготовки і кондицію-
вання води.
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Проблема обеспечения населения 
качественной хозяйственно-бы-
товой водой, удовлетворяющей 

современным требованиям, особенно ха-
рактерна для малых населенных пунктов 
Украины, централизованная водоподго-
товка которых сильно устарела или прак-
тически отсутствует. В рамках програм-
мы модернизации ЖКХ городов Украины 
целесообразно внедрение новых техноло-
гий водоподготовки, отвечающих совре-
менным требованиям энергосбережения 
и экологической безопасности. Задачей 
данной работы являлась разработка уни-
версальной технологической схемы кон-

диционирования воды для различных 
регионов Украины и на примере системы 
кондиционирования воды производи-
тельностью до 50м3/час для обеспечения 
малого населенного пункта с населени-
ем до 5000 человек определить себестои-
мость 1 м3 кондиционированной воды.

Большинство вод Украины в зависи-
мости от характера доминирующих за-
грязнений можно разделить на шесть 
следующих типов:

вода из поверхностных источников 
– тип 1;
вода из артезианских скважин:

•

•

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЫ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Поляков В.Р., Митченко Т.Е.

НПО «Экософт», г.Киев, Украина

Предложены современные технологические схемы кондиционирования различных типов 
вод Украины производительностью до 50 м3/час для программы модернизации ЖКХ в 
населенных пунктах с населением до 5000 человек. Произведен расчет себестоимости 
1м3 кондиционированной воды.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ 
ДЛЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

МАЛИХ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

Поляков В.Р., Мітченко Т.Є.
НВО «Екософт», м.Київ, Україна

Запропоновані сучасні технологічні схеми кондиціювання різних типів вод України про-
дуктивністю до 50 м3/год для програми модернізації ЖКГ в населених пунктах з насе-
ленням до 5000 людей. Розроблен розрахунок собівартості 1м3 кондиційованої води.

MODERN WATER TREATMENT TECHNOLOGIES 
FOR SMALL TOWN MUNICIPAL SERVICE

V.Polyakov, T.Mitchenko.
SPC “Ecosoft”, Kiev, Ukraine

Modern water treatment flowsheets of  50 m3/h capacity plant for different types Ukrainian 
water have offered. The plants offered for modernization of municipal service of 5000 people 
towns. Cost of 1m3 treated water was calculated. 
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с низкой минерализацией – тип 2;
со средней минерализацией – тип 3;
прибрежная морская с высокой мине-
рализацией – тип 4;
шахтные воды – тип 5;
морская вода – тип 6.
 
Основные показатели качества воды 

разных типов  в сравнении с современ-
ными требованиями к хозяйственно-бы-
товой воде приведены в табл.1.

Для кондиционирования воды, т.е. для 
доведения ее состава до требований нор-
мативов, нами разработана следующая 
технологическая схема, представленная 
на рис.1. Предлагаемая схема рассчитана 
на производительность 50 м3/час и вклю-
чает в себя следующие технологические 
модули:

1. Насосная станция производитель-
ностью 60–70 м3/час и напором 3 бар для 
обеспечения подачи исходной воды на 
систему фильтрации с поддержанием не-
обходимых характеристик в автоматичес-
ком режиме. Насосная часть выполнена 
из нержавеющей стали, автоматизация 
управления осуществляется посредством 
частотного регулирования.

2. Грубая механическая фильтрация 
300 мкм обеспечивает удаление песка, 
ила, водорослей и других механических 
примесей. Фильтрация происходит че-
рез сетку, выполненную из нержавеющей 
стали. Промывка фильтров осуществля-
ется в автоматическом режиме при избы-
точном дифференциальном давлении 0,5 
бар.

3. Станция дозировки гипохлорита 
натрия предназначена для окисления же-

•
•
•

•
•

леза, марганца, органических веществ, а 
также для обеззараживания воды. Дози-
ровка происходит в автоматическом ре-
жиме пропорционально потоку очища-
емой воды. Также предусмотрен RedOx 
анализатор для  контроля концентрации 
активного хлора.

4. Станция дозировки коагулянта 
предназначена для интенсификации 
процесса осадкообразования продуктов 
окисления органических веществ. Дози-

ровка происходит в автоматическом ре-
жиме пропорционально потоку очищае-
мой воды. 

5. Станция дозировки флокулян-
та предназначена для интенсификации 
процесса осадкообразования продуктов 
окисления железа и марганца. Дозиров-
ка происходит в автоматическом режи-
ме пропорционально потоку очищаемой 
воды.

6. Контактная емкость предназна-
чена для обеспечения времени контакта 
исходной воды с вводимыми реагентами 
не менее 45 мин. для формирования «зре-
лого» осадка, способного эффективно от-
фильтроваться на последующей стадии. 
Конструкция емкости предусматривает 
коническое днище для периодического 
сброса шлама.

7. Установка ультрафильтрации  
предназначена для удаления взвешен-
ных частиц продуктов окисления железа, 
марганца, органических и микробиоло-
гических веществ. Установка включает 
в себя мембранные половолоконные эле-
менты, насосную группу для обеспечения 
подачи воды в рабочем режиме и в режи-
мах отмывки, дозировочную группу для 

Табл. 1
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CIP-мойки мембран, регулирующую за-
порную арматуру, КИПиА.

8. Установка угольной фильтрации 
предназначена для глубокого удаления 
органических и хлорорганических ве-
ществ, а также для снижения концен-
трации остаточного хлора. Адсорберы 
выполнены из пластика, армированного 
стекловолокном, что исключает процес-
сы коррозии корпусов фильтра. В качес-
тве засыпки используется высокоэффек-
тивный битуминозный гранулированный  
активированный уголь. Восстановление 
фильтрующей способности угля (регене-
рация) осуществляется потоком исходной 
воды в обратном и прямом направлениях 
со сбросом отмывочной воды в канализа-
цию. Распределение потоков  в рабочем 
режиме и в режиме регенерации осущест-

вляется посредством центральных управ-
ляющих клапанов.

9. Установка нанофильтрации  пред-
назначена для корректировки минераль-
ного состава воды, в том числе для час-
тичного умягчения и обесщелачивания 
воды, снижения концентрации фтора и 
прочих минеральных веществ, а также 
для глубокого удаления органических ве-
ществ. Установка состоит из мембранных 
нанофильтрационных модулей рулонного 
типа, станции дозировки антискаланта 
для защиты мембранных элементов от 
процессов осадкообразования труднорас-
творимых соединений кальция, магния, 
силикатов, насосной группы для подде-
ржания рабочего давления и обеспечения 
режима гидравлической промывки, за-
порно-регулирующей арматуры, КИПиА. 

Рис.1. Принципиальная технологическая схема кондиционирования воды различных типов
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10. Установка обратного осмоса  пред-
назначена для деминерализации воды, 
в том числе для умягчения и обесщела-
чивания воды, снижения концентрации 
фтора, сульфатов и прочих минеральных 
веществ, а также для глубокого удаления 
органических веществ. Установка состо-
ит из мембранных обратноосмотических 
модулей рулонного типа (низкоселек-
тивных для солоноватой воды, высоко-
селективных для солоноватой воды или 
высокоселективных для морской воды), 
станции дозировки антискаланта для 
защиты мембранных элементов от про-
цессов осадкообразования труднорас-
творимых соединений кальция, магния, 
силикатов, насосной группы для подде-
ржания рабочего давления и обеспечения 
режима гидравлической промывки, за-
порно-регулирующей арматуры, КИПиА. 

По результатам проектирования была 
рассчитана себестоимость 1м3 кондицио-
нированной воды в зависимости от типа 
исходной воды для установок производи-
тельностью 50 м3/час. 

Расчет себестоимости производился 
с учетом амортизации капитальных за-
трат на оборудование в течение 6 лет без 
учета стоимости расходных материалов. 
Данные о себестоимости для 6 типов воды 
приведены на рис.2.

В результате проделанной работы 
были получены следующие результаты:

предложена классификация типов 
вод, характерных для различных ре-
гионов Украины;
разработана универсальная техноло-
гическая схема кондиционирования 
воды различных типов;
рассмотрено назначение основных 
модулей предложенной технологичес-
кой схемы;
произведен расчет себестоимости 1м3 
кондиционированной воды разных 
типов на примере системы производи-
тельностью 50м3/час для обеспечения 
малых населенных пунктов с населе-
нием до 5000 человек.

•

•

•

•

Рис.2. Себестоимость 1м3 кондиционированной воды различных типов
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА НОВІТНЬОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ 

ДЛЯ АЛЧЕВСЬКОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ
Прокопов В.О., Кузьмінець О.М., Сахно Н.В.

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України», 
м. Київ, Україна

Лессік М.Д.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Павлик М.А., Чуприна В.А.
ЗАТ «Аквасервіс», м. Луганськ, Україна

За результатами досліджень на пілотній та напівпромисловій установках дана пози-
тивна гігієнічна оцінка новітньої технології підготовки питної води з мінералізованої 
води Ісаківського водосховища для Алчевського металургійного комбінату, що включає 
нанофільтраційну систему з мембранним модулем. Визначені оптимальні режимні па-
раметри роботи споруд і дози реагентів, які забезпечують очистку природної води до 
нормативів на питну воду.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

ДЛЯ АЛЧЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА

Прокопов В.А., Кузьминец О.Н., Сахно Н.В.
ГУ „Институт гигиены и медицинской экологии им. О.М. Марзеева АМН Украины” 

г.Киев, Украина
Лессик Н.Д.

ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городс-
кого хозяйства», г.Киев, Украина

Павлик М.А., Чуприна В.А.
ЗАО «Аквасервис», г. Луганск, Украина

По результатам исследований на пилотной и полупромышленной установках дана по-
ложительная гигиеническая оценка новейшей технологии подготовки питьевой воды из 
минерализованной воды Исаковского водохранилища для Алчевского металлургического 
комбината, включающей нанофильтрационную систему с мембранным модулем. Оп-
ределены  оптимальные режимные параметры работы сооружений и дозы реагентов, 
которые обеспечивают очистку природной воды до нормативов на питьевую воду.

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE LATEST INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
FOR THE PREPARATION OF DRINKING WATER FOR THE ALCHEVSK 

INTEGRATED IRON-AND-STEEL WORKS 

Prokopov V.O., Kuzminets O.N., Sakhno N.V.
SI “O.M. Marzeyev Institute for Hygiene and Medical Ecology, AMS of Ukraine”, 

Kiev, Ukraine
Lessik N.D.

Scientific, Research, Design and Technology Institute for municipal economy”, 
Kiev, Ukraine

Pavlik M.A., Chuprina V.A.
JSC “Aquaservice”, Lugansk, Ukraine
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Проблема забезпечення населен-
ня доброякісною питною водою є 
дуже гострою в Україні. Передусім 

це стосується питної води, що отримуєть-
ся з поверхневих джерел водопостачання, 
більшість яких по рівню забрудненості від-
носиться до 3-го класу [1, 2]. Дане питан-
ня особливо актуальне для Луганської та 
Донецької областей країни, де відчуваєть-
ся дефіцит прісної води, водні об’єкти по-
терпають від прогресуючого антропо-тех-
ногенного забруднення, у зв’язку з чим їх 
використання в якості джерел питного 
водопостачання потребує впровадження 
ефективних, безпечних для здоров’я лю-
дей нових технологій та методів очищен-
ня води [3, 4].

Традиційні водоочисні технології, які 
використовуються в країні для очистки 
поверхневої води до вимог питної, на сьо-
годні застаріли та не здатні забезпечити 
потрібну бар’єрну функцію щодо багатьох 
забруднювачів води, зокрема техногенно-
го походження. Такі технології неефектив-
ні для підготовки питної води з поверхне-
вих водойм, що мають наднормативний 
вміст солей, оскільки не розраховані на 
видалення з води мінеральних забрудню-
вачів. Підготовка питної води з вододже-
рел із підвищеним солевмістом потребує 
нетрадиційного підходу.

Для забезпечення Алчевського мета-
лургійного комбінату питною водою, ви-
робництво якої передбачається з Ісаківсь-
кого водосховища на р. Білій в Луганській 
області, фірмою GE – OSMONICS (США) 
запропоновано новітню технологію водо-
підготовки, що реалізовано у проекті «За-
воду з виробництва питної води» (розроб-
лений ДВАТ «Луганськгіпрошахт»). ЗАТ 
«Аквасервіс» здійснив будівництво заводу 
в смт. Михайлівка Превальського району 
Луганської області.

Технологія підготовки питної води 
створена на основі використання нових 
прогресивних методів, реагентів, водо-
очисного обладнання тощо. Метод ви-
робництва питної води полягає в очистці 
вихідної води на установках механічної 
фільтрації та нанофільтрації [5] з попе-
редньою коагуляцією завислих речовин 
та дозуванням необхідних реагентів 
згідно  заданої технології очистки води. 
Розрахункова продуктивність заводу по 
виробництву питної води становить 500 
м3/год. 

Технологічна схема очищення води 
відповідно до проектного рішення ДВАТ 
«Луганськгіпрошахт» складалася з на-
ступних стадій:

вирівнювання витрати води в регулю-
вальних ємностях;
первинне знезаражування води гіпох-
лоритом натрію;
обробка води коагулянтами (катіон-
ний полімер KLARAID PC 1192) з на-
ступним фільтруванням на механіч-
них фільтрах;
фільтрування на картриджних філь-
трах; 
спеціальна хімічна обробка перед по-
дачею на машини нанофільтрації;
мембранна очистка з використанням 
п’яти нанофільтраційних машин про-
дуктивністю 100 м3/год кожна;
додавання фториду натрію;
вторинне знезаражування води гіпох-
лоритом натрію. 
З позицій гігієни перевагами наве-

деної технології підготовки питної води 
порівняно з традиційною є таке:

застосування для попереднього хло-
рування вихідної води замість газопо-
дібного хлору гіпохлориту натрію, що 
виробляється на місці шляхом елект-
ролізу водного розчину кухонної солі. 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

By the results of the research on pilot and semi-industrial installations a positive hygienic 
assessment of the latest technology, including nanofiltrating system with a membrane module 
for drinking water preparation from mineralized water of the Isaakovski water reservoir for 
the Alchevsk integrated iron-and-steel works, is presented in the article. Optimum regime 
parameters of the work of the structures and doses of the reagents, providing with the 
purification of natural water to the standards for drinking water, have been determined.
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Гіпохлорит натрію є більш безпечним, 
ніж газоподібний хлор, для персона-
лу станції водопідготовки та навко-
лишнього середовища (виключається 
транспортування, зберігання реаген-
ту тощо);
застосування контактної коагуляції 
з використанням більш ефективно-
го катіонного полімерного реагенту 
порівняно з традиційними коагулян-
тами. На відміну від об’ємної коагуля-
ції, за такого технологічного рішення 
із схеми виключається стадія відсто-
ювання вихідної води. Максимально 
повне видалення зкоагульованих за-
вислих речовин досягається шляхом 
подвійної фільтрації води на двошаро-
вих швидких фільтрах та на установці 
нанофільтрації;
застосування на стадії первинної філь-
трації після реагентної обробки вихід-
ної води (коагулянт + гіпохлорит на-
трію) кварцово – вугільних фільтрів. 
Вугільна засипка (фільтрант) значно 
підвищує бар’єрну функцію традицій-
них одношарових кварцових фільтрів 
щодо забруднюючих речовин;
дехлорування попередньо хлорованої 
води після швидких фільтрів перед ус-
тановкою нанофільтрації, що, на відмі-
ну від традиційної технології водопід-
готовки, суттєво скорочує час контакту 
хлору з органічними речовинами і та-
ким чином перериває процес утворен-
ня хлорорганічних сполук (ХОС). Піс-
ля подвійної фільтрації вихідної води, 

•

•

•

яка призводить до зменшення в ній 
органічних речовин, в тому числі в 
колоїдному та розчиненому стані, за-
ключне знезараження очищеної води 
малими дозами хлору не призводить 
до утворення ХОС у концентраціях, 
вищих за допустимі рівні;
очистка природної води на установці 
нанофільтрації з мембранним модулем, 
окрім загального поліпшення якості 
води, дозволяє зменшити її мінераль-
ну складову до нормативів стандарту 
на питну воду, що неможливо досягти 
за традиційною технологією підготов-
ки питної води з поверхневих водойм 
із наднормативним вмістом сухого за-
лишку.
Дослідження зазначеної технології на 

пілотній установці було розпочато у 2006 
р. за запропонованою нами програмою з 
метою з’ясування можливості отримання 
питної води з поверхневої водойми, яка 
має підвищений солевміст. Пілотна уста-
новка за технологією водоочистки, тех-
нологічним обладнанням та реагентами 
була зменшеною моделлю Алчевського за-
воду з виробництва питної води (рис. 1).   

Вода Ісаківського водосховища, яка 
надходила для очистки на пілотну уста-
новку, за основними органо-мінеральними 
показниками мала такі характеристики: 
мутність – від 0,6 до 3,2 мг/дм3, кольо-
ровість – від 14 до 35 град., рН – від 7,6 до 
8,7, перманганатна окиснюваність – від 
2,7 до 6,1 мгО2/дм3, БСК20 – від 1,8 до 14,1 
мгО2/дм3, ХСК – від 20,5 до 23,5 мгО2/дм3, 

•

Рис. 1.  Технологічна схема водоочистки на Алчевському заводі питної води 
(пілотний варіант)

1 – Ісаківське водосховище; 2 – регулювальний (приймальний) резервуар; 3 – механічні (двокамерні) філь-
три; 4 – картриджний фільтр; 5 – нанофільтраційна установка з мембранним модулем; 6 – очищена вода.
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сухий залишок – від 842 до 1304 мг/дм3, 
хлориди – від 53 до 131 мг/дм3, сульфати 
– від 241 до 549 мг/дм3, жорсткість – біль-
ше 7,0 мг-екв/дм3. Окрім цих забруднюва-
чів, у воді водойми постійно визначалися 
мідь, марганець, залізо, цинк, свинець, 
хром, ціаніди, роданіди, тріада азоту, фе-
ноли, формальдегід, СПАР та інші. Проте 
концентрації їх у воді не перевищували 
гранично допустимих концентрацій (ГДК). 
За санітарно-мікробіологічними показни-
ками вода характеризувалась нестабіль-
ністю, мала підвищене загальне мікробне 
число (ЗМЧ): при 37 °С від 3 до 390 КУО/
дм3, при 22 °С від 14 до 6100 КУО/дм3; ін-
декс ЛКП – коливався від 230 до 1300000 
КУО/дм3 (табл. 1).

За цими даними на фоні підвищеного 
забруднення води органічними речови-
нами, особливо техногенного походжен-
ня, відмічався нехарактерний для пріс-
них водойм наднормативний вміст солей, 
що, разом з великою низкою токсичних 
хімічних речовин, може свідчити про ва-
гомий внесок шахтних вод у формуванні 
мінеральної складової Ісаківського водо-
сховища. За рівнем забруднення окреми-

ми хімічними речовинами вода Ісаківсь-
кого водосховища відповідає або гірша за 
3-й клас якості згідно вимог стандарту на 
джерела питного водопостачання.    

Очистка природної води на пілотній 
установці за повним технологічним цик-
лом призвела до суттєвого поліпшення 
її якості як за гідрохімічними, так і мік-
робіологічними показниками (рис. 2, 3). 

На фоні зниження у природній воді 
органічних речовин ( за БСК20 – на 82 %, 
ХСК – на 86 %) відбувається ефективне 
видалення мінеральних компонентів, що 
відрізняє досліджувану технологію во-
доочистки від традиційної, при якій солі 
транзитом надходять до питної води. В 
умовах обробки природної води з висо-
кою мінералізацією на пілотній установ-
ці вміст сухого залишку, сульфатів, солей 
жорсткості в очищеній воді знижується 
до рівня гігієнічних нормативів. Деяке 
підвищення у ній вмісту хлоридів  (124 мг/
дм3 проти 81 мг/дм3) найбільш ймовірно 
пов’язано з використанням для очистки 
природної води гіпохлориту натрію, що 
виробляється шляхом електролізу кухон-
ної солі.

Таблиця 1
Характеристика якості води Ісаківського водосховища – джерела питного водопостачання
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Після обробки природної води на пілот-
ній установці при оптимальних режимах 
роботи споруд та дозах реагентів усі по-
казники, що були у наднормативній кіль-
кості, за рівнями вмісту в очищеній воді 
відповідали вимогам на питну воду [6, 7]. 
Поліпшення якості природної води відмі-
чалося також за показниками, рівні яких 

у вихідній воді не перевищува-
ли гігієнічних нормативів для 
питної води. Найбільш ефек-
тивно видалялися з води речо-
вини органічного походження 
(за перманганатною окисню-
ваністю  на 75 %), а також полі-
фосфати (на 78 %), азот амоній-
ний (на 69 %), нітрити (на 82 %), 
АПАР (на 60 %).

Дослідження на пілотній ус-
тановці ефективності запропо-
нованої технології водоочист-
ки при різних режимах роботи 
споруд та доз реагентів (гіпох-
лорит натрію, коагулянт, фло-
кулянт, антискалант тощо) дало 
змогу обґрунтувати оптимальні 
експлуатаційні параметри тех-
нологічного процесу, що дозво-
лило отримати із забрудненої 
вихідної воду питної якості, яка 
за усіма гігієнічними критерія-
ми (епідемічна безпечність, 
нешкідливість, сприятливі ор-
ганолептичні властивості) від-
повідає вимогам чинного стан-
дарту [8, 9, 10]. 

В той же час дослідження 
показали, що результати водо-
очистки на пілотній установ-
ці не завжди мали постійний 
стабільний характер. Тому до-
цільно внести у промислову 
технологію водоочистки окремі 
зміни. Насамперед потребує 
посилення блок  попередньої 
очистки вихідної води з метою 
зменшення швидкості забруд-
нення мембран нанофільтра-
ційних машин завислими час-
тинками, солями жорсткості, а 
також утворення на їх поверхні 

біоплівки з бактерій, мікроводоростей та 
найпростіших, що призводить до знижен-
ня продуктивності та ефективності філь-
трації. Для забезпечення гарантованої 
епідемічної безпеки питної води, підготов-
леної за багатоступеневою технологією з 
використанням мембранних установок, 
враховуючи еколого-гігієнічний стан во-

Рис. 2. Результати очистки води Ісаківського водосховища 
на пілотній установці за показниками, що перевищували 

нормативи для питної води

Рис. 3. Результати очистки води Ісаківського водосховища 
на пілотній установці за показниками, що не перевищували 

нормативи для питної води
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дойми, умови водозабору, недодержання 
вимог до зон санітарної охорони водного 
об’єкту у районі забору води тощо, було ре-
комендовано запровадити подвійне знеза-
ражування питної води. Воно передбачає 
використання поряд з гіпохлоритом на-
трію установок УФ-опромінення з метою 
інтенсифікації процесу дезінфекції. 

На підставі результатів пілотних до-
сліджень та рекомендацій по удоскона-
ленню технології водопідготовки, що було 
запропоновано, виходячи з цих дослід-
жень, у промислову водоочисну техноло-
гію внесено зміни, які посилювали попе-
редню очистку вихідної води та заключне 
знезараження питної води.

Удосконалена технологія відпрацьо-
вувалась на дослідно-промисловій лінії 
заводу продуктивністю 100 м3/год питної 
води ( рис. 4).

Вона включає такі етапи:
видалення з води механічних вклю-
чень і гідробіонтів на сітчастих  мікро-
фільтрах;
первинне знезаражування води гіпох-
лоритом натрію;
коагулювання на контактних префіль-
трах;
фільтрування на швидких фільтрах; 
фільтрування на картриджних філь-
трах; 
спеціальна хімічна обробка перед по-
дачею на машини    нанофільтрації;
глибоке очищення на машинах нано-
фільтрації;

•

•

•

•
•

•

•

вторинне знезаражування води гіпох-
лоритом натрію;
додаткове УФ-знезаражування води.
Вихідна вода надходить на сітчасті 

мікрофільтри з розміром комірок не біль-
ше 50 мкм (для видалення з води водорос-
тей в період «цвітіння» та великих завис-
лих часток). Також передбачена байпасна 
схема подачі води на завод, оминаючи 
мікрофільтри. Для первинного знезара-
жування безпосередньо в трубопровід по-
дається розчин гіпохлориту натрію. Далі 
вода послідовно проходить дві ємності (для 
забезпечення контакту води з дезінфек-
тантом) і потрапляє в трубопровід всмок-
тування насосів подачі води на фільтри. 
Безпосередньо в трубопровід дозуються 
приготовлені розчини коагулянту, а потім 
(при необхідності) – флокулянту. В існую-
чій технологічній схемі забезпечена мож-

ливість варіювання часу контакту коагу-
лянту залежно від температури вихідної 
води (введення коагулянту в трубопровід 
всмоктування насоса вихідної води або 
перед входом на префільтри). Оброблена 
реагентами вода надходить на двокамер-
ні контактні префільтри (фільтри першої 
ступені). Завантаження фільтрів двоша-
рове: антрацит (фракції 0,8–1,4мм) і квар-
цовий пісок (фракції 0,5–0,8 мм). Фільтри 
обладнані запірною арматурою, що забез-
печує автоматизацію процесу промиван-
ня, у товщі фільтрувального завантажен-
ня яких відбувається процес коагуляції. 
Далі вода надходить на швидкі фільтри 

•

•

Рис. 4.  Технологічна схема водоочистки на Алчевському заводі питної води 
(дослідно-промисловий варіант)

1 – Ісаківське водосховище; 2 – сітчасті мікрофільтри; 3 – регулювальний (приймальний) резервуар; 4 
– контактні префільтри I ступені; 5 – швидкі фільтри II ступені; 5 – картриджний фільтр; 6 – нанофільтра-

ційна установка з мембранним модулем; 7 – очищена вода.
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другого ступеня (трикамерні фільтри, за-
вантажені кварцовим піском фракцією 
0,3–0,8 мм), після очищення на яких по-
дається на семирядні картриджні філь-
три, що заповнені змінними 5-мікрон-
ними фільтрувальними елементами. Для 
зв’язування залишкового вільного хлору 
перед подачею на мембранні елементи у 
воду дозується розчин бісульфіту натрію, 
а потім подається розчин антискалан-
ту для запобігання утворення на повер-
хні мембран кристалічних осадів солей. 
Освітлена та хімічно підготовлена вода 
надходить на установки нанофільтрації 
«OsmoPro 450» продуктивністю по перме-
ату 100 м3/год кожна. Принцип нанофіль-
трації полягає у зниженні вмісту солей у 
пермеаті за рахунок зворотньоосмотич-
ного ефекту. В результаті проходження 
під великим тиском через напівпроникну 
мембрану в установці утворюється два 
потоки: пермеат – очищена вода і концен-
трат – залишок води, що містить забруд-
нення, які не пройшли через мембрану. 
Пори мембран підібрані таким чином, 
щоб молекули води могли проникати че-
рез них, а іони солей з більшим розміром 
у водяних розчинах – ні. Концентрат на-
копичується в ємностях промивних вод 
і використовується для промивання ме-
ханічних фільтрів. Пермеат піддається 
вторинному знезараженню гіпохлоритом 
натрію, після чого направляється у дві 
ємності готового продукту. Звідти насоса-
ми чистої води вода транспортується по 
трубопроводу до споживачів. Технологіч-
ною схемою передбачено підмішувати до 
пермеату воду після швидких фільтрів. В 
період підвищеної епідемічної небезпеки 
очищена вода проходить додаткову де-
зінфекцію на УФ-установці, що дозволяє 
підвищити її бактеріальну безпечність. 
На заводі передбачена обв’язка установ-
ки ультрафіолетового опромінення, яка 
дозволяє включати її в роботу на різних 
стадіях технологічного ланцюга, оптимі-
зуючи технологічний процес та досяга-
ючи найвищої якості очищення за конк-
ретних умов. 

Для одержання гіпохлориту натрію (з 
розсолу кухонної солі) використовується 

електролізна установка продуктивністю 
по хлору 0–8 кг Cl2/год. Сумарна потреба 
в гіпохлориту натрію становить близько 5 
кг Cl2/год і забезпечується існуючою ус-
тановкою. 

На заводі використовується коагулянт 
– гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК-68 
та катіонній флокулянт АР 1140Р.

Для виконання необхідного ступеня 
перемішування реагентів з водою при їх-
ній подачі в трубопровід передбачена тур-
булізація потоку шляхом подачі реагенту 
в напрямку, протилежному току води. 

Блок приготування робочих розчинів 
та дозування реагентів дозволяє забез-
печити їх точну рівномірну подачу і, при 
необхідності, оперативно змінювати дозу.  

Технологія має високу ступінь автома-
тизації та контролю технологічного про-
цесу з виведенням показників на пульт 
управління диспетчерської. Паралельно 
лабораторією заводу проводиться пос-
тійний аналітичний контроль якості очи-
щення на всіх стадіях водопідготовки.

Дослідження, проведені на дослід-
но-промисловій лінії заводу (100 м3/год) 
впродовж 2008 року, засвідчили, що при-
родна вода після глибокої очистки (за оп-
тимальних режимів роботи водоочисних 
споруд та доз реагентів) набуває якості 
питної за усіма досліджуваними показни-
ками. 

Відомо, що застосування хлору в техно-
логії підготовки питної води з поверхневої 
водойми призводить до утворення ток-
сичних ХОС в результаті взаємодії хлору з 
органічними домішками природної води 
[11] . Оскільки в технології водопідготов-
ки застосовувався гіпохлорит натрію, то 
були проведені спеціальні дослідження  
по визначенню рівнів утворення ХОС та 
їх видалення на водоочисних спорудах. 
Встановлено, що при малій дозі гіпохло-
риту натрію (1–1,2 мг/дм3) для первин-
ного хлорування вихідної води, яка при 
потребі може бути збільшена до 2–3 мг/
дм3, та при заключному хлоруванні дозою 
1,0–1,5 мг/дм3, запроваджена на заводі 
технологія водопідготовки дозволяє отри-
мати питну воду, вміст в якій ХОС не пе-
ревищуватиме гігієнічних нормативів 
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Незважаючи на позитивні результати 
фізико-хімічних та мікробіологічних до-
сліджень питної води, що виробляється на 
заводі, було сплановано та розпочато біо-
логічний (токсикологічний) експеримент 
на тваринах (білі щури) для з’ясування 
можливого впливу довготривалого (про-
тягом 6 місяців) вживання такої води на 
теплокровний організм.

Для проведення токсикологічного ек-
сперименту до уваги було взято наступ-
не: 

на Алчевському заводі впровадже-
но нову багатоступеневу технологію 
підготовки питної води, яка не мала 
аналогів у колишньому СРСР та в Ук-
раїні зокрема, що потребує інтеграль-
ної гігієнічної оцінки такої технології з 
проведенням санітарно-хімічних, мік-
робіологічних і токсикологічних до-
сліджень. Виходячи з вимог чинного 
стандарту, питна вода повинна мати 
добрі органолептичні властивості, 
бути нешкідливою за хімічним скла-
дом та безпечною в епідемічному від-
ношенні водночас;
при забезпеченні технологією водо-
очистки питної води потрібної якості 
за контрольованими гідрохімічними 
показниками залишається не уточне-
ною та неоціненою частина невідомих 
хімічних речовин, які утворюються у 
воді в результаті деструкції та інших 
видів трансформації нестабільних ре-
човин під впливом фізичних, хімічних 
і біологічних факторів водойми та ак-
тивної дії реагентів (зокрема хлоруван-
ня й ін.) в процесі обробки питної води 
на водоочисних спорудах;
вивчити загальну токсичність питної 
води (як і води водойми) можливо лише 
за умов токсикологічного експеримен-
ту, який дозволяє оцінити комбіновану 
дію речовин, що нормуються за токси-
кологічним показником шкідливості. 
Такими речовинами, які визначаються 
у воді Ісаківського водосховища та на-
лежать до І-го і ІІ-го класу небезпеки, є: 
алюміній, молібден, миш’як, ціаніди, 
роданіди, нітрити, свинець, формаль-
дегід, фтор тощо;

•

•

•

як правило, хімічні компоненти водно-
го середовища є факторами малої ін-
тенсивності, тому є можливість вияви-
ти лише довгострокову хронічну дію їх 
на організм за показниками специфіч-
них та неспецифічних реакцій.
Виходячи з зазначеного, доцільність 

проведення токсикологічного експери-
менту для з’ясування можливого впливу 
питної води, отриманої з Ісаківського во-
досховища за повною технологією водо-
підготовки, є очевидною.

Одержані в токсикологічному експе-
рименті попередні результати дають під-
стави стверджувати про нешкідливість 
хімічного складу очищеної за новою ба-
гатоступеневою технологією питної води 
та можливість її використання за призна-
ченням без ризику для здоров’я  водоспо-
живачів.

Підсумовуючи вищевикладене, може-
мо констатувати, що вказана технологія 
очищення води з поверхневої водойми із 
наднормативним солевмістом за набором 
технологічних прийомів, використаного 
обладнання, реагентів та стабільністю 
отримання питної води, якість якої задо-
вольняє вимоги  ГОСТу 2874–82 та ДСан-
ПіНу № 383, відповідає санітарно-гігієніч-
ним  вимогам.

Запропонована технологія водооброб-
ки може бути використана не тільки для 
очистки забруднених з високим вмістом 
солей природних вод,  але і для створення 
на її основі високоефективної технології 
очистки високомінералізованих шахтних 
вод та залучення їх у питне водопоста-
чання, що є актуальною проблемою для 
вугледобувних регіонів країни, де різко 
відчувається дефіцит питної води. 
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Аналіз характеру впливу імпуль-
сного розряду на воду. Застосу-
вання електроразрядної обробки 

дозволяє синтезувати широкий спектр 
природних окислювачів – як довго жи-
вучий O3, так і коротко живучі (момент 

розряду) R(OH), H2O2, O, а також ефект 
ультрафіолетового опромінення. Це доз-
воляє наситити воду киснем, а завдяки 
сумарній дії синтезованих окислюва-
чів розпочати інтенсифікований процес 
окислення  органічних та неорганічних 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ
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Колесник М. М, Рубан О. В.
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Божко І. В. 

Інститут електродинаміки НАНУ,  м. Київ, Україна

Враховуючи тренд  зміни якості води і її недостатню кількість в нашій країні доціль-
ним  стає пошук нових рішень щодо систем обробки як природних, так і стічних вод. Од-
ним із можливих методів є високоенергетична обробка води неізотермічною плазмою 
бар’єрного чи коронного розрядів у гетерогенному водоповітряному середовищі.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ
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Учитывая тренд изменения качества воды и ее недостаточное количество в нашей 
стране, необходимым  становится поиск новых решений относительно систем под-
готовки, как природных, так и сточных вод. Одним из возможных решений является 
высокоэнергетическая обработка воды плазмой барьерного или коронного разрядов в 
гетерогенной водовоздушной  среде.

STUDY OF POSSIBILITIES OF USE HIGH-ENERGY WATER
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Given the trend of changes in water quality and insufficient quantity of our country becomes 
feasible to search for new solutions concerning the processing of both natural and waste 
water. One of these methods is the high-energy plasma treatment of the water barrier, or the 
Crown in heterogeneous water discharges air.



сполук [1–3], які зумовлюють погіршен-
ня якості води. Досліди, що проводилися 
в Томському НДІ Високих напруг [3] та у 
рамках Європейського проекту “уtri D” [4], 
підтверджують перспективність розробки 
електророзрядних систем обробки води. 

Початковим фактором, що впливає на 
воду, є наявність електромагнітних полів, 
які супроводжують потужнострумові ім-
пульсні розряди. Так, електричні сили, 
діючи на іони в рідині, надають їм рух до 
протилежно заряджених електродів, тим 
самим обумовлюючи явище імпульсного 
електролізу. Неполярні молекули й моле-
кулярні комплекси при цьому здатні по-
ляризуватися, а частина полярних моле-
кул може продиссоціювати до іонів. 

Імпульсні магнітні поля виникають 
навколо каналів розрядів відповідно до 
наростання струму. Вони впливають не 
тільки на процеси переміщення зарядів 
усередині каналів, але й на рух іонів і ди-
полів  навколо каналу у рідкому середови-
щі. Такий вплив, імовірно, ефективніше 
класичної магнітної обробки, оскільки, 
по-перше, у цьому випадку є значна кіль-
кість джерел генерування електромагніт-
них полів, а, по-друге, виникають поля, 
що характеризуються високою нестаціо-
нарністю.

Концентрування енергії в плазмі 
розрядів (температура усередині каналів 
розряду становить до (1 – 3)104 К), на 
фронті ударних хвиль і в кавітаційних пу-
хирцях (тиск до 105 – 108 Па, температура 
– до 103 – 104 К),  присутній вплив ультра-
фіолетового випромінювання створюють  
умови, характерні для ультразвукової й 
радіаційної обробки [5]. Частина молекул 
у таких умовах піддається деструкції. 

Відповідно до сучасних уявлень  спо-
чатку, молекули води розпадаються до ра-
дикалів H• і ОH• , утворюються збуджені 
молекули Н2О* і іонізовані частки ( H2O, e- , 
H, OH  і ін.). Після цього найбільш імовірні 
наступні елементарні перетворення:

H2O •  H+ + OH-  ;  (1) 
H2O+  H+ + OH • ;  (2)
e- + aq  e-

aq  ;  (3)
При насиченості води киснем можливе 

утворення гідропероксидних радикалів 

H+O2  HO2 ;  (4)

Висока локальна концентрація отри-
маних радикалів приводить до їхньої час-
ткової рекомбінації. При цьому утворять-
ся молекулярні продукти (Н2 і Н2O2), а 
також відбувається регенерація молекул 
води

H  + H  H2 ;  (5) 
ОH• + ОH•  Н2O2 ;  (6) 
H• + ОH•  Н2O  (7)

Таким чином, у розчин переходять ра-
дикали H• і ОH•, іони і електрони малої 
енергії, продукти їхньої взаємодії, збуд-
жені молекули.

Специфіка деструкції молекул води в 
тім, що одночасно генеруються частки 
із протилежними властивостями: окисні 
(радикали ОH•, перекис водню) і віднов-
лювальні  (гідратовані електрони, радика-
ли H•). Система являє собою надзвичайно 
активну композицію, здатну до окислю-
вально – відновлювальних  процесів з ви-
сокими швидкостями. Хоча атоми водню 
й гідратовані електрони, в основному, за-
раховуються до відновлювальних часток, 
однак у кислому середовищі і при наяв-
ності в ньому молекулярного кисню вони 
також можуть проявляти окисні власти-
вості шляхом утворення гідропероксид-
ного радикала НO2 по реакції (4).

Радикали, маючи неспарені електрони 
(з некомпенсованими магнітними момен-
тами), мають підвищену хімічну актив-
ність, що проявляється в легкості взає-
модії з ненасиченими молекулами. Крім 
високої реакційної здатності, їхня зна-
чимість полягає в тому, що при взаємодії 
радикалів з ненасиченими молекулами 
спостерігається збереження валентнос-
тей, у результаті чого утворюються нові 
радикали, здатні продовжити реакцію.

Провідну роль в окисних процесах грає 
гідроксильний радикал. Його окисний по-
тенціал – 2,87 В. Це більше, ніж в озону 
(2,07 В) і перекису водню (1,77 В). У зв’язку 
із цим діапазон речовин, що можуть бути 
їм  окислені ширше, ніж у звичайних 
окислювачів. Реакціям гідроксильного 
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радикала із забрудненнями властиві ви-
сокі швидкості й  неселективність. При 
цьому найбільш характерними для них є 
реакції відриву електрона. 

Таким чином, у процесі електроімпуль-
сної обробки води відбувається її локальне 
активування, що характеризується утво-
ренням високоактивних сполук з довго-
строково існуючими структурно – енерге-
тичними збудженнями.

Висока швидкість реакцій активних 
часток з розчиненими у воді домішками 
дозволяє спростити конструкцію систем 
обробки води та розширити діапазон 
забруднень, які можуть бути видалені. 
З’являється можливість розкласти ор-
ганічні речовини аж до їх мінералізації.

 Встановлено [2–4], що основним фак-
тором, який зумовлює очищення води 
імпульсним бар’єрним розрядом у водо-
повітряному потоці, є вироблені розрядом 
окислювачі – гідроксильні радикали (OH), 
атомарний кисень (O), а також, у меншій 
мірі, озон (О3). Гідроксильні радикали в 
електронно-збудженому стані ОН(А2 +) 
виявлені в плазмі розряду методом емісій-
ної спектроскопії. Концентрація ОН- ра-
дикалів лінійно зростає з підвищенням 
енергії розряду, частоти й амплітуди ім-
пульсів напруги.

Виявлено [1, 3], що імпульсний розряд 
у водо – повітряному середовищі запа-
люється переважно поблизу поверхні 
крапель води, що підвищує ефективність 
впливу короткоживучих активних час-
ток на воду. Розряд діє у вигляді окремих 
мікророзрядів, лінійна щільність яких 
становить 3–5 см-1. Замикання міжелек-
тродного проміжку краплями приводить 
до зниження напруженості електричного 
поля й загасанню розряду в області «пе-
ремички». Експериментально визначені 
умови відсутності замикань міжелектро-
дного проміжку.

Оптимальні параметри імпульсного 
розряду у водоповітряному середовищі 
можуть бути забезпечені відносно про-
стими технічними прийомами. 

Експериментальна частина. Наші 
напрацювання знаходяться на стадії 
розробки схем обладнання та пробних ек-

спериментів з обробки води. Експеримен-
тальне обладнання складається:

• осцилограф Tektronix TDS 1012;
• датчик напруги Tektronix P 6015 A;
• датчик струму Tektronix P 6021;
• ротаметр РМА – 025 ГУЗ;
• генератор озону ГО5М
Пристрій для електророзрядної обробки 

у гетерогенному середовищі вода – повітря 
складається з блоку живлення, компресору 
подачі повітря, розрядної камери (скляний 
циліндр з розбірною верхньою кришкою з 
підводами повітря та трубкою заливання 
оброблюваної рідини і виходом у витяжку 
для вилучення озону і дном камери, яке має 
трубку зливу рідини після обробки), насад-
ки діспергатора повітря (трубка з неткан-
ного пропіленового волокна) та верхнього 
блоку голкових електродів з можливістю 
регулювання величини зазору між верхнім 
електродом і “землею” (нульовий електрод 
розташований на дні камери). 

Пристрій для озонування складається 
з генератора озону, блоку живлення, ком-
пресора,  що подає повітря, пристрою для 
сушіння повітря і реактора обробки експе-
риментальної рідини на базі склянки для 
промивки газів Дрекселя. Озоно-повітря-
на суміш подається крізь диспергатор на 
базі трубки з нетканного пропіленового 
волокна.

Обидва пристрої обладнані системами 
вимірювання витрат повітря, а блок жив-
лення пристрою для електророзрядної 
обробки обладнане регулятором частоти 
імпульсів та осцилографом для визначен-
ня їх частоти.

Розроблено і змонтовано високочас-
тотне джерело живлення на  100 Вт та ре-
актор з імпульсним розрядом у гетероген-
ному середовищі вода – повітря (рис.1, 2, 
3). Були проведені попередні експеримен-
ти з визначення стабільності роботи дже-
рела живлення, обробки післяспиртової 
зернової барди, дніпровської води з райо-
ну Дніпровського водозабору м. Києва в 
період паводка 31.02.2009. Підтримано 
сталий розряд на протязі 2 годин без зу-
пинки. 

 Результати пробної обробки післяс-
пиртової барди Червонослобідського 



спиртозаводу наведено в табл.1. Результа-
ти обробки Дніпровської води, відібраної 
у паводковий період, наведено в табл.2. 

Обробка озонуванням 400 мл барди 
здійснювалась на протязі 50 хв., доза озо-
ну – 2,5 мг/дм3 О3, тобто близько 1 г/О3 на 
1 л барди. Після зупинки через три хви-
лини випав осад 45 мл. Під час обробки 
на 7 хвилині почали утворюватися плас-
тівці на стінці камери в її верхній частині 
на рівні руйнування  пухирців піни. Дов-

жина пластівців  20 – 25 мм, ширина 4 – 6 
мм, товщина близько 1 мм (рис. 4).  Для 
електророзрядної обробки було відібрано 
від загального об’єму барди 70 мл . Час об-
робки – 10 хв. Витрати повітря – 4 л/хв. 
Розряд відбувся у піні флотошламу. Після 
включення подачі повітря піна закривала 
верхній електрод, після подання струму на 
електроди розряди починали гасити піну. 
Плазма розряду горіла рівно, стабільно 
без пробоїв іскри, естетично красиво. Під 
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Рис. 1. Принципова схема установки Рис. 2. Фото розрядної камери

Показники Вихідна барда Озонування ІКР
ХПК мг О2/дм3 18894,400 25256,800 20051,200
рН 3,700 3,620 3,650

NO2
мг/дм3 0,000 0,000 0,263
ммоль 12,110

NO3
мг/дм3 1,726 3,387 3,903
ммоль 107,000 210,000 242,000

P2O3
мг/дм3 7,362 7,362 8,064
ммоль 346,000 346,000 379,000

K
мг/дм3 19,872 20,126 20,513
ммоль 775,000 785,000 800,000

Na
мг/дм3 5,127 5,217 5,217

моль 120,000 120,000 120,000

Ca
мг/дм3 4,000 4,000 4,000
ммоль 80,000 80,000 80,000

Mg
мг/дм3 20,000 22,000 14,000
ммоль 240,000 264,000 168,000

Таблиця 1
Результати пробної обробки післяспиртової барди
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час обробки утворювались пластівці на 
стінці камери в її верхній частині на рів-
ні руйнування пухирців піни. Довжина 
пластівців – 10 – 15 мм, ширина – 2 – 4 мм, 
товщина близько 1 мм. Після відстоюван-
ня на протязі 1,5 години утворився шар 
осаду об’ємом близько 1 мл.

Результати дослідів в табл. 1 і 2 підтвер-
джують відомий фактор підвищення ХПК 
при обробці органічних водяних розчинів 
сильними окислювачами. Підвищення ко-
льоровості в табл.2 можливо  пов’язано із 
зменшенням  каламутності, що була зумов-
лена органічними речовинами. Зміна Fe  і Al 
в табл. 2 потребує додаткових досліджень.

Висновки.  
Результати цих експериментів свід-

чать про необхідність застосування після 
електророзрядної  обробки другого ступе-
ня доочистки на основі деструкції (мож-
ливо біодеструкції) попередньо окислених  
речовин. 

Попередні експериментальні досліди 
свідчать про необхідність розширення 
спектру подальших дослідів у наступних 
напрямках:

1. Зміни конструкції розрядної каме-
ри по утворенню гетерогенних середовищ   
суміш вода – повітря замінити на суміш 
повітря – вода і тим самим досягти  знижен-
ня об’єму краплин води, та досягти підви-
щення енергії на одиницю об’єму води.

2. Виявити за допомогою модельного 
розчину  причини, які обумовили  зрос-
тання вмісту Fe і  Al при обробці Дніп-
ровської води.

Рис. 3. Фото розряду

Рис. 4. Процес обробки барди озоном

Показники Од. виміру  Вихідна вода Озонування, 
2,5 хв.

Озонування, 
5 хв.

ІКР2,
1 хв.

ІКР3,
2 хв.

Каламутність мг/дм3 37,5 15,5 0,98 2,95 2,66
Кольоровість град 49 33 25 56 54

рН  8,12 8,1 8,12 8,1 8,1
Сухий осад мг/дм3 220 228 230 222 220

ХПК мгО2/дм3 12 32 39 14 16
Залізо мг/дм3 0,459 0,26 0,21 0,58 0,48

Алюміній мг/дм3 0,04 0,03 0,03 0,1 0,1

Таблиця 2
Результати обробки проби Дніпровської води



3. Продовжити досліди з використанням 
існуючої розрядної камери з модельними 
розчинами:  фенолу, вуглеводнів, барвників 
і можливо хлороорганічних сполук.
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В останнє десятиріччя на більшості 
водоочисних споруд України в про-
цесах очищення поверхневих вод 

почали застосовувати коагулянти нового 
покоління – гідроксихлориди алюмінію 
вітчизняного виробництва марки ПОЛ-
ВАК.

В світі існує багато виробників ана-
логічних реагентів, які випускаються під 
різними торговими марками, і останнім 

часом такі реагенти почали з’являтися і 
на ринку України.

Виходячи з теоретичних міркувань 
гідроксихлориди алюмінію середньої ос-
новності різних марок повинні б мати 
приблизно однакові коагулюючи власти-
вості, в той час як постачальники коагу-
лянтів декларують суттєво вищу ефектив-
ність саме свого продукту в порівнянні з 
аналогами.

ПОРІВНЯЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОАГУЛЮЮЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ЗРАЗКІВ ГІДРОКСИХЛОРИДІУ АЛЮМІНІЮ СЕРЕДНЬОЇ ОСНОВНОСТІ

Лессік М.Д.
НДКТІ МГ, м.Київ, Україна

Авраменко Л.П., Березовська Т.В.
 АК «Київводоканал», м.Київ, Україна

На підставі проведених досліджень доведено, що гідроксихлориди алюмінію середньої ос-
новності незалежно від виробників демонструють однакову ефективність в розрахунку на 
одиницю діючої речовини.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОАГУЛИРУЮЩИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ОБРАЗЦОВ ГИДРОКСИХЛОРИДА АЛЮМИНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОСНОВНОСТИ

Лессик Н.Д.
НИКТИ ГХ, г.Киев, Украина

Авраменко Л.П., Березовская Т.В.
АК «Киевводоканал», г.Киев, Украина

На основе проведенных исследований показано, что гидроксихлориды алюминия сред-
ней основности независимо от производителя демонстрируют одинаковую эффектив-
ность в расчете на единицу действующего вещества.

COMPARATIVE RESEARCHES OF THE COAGULATION ABILITIES 
OF SAMPLES OF THE ALUMINIUM HYDROXIDE CHLORIDE 

OF AVERAGE BASICITY

Lessik N.D. 
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

Avramenko L.P., Berezovskaya T.V.
WAT «AK «Kyivvodokanal», Kiev, Ukraine

On the basis of the lead researches it is shown, that the aluminium hydroxide chloride of 
average basicity irrespective of the manufacturer show identical efficiency counting upon 
unit of working substance.
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Це змусило нас провести порівняльні 
дослідження середньо основних гідрок-
сихлоридів алюмінію трьох різних вироб-
ників.

Говорячи про ефективність ми в цій 
роботі не торкаємось вартості продукту, 
а зосереджуємо свою увагу лише на тех-
нологічних аспектах. Нас цікавитиме 
спроможність одиниці товарного продук-
ту, або одиниці діючої речовини у ньому 
зменшити вміст забруднень у вихідній 
воді за показниками кольоровості та ка-
ламутності. Звичайно при цьому важли-
вими параметрами є також концентрація 
залишкового алюмінію та лужність води.

Характеристика реагентів
Для порівняльної оцінки ефективності 

коагулюючої дії при очищенні поверх-
невих вод були відібрані чотири зразки 
гідроксихлоридів алюмінію середньої ос-
новності різних виробників.

Зразок № 1
Гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК-40 

(ТУ У 19155069.001–99) виробництва ВАТ 
ПХЗ «Коагулянт», виготовлений в 2005 
році

вміст діючої речовини (за Al2O3)  –  
16,06 %;
густина – 1,361 кг/дм3;
відносна основність – 40 %.
Зразок № 2
Гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК-40 
(ТУ У 19155069.001–99) виробництва 
ВАТ ПХЗ «Коагулянт», виготовлений в 
2008 році
вміст діючої речовини (за Al2O3) –  
16,3 %;
густина – 1,364 кг/дм3;
відносна основність – 36 %.
Зразок № 3
Поліалюмінійхлорид „Sachtoklar – 539” 
виробництва фірми “Sachtleben” (Ні-
меччина), виготовлений в 2008 році
вміст діючої речовини (за Al2O3)  –  
16,4 %;
густина – 1,35 кг/дм3;
відносна основність – 39,8 %.
Зразок № 4
Поліалюмінійхлорид „РАХ – 18” вироб-
ництва фірми «Кеміпол» (Польща), ви-
готовлений в 2008 році

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

вміст діючої речовини (за Al2O3) –  
17,0 %;
густина  – 1,374 кг/дм3;
відносна основність  – 42 %.
Всі зразки були у рідкому стані.
В якості коагулянту порівняння ви-

користовували традиційний коагулянт 
– сульфат алюмінію з вмістом діючої ре-
човини ( за Al2O3) – 17,0 %.

Методика проведення досліджень
Методика проведення досліджень була 

обрана з огляду на поставлене завдання 
– зробити порівняльну оцінку зразків коа-
гулянтів щодо їх ефективності в процесах 
коагуляційного очищення поверхневих 
вод.

В якості зразків поверхневих вод вико-
ристовували воду річок Дніпро та Десна в 
районі Києва.

Для зручності дозування робочі розчи-
ни коагулянтів готували з концентрацією 
1 % за товарним продуктом. Для дотри-
мання однакових умов проведення екс-
периментів використовували паралельно 
по два флокулятори (загалом 12 банок).

Всі експерименти проводили в ре-
жимі:

одноразового введення розчину коагу-
лянту;
швидкого перемішування ( приблизно 
100 об. за хвилину) впродовж 3 хви-
лин;
повільного перемішування (приблизно 
40 об. за хвилину) впродовж 5 хвилин;
відстоювання впродовж 20 хвилин 
(Дніпровська вода);
відстоювання впродовж 30 хвилин 
(Деснянська вода).
За контрольні показники ефективності 

процесу коагуляції обрали: каламутність; 
кольоровість; концентрацію залишково-
го алюмінію; лужність; перманганатну 
окислюваність, як характеристику вмісту 
органічних забруднень.

При цьому перші три показники конт-
ролювалися під час кожного експеримен-
ту, а два останні – вибірково.

Аналізи проводилися у відповідності 
з стандартними методиками визначен-
ня обраних показників для води питної 
якості.

•

•
•

•

•

•

•

•
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Результати досліджень
В літню пору року гідроліз практич-

но усіх коагулянтів, що використовують-
ся в промислових масштабах, протікає 
задовільно. Завдяки цьому задовільно 
протікає і процес очищення води з ви-
користанням коагулянтів. При цьому на 
перше місце при порівняльній оцінці коа-
гулянтів у цю пору виходить ефективність 
дії одиниці продукту при зменшенні ка-
ламутності та кольоровості поверхневих 
вод, тобто оптимальна доза коагулянту.

Зниження кольоровості поверхневих 
вод є найбільш витратним процесом з точ-
ки зору використання коагулянтів. Тому 
при порівняльних дослідженнях бажано 
було працювати з високо кольоровими во-
дами, до класу яких належить вода річки 
Дніпро в районі Києва.

Одночасно були проведені порівняль-
ні дослідження і на воді річки Десна, яка 
в період експериментів відзначалася по-
мірною кольоровістю, що характерно для 
багатьох поверхневих вод в Україні.

Дослідження процесів коагулюван-
ня на воді річки Дніпро.

Як зазначалося, через особливості 
основних джерел утворення стоку річка 
Дніпро, особливо у своїй верхній течії, 
характеризується високою кольоровіс-
тю, низькою каламутністю та водночас 
має порівняно невеликий лужний резерв. 
Таке поєднання властивостей є найбільш 

несприятливим для проведення процесів 
коагулювання, що зумовило вибір основ-
ного джерела порівняльних досліджень 
коагулянтів.

В період проведення експериментів 
дніпровська вода мала наступні показни-
ки: температура – 21–23,2 °С; каламут-
ність – 2,4–4 мг/л; кольоровість – 88–
94 град.; лужність – 2,6–2,7 мг-екв/л; 
окислюваність – 13,6–15 мг О2/л; рН 
– 8–8,15.

Як бачимо концентрація забруднень у 
воді змінювалася під час експериментів 
не суттєво, що дає можливість узагаль-
нювати результати різних серій дослідів.

Зняття каламутності
Каламутність для води річки Дніпро не 

є проблемним показником забруднення. 
Особливо це спостерігається в теплу пору 
року, коли гідроліз коагулянтів протікає 
задовільно і не спостерігається явище 
„зависання”. В умовах експерименту всі 
зразки коагулянтів практично незалеж-
но від вмісту основної діючої речовини за 
AL2O3, відносної основності та часу виго-
товлення зразка при знятті каламутності 
показали однакову ефективність. 

Як і слід було очікувати в теплу пору 
року ефективність середньоосновних 
гідроксихлоридів алюмінію по зняттю ка-
ламутності (при її невеликих значеннях) 
була трохи вища за сульфат алюмінію, що 
видно з малюнку 1.

Рис. 1.  Зміна каламутності води під час експериментів
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Зняття кольоровості
На відміну від каламутності кольо-

ровість є визначальним показником, що 
характеризує забруднення води річки 
Дніпро в районі міста Києва. Лише впро-
довж коротких періодів кольоровість 
Дніпровської води буває невисокою і не 
створює проблем при очищенні та не ви-
магає застосування високих доз реаген-
тів.

Зменшення кольоровості часто є надс-
кладним завданням (особливо в поєднан-
ні з низькою каламутністю та невеликим 
лужним резервом води, що подається на 
очищення). Це пов’язано з багатьма чин-
никами, які ми в цій роботі не розглядає-
мо. Звернемо лише увагу на необхідність 
додавання в воду при коагулюванні певної 
кількості реагенту в перерахунку на AL2O3 
незалежно від того який реагент викорис-
товується.

В той же час досить високі значення 
кольоровості у вихідній воді при прове-
денні порівняльних досліджень сприяли 
більш чіткому визначенню ефективності 
дії різних коагулянтів.

Результати зниження кольоровості 
річкової води, що отримані при проведен-
ні експериментів подані на діаграмі ма-
люнку 2.

Як видно з малюнку найбільшу ефек-
тивність (найменша оптимальна доза) 
серед зразків реагентів, що тестувалися, 
виявив при знятті кольоровості РАХ-18, 

що повністю відповідає зробленим вище 
зауваженням та теоретичним передумо-
вам. Вміст діючої речовини в цьому реа-
генті найвищий серед зразків, що розгля-
даються.

Проте це стосується лише дози за то-
варним продуктом. Ефективність коагу-
лянтів в перерахунку на діючу речовину 
практично однакова.

В той же час в теплу пору року ефек-
тивність середньоосновних гідроксихло-
ридів алюмінію по зняттю кольоровості 
(на відміну від каламутності при її невели-
ких значеннях) в діапазоні оптимальних 
доз була не вища за сульфат алюмінію.

Залишковий алюміній
В процесах підготовки питної води з 

використанням реагентів ефективність 
останніх не може розглядатися у відриві 
від визначення їх залишкових концентра-
цій, що лімітуються відповідними гігієніч-
ними нормативами. У випадку коагулян-
тів на основі алюмінію контролюється 
концентрація залишкового алюмінію. Під 
час проведення тестів були отримані зна-
чення цього показника, що наведені на 
малюнку 3.

З малюнку видно, що нижчі значен-
ня концентрації залишкового алюмінію 
присутні у воді, що отримана після коагу-
лювання за допомогою гідроксихлоридів 
алюмінію з більшою відносною основніс-
тю, але слід відзначити, що в діапазоні 
оптимальних доз ця різниця не суттєва.

Рис. 2. Зміна кольоровості води під час експериментів
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Лужність та окислюваність
Ми розглянули ефективність наданих 

зразків коагулянтів при зниженні кала-
мутності та кольоровості Дніпровської 
води. Було оцінено також вміст в очи-
щеній воді залишкового алюмінію.

Для доповнення порівняльної харак-
теристики коагулянтів під час їх вико-
ристання перевірялося також зниження 
лужності та окислюваності вихідної води.

Ця частина досліджень обумовлена 
тим, що кожна вода має відповідний луж-
ний резерв, який використовується в ко-
агуляційних процесах і чим менше коагу-
лянт знижує лужність тим краще.

Що стосується окислюваності, то це 
інтегрований показник органічних за-
бруднень, значення якого передбачається 
лімітувати в новому ДСТУ на питну воду.

Результати вимірів лужності подані в 
табл.1.

З таблиці видно, що за цим показни-
ком дія зразків коагулянтів однакова.

Окислюваність на відміну від інших 
показників вимірювали тільки при най-
більших дозах коагулянтів. Такий підхід 
виправданий бо за допомогою лише ко-
агуляції не можливо зменшити окислю-
ваність до потрібних значень, що і під-
тверджується даними табл.2.

Рис. 3. Залишковий алюміній в очищеній воді

Доза коаг.
за товарним 
прод., мг/л

Лужність, мг-екв/л
П-40
2005

П-40
2008

S-539
2008

РАХ-18
2008

0 2,6 2,65 2,6 2,65 2,6 2,65 2,6 2,65
110 2,0 2,0 2,0 2,0
130 1,9 1,9 1,9 1,9
150 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6 1,8 1,6

Доза коаг.
за товарним прод., 

мг/л

Окислюваність, мгО2/л
П-40
2005

П-40
2008

S-539
2008

РАХ-18
2008

0 13,9 13,9 13,9 13,9
150 7,6 6,8 6,6 6,6

150+0,2DB 6,8 6,5 6,4 6,4

Таблиця 1

Таблиця 2
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Як і при зниженні кольоровості кращі 
результати отримані при використанні 
зразків з більшим вмістом основної дію-
чої речовини.

Дослідження процесів коагулювання 
на воді річки Десна.

Вода річки Десна за співвідношенням 
основних забруднюючих речовин та фі-
зико-хімічними характеристиками більш 
сприятлива для проведення процесів коа-
гуляції ніж дніпровська вода. І хоча в певні 
періоди існують проблеми з видаленням із 
деснянської води деяких токсичних речо-
вин та зниженням до необхідних значень 
концентрації мікробіологічних забруднень 
в цілому це не суттєво впливає на коагуа-
ляційне очищення, тобто в наших дослід-
женнях і на воді річки Десна можемо обме-
житися контролем тих же показників, що 
були визначені в попередньому розділі.

В період проведення експериментів 
деснянська вода мала наступні показни-
ки: температура – 22,5–24,0 °С; кала-
мутність – 4,0–5,8 мг/л; кольоровість 
– 25–31 град.; лужність – 3,6–3,75 мг-
екв/л; окислюваність – 7,2–8,5 мгО2/л; 
рН – 8,1–8,2.

Характеристики вихідної води зміню-
валася під час експериментів не суттєво, 
що дає можливість узагальнювати ре-
зультати різних серій дослідів.

Зняття каламутності
Каламутність для води річки Десна, як і 

у випадку з дніпровською водою, не є про-
блемним показником забруднення. Навпа-
ки, концентрація речовин, що обумовлюють 
каламутність деснянської води більша ніж 
у Дніпрі, що сприяє успішному протікан-
ню процесів коагуляції. Деякі ускладнення 
виникають в період повені, а в теплу пору 
року, коли гідроліз коагулянтів протікає за-
довільно, необхідних результатів можливо 
досягти за помірних доз коагулянтів. Дані, 
що отримані під час проведення експери-
ментів подані на малюнку 4. 

В умовах експерименту всі зразки коа-
гулянтів практично незалежно від вмісту 
основної діючої речовини за AL2O3, від-
носної основності та часу виготовлення 
зразка при знятті каламутності показа-
ли однакову ефективність. Як і слід було 
очікувати в теплу пору року ефективність 
середньоосновних гідроксихлоридів алю-
мінію по зняттю каламутності (при її не-
великих значеннях) була трохи вища за 
сульфат алюмінію.

Зняття кольоровості
Вода річки Десна характеризується 

невисокими показниками кольоровості, 
зняття якої не є великою проблемою 
практично впродовж усього року. Така си-
туація обумовлена помірною каламутніс-

Рис. 4.  Зміна каламутності води під час експерименту
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тю та достатнім лужним резервом. Вибір 
коагулянту при цьому визначається суто 
економічними чинниками.

Під час досліджень кольоровість де-
снянської води залишалася в звичайних 
межах; її зниження досягалося при ви-
користанні усіх зразків коагулянтів, що 
випробувалися.

Усі зразки коагулянтів в порівняль-
них тестах по зниженню кольоровості де-
снянської води виявили практично одна-
кову ефективність.

В цьому ряду можемо розташувати і 
традиційний сульфат алюмінію, ефектив-
ність якого під час досліджень із зняття 
кольоровості була аналогічна гідроксихло-

ридам алюмінію середньої основності. Це 
підтверджується діаграмою рис. 5.

Залишковий алюміній
Як і у всіх дослідженнях процесів ко-

агуляції води з використанням реагентів 
під час тестів постійно проводився конт-
роль вмісту в очищеній воді залишкового 
алюмінію. Результати вимірювань відоб-
ражені в таблиці 3.

З даних таблиці видно, що використан-
ня всіх зразків коагулянтів призводить до 
практично однакових значень концент-
рації залишкового алюмінію. Дещо нижчі 
показники при використанні коагулян-
ту РАХ-18 можемо пояснити його вищою 
відносною основністю.

Рис. 5. Зміна кольоровості води під час експерименту

Доза коаг.
за товарним 
прод., мг/л

Залишковий алюміній, мг/л
П-40
2005

П-40
2008

S-539
2008

РАХ-18
2008

0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 - 1 - 0,97 - 1,03 - 1,03
20 - 1,13 - 1,1 - 1,05 - 1,1
30 1 1,1 0,93 1 0,94 1 0,9 1,07
40 0,98 1,08 0,96 1 0,95 1 0,95 1,05
50 1 1,04 0,98 0,97 0,97 0,96 0,93 1
60 1 1 0,94 0,93 0,99 0,92 0,87 0,95
70 1 - 0,9 - 0,99 - 0,85 -
80 1 - 0,88 - 0,99 - 0,84 -

Таблиця 3
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Що стосується сульфату алюмінію, то 
всі зразки гідроксихлоридів алюмінію се-
редньої основності дозволяють отримати 
нижчий залишковий алюміній у воді, що 
очищується, що повністю збігається з те-
оретичними передумовами.

Лужність та окислюваність
Для більш повного визначення порів-

няльної характеристики впливу коагу-
лянтів на характеристики води при їх ви-
користанні перевірялося також зниження 
лужності та окислюваності вихідної води.

Результати вимірів лужності подані в 
табл. 4.

З таблиці видно, що зниження луж-
ності тим більше чим нижче основність 
реагенту. Для переліку тестованих коагу-
лянтів ця різниця практично не суттєва.

Також на ідентичність коагулюючих 
властивостей зразків коагулянтів, що до-
сліджувалися, вказує і однакове зменшен-
ня у воді органічних забруднень, інтег-
ральною характеристикою вмісту яких є 
окислюваність. В цьому можемо переко-
натися, поглянувши на дані табл.5.

ВИСНОВКИ
Всі зразки коагулянтів, що були вико-

ристані при проведенні досліджень, відзна-

чалися стабільністю та ефективністю дії. 
Особливо слід відзначити зразок коагулян-
ту ПОЛВАК-40, що виготовлений в 2005 
році, який практично не втратив якості 
впродовж тривалого терміну зберігання.

Під час тестів середньо основні гідрок-
сихлориди алюмінію різних виробників 
виявили практично однакову ефектив-
ність діючої речовини в перерахунку на 
AL2O3 в процесах підготовки питної води 
з поверхневих джерел.

Дещо нижчі значення залишкового 
алюмінію та менше зниження лужності 
було отримано при використанні зразків 
з більшою основністю.

Всі зразки коагулянтів в теплу пору 
року можуть використовуватися як аль-
тернатива сульфату алюмінію.

Порівняльна оцінка ефективності 
зразків коагулянтів при очищенні повер-
хневих вод проводилася в двох різних ла-
бораторіях на воді різних джерел, що дає 
можливість говорити про об’єктивність 
отриманих результатів та обґрунтованість 
висновків.

Слід очікувати, що і при очищенні 
води з поверхневих джерел іншої якості 
різниця в ефективних дозах коагулянтів, 
що досліджувалися не перевищить 10 %.

Доза коаг.
за товарним прод., 

мг/л

Лужність, мг-екв/л
П-40
2005

П-40
2008

S-539
2008

РАХ-18
2008

0 3,7 3,7 3,7 3,7
30 3,5 3,5 3,5 3,45
40 3,45 3,4 3,4 3,4
50 3,4 3,3 3,35 3,35
60 3,3 3,25 3,3 3,3
70 3,2 3,2 3,25 3,25
80 3,15 3,15 3,2 3,2

Таблиця 4

Доза коаг.
за товарним прод., 

мг/л

Окислюваність, мгО2/л

П-40
2005

П-40
2008

S-539
2008

РАХ-18
2008

0 8,5 7,2 8,5 7,2 8,5 7,2 8,5 7,2

30 6,6 - 6,5 - 6,7 - 6,5 -

80 4,2 - 4,2 - 4,3 - 4,2 -

20+0,2 DB - 6,2 - 6,2 - 6,2 - 6,2

Таблиця 5
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Проблемы химической безопаснос-
ти сегодня приобретают особое 
значение для человечества в це-

лом. Это обусловлено высокими темпами 
развития производства, значительно опе-
режающими темпы эволюции человека, 
ибо многообразие химических веществ и 
сложности управления рисками воздейс-
твия их на человека превратили химичес-
кие соединения в реальную угрозу выжи-
вания всего живого. При оценке качества 
питьевой воды по критерию химической 
безвредности особого внимания стали 
требовать в последние десятилетия такие 
ксенобиотики, как побочные продукты 
дезинфекции воды и реагенты, использу-

емые в процессе водоподготовки, а также 
фармакологические и иные средства лич-
ной гигиены, которым присущи  разно-
образные формы воздействия на живые 
организмы. Токсическое действие ксено-
биотиков на живые организмы определя-
ется их способностью вмешиваться в те-
чение фундаментальных биохимических 
процессов (биоэнергетики, биосинтеза, 
катаболизма и собственно метаболизма 
ксенобиотика), а токсический эффект 
поступившего в организм ксенобиотика 
возникает только тогда, когда он достиг-
нет своей точки приложения.

Задача защиты организмов различ-
ного уровня организации от действия 

ПОВЫШЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗВРЕДНОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Мариевский В.Ф., Стрикаленко Т.В., Нижник Ю.В., Баранова А.И. Нижник Т.Ю., 
Научно-технологический центр «Укрводбезпека», г. Киев, Украина

Представлен анализ результатов изучения антимутагенных свойств одного из новых ре-
агентов, обладающего широким спектром биоцидной активности и пролонгированным 
действием в окружающей среде. Установленные свойства реагента могут быть эффектив-
но использованы  в водоподготовке для повышения качества питьевой воды по критерию 
химической безвредности.

ПІДВИЩЕННЯ ХІМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПИТНОЇ ВОДИ

Марієвський В.Ф., Стрикаленко Т.В., Нижник Ю.В., Баранова Г.І., Нижник Т.Ю. 
Науково-технологічний центр «Укрводбезпека», м. Київ, Україна

Наведені результати досліджень антимутагенних властивостей одного з нових реаген-
тів, що має широкий спектр біоцидних властивостей та пролонговану дію у навколиш-
ньому середовищі. Визначені властивості реагенту можна ефективно використовувати 
у водопідготовці для покращення якості питної води за критерієм хімічної безпеки.

TO THE INCREASE OF CHEMICAL SAFETY OF WATER

Marievsky V., Strikalenko T., Nizhnik J., Baranova A, Nizhnik T.
Centre of science-technological «Ukrvodbezpecka », Kiev, Ukraine

The analysis of results of studying of antimutagen properties of one of the new reagents, 
possessing by a wide spectrum biocide activity and the prolonged action in an environment 
is revised. Established properties of a reagent can be effectively used in water-treatment for 
improvement of quality of potable water by criterion of chemical safety.
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повреждающих факторов химической, 
физической и биологической  природы 
является в настоящее время одной из 
наиболее  актуальных, а разработка ме-
тодов, средств и подходов для защиты 
живых организмов крайне необходима. 
Одним из направлений таких работ яв-
ляется создание и применение средств, 
блокирующих процессы мутагенеза, что 
обусловлено наличием естественных про-
цессов мутации у человека. Однако, при-
остановка/блокирование мутационных 
процессов важны и потому, что при му-
тагенезе, как естественном, так и искус-
ственно инициированном, появляются 
новые формы неизвестных патогенных 
штаммов микроорганизмов, действие ко-
торых на организм человека, животных и 
растений предвидеть практически невоз-
можно. Ранее показано  наличие опреде-
ленного круга соединений, угнетающих 
как естественные, так и искусственно 
индуцированные мутации (антибиотики, 
ингибиторы синтеза нуклеиновых кис-
лот, полифенольные соединения и т.д.), а 
также возможность образования стойких 
мутантов под влиянием хлорсодержащих 
дезинфектантов, используемых в водооб-
работке. 

Задачей работы было проанализиро-
вать результаты изучения антимутаген-
ных свойств одного из новых дезинфек-
тантов, обладающего широким спектром 
биоцидной активности и пролонгиро-
ванным действием  в окружающей среде 
(далее – «исследуемый реагент», действу-
ющее вещество – полигексаметиленгуа-
нидин, производство ЗАО «НТЦ «Укрвод-
безпека»). 

Материал и методы. Использованные 
в работе мутагены:  N-метил-N1-нитро-N-
нитрозогуанидин (НГ);  N-нитрозо-NN-ди-
метилмочевина (НДМ) и этилен-бис-С-N-
нитрозо-N-метилкарбамат (ЭБК). 

Тест-обьекты – клетки микроорганиз-
мов (грам-положительных, грам-отрица-
тельных бацилл и кандид), суспензию ко-
торых получали путем культивирования 
на питательной среде в течение 18 час, 
затем дважды отмывали фосфатным бу-
фером (рН 6.0, центрифугирование), ре-

суспендировали в фосфатном буфере до 
микробной нагрузки 108, а затем вносили 
в нее один из мутагенов и исследуемый ре-
агент. После обработки клеток суспензию 
отмывали от мутагена и реагента. Посе-
вы на питательную среду позволили оп-
ределить выживание микроорганизмов и 
количество образующихся ауксотрофных 
мутантов. Контроль – клетки, обработан-
ные только НГ, НДМ и ЭБК.  При  выпол-
нении работы исследуемый реагент: 

при изучении влияния НГ  вноси-
ли в культуры сальмонелл, шигелл и 
кишечной палочки в концентрации 
0.015–0.02мкг/мл, стафилококков и 
стрептококков – 0.035–0.04мкг/мл; 
коринебактерий – 0.05мкг/мл, ба-
цилл – 0.2–0.23мкг/мл; кандид – 1.5–
2.0мкг/мл; 
при изучении влияния НДМ вноси-
ли в культуры сальмонелл, шигелл и 
кишечной палочки в концентрации 
0.013–0.015мкг/мл, стафилококков и 
стрептококков – 0.032–0.035мкг/мл; 
коринебактерий – 0.4мкг/мл, бацилл – 
0.15–0.2мкг/мл; кандид – 1.5–2.0мкг/
мл; 
при изучении влияния ЭБК – в кон-
центрациях, соответственно, 0.012–
0.015мкг/мл, стафилококков и 
стрептококков – 0.031–0.034мкг/мл; 
коринебактерий – 0.4–0.42мкг/мл, ба-
цилл – 0.15–0.2мкг/мл; кандид – 1.5–
2.2мкг/мл. 
Микроорганизмы, использованные в 

качестве тест-систем, получены из музея  
Института эпидемиологии и инфекци-
онных болезней им. Л.В. Громашевского 
АМН Украины; стафилококки и стрепто-
кокки выделены от больных при прове-
дении исследований внутрибольничных 
инфекций. Работа проведена согласно со-
ответствующих методов микробиологи-
ческих и генетических исследований.

Результаты исследований и их об-
суждение. Во всех сериях опытов по 
изучению совместного воздействия му-
тагенов и исследуемого препарата конс-
татировано исчезновение возможности 
индукции ауксотрофных мутантов при 
действии мутагенов (а также – во всех 

•

•

•
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опытах – индукции мутантов кандида, 
стойких к нистатину) и практически пол-
ная выживаемость клеток (от 90±3.4% до 
99±8.4%) (пример – табл.1).

При проведении теста Эймса (Ames 
e.a., 1973) также установлено высокое за-
щитное влияние исследуемого реагента 
относительно НГ на модели индукции об-
ратных мутаций (табл.2).

Таким образом, в испытанных кон-
центрациях исследуемый реагент пре-
пятствует образованию ауксотрофных 
мутантов при действии на клетки микро-
организмов достаточно сильных мутаге-
нов (НГ, НДМ и ЭБК). В дополнительной 
серии опытов изучено действие исследу-
емого реагента на активность двух фер-
ментов антиокислительного действия 
(каталазы и супероксиддисмутазы) у не-
которых  микроорганизмов. Полученные 
результаты (табл. 3), свидетельствуют 
о существенном снижении активности 
этих ферментов (в зависимости от эффек-
тивной дозы), что может быть одним из 
механизмов антимутагенного действия  
исследуемого реагента.

Другими механизмами антимутаген-
ного действия исследуемого реагента 
могут быть  инактивирование/разруше-
ние мутагена, а также влияние реаген-
та на клеточную мембрану, предупреж-
дающее возможность взаимодействия 
мутагена с внутриклеточными структу-
рами и ДНК (то есть исключение мута-
генной активности) – об этом позволяют 
думать известные данные о механизме 
действия полигуанидинов. Так, по дан-
ным ранее выполненных исследований 
(И.Воинцева, Н.Поликарпов, 2006), пока-
зано, что действие полигуанидинов оп-
ределяется  (наряду с дозой и  экспозици-
ей) их химическим строением: в каждом 
повторяющемся звене макромолекул  по-
лигуанидинов содержатся гуанидиновая 
группировка, гексаметиленовый радикал 
и анион. То есть, макромолекула ПГМГ 
представляет собой хорошо сбалансиро-
ванную систему, в которой 

гуанидиновая группировка несет по-
ложительный заряд и обеспечивает 
бактерицидные свойства, электро-

•

статически взаимодействуя с отрица-
тельно заряженной бактериальной 
клеткой и адсорбируясь на ее повер-
хности (при этом блокируются дыха-
ние, транспорт питательных веществ 
и метаболитов; адсорбционный эф-
фект зависит от молекулярной массы 
макромолекул, величины их ионного 
заряда и поверхностной активности 
всей молекулы полигуанидина);
гексаметиленовая цепочка способс-
твует перераспределению электрон-
ной плотности в макромолекуле и ре-
гулирует гидрофильно-гидрофобный 
баланс молекулы, тогда как анион  
оказывает влияние на степень дело-
кализации положительного заряда и 
тем самым контролирует токсичность 
ПГМГ. Инициированное анионом пе-
рераспределение электронной плот-
ности в гуанидиновой группировке 
распространяется вдоль полимерной 
цепи и усиливает внутримолекулярное 
взаимодействие удаленных по цепи 
функциональных групп – в результате 
макромолекула принимает конфор-
мацию спирали, которая стабилизи-
руется водородными связями и Ван-
дер-ваальсовым взаимодействием 
гексаметиленовых фрагментов (анион 
определяет шаг  внутримолекулярной 
спирали).
Именно многофакторность воздейс-

твия полигуанидинов является одним из 
решающих факторов, который не позво-
ляет микроорганизмам выработать стой-
кость (резистентность) к воздействию 
полимерных гуанидинов (что показано 
нашими исследованиями ранее), а также 
проявляет отчетливое антимутагенное 
действие относительно достаточно силь-
ных индукторов мутагенеза. Названные 
свойства исследованного реагента могут 
быть эффективно использованы с целью 
профилактического применения на пред-
приятиях химической промышленности 
и других промышленных производствах, 
в том числе в водоподготовке, для обра-
ботки питьевой воды и сточных вод, для 
очистки воды водоемов. Это представля-
ется особенно важным в связи с тем, что 

•
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ряд  применяемых  сегодня дезинфектан-
тов воды (например, хлорсодержащие ре-
агенты и побочные продукты дезинфек-
ции ими воды) инициируют образование 

стойких мутантов, снижая тем самым ка-
чество питьевой воды по критерию хими-
ческой безвредности.

Примечание: * - мутанты, стойкие к нистатину

Таблица 1
Результаты изучения антимутагенного (защитного) действия  исследуемого реагента при 

действии НГ (N-метил-N1-нитро-N-нитрозогуанидина) 

Таблица 2
Таблица 2. Результаты изучения влияния исследуемого реагента на действие НГ 

(N-метил-N1-нитро-N-нитрозогуанидина, 0.75мкг/мл; тест Эймса) 

Таблица 3
Изменения активности каталазы и супероксиддисмутазы в клетках 

при действии исследуемого реагента   
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При подготовке питьевой воды из 
поверхностных источников цен-
трализованного водоснабжения 

наиболее распространенной схемой 
очистки является двухступенчатая схе-
ма: горизонтальные отстойники – ско-
рые фильтры. При регенерации скорых 

фильтров образуются промывные воды, 
составляющие 3–8 % общей произво-
дительности водоочистной станции 
(ВОС). По нормативным документам [1] 
эти воды следует после специальной об-
работки направлять в смеситель ВОС 
(рис. 1).

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОЧИСТКИ 
ПРОМЫВНЫХ ВОД СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ ВОДООЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 

«ПЕТРОВСКИЕ СКАЛЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТАНОВКИ 
С ПЛАВАЮЩИМ ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ

Боровский Б.И., Бойчук С.Д., Котовская Е.Е.
Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 

Симферополь, Украина

Представлены математические модели реагентного фильтрования для коагулянтов: «сер-
нокислый алюминий», «хлорное железо» и «Полвак». При помощи полученной математи-
ческой модели показана возможность определения скоростных режимов для процессов 
фильтрования с применением сернокислого алюминия.

СОСТАВЛЕНІЕ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛІЙ ОЧИСТКИ ПРОМИВНИХ 
ВОД ШВИДКИХ ФІЛЬТРІВ ВОДООЧИСНОЇ СТАНЦІЇ «ПЕТРОВСЬКИ 

СКЕЛІ» С ВИКОРИСТАННЯМ УСТАНОВКИ С ПЛАВАЮЧИМ 
ФІЛЬТРУЮЧИМ ЗАВАНТАЖЕННЯМ

Боровский Б.І., Бойчук С.Д., Котовська О.Е.
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, 

Сімферополь, Україна

Представлені математичні моделі реагентного фільтрування для коагулянтів: «сірча-
нокислий алюміній», «хлорне залізо» и «Полвак». За допомоги отриманої математичної 
моделі наведена можливість з’ясування швидкісних параметрів для процесів фільтру-
вання с застосуванням «сірчанокислого алюміній».

MATHEMATICAL MODELS OF FLUSHING WATER FROM RAPID FILTERS 
PURIFICATION OF WATER TREATMENT STATION’S «PETROVSKIE 

SKALU» USING PLANT WITH FLOATING FILTERING LAYER

Borovski B.I.,D.T.S., professor, Boichuk S.D., associate professor,
Kotovskaya E.E., post-graduate

National Academy of ecological security and health resort construction.

The mathematical models of reagent filtering for coagulants: «aluminum sulphate», «iron 
chloride» and «Polvak», are presented. By means of obtained mathematical model an 
opportunity for determination of velocity conditions for the filtering processes with application 
of aluminum sulphate is showed.
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В качестве установки по очистке 
промывных вод скорых фильтров была 
принята установка, схема которой при-
ведена на рис. 2, совмещающая мето-
ды осветления воды в рециркуляторе и 
фильтрование в слое плавающей загруз-
ки фильтра [2]. 

В качестве установки по очистке про-
мывных вод скорых фильтров была при-
нята установка, схема которой приведена 
на рис. 2, совмещающая методы осветле-
ния воды в рециркуляторе и фильтрова-

ние в слое плавающей загрузки фильтра 
[2].  

Экспериментальная установка состо-
ит из двух основных элементов: рецир-
кулятора осадка, являющегося осветли-
телем загрязненной воды, и плавающего 
фильтра, фильтрующего воду за счет за-
держивания загрязняющих воду частиц. 

В работе [3] приведены критерии, ха-
рактеризующие процесс фильтрования. 
Процесс осветления воды исследован в 
монографии Е.Ф. Кургаева [4]. В освет-
лителе смешанная с реагентом вода ос-
ветляется восходящим потоком сквозь 
слой взвешенного осадка, образованного 
реагентом и загрязнениями на перифе-
рии осветлителя. Этот слой периодичес-
ки удаляется, вместе с ним, удаляется 
значительная часть частиц выпавших в 
осадок (шлам). В этой работе показано, 
что остаточное содержание загрязнений 
в воде, проходящей осветлитель, Ср (мг/л) 
определяется безразмерным критерием 
сепарации Кс:

(1)

Выражение для критерия сепарации 
имеет вид:

                                                   (2)

где   – температура воды, °С;  Соб – объ-
емная концентрация загрязнений в слое 
взвешенного осадка; Нс  – высота осветли-
теля (см).

Для расчета значения критерия сепа-
рации Кс (2) необходимо знать объемную 

Рис. 1. Схема технологического процесса подготовки питьевой воды и обработки промывных вод.

Рис. 2. Схема установки с плавающим 
фильтрующим слоем:

1 – трубопровод подачи воды (d=32 мм); 
2 – рециркулятор осадка (d=100 мм); 3 – смотровое 

окно; 4 –загрузка из вспененного полистирола; 
5 – штуцера для пьезометров; 6 – сетка; 7 – 

надфильтровый объем; 8 – отвод очищенной воды 
(d=32 мм); 9 – накопитель осадка; 10 – сифон (d=80 

мм); 11 – трубопровод отвода промывной вод



ЕТЕВК-2009

93

концентрацию Соб, которая определяется 
из выражения:

 (3)

где  – расчетная скорость восходящего 
потока воды,   – скорость свободного 
осаждения частиц загрязнений. Из соот-
ношения (3) видно, что при  

 объемная концен-
трация Соб = 0, следовательно, Кс = 0, 
Сp   т. е. очистка воды не происходит. 
При   , значение   происхо-
дит очистка воды. Изложенное физически 
очевидно, т. к. νч > ν частицы загрязнений 
успевают осесть, т. к. время осаждения бу-
дет меньше, чем время пребывания  воды 
в осветлителе. Из математической моде-
ли также следует, что остаточное загряз-
нения Ср не зависит от концентрации ре-
агента в воде. 

Проведенное сравнение рассчитанных 
с помощью соотношений (1)-(3) и графи-
ческой зависимости [4] остаточ-
ных значений загрязнений с эксперимен-
тальными (табл. 1) не дало положительных 
результатов. Это, видимо, связано с более 
сложным характером процесса в осветли-
теле – рециркуляторе экспериментальной 
установки: вода поступает вверх в рецир-
кулятор через трубку – 6 (рис. 3 А), затем 
часть воды отклоняется вниз с последую-
щим движением вверх.

Основываясь на том, что, при   
происходит очистка воды, а при   
очистка не осуществляется, на основании 
гидронимики течения получим критерий 

для отношения
 

. 

Рассмотрим силы, действующие на 
частицу загрязнения, приняв ее в виде 
сферы (рис. 4).

Рис. 3. Схема рециркулятора в подфидьтровом пространстве фильтра с плавающим фильтрующим 
слоем: 1 – корпус фильтра, 2 – слой взвешенного осадка; 3 – нисходящий (циркулирующй) слой 

взвешенного осадка; 4 – корпус рециркулятора; 5 – трубопровод отвода воды во время регенерации 
фильтра и рециркулятора; 6 – трубопровод подачи исходной воды; 7 – зона концентрированного 

осадка рециркулятора, 8, 10 – трубопровод подачи исходной воды на фильтр и ее отвода во время 
регенерации фильтра и рециркулятора, 11 – распределитель исходной воды, 12 – направление движения 
циркулирующего осадка; 13 – слой воды, поступающий на фильтр; 14 – направление движения воды из 
рециркулятора на фильтр; 15 – фильтрующий слой в режиме фильтрования; 16 – фильтрующий слой во 

время его регенерации; 17,19 – направление потока промывной воды; 18 – поток промывной воды.
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При равномерном осаждении силы 
уравновешиваются:

А + F = G,                             (4)
где 

(ρ и ρч – плотность воды и частицы; 
μ – динамическая вязкость воды). 

Из выражения (4) получим:
               

(5)

где ν – кинематическая вязкость воды.
Найдем выражение для эквивалентно-

го диаметра d. Исходную концентрацию 
загрязняющих частиц запишем следую-
щим образом:

(6)

где ni  – количество частиц массой mi; 
W – объем рециркулятора.

Из соотношения (6) получим

(7)

где N  – количество эквивалентных частиц 
с диаметром d.

Формула (7) позволяет найти следую-
щую связь:

            (8)

Таблица 1
Экспериментальные параметры работы рециркулятора установки

Рис. 4. Силы, действующие на частицу 
загрязнений при ее оседании: А – архимедова 

сила; F – стокова сила; G – сила веса
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С использованием зависимостей (5) и 
(8) получим:

(9)

В уравнении (9) примем , 
тогда запишем:

(10)

Правая часть выражения (10) являет-
ся безразмерной величиной (v – м/с), ко-
торую будем рассматривать в качестве 
основной части критерия соотношения 
скоростей в осветлителе – рециркуляторе 
установки: 

(11)

где размерность 
 

Из выражения (11) следует, что Kv = 0 
при C0 = 0, а при этом и Cp = 0. Уменьше-
ние Kv  может быть связано с увеличени-
ем скорости восходящего потока v. В этом 

случае разность vч – v будет уменьшаться, 
будет снижаться значение Cоб и, следова-
тельно, должно увеличиваться значение  
Cp. В осветлителе – рециркуляторе экспе-
риментальной установки, с целью увели-
чения времени пребывания воды в нем, 
поток вышедший из трубы – 6, направля-
ется вверх, а затем он резко отклоняется 
вниз с последующим движением вверх. 
Такое движение потока способствует вы-
падению частиц в осадок. Чем больше 
скорость v, тем больше инерция выпа-
дающих частиц, чем больше их выпадет 
при движении потока «вниз – вверх», тем 
ниже будет величина Cp. Скорость движе-
ния частиц вниз складывается со скоро-
стью нисходящего потока  (vч + v). Харак-
тер сил, действующих на частицу, будет 
при этом такой же, как на рис. 2, но уже 
при скорости (vч + v). Тогда, проведя вы-
воды, аналогичные предыдущему выводу 
для скорости vч – v, получим:

(12)

Откуда следует, что для указанного со-
отношения скоростей при нисходящем 
потоке получим тот же безразмерный 
комплекс Kv, как и в случае восходящего 

Рис. 5. График зависимости Cp от критерия Kv при коагулянте «сернокислый алюминий»
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потока.
С учетом изло-

женного проведено 
обобщения экспе-
риментальных зна-
чений остаточной 
концентрации за-
грязнений на выхо-
де из рециркулятора 
Cp, по комплексу Kv. 
В качестве примера результаты обобще-
ния для коагулянта «сернокислый алюми-
ний» приведены на рис. 5.

На рис. 5 экспериментальные точки 
обобщаются для «сернокислого алюми-
ния» следующим соотношением при ин-
дексе корреляции 0,515 (корреляционная 
связь средняя [5]):

(13)

Для коагулянта «хлорное железо» при 

индексе корреляции 0,764 (корреляцион-
ная связь сильная [5]):

 (14)

Для коагулянта «Полвак» при индексе 
корреляции 0,873 (корреляционная связь 
сильная [5]):

 (15)

Из соотношения (13)-(15) следует, что, 
как и в случае критерия 
сепарации Kc [4], крите-
рий Kv определяет оста-
точную концентрацию за-
грязнений, а не степень 

очистки  

Рассмотрим процесс, 
протекающий в фильтру-
ющей части установки. 
В работе [3] для степени 
очистки загрязнений при 
фильтровании получена 
следующая функциональ-
ная связь: 

(16)

где Cp – концентрация взве-
шенных веществ на выхо-
де из рециркулятора (под-
фильтрового объема), мг/л; 
С – концентрация взвешен-
ных веществ на выходе из 
фильтрующей части уста-
новки, мг/л; t – продолжи-
тельность фильтроцикла, 

Таблица 2
Экспериментальные значения критериальных соотношений работы 

фильтрующей части установки на «сернокислом алюминии»

Рис. 6. Зависимость С/Ср от критерия d/Cp для коагулянта 
«сернокислый алюминий»

Рис. 7. Зависимость С/Ср от критерия lф/vt для коагулянта 
«сернокислый алюминий»
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ч; v – скорость движения воды в фильтре, м/ч; lф – высота слоя загрузки фильтра, м; d 
– доза реагента, мг/л.

В табл. 2, в качестве примера, приведены результаты многофакторного экспери-
мента с коагулянтом «сернокислый алюминий».

Результата обобщений данных табл. 2 приведены на рис. 6 и 7.
На рис. 6 экспериментальные точки обобщены следующим соотношением при ин-

дексе корреляции 0,759 (корреляционная связь сильная [5]).

(17)

Экспериментальные точки на рис. 7 обобщены для коагулянта «сернокислого алю-
миния» следующим соотношением, при индексе корреляции 0,946 (корреляционная 
связь сильная [5]):

 (18)

Для описания процесса, протекающего в фильтрующей части установки, в зависи-
мости от двух критериев, выполним выравнивание функции с использованием соотно-
шений (17) и (18):

 (19)

Для отыскания коэффициентов a, b, c воспользуемся методом наименьших квадра-
тов [5].

Тогда получим следующее выражение при индексе корреляции 0,939 (корреляцион-
ная связь сильная [5]):

(20)

Общее выражение, описывающее процесс очистки промывной воды на фильтро-
вальной установке с применением коагулянта «сернокислый алюминий», получим с по-
мощью (13) и (20):

(21)

Выражению (21) соответствует индекс корреляции 0,740 (корреляционная связь 
сильная [5]).

Аналогично получим зависимость степени очистки на фильтровальной установки 
для реагента «хлорное железо» и «Полвак».

Выражение для процесса очистки с применением коагулянта «хлорное железо» и 
имеет индекс корреляции 0,864 (сильная корреляционная связь [5]):

(22)
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Для процесса очистки с применением коагулянта «Полвак» получено следующее вы-
ражение, индекс корреляции 0,625 (средняя корреляционная связь [5]).

 (23)

Полученные математические модели для реагентного фильтрования (21) – (23) поз-
воляют рассмотреть влияние различных параметров на степень очистки загрязнений 

в установке. Рассмотрим в качестве примера (при  ) влияние на степень очис-
тки скорости v при 
С0=300 мг/л, t=72 ч. 
(рис. 8).

Из рис. 8 видно, 
что оптимальная 
скорость фильтра-
ции при использова-
нии «сернокислого 
алюминия» составит 
6 м/ч.

ВЫВОДЫ
1. Получен кри-

терий соотношений 
скоростей для ре-
циркулятора уста-
новки с плавающим 
фильтрующим сло-
ем. С помощью полу-

ченного критерия обобщены значения остаточных загрязнений воды на выходе рецир-
кулятора для трех коагулянтов: «сернокислый алюминий», «хлорное железо», «Полвак».

2. Результаты обобщения значений остаточных загрязнений в рециркуляторе и ра-
нее полученные критерии для степени очистки воды в фильтровальной части установ-
ки позволили получить математические модели для степени очистки воды в установке 
с плавающим фильтрующим слоем для трех коагулянтов.

3. Использование математической модели для коагулянта «сернокислый алюминий» 
показало, что оптимальная скорость фильтрования составляеет 6 м/ч.
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Собівартість води тим більша, чим 
більші витрати  на її добування, 
підготовку і транспортування. 

Зменшення цих витрат підвищує еконо-
мічні показники системи водопостачан-
ня. 

Величина кожної складової техноло-
гічних втрат води може бути різною  за-
лежно від конкретних місцевих умов. 
Так, наприклад, витрати води на обслу-
говування водоочисних споруд залежать 
від технологічної схеми очищення води і 

складу водоочисної станції, якості вихід-
ної води тощо. Технологічні втрати при 
транспортуванні води залежать від ма-
теріалу і протяжності трубопроводів, 
строку їх служби, робочого тиску тощо.

Економічною комісією ООН визначе-
но, що сумарні технологічні втрати води 
стосовно до об’єму реалізації води допус-
каються в межах 22–35% залежно від тех-
нологічної схеми водопостачання. Фак-
тично ці втрати можуть доходити до 50% 
об’єму реалізації води.
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енергетичних ресурсів у системах водопостачання, які ґрунтуються на мінімізації буді-
вельних і експлуатаційних витрат в цих системах при надійному забезпеченні кількіс-
них і якісних показників
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Основними заходами по скороченню 
технологічних втрат води та інших ре-
сурсів у цьому ланцюгу від водного дже-
рела до споживачів є:

забір води найкращої якості у водному 
джерелі (у центральній частині по гли-
бині водойми);
застосування водозабірно-очисних 
споруд з метою попереднього очищен-
ня води безпосередньо у водному дже-
релі та запобігання транспортуванню 
забруднень із крупних  завислих речо-
вин на водоочисну станцію;
застосування нових ефективних і еко-
номічних технологічних схем водопід-
готовки для інтенсифікації процесів 
очищення  води при зменшенні ка-
пітальних  і експлуатаційних витрат 
(використання аерації,  біосорбції, сил 
гравітації, нових фільтрувальних ма-
теріалів);
удосконалення схем промивання во-
доочисних споруд (зменшення інтен-
сивності і тривалості промивання) та 
повторного використання промивних 
вод;
посилення та реконструкція водоводів 
і водопровідних мереж, стабілізація 
напорів у них і підтримання їх цілодо-
бово на мінімально необхідному рівні 
для зменшення втрат води із водороз-
подільних мереж;
оптимізація сумісної роботи водопро-
відних споруд для мінімізації питомих 
витрат електроенергії;
економічне стимулювання раціональ-
ного та економного використання вод-
них ресурсів.
В основу принципів раціонального 

використання водних ресурсів у про-
мисловості покладено водозберігаючі 
технологічні процеси, що виключають 
забруднення водних об’єктів шкідливими 
відходами.

Удосконалення технології виробничого 
процесу з позиції водозберігання повинно 
передбачати корінну реконструкцію по 
всіх її стадіях. Економії води у водоємних 
галузях промисловості можна досягти 
в результаті впровадження повітряного 
охолодження. Це дасть змогу зменшити 

•

•

•

•

•

•

•

споживання води у 3–4 рази та зменшити 
скидання стічних вод на 20–30% [1].

Важливим напрямом раціонально-
го використання води в промисловості є 
розробка та широке впровадження сис-
тем оборотно-повторного технічного во-
допостачання на базі очищених стічних 
вод, а також замкнених систем водного 
господарства.

Нині в Україні повне задоволення пот-
реб у воді різних галузей господарства 
можливе при здійсненні будівництва без-
стічних водогосподарських систем.

Підприємства із переробки сільсько-
господарської продукції мають такі ха-
рактерні особливості:

1) їхні стічні води, як правило, не ток-
сичні і мають велику кількість органічних 
речовин, які після мікробіологічної пере-
робки можна використовувати як доб-
рива для підживлювання сільськогоспо-
дарських культур;

2) ці підприємства розташовані пе-
реважно в сільській місцевості, а отже, 
мають можливість використовувати такі 
специфічні споруди для біологічного очи-
щення стічних вод як поля зрошення, 
поля фільтрації і біологічні ставки.

Поля зрошення використовуються не 
тільки для очищення стічних вод, але й 
одночасно для вирощування сільськогос-
подарських культур. При фільтрації води 
через ґрунт на його поверхні утворюється 
біологічна плівка, що складається із за-
вислих та колоїдних органічних речовин. 
Ця плівка сорбує розчинені у воді органіч-
ні речовини і затримує бактерії. При віль-
ному доступі кисню повітря, що проникає 
в пори ґрунту, біологічна плівка перево-
дить усі органічні речовини в мінеральні 
сполуки.

Недоліками існуючої технологічної 
схеми групових водопроводів (рис. 1) є 
велика будівельна вартість системи во-
допостачання та значні експлуатаційні 
витрати, обумовлені необхідністю вида-
ляти з води велику кількість забруднень 
з подальшою обробкою утвореного осаду. 
Крім того, на водоочисній станції воду для 
всіх потреб очищують до якості питної  в 
умовах, коли її витрачається для питних 
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потреб не більше 10–15%.
Тому  з метою ресурсо-

збереження питання за-
безпечення високої якості 
питної води при зменшенні 
загальної вартості системи 
водопостачання з поверхне-
вих водних джерел  і пито-
мої вартості очищеної води 
можна вирішити в децент-
ралізованій схемі групових 
сільськогосподарських во-
допроводів шляхом розді-
лення очищеної води на тех-
нічну і питну (рис. 2). У такій 
системі підготовку техніч-
ної води ведуть на головних  
спорудах з витратою, що 
дорівнює загальній продук-
тивності водопроводу, а її до-
очищення до якості питної 
здійснюють на локальних 
установках у місцях спожи-
вання питної води.

Рис. 1. Принципова схема групового водопроводу:
1 – водоприймальний оголовок; 2 – береговий колодязь; 3 – насосна 

станція І-го підняття; 4 – майданчик очисних споруд і насосної 
станції ІІ-го підняття; 5 – магістральний водовід; 6 – розвідний 

водовід; 7 – насосна станція ІІІ-го підняття; 
8 – рекупераційний вузол; 9 – розвідна мережа

Рис. 2. Схема децентралізованого групового водопроводу:
1 – фільтрувальний оголовок; 2 – всмоктувальна труба; 3 – робочий насос; 4 –  напірний водовід; 5 – насос-
дозатор; 6 – бак з розчином гіпохлориту натрію (РГН); 7 – подача РГН для знезараження води; 8 – те саме 

для окислення органіки; 9 – подача промивної води; 10 – мережа технічної води; 11 – локальні водоочисні 
установки; 12–17 – засувки; 18–21 – вентилі; 22 – вакуумметр
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У систему водопостачання входять 
такі основні споруди: фільтрувальні ого-
ловки 1, робочі насоси 3, напірний водо-
від 4, розвідна мережа технічної води 10 
і локальні водоочисні установки 11. На 
насосній станції встановлено бак з розчи-
ном гіпохлориту натрію 6, насос-дозатор 
5, засувки 12–17, вентилі 18–21, вакуум-
метр 22 і трубопроводи для подачі води 
2 та гіпохлориту натрію 7 і 8. Система 
працює так. Вихідна вода з поверхневих 
водних джерел засмоктується робочими 
насосами 3 через фільтрувальні оголовки 
1 по всмоктувальних трубах 2 і подається 
по напірному водоводу 4 в мережу техніч-
ної води 10. У цю воду насосом-дозатором 
5 з бака 6 трубопроводом 7 подається роз-
чин гіпохлориту натрію для знезаражен-
ня води. Технічна вода доочищається до 
якості питної на локальних водоочисних 
установках 11 у місцях споживання пит-
ної води.

У період цвітіння води і розвитку водо-
ростей органічні домішки окислюються 
при подачі розчину гіпохлориту натрію по 
трубопроводу 8.  Втрати напору у фільтру-
вальному завантаженні оголовків контро-
люються за допомогою вакуумметра 22. У 
міру накопичення осаду у фільтрувальних 
оголовках їх промивають вихідною водою 
у зворотному порядку поперемінно. Для 
цього відкривають засувку 16 або 17 і по 
трубопроводу 9 подають вихідну воду від 
другого насоса при закритих засувках  
відповідно 12 і 13  або 14 і 15.

При децентралізованій схемі групо-
вих водопроводів зменшується будівель-
на вартість головних споруд, оскільки 
на них ведуть підготовку лише технічної 
води, але зростає вартість локальних во-
доочисних установок при збільшенні їх 
кількості.

Наші дослідження [2] показали, що за-
лежність питомої вартості водоочисної 
станції від її продуктивності К = f (Q) має 
вигляд кривої гіперболічного типу, яку 
можна описати рівнянням

К = RQ-α,                             (1)

в якому параметри R і α визначаються за 

формулами

(2)

R = K1 · Q1
α  = K2 · Q2

α ,               (3)

де K1 і K2 – питомі капіталовкладення 
очисних споруд для продуктивностей во-
доочисної станції відповідно Q1 і Q2.

Обчислення, які було виконано за 
цими формулами, свідчать, що показник 
ступеня при Q  в  середньому дорівнює α = 
0,33, а коефіцієнт R залежить від техноло-
гічної  схеми водоочисної станції.

Оскільки  питомі капіталовкладення 
водоочисної станції К, що визначаються 
за формулою (1), при зменшенні величи-
ни Q будуть  збільшуватись, то існує межа, 
при якій економічно рівноцінними будуть 
централізована і децентралізована схе-
ми підготовки і розподілу води в групових  
сільгоспводопроводах.

Для централізованого групового во-
допроводу продуктивність водоочисної 
станції визначається  за формулою

(4)

а для децентралізованого – за формулою

(5)

де n – кількість точок водовиділу на розга-
луженому водопроводі; Qі – загальна вит-
рата води в і-ій точці при централізованій 
схемі водопідготовки; Qі

І – подача води 
питної якості в цій точці; Qі

ІІ – те саме, 
технічної води. 

При централізованій системі водопід-
готовки вартість водоочисної станції виз-
начається за формулою

К0
І = К1 · Qр = RQр

1-α ,                  (6)

а при децентралізованій – за формулою
 

(7)
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де Р – середня величина споживання води 
питної якості в частках від загального во-
доспоживання.

Порівнюючи між собою праві частини 
рівнянь (6) і (7), після відповідних пере-
творень отримали

 nα P1-α = 1 ,                            (8)

звідки      (9)

При α = 0,33   (10)

або    (11)

Таким чином, якщо відома середня ве-
личина споживання води питної якості 
в частках від загального водоспоживан-
ня Р, то за формулою  (11) можна визна-
чити максимальну кількість локальних 
водоочисних установок на розгалуженій 
системі  групового водопроводу, при якій 
будуть рівноцінними централізована і де-
централізована  системи водопідготовки. 
При n > nmax – економічною є централізо-
вана система, а при n < nmax – децентралі-
зована система очищення, подачі і роз-
поділу води.

ВИСНОВКИ
1. Ресурсозбереження в системах во-

допостачання можливе при вирішенні 
питань інтенсифікації роботи водопро-
відних споруд, підвищення їхньої техніч-
ної надійності та економічності без нане-
сення шкоди довкіллю.

2.  Для вирішення цієї проблеми зап-
ропоновано низку заходів з ресурсозбере-
ження від водозаборів до споруд водоспо-
живання.

3. Дано наукове обґрунтування до-
цільності застосування децентралізова-
них групових сільськогосподарських во-
допроводів.
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На территории Республики Арме-
ния в централизованном порядке 
в сфере водоснабжения и водоот-

ведения действуют 5 крупных компаний, 
реализующих услуги водоснабжения и 
водоотведения. В республике существует 

множество сельских населенных пунк-
тов, водоснабжение которых реализуется 
силами соответствующей общины, или 
посредством компаний, имеющих мес-
тное значение. Вышеперечисленными 
крупными компаниями являются:

О ВОДОСНАБЖЕНИИ ГОРОДА ЕРЕВАНА

М. Мкртумян, С. Токмаджян
Ереванский Государственный Университет Архитектуры и Строительства, 

Ереван, Республика Армения

Водоснабжение города Еревана с 1-го июня 2006 года реализует ЗАО «Ереван Вода»  (на 
10-летний срок водные системы города Еревана и близлежащих сел были переданны в 
аренду частной французской компании «Дженерал дез О», которая основала в РА  ЗАО 
«Ереван Вода». Компания «Дженерал дез О», основанная в 1853 г., своей деятельностью 
и величиной доходов известна как ведущая компания, реализующая услуги водоснаб-
жения и водоотведения). В статье проанализированы результаты деятельности 
ЗАО «Ереван Вода» в течении последних лет, а также приведен ряд предложений, на-
правленных на улучшение деятельности компании.

ПРО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ЄРЕВАНУ

М. Мкртумян, С. Токмаджян
Єреванський Державний Університет Архітектури та Будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

Водопостачання міста Єревану з 1 червня 2006 року реалізує ЗАТ «Єреван Вода» (на 
10-річний термін водні системи міста Єревану і навколишніх сіл були передані в орен-
ду приватній французькій компанії «Дженерал дез О», яка заснувала в РВ ЗАТ «Єреван 
Вода». Компанія «Дженерал дез О», заснована в 1853 р., своєю діяльністю і розміром 
прибутків відома як провідна компанія, що реалізує послуги водопостачання і водовід-
ведення. У статті проаналізовано підсумки діяльності ЗАТ «Єреван Вода» протягом 
останніх років, а також наведено низку пропозицій, спрямованих на поліпшення діяль-
ності компанії. 

THE WATER-SUPPLY OF YEREVAN 

M.Mkrtumyan, S. Tokmajyan
Yerevan State University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

Starting from 1st June 2006 Yerevan water-supply is operating the CJSC “Yerevan water” 
(for 10 years the water systems of Yerevan and near-by villages were given in the lease to 
the private French company “General dez O”, which was established in RA in CJSC “Yerevan 
water”. Company “Yerevan water” was established in 1853. It is well known as a leading 
company for its activities and large incomes, realizing services of water-supply and drainage. 
In this article the results of the CJSC “Yerevan water” during the last years are analyzed and 
a number of suggestions are made for making the activity of the company better. 
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а) ЗАО «Ереван Вода» (с 1-го июня 2006 
года водные системы города Еревана и 
близлежащих сел сроком на 10 лет были 
переданы в аренду частной французской 
компании Дженерал Дезо, которая об-
служивает город Ереван и близлежащие 
села, 

б) ЗАО «Армводоканал»(100 процентов 
акций компании принадлежат Республи-
ке Армения, функции исполнительного 
органа в 2004 году на четыре года, с пра-
вом продления еще на 2 года, на тендер-
ной основе были переданы французской 
компании Саур, которая обслуживает 
почти 305 городских и сельских общин,  

в) ЗАО «Лори-водоканал» (51 процент 
акций компании принадлежат Республике 
Армении, а остальные 49 процентов – со-
ответствующей общине зоны обслужива-
ния). Компания обслуживает город Ванад-
зор и близлежащие сельские общины, 

г) ЗАО «Ширак-водоканал» (51 процент 
акций принадлежат Республике Армении, 
а остальные 49 процентов – соответству-
ющей общине зоны обслуживания). Ком-
пания обслуживает города Гюмри, Мара-
лик и близлежащие сельские общины, 

д) ЗАО «Нор Акунк» ((51 процент акций 
принадлежат Республике Армении, а ос-
тальные 49 процентов – соответствующей 
общине зоны обслуживания). Компания 
обслуживает города Армавир, Мецамор и 
близлежащие сельские общины.

Водные системы  560 сельских об-
щин, пользующихся исторически 
сформированными локальными ис-
точниками эксплуатируются общиной 
и/или населением. Эти населенные пун-
кты, находящиеся вне зоны обслужива-
ния водными компаниями, фактически 
остались также вне инвестиционных про-
грамм реализующихся в республике на 
протяжении последних лет. В отличие от 
компаний водоснабжения в этих общинах 
не конкретизированы также проблемы, 
связанные с регулированием процесса 
реализации услуг водоснабжения (тари-
фов,  проблемы, связанные  с минималь-
ным режимом водоснабжения и другие). 
В этих общинах в основном не сформи-
рованы институциональные структуры, 

которые должны бы были нести ответс-
твенность за управление и эксплуатацию 
водных систем. 

ЗАО «Ереван Вода»  реализует водо-
снабжение и водоотведение города Ерева-
на и близлежащих 31 сельских общин, а 
также проводит работы по эксплуатации 
и сохранению водных и канализацион-
ных сетей.  ЗАО Ереванский «Водоканал» 
реализует свою деятельность посредством 
2-х филиалов. Система включает в себя 
8 главных (находящихся на источниках 
воды) насосных станций, 90 каптажей, 
29 колодцев, 23 резервуаров суточного 
регулирования, а также сети водоснабже-
ния – протяженностью в 2645 км и кана-
лизации – протяженностью в 1120 км. В 
течении  многих лет главными проблема-
ми, мешающими деятельности компании 
были износ сетей водоснабжения и ка-
нализации, построек и других основных 
фондов, также отсутствие эффективной 
системы учета реализации воды, необес-
печенность водомерами, низким уров-
нем сбора платежей за услуги водоснаб-
жения и канализации, большой уровень 
потерь воды, низкий уровень тарифов за 
реализацию услуг, который исключал са-
моокупаемость хозяйственной деятель-
ности компании. С целью продолжения 
реализации реформ в ЗАО Ереванский 
«Водоканал», а также с целью улучшения 
механизмов управления компанией, по-
вышения уровня качества и эффектив-
ности  услуг водоснабжения  правительс-
тво Республики Армения постановлением 
от 23  сентября 2004 года «Об одобрении 
формы передачи права пользования вод-
ными системами ЗАО Ереванский «Во-
доканал» N1361-А одобрило  передачу на 
арендной основе права использования 
водными системами ЗАО Ереванский 
«Водоканал» на тендерной основе (на 10-
летний срок)  частному оператору. По ито-
гам тендера победителем была признана 
французская компания «Дженерал дез О», 
которая была основана в 1853 году. Пос-
ледняя своей деятельностью и величиной 
доходов известна как ведущая компания, 
реализующая услуги водоснабжения и 
водоотведения. 
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Важнейшим показателем тендера 
была выбрана величина тарифа на воду. 
Компания  «Дженерал дез О» в своем 
финансовом предложении представи-
ла на ближайшие 10 лет самый низкий 
уровень тарифа и была признана побе-
дителем в этом тендере. Тарифы, пред-
ложенные компанией «Дженерал дез O» 
на протяжении всех 10 лет аренды (без 
налога на добавленную стоимость (НДС) 
и с учетом инфляции, курса драма, реа-
лизованного объема воды  и возможных 
корректировок  (связанных с измене-
нием тарифа на электроэнергию) были 
следующими: с первого по третий год 
– за 1 м3 воды 144 драма, с четвертого по 
пятый год – 129 драмов, для шестого и 
седьмого года – 89 драмов, для восьмого 
и  девятого года– 89 драмов  и для деся-
того года –  75 драмов. 

Договор о передаче в аренду систем 
водоснабжения и водоотведения, находя-
щихся в зоне обслуживания ЗАО Ереван-
ский «Водоканал», был подписан между 
правительством Республики Армения в 
лице Государственного комитета водного 
хозяйства при министерстве территори-
ального регулирования РА, и признанной 
победивший по итогам международного 
тендера французской компанией «Джене-
рал дез O», а также созданной ею компа-
нией арендатором: ЗАО  «Ереван Вода» 14 
декабря  2005 года. 

Договор вступил в силу с 1-го июня 
2006 года. Согласно договору об аренде 
компания «Дженерал дез O» в Ереване ос-
новала ЗАО «Ереван Вода». ЗАО «Ереван 
Вода» реализует услуги водоснабжения и 
водоотведения в зоне обслуживания  ЗАО 
Ереванский «Водоканал».

Согласно техническому предложению, 
представленному компанией  «Дженерал 
дез O», в течении десяти лет предусмот-
ренных договором об  аренде компания 
должна: 

резко сократить уровень потерь воды  
(с 81.3% до 44.7%), полностью за де-
сять лет ликвидировать нелегальные 
подключения, 
сократить водозабор из источников (с 
347 млн. куб.м до 150 млн. куб.м),

•

•

увеличить уровень сбора платежей (с 
79%-ов до 92%), 
сократить уровень потребления эл. 
энергии (с 125 млн. кВт/ч до 25 млн. 
кВт/ч) и самое главное,
увеличить показатель беспрерывнос-
ти водоснабжения каждый год на 2 
процента, и к 10-му году довести до  
95 процентов (принимая за исходный 
показатель 76.7 процентов, заверен-
ный независимым техническим ауди-
тором для 5-го года договора Управле-
ния).
Компания предусматривает также 

вложение дополнительных инвестиций 
из собственных средств на сумму 6.4 млн. 
евро (в  течении первых 5 лет аренды): в 
основном на закупку машин, механиз-
мов и другого оборудования, а также вы-
деление в течении 10 лет из сумм сборов 
платежей за услуги водоснабжения  17,6 
млн. евро на реализацию программы по 
сохранению и ремонту системы (в первую 
очередь: уменьшение утечек).

В зоне обслуживания компании ре-
ализуется кредитная программа водо-
снабжения и водоотведения Еревана, 
финансируемая Всемирным банком, ко-
торую предусматривается реализовать в 
течении первых 5 лет договора об арен-
де (с 1 июня 2006 года до 1 июня 2011 
года): Размер кредита, представленного 
Всемирным банком равен 20 млн. аме-
риканских долларов, а размер софинан-
сирования правительства составляет 2 
млн. американских долларов.

В 2008 году был признан эффектив-
ным привилегированный кредит, предо-
ставленный правительством Франции  
для систем водоснабжения и водоотве-
дения города Еревана  (в том числе  на 
восстановление станции «Аэрация») в 
размере 26.3 млн. евро (2.4 млн. евро из 
которых софинансирование правитель-
ства РА) и начался процесс конкурсного 
выбора консультанта. В 2009 году на кон-
курсной основе будет выбрана организа-
ция-консультант, по итогам деятельности 
которой начнутся строительные работы. 

Персонал ЗАО «Ереван Вода» составля-
ет  1400 человек,  а средняя зарплата со-

•

•

•
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ставляет  124 000 АРМ драмов (пример-
но 330 долларов): 

Как видим из графика 1 средняя про-
должительность водоснабжения в зоне 
обслуживания ЗАО  «Ереван Вода»  (дейс-
твует с 1-го июня 2006 года) в 2008 году в 

сравнении с  2007 годом увеличилась на  
0.4 часа, а в сравнении с  2006 годом - на 
1.2 часа.

Показатели годового дохода и сбора 
тоже существенно увеличились  (график 
2). Достаточно отметить, что только по 

График 1. Средняя длительность водоснабжения в 2006-2008гг. ЗАО «Ереван Вода» (часов)

График 2. Сравнительный анализ величин дохода и сбора с 2006-2008гг. ЗАО «Ереван Вода» 
(действует с 1-ги июня 2006 года) (млн. драмов)

График 3. Общая сумма, перечисленная бюджету РА с 2007–2008гг. ЗАО «Ереван Вода» 
(млн драмов)
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части показателя сбора платежей за услу-
ги  водоснабжения и канализации  в 2008 
году было  больше собранно почти  на 621 
млн. драмов или почти на 2 млн. долла-
ра.

В 2008 году общая сумма, перечис-
ленная бюджету РА ЗАО «Ереван Вода» 
составила почти  2250.0 млн. драмов (в 
том числе 475 млн. драмов или почти 1.5 
млн. долларов – плата за  аренду), которая 
в сравнении с  2007 годом больше на 275 
млн. драмов (график 3):

Деятельность ЗАО «Ереван Вода» оце-
нивается по следующим основным испол-
нительными критериям.

1. Критерий беспрерывности водо-
снабжения или увеличения продолжи-
тельности водоснабжения, которым ЗАО 
«Ереван Вода» должна абонентов города 
Еревана обеспечить продолжительным 
водоснабжением, согласно графику пре-
дусмотренному договором об аренде, 

2. Критерий качества воды и мони-
торинга за качеством воды, которым ЗАО 
,Ереван Вода» должна обеспечить качес-
тво вода и мониторинг качества воды, в 
соответствии с требованиями законода-
тельства РА,

3. Критерий реагирования на жа-
лобы потребителей, которым ЗАО «Ере-
ван Вода» должна быстро реагировать 
на жалобы и уведомления абонентов об 
авариях, повреждениях трубопроводов и 
распределительных сетей, письменные 
запросы и т.д. 

Вышеобозначенные исполнительные 

критерии являются предметом исследо-
вания Независимого технического ауди-
тора (которым является датская компания 
Рамбол). Невыполнение и необеспечение 
вышеперечисленных исполнительных 
критериев влечет за собой применение 
соответствующих санкций. 

Важнейшим показателем Договора 
является показатель беспрерывности 
/продолжительности/ водоснабжения, 
который должна обеспечить компания 
«Ереван Вода».  После 1-го и 2-го года дейс-
твия Договора результаты проведенного 
технического аудита показали, что ЗАО 
«Ереван Вода» смогла обеспечить пока-
затель продолжительности для 1-го года 
– пользуясь рядом привилегий, предус-
мотренным договором. Но для 2-го года 
компания по части данного показателя 
не обеспечила выполнение  своих обяза-
тельств и в результате перечислила бюд-
жету РА штраф размером на сумму 225 
млн. АРМ драмов.

ЗАО «Ереван Вода» в течении 2-х пос-
ледних лет своей работы многократно 
обращалось с просьбой пересмотра пока-
зателя беспрерывности водоснабжения, 
учитывая  тот факт, что почти 76 логеров 
давления, установленных в зоне обслужи-
вания города Еревана дали возможность 
получить более точные данные о давле-
нии.  

Принимая за основу результаты де-
ятельности ЗАО «Ереван Вода» в течении 
прошедших лет, а также предложения не-
зависимого технического аудитора (при 

 График 4. Предлагаемый ЗАО «Ереван Вода» вариант продолжительности водоснабжения (%)
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условии не изменения конечных целей) 
была предложена новая шкала обеспе-
чения беспрерывности водоснабжения 
(график 4). 

В последующие года ЗАО «Ереван Вода» 
должна  вести деятельность, основываясь 
на следующих приоритетах:

обеспечение требуемым качеством и 
необходимым количеством воды,
обеспечение бесперебойного водо-
снабжения,
развитие и улучшение услуг водоснаб-
жения и канализации, особенно в 
сельских местностях,
в сельских местностях развитие и 
улучшение безопасного водоснабже-
ния и канализации,
существенное снижение уровня потерь 
посредством реализации различных 
мероприятий в сфере водоснабжения,
по возможности замена энергоемких 
водных систем самотечными система-
ми,
внедрение и развитие системы учета 
воды, реализация мероприятий на-
правленных на экономию воды, 

•

•

•

•

•

•

•

необходимое восстановление станций 
по очистке сточных вод, а также пост-
ройка новых станций, а в случае нали-
чия финансовых средств восстановле-
ние процесса химической очистки,
требование эффективных механизмов 
реализации первичной очистки про-
мышленных сточных вод водопользо-
вателями, 
внедрение новых технологий по очис-
тке сточных вод, 
восстановление резервуаров суточно-
го регулирования, а также постройка 
новых, 
развитие инфраструктуры сферы во-
доснабжения и канализации, 
усовершенствование механизмов уп-
равления компанией, 
привлечение необходимого обьема ин-
вестиций, 
повышение уровня услуг водоснабже-
ния и канализации (техническое пере-
оснащение и подготовка кадров),
использование современных техноло-
гий в процессе восстановления и пост-
ройки систем водоснабжения и прочее.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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В горных странах очень часто в качес-
тве водоисточника служат горные 
реки, особенно их верхние потоки.

В большом промежутке времени, пре-
имущественно зимой и в сезон без осад-
ков, вода в горных реках обладает высо-
кими органолептическими показателями: 
мутность может составлять несколько 
мг/л, цветность – несколько градусов и 
соответствующая санитарным нормам 
температура. 

Особенности режима потока горных 
рек, помимо перечисленных преиму-
ществ, при заборе воды из источника со-
здают ряд следующих препятствий: 

большое сезонное колебание качества 
воды – при маловодии мутность воды 
снижается до нескольких мг/л и до-
стигает нескольких тыс. мл/л при па-
водке (в виде наносов и взвеси частиц 
крупных размеров),
в очень короткий промежуток време-

•

•

ОСОБЕННОСТИ ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
НА ГОРНЫХ РЕКАХ

Петевотян Р.
Ереванский Государственный Университет Архитектуры и Строительства, 

Ереван, Республика Армения

В статье представлены конструктивные решения водоприемного узла на горных ре-
ках. Благодаря этим разработкам будет достигнута возможность в период паводка  
пропускать максимальные расходы без повреждения сооружений, одновременно обес-
печивая прием необходимого количества воды, ее эффективную предварительную 
очистку, а также удаление образовавшегося в сооружениях осадка в водоем.

ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПРИЙМАЛЬНИХ СПОРУД НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ

Петевотян Р.
 Єреванський Державний Університет Архітектури та Будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

У статті представлені  конструктивні рішення водоприймального вузла на гірських 
річках. Завдяки цим розробкам буде досягнута можливість в період паводку  пропус-
кати максимальні витрати без пошкодження споруд, одночасно забезпечуючи прийом 
необхідної кількості води, її ефективне попереднє очищення, а також видалення осаду, 
що утворився в спорудах, у водоймище.

SPECIAL FEATURES OF WATER INTAKE CONSTRUCTION 
ON MOUNTAIN RIVERS 

Petevotyan Р.
Yerevan State University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

The article presents constructive solutions for the intake units on mountain rivers. Due to these 
developments it is possible to allow maximum discharges at flood periods without damaging 
the structures, at the same time providing reception of required water, its efficiency, preliminary 
treatment, as well as removal of sediments from the structures into the basin.
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ни резкое изменение расхода воды 
– до 100 и более раз, при этом наличие 
большого количества плавучих час-
тиц,
образование режима шуги и донного 
льда в зимний период,
образование обвалов во время ливне-
вых дождей и, вследствие этого, силь-
ное изменение русла реки.
Возникают также большие трудности 

из-за непроходимости дорог, что препятс-
твует эксплуатированию сооружений, в 
частности системы удаления осадков. 

Для обеспечения бесперебойного во-
доснабжения в горных условиях, необхо-
димо правильно решать конструктивные, 
гидротехнические и функциональные 
задачи всех сооружений водоприемного 
узла, которые носят особый характер.

При небольших глубинах, для забора 
воды из реки возникает необходимость 
создания определенной глубины воды со-
оружением небольшой плотины. 

В головных узлах предусматриваются 
определенные мероприятия для предва-
рительной очистки воды, так как соору-
жения очистной станции не в состоянии 
принимать резкие изменения качества 
воды, а также большую нагрузку приме-

•

•

си. С этой целью сооружаются песколов-
ки и отстойники [1]. 

Мониторинг опыта эксплуатации, про-
веденный в головных сооружениях Рес-
публики Армения и Нагорного Карабаха,  
показывает, что эти системы эксплуати-
руются не эффективно [2]. В основном эти 
сооружения находятся на больших рассто-
яниях от населенного пункта и, как прави-
ло, на высоких отметках. В этих условиях, 
особенно весной и осенью, когда необходи-
мо наиболее интенсивное обслуживание 
сооружений, дороги становятся непро-
ходимыми. А несвоевременное обслужи-
вание головных сооружений приводит к 
накоплению в них большого количества 
осадков и их засорению, соответственно, к 
перебоям в водоснабжении. 

Таким образом, для обеспечения беспе-
ребойной работы систем водоприемных 
сооружений, необходимо разработать 
усовершенствованные конструкции всех 
элементов водоприемного узла. Благода-
ря этим разработкам, можно достигнуть 
возможности пропускать в период павод-
ка максимальные расходы без повреж-
дения сооружений, обеспечивать прием 
необходимого количества воды, произво-
дить ее эффективную предварительную 

Предлагаемая  схема для осуществления водоприемного узла на горной реке

1 – плотина, 2 – водоприемный участок плотины, 3 – водослив, 4 – затвор, 5 – водоем-песколовка, 
6 – водоприемный колодец, 7 – водоспуск, 8 – отстойник, 9 – удаление осадка, 10 – отстоянная вода
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очистку, а также удалять образовавший-
ся в сооружениях осадок в водоем. 

Для осуществления данной задачи, 
необходимо выбирать участок русла реки 
относительно с небольшим уклоном (0.02) 
[3], где сооружается железобетонная во-
доприемная плотина высотой 1.5–2.0 м. 
Плотина образует подпор, этим создавая 
условия для забора воды практически при 
любой глубине реки. В образовавшем-
ся водоеме предусматривается осущест-
вление грубой очистки воды, однако на 
практике, во время паводка, весь объем 
бассейна быстро наполняется наносами, 
и в дальнейшем он почти не выполняет 
функцию очистки воды.

Очистка водоема и пропуск большого 
потока воды предусмотрены открытием 
затвора, установленного на плотине, од-
нако опыт эксплуатации показывает, что 
водоем таким образом очищается не эф-
фективно и возникает необходимость ме-
ханического вмешательства.

В целях исключения накопления на-
носов и использования водоема для гру-
бой очистки воды, необходимо в нем со-
здать соответствующий гидравлический 
режим движения воды. 

Для создания такого режима предла-
гается устраивать днище водоема при-
змообразным, наклон стенок в сторону 
центрального “канала”, который являет-
ся продолжением русла реки. В теле пло-
тины, на канале устанавливается затвор, 
степенью открывания которого можно 
регулировать гидравлический режим 
движения воды по всему объему водоема. 

Наклонные стены бетонируются с та-
ким уклоном (45–60°), чтобы образовав-
шиеся на них осадки скользили вниз, по-
падали в канал. При открытом затворе во 
время паводка создается прямое течение 
воды и донного наноса в нижний бьеф. 
Этот поток захватывает с собой также 
скользящие со стен водоема осадки. Бла-
годаря потоку снижаются скорость дви-
жения и восходящий поток воды, а также 
турбулентность в верхних слоях водоема, 
в результате чего взвешенные частицы 
оседают. Таким образом, поток воды регу-
лируется по всему объему водоема, а так-
же через плотину. В результате создан-
ного гидравлического режима осадки в 
водоеме не накапливаются, и весь его 
объем выполняет функцию песколовки, а 
забираемая из верхних слоев вода стано-
вится намного чище. 

 Необходимое количество воды забира-
ется через водоприемную часть плотины 
и подается на отстойник предваритель-
ной очистки воды. После отстаивания 
вода подается на очистную станцию. 
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Анализ поверхностных водоисточ-
ников Республики Узбекистан, 
используемых для подготовки пи-

тьевой воды, показывает 3–5 кратное пре-
вышение норм ПДК в некоторых областях 
по фенолам, нефтепродуктам и другим 
токсичным примесям. 

На сегодняшний день общепризнано, 
что использование модульных сорбци-
онных установок очистки питьевой воды 
малой производительности – наиболее 
экономически выгодное условие обеспе-
чения сельских населенных пунктов и 
труднодоступных районов, а также от-

дельных потребителей (школ, больниц и 
т.д.) качественной питьевой водой.

Нами разработана технология получе-
ния модифицированных активных углей 
из скорлупы косточек персика в качестве 
сорбентов для очистки питьевой воды и 
разработана модульная установка очист-
ки воды УППВ-0,5 «Булок».

С целью улучшения сорбционных 
свойств проводилась модификация кар-
бонизатов. В качестве модификаторов 
карбонизатов использовались КОН, 
Na2CO3, H3PO4, KMnO4, HNO3. 

На основании полученных результа-

ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ УГЛЕЙ ИЗ ПЕРСИКОВЫХ 
КОСТОЧЕК И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 

ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Юнусов М.П., Лавошников В.В., А.Ражабов
«УзКФИТИ», Ташкент, Республика Узбекистан

Разработан способ и технология получения модифицированных активированных углей 
из персиковых косточек и показана возможность их использования в модульных уста-
новках очистки питьевой воды. 

ОДЕРЖАННЯ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ПЕРСИКОВИХ КІСТОЧОК 
ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В МОДУЛЬНІЙ УСТАНОВЦІ ОЧИЩЕННЯ  

ПИТНОЇ ВОДИ

Юнусов М.П., Лавошніков В.В., А.Ражабов
«УзКФІТІ», Ташкент, Республіка Узбекистан

Розроблено спосіб і технологія одержання модифікованого активованого вугілля з пер-
сикових кісточок та показано можливість їх використання в модульних установках 
очищення питної  води. 

WRECEPTION OF THE ACTIVATED COALS FROM PEACH STONES AND 
THEIR USE IN MODULAR INSTALLATION OF CLEARING OF POTABLE 

WATER

Junusov M. P, Lavoshnikov V.V., RadzabovA
 of “UzKfItI”, Tashkent, Republic Uzbekistan

The way and technology of reception of the modified activated coals from peach stones is 
developed and possibility of their use in modular installations of clearing of potable water is 
shown.



ЕТЕВК-2009

114

тов разработана технологическая схема 
модульной установки очистки питьевой 
воды, состоящая из блока очистки меха-
нических примесей (фильтрация), блока 
очистки от органических примесей (двух-
слойная загрузка угольного фильтра), и 
блока обеззараживания – УФ  облучение.

На примере очистки воды поверхнос-
тных источников двух населенных пунк-
тов и модельном, более концентрирован-
ном растворе, показана эффективность 
адсорбции типичных загрязнителей при 
двухслойной загрузке активированного 
угля.

Первый слой крупнопористого угля, 

(ПАУ модифицированный Na2CO3) с пре-
имущественно слабокислотными повер-
хностными центрами активно сорбирует 
крупные мицеллы гуминовых и апокре-
новых кислот, а также нефтепродукты. 
Второй слой (ПАУ модифицированный 
HNO3) – мелкопористый уголь основного 
характера поглощает фенолы и хлорфе-
нолы.

Показатели качества воды до и после 
очистки представлены в табл.1.

Стендовые испытания выявили ста-
бильность получения кондиционной воды 
в условиях типичных для Центрального 
Узбекистана в течении 12–13 месяцев.

Таблица 1
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Эффективное использование актив-
ных углей (АУ) в процессах очистки 
и доочистки природных и сточных 

вод в первую очередь определяется воз-
можностью продления срока работы ад-
сорбционных фильтров, их перегрузки и 
последующей выносной регенерации АУ. 
Известно, что время работы АУ может 
быть продлено за счет одновременного 
протекания процессов биорегенерации 
и адсорбции на АУ вследствие развития 
в слое АУ биологической активности [1]. 

Биорегенерация АУ может обеспечить 
65–95% восстановления адсорбционных 
свойств АУ в зависимости от условий осу-
ществления процесса. Наиболее эффек-
тивно процесс биорегенерации протекает 
в том случае, когда на фильтр с АУ посту-
пает вода с биологически доступными 
органическими соединениями [2]. Транс-
формация биорезистентных органичес-
ких веществ в биодеградируемую форму 
чаще всего достигается путем предвари-
тельного окисления озоном или другими 

АДСОРБЦИЯ И ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЯ 
ФУЛЬВОКИСЛОТ В ПРИСУТСТВИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

Полякова Т.В, Савчина Л.А, Клименко Н.А
Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины, Киев, Украина

Исследовано влияние изменения химии поверхности активного угля на параметры рав-
новесной адсорбции фульвокислот из водных растворов на угле в присутствии перокси-
да водорода. Показано, что при введении в раствор фульвокислот пероксида водорода 
в присутствии активного угля эффективность адсорбции фульвокислот существенно 
возрастает за счет каталитического эффекта окисления органического вещества. 

АДСОРБЦІЯ І ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛІТИЧНЕ ОКИСНЕННЯ 
ФУЛЬВОКИСЛОТ В ПРИСУТНОСТІ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ

Полякова Т.В, Савчина Л.А, Клименко Н.А
Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України, Київ, Україна 

Досліджено вплив зміни хімії поверхні активного вугілля на параметри рівноважної 
адсорбції фульвокислот з водних розчинів на вугіллі в присутності пероксиду водню. 
Показано, що при введенні в розчин фульвокислот пероксиду водню в присутності ак-
тивного вугілля ефективність адсорбції фульвокислот істотно зростає за рахунок 
каталітичного ефекту окислювання органічної речовини. 

ADSORPTION AND HETEROGENEOUS-CATALYTIC OXIDATION OF 
FULVIC ACIDS IN PRESENCE OF HYDROGEN PEROXIDE

Poliakova T.V., Savchyna L.A, Klymenko N.A.
Institute of colloid and water chemistry of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

It is studied an effect of the surface chemistry variation of the active carbon on the parameters 
of the equilibrium adsorption of the fulvic acids from their aqueous solutions on the carbon 
in the presence of hydrogen peroxide. An effectiveness of adsorption on the active carbon is 
shown to increase substantially at introducing the hydrogen peroxide in the solution of fulvic 
acids, and this due to the catalytic oxidation effect of the organic matter. 
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окислителями [3]. Помимо биологичес-
кого окисления адсорбированных орга-
нических веществ на АУ перспективной 
с точки зрения продления срока службы 
АУ представляется сочетание процессов 
адсорбции и гетерогенного катализа в 
системах с АУ и окислителем.

Целью настоящей работы было иссле-
дование влияния изменения химии по-
верхности активного угля на параметры 
равновесной адсорбции фульвокислот 
(ФК) из водных растворов на АУ в при-
сутствии пероксида водорода.

В качестве объекта исследования 
был использован уголь марки КАУ, окис-
ленный пероксидом водорода (КАУ-О), 
и уголь, окисленный азотной кислотой 
(KAУ-N3 и КАУ-N9, обработанный в тече-
ние 3 и 9 часов соответственно). Фульво-
кислоты получены по методу Форсита из 
верхового торфа.

Структурно-адсорбционные характе-
ристики активных углей определяли по 
низкотемпературной адсорбции азота 
(77 К). Катионную и анионную статичес-
кие обменные емкости, а также количес-
тво поверхностных групп активного угля 
определяли, используя метод титрования 
по Бему. ζ-потенциал частиц активного 
угля определяли методом микроэлектро-
фореза. Результаты приведены в табл.1.

Оценку адсорбционных характерис-
тик образцов АУ при адсорбции их водных 
растворов фульвокислот проводили по 
модели Фрейндлиха и по методу ”условно-

го компонента” [4]. Константы уравнения 
Фрейндлиха имеют следующий смысл:
KF – фактор адсорбционной эмкости, n 
характеризует гетерогенность энергети-
ческих центров и связан с движущей си-
лой адсорбции (т.е., энергией адсорбции). 
В соответствии моделью Фрейндлиха, 
при адсорбции из мультикомпонентно-
го раствора, которым является раствор 
фульвокислот, уравнение Фрейндлиха в 
логарифмических координатах имеет две 
или три принципиальных области в виде 
прямых линий: 1) неадсорбируемая часть 
природных органических веществ (ПОС), 
которая выражается вертикальной ли-
нией; 2) слабоадсорбируемая часть ПОС, 
где при средних дозах адсорбента удаля-
ется высокоадсорбируемый компонент 
и пропорциональная часть фракции бо-
лее слабоадсорбируемого компонента; 3) 
сильноадсорбируемая часть ПОС, пред-
ставляющая собой круто наклонную об-
ласть, означающую конкуренцию между 
компонентами с высокой адсорбционной 
способностью за доступную поверхность 
АУ. Наличие в мультикомпонентной смеси 
соединений с различной адсорбируемос-
тью влияет на форму изотермы в каждой 
области, и каждая область описывается 
отдельными значениями ni и KF,i, т.е. экс-
понента для сильноадсорбируемого ком-
понента будет иметь большее значение, 
чем для слабоадсорбируемого. В соот-
ветствии с использованными подходами, 
мы выделили два “условных компонента”: 

SБЭТ по азоту, м2  0,4501 6,748 5,936 4,6301 г/
Vа по азоту, см3  24,0 63,0 62,0 94,0 г/
Vми по азоту, см3  42,0 42,0 80,0 71,0 г/

Количество поверхностных групп, 

карбоксильные 
лактонные 
фенольные 

 
 

0,10 
отс. 
0,05 

 
 

0,55 
0,10 
0,20 

 
 

0,50 
0,05 
0,30 

 
 

0,40 
отс. 
0,30 

рН изоэлектрической точки 4,8 2,6 3,0 3,5 

Таблица 1
Характеристики исходного и окисленных активных углей
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слабоадсорбирующаяся фракция (n1) и 
сильноадсорбирующаяся фракция (n2).

Окисление активного угля, как перок-
сидом водорода, так и азотной кислотой, 
снижает его адсорбционную емкость по 
ФК в целом, что обусловлено гетероген-
ностью строения ФК и увеличением со-
держания на поверхности АУ карбоксиль-
ных и фенольных поверхностных групп. 
Однако это снижение нивелируется вве-
дением в систему пероксида водорода в 
результате проявления каталитического 
эффекта. Увеличение концентрации пе-
роксида водорода от 5 до 10 мг/дм3 приво-
дит к усилению эффекта каталитического 
окисления лишь в случае неокисленного 
образца АУ, а на окисленных образцах 
этот эффект несколько понижается или 
остается неизменным.

Эффективность каталитического 
окисления ФК возрастает с увеличением 

рН изоэлектрической точки частиц угля. 
Особенно четко этот эффект проявляется 
при дозе пероксида водорода, равной 10 
мг/дм3.

Однако более значительный интерес 
для прогнозирования эффективности 
использования систем АУ с пероксидом 
водорода представляет анализ констант 
уравнения Фрейндлиха при условной 
разбивке изотермы адсорбции на две об-
ласти. Константы n1 и n2 возрастают с 
введением в систему пероксида водорода. 
В соответствии с этим возрастает и вели-
чина (-ΔGa1

0) для слабоадсорбирующего-
ся ”условного компонента”. Очевидно, это 
обусловлено не увеличением силы адсор-
бционного взаимодействия, что видно из 
сопоставления величины (-Ga1

0) для об-
разцов окисленного и неокисленного АУ 
без пероксида водорода, а более низкой 
величиной равновесной концентрации 

Таблица 2
Характеристики адсорбируемости ФК из водных растворов в системах АУ/Н2О2

Таблица 3
Влияние величины рН изоэлектрической точки частиц угля на изменение 

адсорбционной способности АУ в присутствии 10 мг/дм3 Н2О2
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фульвокислот вследствие каталитическо-
го окисления при одинаковых исходных 
концентрациях ФК и дозах адсорбента с 
добавкой пероксида водорода и без него.

Наибольший интерес с точки зрения 
глубокой очистки воды от такой сложной 
многокомпонентной смеси органических 
веществ как фульвокислоты методом био-
фильтрования через биологически актив-
ный уголь представляет анализ измене-
ния диапазона концентраций, которые 
характеризуют область слабоадсорбиру-
ющегося ”условного компонента”.

В результате совместных процессов ад-
сорбции – каталитического окисления в 
системе на угле КАУ-О в присутствии пе-
роксида водорода диапазон концентрации 
для слабоадсорбирующегося ”условного 
компонента” увеличился приблизительно 
в 3,2 раза наряду с повышением эффекта 
извлечения ФК из водного раствора. Этот 
фактор может оказать существенное по-
ложительное влияние на эффективность 
дальнейшего биофильтрования растворов 
ФК через биологически активный уголь, 
поскольку ранее было показано [5], что 
снижение адсорбируемости органического 
субстрата на АУ увеличивает степень его 
самопроизвольной биорегенерации и про-
длевает ресурс работы активного угля.

Таким образом, анализ рассмотрен-
ных экспериментальных данных пока-
зывает, что при введении в раствор ФК 
пероксида водорода в присутствии АУ эф-
фективность адсорбции фульвокислот на 
угле существенно возрастает за счет ката-
литического эффекта окисления органи-
ческого вещества. Наиболее сильно этот 

эффект проявляется на активном угле с 
более высоким значением рН изоэлект-
рического состояния частиц угля. Способ 
окисления активного угля (пероксидом 
водорода или азотной кислотой) незначи-
тельно влияет на изменение вклада ката-
литического окисления в общую эффек-
тивность адсорбционно-каталитического 
извлечения фульвокислот из водных рас-
творов на АУ. Использование активного 
угля, окисленного пероксидом водорода, 
в системе АУ/Н2О2 существенно расши-
ряет диапазон остаточной равновесной 
концентрации, которая относится к сла-
боадсорбируемой части многокомпонен-
тной смеси ФК в водном растворе.
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Таблица 4
Изменение диапазона концентраций слабоадсорбирующегося 
”условного компонента” в зависимости от условий процесса
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МІЦЕЛЯРНО-ЕКСТРАКЦІЙНЕ КОНЦЕНТРУВАННЯ ТАЛІЮ У 
ПРИСУТНОСТІ АЛІФАТИЧНИХ МОНОКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА 

АМІНІВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРІ ПОМУТНІННЯ
Горбачевський А. М. Кущевська Н.Ф.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Уманського НАН України,
м. Київ, Україна

Вивчено міцелярну екстракцію талію з карбоновими кислотами у фази неіонних ПАР 
Triton X-100 та Triton X-100 при температурі помутніння. Встановлено оптимальні 
умови міцелярно-екстракційного вилучення металу. Розроблено методику атомно-аб-
сорбційного визначення талію в природних водах з попереднім міцелярно-екстракційним 
концентруванням в присутності капринової кислоти та октиламіну.

МИЦЕЛЛЯРНО-ЭКСТРАКЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ТАЛИЯ  В 
ПРИСУТСТВИИ АЛИФАТИЧЕСКИХ МОНОКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ И 

АМИНОВ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ПОМУТНЕНИЯ

Горбачевский А. Н. Кущевская Н.Ф.
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, 

г. Киев, Украина

Изучена мицеллярная экстракция таллия с карбоновыми кислотами в фазу неион-
ных ПАВ  Triton X-100 и Triton X-100 при температуре помутнения. Установлены оп-
тимальные условия мицеллярно-экстракционного извлечения металла. Разработана 
методика атомно-абсорбционного определения таллия в природных водах с предвари-
тельным мицеллярно-экстракционным концентрированием в присутствии каприно-
вой кислоты и октиламина.

СLOUD POINT EXTRACTION OF THALLIUM AT THE PRESENCE OF 
ALIFATIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND AMINES

Gorbachevskiy А. M. Kuschevska N.F.

The micellar extraction of thallium with carboxylic acids into phases of non-ionic surfactant Triton 
X-100 and Triton X-114 at cloud point temperature was investigated. The optimum conditions 
of micellar extraction of metal ion were established. The procedure of atomic-absorption 
determination of thallium in the natural water after micellar extraction preconcentrating was 
elaborated.

Талій відноситься до групи найбільш 
токсичних антропогенних забруд-
нювачів довкілля. Іони талію вра-

жають нервову систему людини, шлун-
ково-кишковий тракт, нирки та шкіру. 
При потраплянні в організм, найбільше 
металу накопичується у нирках та печін-
ці людини. [1]. Концентрація талію у при-

родних об’єктах надзвичайно низька, що 
унеможливлює його визначення прямими 
аналітичними методами без попередньо-
го концентрування. В більшості випадків 
для цього використовується екстракція 
галогенідних комплексів металу у присут-
ності краун-ефірів, протиіонів органічних 
барвників та аналітичних реагентів з по-
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дальшим спектрофотометричним визна-
ченням [1]. Однак такі підходи не забез-
печують належної чутливості гібридних 
аналітичних методик визначення талію в 
об’єктах навколишнього середовища.

Додаткові можливості екстракції реалі-
зуються в новому методі концентрування 
– міцелярній екстракції мікрокомпонен-
тів фазами неіонних поверхнево-актив-
них речовин (НПАР) при температурі по-
мутніння [2,3]. До переваг міцелярної 
екстракції можна віднести високі ступені 
абсолютного концентрування при вико-
ристанні для аналізу невеликих об’ємів 
проби; здатність вилучати органічні та 
неорганічні субстрати різної гідрофоб-
ності та їх заряджені форми; зумовлену 
природою організованих фаз вибірковість 
концентрування; легкість поєднання з 
різними фізичними та фізико-хімічними 
методами аналізу; зниження межі вияв-
лення мікрокомпонентів за рахунок мо-
дифікуючої дії ПАР на аналітичну форму; 
експресність, екобезпечність та низьку 
собівартість концентрування.

Відсутність даних літератури по міце-
лярній екстракції талію у поєднанні з не-
обхідністю ефективного концентрування 
металу при роботі з природними об’єктами 
створюють передумови для пошуку раціо-
нальних міцелярно-екстракційних систем 
для вилучення металу. Тому метою роботи 
була розробка методики атомно-абсорб-
ційного визначення талію у природних 
водах з попереднім міцелярно-екстракцій-
ним концентруванням.

Класичними комплексоутворювачами 
при екстракції іонів металів органічними 
розчинниками є карбонові кислоти. Пер-
спективність використання цих реаген-
тів для екстракційного концентрування 
обумовлюється їх відносною доступністю 
і дуже високою, на відміну від хелатоутво-
рюючих реагентів, екстракційною ємніс-
тю. Тому у роботі дослідили можливість 
використання гідрофобної капринової 
кислоти для вилучення талію (І) та талію 
(ІІІ) у міцелярну фазу НПАР. 

У присутності капринової кислоти та 
октиламіну (рН 7-10) талій (І) вилучаєть-
ся у міцелярну фазу Triton X-100 лише на 

45%. Низький ступінь вилучення металу 
може бути обумовлений малою стійкістю 
карбоксилатних комплексів, а також гід-
ролізом металу при нагріванні розчинів 
до температури помутніння. Так, неіон-
ний препарат Triton X-100 характери-
зується порівняно високою температурою 
помутніння (65 °С), що може призводи-
ти до руйнування лабільних субстратів у 
процесі концентрування. Однак, при ви-
користанні для екстракції талію (І) неіон-
ної ПАР Triton X-114, яка характеризуєть-
ся низькою температурою помутніння 
(20-22 °С), повноти вилучення металу у 
міцелярну фазу досягти не вдалося. Так, в 
діапазоні рН 7-10 талій (І) вилучається у 
фазу  Triton X-114 на 70%.

 На наступному етапі роботи досліди-
ли міцелярну екстракцію талію (ІІІ) кап-
риновою кислотою у фазу НПАР, оскільки 
підвищення ступеню окислення металу 
сприяє його комплексоутворенню з ор-
ганічними реагентами у б   ільш кислому 
середовищі [1]. Так, у високотемпературну 
фазу Triton X-100 в інтервалі рН 4-7 метал 
екстрагується на 75%.  Повне вилучення 
талію (ІІІ) у присутності капринової кис-
лоти та октиламіну спостерігається в діа-
пазоні рН 4-7 при використанні в якості 
НПАР Triton X-114. Встановлено, що в 
міцелярну фазу екстрагуються карбокси-
латні комплекси із співвідношенням ме-
тал : капринова кислота  1 : 1. 

З урахуванням отриманих даних, 
було розроблено методику атомно-абсор-
бційного визначення талію в природній 
воді з  попереднім міцелярно екстракцій-
ним концентруванням в міцелярну фазу 
НПАР. 
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В Республике Армении водоисточком 
для очистных станций в основном 
служат реки, в которых качество 

воды подвергается большим сезонным 
изменениям. Во время паводка мутность 
воды может достигать до нескольких ты-
сяч мг/л, а в сухой сезон и зимой вода име-
ет малую мутность до нескольких мг/л. В 
течение года в реках маломутностная вода 
прибыват длительное время, около 80% 

времении. Известно, что в маломутност-
ных водах находятся частицы с меньшим 
размерами и коллоиды или вещества на-
ходящиеся в расстворенном виде. Процесс 
коагуляции в виде такого качества проис-
ходит не эффективно. Из-за малой концен-
трации частиц образование хлопьев проис-
ходит очень медленно, а образовавшиеся 
хлопья имеют небольшие размеры и малую 
плотность (близко к плотности воды).

СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ФИЛЬТРА БЫСТРОГО 
ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ РЕК

Петевотян Р., Токмаджян В., Симонян А.
Ереванский Государственный Университет Архитектуры и Строительства, 

Ереван, Республика Армения

В статье предложены случаи использования воды горных рек, в которых имеет место 
большие сезонные калебания качества воды (от нескольких мг/л до нескольких тысяч 
мг/л), эксплуатация однослойных скорых фильтров по двум техническим схемам: 1 - в 
период половодья очистная станция работают по обычной технологической схеме; 2 - в 
сухой сезон и зимой, когда мутность воды уменьшается на длительное время до несколь-
ких мг/л, фильтр переключают на работу по принципу контактного осветлителя.

СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ ФІЛЬТРУ ШВИДКОЇ ДІЇ 
В УМОВАХ ГІРСЬКИХ РІЧОК

Петевотян Р., Токмаджян В., Сімонян А.
Єреванський Державний Університет Архітектури та Будівництва, Єреван, 

Республіка Вірменія

У статті запропоновано випадки використання води гірських річок, в яких мають міс-
це значні сезонні коливання якості води (від кількох мг/л до кількох тисяч мг/л), екс-
плуатація одношарових швидких фільтрів за двома технічними схемами: 1 - у період 
водопілля очисна станція працює за звичайною технологічною схемою; 2 - у сухий сезон 
та взимку, коли каламутність води зменшується на тривалий час до декількох мг/л, 
фільтр переключають на роботу за принципом контактного освітлювача.

THE SCHEME OF TECHNOLOGICAL WORK OF THE FILTER OF FAST 
ACTION IN THE CONDITIONS OF MOUNTAIN RIVERS

Petevotyan Р., Tokmajyan В., Simonyan А.
Yerevan State University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

In case of using mountain river water in which large seasonal swings of water quality take place 
(from a few mg/l to several thousand mg/l), the article offers to use single-layered fast filters in 
two technical schemes: 1 – during flooding the clearing station works by the usual technological 
scheme; 2 – during dry seasons and in winter when the muddiness of the river water decreases 
for a long time to several mg/l, to operate the filter by the principle of the contact gaffer.
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Не эффективность процесса коагуля-
ции особенно заметным становится зимой, 
когда, кроме понижения мутности воды, 
снижается также температура воды. В ре-
зультате выше описанного, работа камеры 
реакции и отстойников в очистных стан-
циях, также становится не эффективной и 
вся нагрузка загрязнений воды падает на 
фильтры. В результате в верхних мелкозер-
нистых слоях загрузи, которые имеют ма-
ленький диаметр пор, за короткий период 
засоряются и появляется необходимость 
частой промывки фильтров.

Известно, что фильтрация коагулиро-
ванной воды через песчанную загрузку яв-
ляется сложной комбинации, гидродина-
мических и физико-химических явлений. 
Во время фильтрации меняется гидроди-
намические параметры загрузки, а также 
концентрация зависящих веществ в воде.

Различают два вида фильтрации: 
фильтрация с образованием осадков и 
без образования осадков. В первом слу-
чае частицы в основном задерживаются 
на поверхности загрузки, образуя посте-
пенно уплотняющийся осадок. Во втором 
случае, частицы задерживаются по всему 
объему фильтрующего слоя.

Для скорных фильтров характерен 
второй вид, поскольку мы имеем дело с 
маленькой концентрацией коагулиро-
ванных взвесов, где размеры взвешенных 
частиц меньше диаметра пор фильтров. 
Хотя в том случае, когда вода не подверга-
ется подлежащей предворительной обра-
ботке (коагулирование и осаждение), или 
имеем очень мелкую загрузку, образова-
ние слоя осадка на поверхности скорого 
фильтра возможна.

Такой режим работы технологически 
не верен и экономически не выгоден, од-
нако с таким режимом работают почти 
все фильтры очистных станциий Респуб-
лики Армении.

Характер распределения накопленных 
осадков в загрузке был исследован не-
сколькими авторами [1,2]. Проведенные 
исследования отличаются друг от друга 
в зависимости от скорости фильтрации, 
гранулометрического состава и величины 
коэффицента однородности загрузки. Од-

нако общее между ними то, что количество 
задержанного загрезнения с углубленим 
загрузки уменьшается (рис. 1,2). 

Представленные кривые показывают, 
что основная часть загрезнений задер-
живается на поверхностном загрузки. 

Анализ проведенного нами исследо-
вания на очистных станциях Республики 
Армении потверждает представленние 
закономерности.

В случии использования маломутных 
водоисточников, данная задача решается 
путем предусматрения для очистки воды 
контактных осветлитель. В этом случае 
необходимая степень очистки воды про-

Рис. 1. Глубина проникающего загрязнения в 
нагрузке зависимая от скорости фильтрации

 Рис. 2. Глубина проникающего загрезнения в 
нагрузке зависимая от размеров частиц
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исходит в одон этапе – при помощи филь-
трации, без осаждений. Технологическая 
схема очистки также отличается от тра-
диционной двухстепенной очиститель-
ной схемы. В контактный осветлитель 
вода поступает сразу  после смесителя, 
без камер реакции и отстойников. Обра-
зование хлопьев в этом случае происхо-
дит в загрузке, вокруг частичек песка. 
Происходит контактная коагуляция [3].

Фильтрования в этих конструкциях 
происходит по направлению убывающей 
крупности  загрузки снизу вверх. Коагу-
лированная вода в начале контактиру-
ется с крупно зернистым слоем загрузки. 
Находящиеся в воде частицы проникают 
на более большую глубину загрузки, за-
грязненность  емкости загрузки исполь-
зуется более эффективно – продуктивно 
(рис. 2), благодаря чему загрузка может 
взять на себя всю загрязненность находя-
щуюся в воде. При одинакого обработон-
ном качестве  воды осветлитель работает 
долгше фильтра и обеспечивает необхо-
димое качество фильтрованной воды.

Очистка воды с мутностью до 100–120 
мг/л при помощи такой технологии ста-
новится возможным, поскольку размеры 
частиц загрузки в контактных осветли-
телях относительно больше 0.5–2.0 мм, а 
высота загрузки до 2.0 м.

Для Республики Армении, где в качес-
тве водоисточника служат горные реки, 
решение вопроса таким образом непри-
емлима, поскольку во время дождей и сне-
готаяния наличие мотности в реках очень 
большая. Соответственно двухстепенная 
обработка воды- осаждение-фильтрова-
ние необходимо.

В этом случае в зависимости от се-
зонных изменений качества воды в ре-
ках предлагается использовать очистные 
станции по двум различным технологи-
ческим схемам.

Во время паводков очистительные 
станции работают по существующей   
технологической схеме смеситель – каме-
ра реакции – отстойник-фильтр.

В сухой сезон и зимой, когда мутность 
воды длителное время уменьшается до не-
скольких мг/л, фильтр работает по при-

нципу контактного осветлителя, т.е. воду 
давать по направлению уменьшения раз-
мера частиц в загрузке, снизу вверх. В 
этом случае камера реакции и отстойник 
выполяют роль входной камеры установ-
ливаемые перед контактным осветлите-
лем, для отделения из воды крупных или 
плавующих частиц, а также растворенно-
го воздуха.

Проведенные лабораторные исследо-
вания показывают, что длительность ра-
боты однослойного скорого фильтра быс-
трого действия можно увеличить почти в 
два раза (рис. 3).

Это происходит за счет того, что за-
грезнения в загрузке задерживается бо-
лее равномерно по всему объему и нижние 
крупнозернистые слои быстро не засоря-
ются. После насыщения загрязненнями 
удельные сопротивление загрузки по вре-
мени не увеличиваются и рост потерь в 
фильтре происходит строго по линейной 
закономерности (рис. 3).  А при фильтра-
ции сверху вниз верхних слоях нагрузки 
происходит образования осадка. Потери 
напора в этом случае  растет не по линей-
ной закономерности.
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Рис. 3. Рост потерь давления в слое фильтра во 
время фильтрации воды снизу вверх и сверху вниз
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ГИДРОКСИХЛОРИДОВ
АЛЮМИНИЯ В ПОЛЬШЕ

Ясина Д.
ООО «Кемипол», Полице, Польша

Рассмотрен опыт внедрения гидроксихлоридов алюминия в Польше. Приведены срав-
нительные параметры разных типов реагентов. Даны рекомендации по выбору и 
внедрению.

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ГІДРОКСИХЛОРИДІВ
АЛЮМІНІЯ В ПОЛЬЩІ

Ясіна Д.
ТОВ «Кеміпол», Поліце, Польша

Розглянуто досвід впровадження гідроксихлоридів алюмінія в Польщі. Приведено порів-
няльні параметри різних типів реагентів. Подані рекомендації до вибору і впровад-
женню.

EXPERIENCE OF POLYALUMINIUM
CHLORIDE IMPLEMENTATION IN POLAND

Yasina D.
“Kemipol”, Police, Poland

Introduction experience of polyaluminium chloride implementation in Poland was being 
considered. Comparative parameters of different types of reagents were presented. 
Assumptions concerning the choice and product implementation were shown .

Проблема рационального исполь-
зования водных ресурсов – одна 
из наиболее актуальных в наше 

время для всех стран мира. Техногенное 
влияние человека истощило природные 
ресурсы чистой воды. Ухудшающееся 
качество доступных водных источников 
усложняет задачу получения воды, от-
вечающей современным нормам. В этой 
связи возрастают требования к техноло-
гическим процессам очистки воды и, как 
следствие, к используемым реагентам.

Компания КЕМИПОЛ ведущий произ-
водитель реагентов для очистки воды в 
Польше. КЕМИПОЛ предлагает полный 
набор коагулянтов – алюмо- и железо-

содержащих, для подготовки питьевой 
воды и очистки стоков, а также ряд спе-
циальных продуктов.

КЕМИПОЛ имеет широкий опыт 
внедрения коагулянтов и флокулянтов 
на рынке Польши. Сегодня для очистки 
воды в Польше используются следующие 
реагенты:

ALK, ALS – традиционный сульфат 
алюминия (кристаллический и жид-
кий);
PAX – гидроксихлориды алюминия;
PIX – сульфаты и хлориды железа.
Но еще совсем недавно самыми рас-

пространенными реагентами были суль-
фат алюминия и железосодержащие 

•

•
•
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коагулянты. Однако возрастающие с каж-
дым годом требования к качеству воды 
заставляют предприятия водоочистки 
совершенствовать свои технологичес-
кие процессы и искать новые высокоэф-
фективные реагенты. В зависимости от 
свойств исходной воды и технологичес-
ких особенностей предприятия Польши 
имеют возможность выбрать наиболее оп-
тимальные реагенты из широкой гаммы, 
предлагаемых компанией КЕМИПОЛ.

В последнее время широкое распро-
странение на рынке Польши получили 
гидроксихлориды алюминия РАХ. Эти 
современные высокоэффективные коагу-

лянты имеют ряд существенных преиму-
ществ перед традиционными сульфатом 
алюминия и железосодержащими реа-
гентами:

высокие коагуляционные свойства;
широкий ассортимент – возможность 
подобрать реагенты для решения лю-
бого типа задач очистки воды;
минимизация вторичных загрязне-
ний, таких как остаточный алюминий, 
тригалометаны (ТГМ);
незначительное влияние на щелочной 
резерв воды;
снижение энергозатрат;
упрощение процесса дозирования;

•
•

•

•

•
•

Таблица 1
Продуктовый ряд гидроксихлоридов алюминия КЕМИПОЛ
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исключение стадии подготовки рас-
твора, снижение требований к разме-
рам складских площадей;
увеличение цикла фильтрации, сни-
жение расхода воды и энергии.
Вот основные причины, выделенные 

польскими потребителями, побудившие 
их к переходу на новые совершенные 
типы реагентов:

трудности с получением стабильного 
качества очищенной воды, особенно в 
зимний период;
необходимость применения дополни-
тельных реагентов;
сокращение числа стадий подготовки 
реагентов;
внедрение новых технологий, повы-
шающих требования к процессу коагу-
ляции;
увеличение времени работы фильтров 
с активным слоем между циклами ре-
генерации;
введение новых стандартов качества 
питьевой воды (ужесточение требо-
ваний по остаточному алюминию и 
общему органическому углероду), вве-
денные в последние годы в Польше.
При принятии решения о переходе на но-

вый реагент необходимо также учитывать:
температуру и свойства исходной воды 
(мягкая, твёрдая);
количество, стабильность и состав за-
грязнений;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

технология, используемая на объекте;
эксплуатационные расходы;
защита от вторичных загрязнений;
необходимость химической и биоло-
гической стабилизации воды по очис-
тке;
Суммируя многолетний опыт внед-

рения гидроксихлоридов алюминия на 
польском рынке можно выделить следу-
ющие общие моменты, которые следует 
учитывать потребителям при выборе ре-
агентов.

Низкоосновные гидроксихлориды алю-
миния используются в следующих случа-
ях:

исходная вода имеет достаточный ще-
лочной резерв и уровень рН;
характер загрязнения воды не требует 
особых приемов очистки;
вода содержит мало органики и ТГМ;
рН воды находится в пределах 7,5–8,0.
Среднеосновные гидроксихлориды 

алюминия целесообразнее если:
исходная вода имеет высокие показа-
тели мутности;
когда важна скорость образования 
хлопьев;
для получения низкой концентрации 
остаточного алюминия;
увеличения степени устранения обще-
го органического углеродa;
минимизации концентрации двуоки-
си углерода;

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Таблица 2
Этапы внедрения новых реагентов КЕМИПОЛ на коммунальных предприятиях Польши
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Высокоосновные (c основностью 85–
90%) гидроксихлориды незаменимы, ког-
да:

исходная вода имеет низкий щелоч-
ной резерв и сложный характер за-
грязнений;
требуется минимальная концентра-
ция остаточного алюминия;
повысить эффективность удаления 
взвесей и органических загрязнений;
получить наименьшие дозы расхода 
реагента при сохранении идентично-
го или даже лучшего результата очис-
тки;
Современные тенденции в области 

подготовки питьевой воды и очистки сто-
ков, основанные на последних техноло-

•

•

•

•

гических разработках и учитывающие 
изменения химического состава загряз-
нений водных источников позволяют 
сделать следующие выводы:

в современных технологиях коагули-
рования в разные сезоны года приме-
няются разные коагулянты;
невозможно решить все проблемы 
коагуляции, пользуясь только одной 
группой коагулянтов PAX;
в современных системах очистки уве-
личиваются требования к эффектив-
ности коагуляции;
критерием выбора коагулянта являет-
ся оптимальный баланс между требу-
емым качеством обработанной воды и 
эксплуатационными расходами.

•

•

•

•
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В связи с возрастающим объемом 
сточных вод увеличивается роль 
безреагентных физических мето-

дов очистки воды. Из используемых на 
практике магнитных, электрических, уль-
тразвуковых и других методов на сегод-
няшний день наибольшего распростра-
нения приобрела магнитная обработка 
воды. Применение безреагентной маг-
нитной обработки дает экономию сырья, 
материалов, энергоносителей и денеж-

ных средств, повышает производитель-
ность оборудования, а также существен-
но улучшает экологическую обстановку 
на местах проведения очистки сточных 
вод.

Объектом магнитной обработки мо-
гут быть как сточные, так и природные 
пресные воды [1]. Их состав чрезвычайно 
сложный и включает в разных концентра-
циях практически все стойкие химичес-
кие элементы в виде растворимых ионно-

МАГНИТНАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ

Гончарук В.В., Багрий В.А., Баштан С.Ю.
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, 

г. Киев, Украина

Обнаружено изменение формы кристаллов карбоната кальция в омагниченной воде 
в присутствии парамагнитных веществ различной природы. Предложен безреагент-
ный магнитный метод борьбы с накипеобразованием теплообменного оборудования, 
основанный на осуществлении объемной кристаллизации карбоната кальция в виде 
игольчатого арагонита. Показана эффективность применения магнитной обработ-
ки для очистки промышленных сточных вод.

МАГНІТНА ОЧИСТКА ВОДИ

Гончарук В.В., Багрій В.А., Баштан С.Ю.
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України,

м. Київ, Україна

Виявлена зміна форми кристалів карбонату кальцію в омагніченій воді в присутності 
парамагнітних речовин різної природи. Запропонований безреагентний магнітний ме-
тод боротьби з накипоутворенням теплообмінного обладнання, оснований на проведен-
ні об’ємної кристалізації карбонату кальцію у вигляді голчатого арагоніту. Показана 
ефективність застосування магнітної обробки для очистки промислових стічних вод.

MAGNETIC PURIFICATION OF WATER

Goncharuk V.V., Bagrii V.A., Bashtan S.Yu.
A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of NAS of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

The change of crystal forme of calcium carbonate in magnetized water in presence paramagnetic 
substance of different nature is discovered. The reagentless magnetic methode of protection 
of thermal equipment from scale based on realization of volumetric crystallization of calzium 
carbonate in forme of needle aragonite is proposed. The efficiency of use magnetic treatment 
for purify of industrial wastewaters is demonstrated.
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молекулярных соединений, дисперсных 
твердых частиц и пузырьков газа. Около 
90% присутствующих в воде примесей 
приходится на долю всего семи компонен-
тов – Сa2+,Mg2+, Na+, K+, HCO3

-, SO42- и CI-. 
Некоторые из них (Na+, K+,CI-) ведут себя 
инертно: не выпадают в осадок, не пере-
ходят в газовую фазу, а их концентрации 
практически не изменяются. Наоборот, 
компоненты так называемой карбонат-
ной системы (Ca2+, HCO3-, CO3

2-, CO2) при-
нимают участие в разных химических ре-
акциях, вследствие чего их концентрации 
испытывают значительные изменения.

Особенности магнитной обработ-
ки вод кальциево-гидрокарбонатного 
класса. Характерной особенностью кар-
бонатной системы является присутствие 
ее компонентов в трех фазах, включая ион-
ную, твердую (СаСО3) и газовую (СО2). Под 
влиянием внешних факторов происходит 
смещение углекислотного равновесия, ко-
торое служит причиной обмена компонен-
тами с газовой и твердой фазами.

В литературе содержится большое 
количество экспериментальных доказа-
тельств изменения состояния карбонат-
ной системы под действием магнитной 
обработки: изменяется рН воды, концен-
трация СО2, процесс кристаллизации 
СаСО3. Эти факты дают основание искать 
причину эффектов магнитной обработ-
ки во взаимодействии компонентов кар-
бонатной системы с магнитным полем 

(МП). Исследуя механизм взаимодейс-
твия, было установлено, что магнитному 
воздействию подвержены лишь неравно-
весные, пересыщенные по компонентам 
карбонатной системы водные растворы; 
на равновесных растворах эффект не на-
блюдался. Сделанный вывод коррелирует 
с данными по электрохимическому умяг-
чению гидрокарбонатных вод.

Наложение МП ускоряет процесс крис-
таллизации карбоната кальция [1], осо-
бенно в пересыщенных по гидрокарбона-
ту растворах. Нами исследовано влияние 
концентрации гидрокарбоната натрия 
на процесс омагничивания гидрокарбо-
натных растворов. В проведенной серии 
опытов омагничиванию подвергали на-
сыщенные воздухом и углекислотой ими-
таты воды, которые пропускали со скоро-
стью 0,15 м/с через МП напряженностью 
60 кА/м и остаточной индукцией 75 мТл. 
Использовали четыре пары постоянных 
магнитов, которые располагали разно-
именными полюсами с обеих сторон гид-
равлического канала на расстоянии 7 мм 
один от другого (рис 1). При таком распо-
ложении каждая последующая пара маг-
нитов отталкивалась от предыдущей. Со-
четание однородного МП внутри каждой 
пары с “магнитным ударом” в зазоре меж-
ду парами способствовали повышению 
эффекта магнитной обработки.

Опыты проводили при разных концен-
трациях НСО3- от 2 до 6 мг-экв/дм3 и пос-

Рис. 1. Схема магнитной обработки воды в протоке:
1 – внешняя стеклянная трубка; 2 – внутренняя стеклянная трубка; 3 – кольцевой гидравлический канал; 

4,5 – полюса постоянных магнитов
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тоянной концентрации Са2+ в растворе 5 
мг-экв/дм3. При концентрации НСО3

- 2 
мг-экв/дм3 осадок отсутствует как в омаг-
ниченной, так и в неомагниченной водах. 
Повышение концентрации НСО3

- от 3 до 6 
мг-экв/дм3 сопровождается выпадением 
осадка СаСО3. При концентрациях 3 и 4 
мг-экв/дм3 осадок состоит из игольчатого 
арагонита и лепесткообразного ватерита. 
В омагниченной воде количество араго-
нита увеличивается, а ватерита умень-
шается. Дальнейшее повышение кон-
центрации гидрокарбонатных ионов до 
5-6 мг-экв/дм3 способствует направлен-
ной кристаллизации карбоната кальция 
преимущественно в виде арагонита. При 
этом, как и следовало ожидать, количес-
тво арагонита в омагниченной воде зна-
чительно больше, чем в неомагниченной. 
Омагничивание воды приводит к умень-
шению концентрации свободной углекис-
лоты и незначительному повышению рН 
раствора как в присутствии воздуха, так 
и в присутствии аргона. 

При изучении влияния концентрации 
угольной кислоты на кристаллизацию 
карбоната кальция наблюдалось инте-
ресное явление. Оказалось, что при на-
сыщении модельного раствора Са(НСО3)2 
углекислым газом осадок карбоната каль-
ция появлялся не сразу, а только после 
продолжительного кипячения раство-
ра. При этом рН раствора изменялся от 
7 до 7,8. Полученный осадок как в омаг-
ниченной, так и в неомагниченной воде 
состоял исключительно из игольчатого 
арагонита. Приведенный результат сви-
детельствует о том, что кристаллизация 
карбоната кальция происходит только из 
пересыщенных по гидрокарбонату рас-
творов после полного удаления свободной 
углекислоты. При [СО2]св > [СО2]равн спон-
танное выделение твердой фазы исклю-
чено.

Действие МП можно рассматривать 
как влияние некоторой энергии, которая 
приводит к образованию твердой фазы, 
играющей роль затравок. По этой при-
чине число кристаллов, выделившихся 
под влиянием МП, больше в сравнении с 
раствором, который не был подвергнут 

действию МП. Так как при магнитной об-
работке образование центров кристалли-
зации проходит во всем объеме жидкости, 
то в дальнейшем в процессе кристаллиза-
ции, например при нагревании в паровом 
котле, твердая фаза карбоната кальция 
выделяется также во всем объеме воды, 
тогда как при отсутствии МП кристалли-
зация проходит в основном на поверхнос-
ти нагрева.

Присутствующие в сточных водах 
взвешенные частицы и органические со-
единения сорбируются на поверхности 
свежеобразованных кристаллов карбона-
та кальция и выносятся с потоком воды в 
отстойники, откуда их периодически уда-
ляют. Этот принцип лежит в основе маг-
нитной очистки сточных вод от органи-
ческих и неорганических загрязняющих 
веществ разнообразного происхождения. 

Магнитная обработка водных рас-
творов в присутствии парамагнитных 
веществ. Наложение МП само по себе 
способствует направленной кристалли-
зации карбоната кальция в форме араго-
нита [1]. Кроме того, в [2] было показано, 
что в присутствии в омагниченной воде 
растворенного кислорода количество 
арагонита резко возрастает. Этот факт 
наблюдался авторами [2] впервые. При 
этом оставалось неясным, является ли 
причиной полученного эффекта парамаг-
нетизм кислорода, или его микропузырь-
ки, влияние которых априори исключить 
нельзя. 

В данной работе нами изучено влия-
ние некоторых парамагнитных примесей 
на процесс кристаллизации карбоната 
кальция при наложении и в отсутствие 
МП. Для исследования были избраны па-
рамагнитные вещества разной природы: 
газообразный оксид азота (NO), хорошо 
растворимый в воде органический ради-
кал 2,2,6,6-тетраметилпипиридин-4-он-
N-оксил (ТЕМПОН) (I), и близкий к нему 
по строению и молекулярной массе непа-
рамагнитный аналог 2,2,6,6- тетраметил 
– 4-пипиридин (II). 

Микроскопическое изучение крис-
таллов карбоната кальция показало, что 
присутствие в омагниченной воде пара-
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магнитного оксида азота способствует 
направленной кристаллизации карбона-
та кальция в виде игольчатого арагони-
та. 

Наибольшее влияние на направлен-
ную кристаллизацию карбоната кальция 
оказало введение в раствор парамагнит-
ного органического радикала ТЕМПОНа 
(рис.2, а,б). Осадки карбоната кальция, 
образующиеся в растворе в присутствии 
ТЕМПОНа (концентрация 5 мг/дм3) без 
магнитной обработки, состоят, в основ-
ном, из арагонита и ватерита (рис. 2,а). 
Тригональные кристаллы кальцита при 
этом отсутствуют. При наложении МП ме-
тастабильные кристаллы ватерита исче-
зают и практически весь карбонат каль-
ция кристаллизуется в виде игольчатого 
арагонита (рис. 2,б). Сильное ослабление 
гидратации ионов кальция вдоль магнит-
ных силовых линий является, по мнению 
авторов [3], основной причиной направ-
ленной кристаллизации карбоната каль-
ция в присутствии парамагнетиков. Это 
относится ко всем изученным нами пара-
магнитным веществам.

О том, что ответственным за ориен-
тирующее действие является парамагне-
тизм ТЕМПОНа, а не его строение, свиде-
тельствует тот факт, что в присутствии 
непарамагнитного аналога ТЕМПОНа 
2,2,6, 4-пипиридина карбонат кальция 
кристаллизуется, как и в случае аргона, 
главным образом, в виде лепесткообраз-
ного ватерита. И хотя наложение МП спо-
собствует незначительному увеличению 

количества игольчатого арагонита, ос-
новная часть кристаллов сохраняет ха-
рактерную для ватерита лепесткообраз-
ную форму.

Магнитная обработка железосодержа-
щих водных растворов. Поскольку любая 
техническая вода, в том числе водопро-
водная, содержит в своем составе приме-
си железа, эффект магнитной обработки 

Рис. 2. Микрофотографии кристаллов СаСО3 
(x140), полученных без омагничивания (а) 
и при магнитной обработке (б) кальциево-

гидрокарбонатной воды, содержащей 
5 мг/дм3 ТЕМПОНа
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с самого начала связывали с присутс-
твием в воде ферромагнитных примесей. 
Отправной точкой для выяснения меха-
низма магнитной обработки послужила 
работа сотрудников Московского энерге-
тического института [4], в которой изло-
жены результаты экспериментов по влия-
нию постоянного МП на предупреждение 
образования накипи на нагревательных 
элементах. Большая роль ферромаг-
нитной компоненты дала возможность 
некоторым авторам назвать аппараты 
магнитной обработки воды магнитным 
фильтром.

Результаты ферромагнитной концеп-
ции с учетом последних данных критичес-
ки рассмотрены в [5]. Сделан вывод, что, 
несмотря на значительные практические 
результаты, механизм действия магнит-
ного поля на процесс кристаллизации 
солей в присутствии ферромагнетиков 
нуждается в дальнейшем изучении. На 
основании анализа термодинамической 
стойкости гидроксидов железа показано, 
что в реальных условиях присутствие в 
воде частиц магнетита маловероятно, и 
эффект магнитной обработки обусловлен 
парамагнитными свойствами коллоидно-
го железа [1]. Теоретическое обоснование 
парамагнитной концепции дано в работе 
[6], согласно которой состояние вещества 
при выходе из МП связано с проблемой 
памяти. Память к действию МП имеют 
только ферромагнетики, т.е. такие ве-
щества, которым присущ спонтанный 
магнитный момент. Ферромагнетизм яв-
ляется коллективным явлением, которое 
возникает в твердом теле. Даже совокуп-
ность однодоменных ферромагнитных 
частиц (т.е. тех, что имеют спонтанный 
магнитный момент), разделенных между 
собой немагнитной средой, не имеет та-
кой памяти, если не понизить температу-
ру до 4 К.

Не имеют памяти также диа- и па-
рамагнетики, и наведенный внешним 
магнитным полем магнитный момент 
релаксирует за время ~10-12 с. Поэтому 
электропроводящая среда, не содержа-
щая ферромагнитных примесей, при 
условии, что в ней не происходят какие-

либо процессы, требующие энергии акти-
вации, не имеет памяти к действию МП. 

В работе [7] показано, что существует 
принципиально новая возможность запо-
минания МП, которая реализуется в кол-
лоидных растворах, в частности, водных 
растворах коллоидного железа. Этими 
работами было положено начало разра-
ботке теории химического запоминания 
МП. Химическое запоминание возникает 
в том случае, если в электропроводящей 
среде, протекающей относительно вне-
шнего МП, проходит какой-нибудь про-
цесс, требующий энергии активации, 
например, коагуляция. Тогда необрати-
мый химический процесс выступает как 
фиксатор релаксирующего признака, 
вызванного действием МП. В частности, 
таким релаксирующим признаком может 
быть изменение формы макромолекул. 
После того как частицы коллоидного же-
леза покинут МП, релаксация вытянутой 
формы к шарообразной протекает край-
не медленно и только за счет теплового 
движения, т.е. за счет чисто случайного 
процесса.

Для эффекта очистки воды достаточно 
незначительного количества коллоидно-
го железа (~5-10 мг/дм3), особенно, если 
в растворе присутствуют незначитель-
ные количества гуминовых кислот, обра-
зующих разветвленную структуру благо-
даря стойким комплексам с железом. В 
присутствии этих кислот коагулирующие 
частицы образуют более рыхлый осадок. 
Память в этом случае проявляется в отно-
сительно большем объеме образованного 
осадка. 

Коагулирующий осадок захватыва-
ет с собой путем адсорбции соли жест-
кости, которые содержатся в растворе: 
Ca(HCO3)2, MgSO4, CaSO4, CaCI2 и др. При 
магнитной обработке карбонатсодержа-
щих вод, наряду с гидроксидами железа, 
образуются частицы карбоната железа. 
Поскольку произведение растворимости 
FeCO3 меньше, чем CaCO3 (соответствен-
но 2,5·10-11 и 5·10-9), карбонат железа бу-
дет выпадать в осадок раньше карбона-
та кальция. Образующиеся кристаллы 
FeCO3 (сидерит) служат затравками для 
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кристаллизации основной массы карбо-
ната кальция, заметно ускоряя этот про-
цесс. Более глубокой очистке сточных 
вод в присутствии парамагнитных кол-
лоидных ионов железа способствует и то 
обстоятельство, что сидерит, как и араго-
нит, кристаллизуется в форме игольчатых 
кристаллов, образуя рыхлые объемные 
осадки, легко поддающиеся удалению. Не 
исключено также, что в результате старе-
ния коллоида его ядро может распасться 
с образованием ферромагнитных частиц, 
которые могут быть центрами кристал-
лизации карбоната кальция. Следует, од-
нако, отметить, что старение коллоидов 
происходит довольно медленно и только 
в стационарных аппаратах магнитной 
очистки воды. В кратковременных лабо-
раторных опытах образование кристал-
лических структур не наблюдается. 

В литературе приведено много при-
меров применения магнитной обработ-
ки железосодержащих растворов, в том 
числе экзотических. Так используют МП 
высокого напряжения (от 500 до 10000 Гс) 
при санации водохранилищ. Для реали-
зации способа в воду, которая содержит 
частички с минимальной способностью 
к намагничиванию, а также и немагнит-
ные компоненты, добавляют в небольшом 
количестве соли железа, которые образу-
ют агломераты с загрязняющими вещес-
твами. Вода с образованными флокулами 
проходит через магнитное устройство, 
которое имеет два узла намагничива-
ния – на входе и на выходе воды. Между 
ними расположена камера флокуляции, 
где происходит удаление образованного 
осадка. Устройство для магнитной очис-
тки воды имеет производительность до 
60000 м3/ч.

Среди других примеров нужно отме-
тить использование магнитных частиц 
железа для направленного транспорта 
лекарств в медицине, для магнитосорб-
ционной очистки воды.

Приведенные данные свидетельству-
ют о положительном влиянии парамаг-
нитных железосодержащих примесей на 
процесс магнитной очистки водных рас-
творов. 

Использование магнитных уст-
ройств для обработки сточных вод. 
В связи с производственной деятельнос-
тью человека все больше пригодной для 
питья воды переводится в разряд сточных 
вод. Приведенные выше данные свиде-
тельствуют об эффективности использо-
вания магнитной обработки для очистки 
воды в лабораторных условиях. В насто-
ящее время магнитная обработка воды 
широко используется в процессах очист-
ки воды в промышленности. Так, при до-
бавлении коагулянта (сернокислого желе-
за, сернокислого алюминия и др.) в воду с 
последующей ее обработкой электромаг-
нитным полем наблюдали повышение 
скорости оседания тонкодисперсных ми-
неральных и органических суспензий на 
20–90 %. При магнитной обработке сточ-
ных бытовых вод имело место повышение 
скорости оседания взвешенных веществ 
в 1,4–2,6 раза, улучшался процесс филь-
трования.

Особый интерес представляет очистка 
сточных вод химической промышленнос-
ти, для которой характерна многоком-
понентность состава и высокая степень 
дисперсности примесей. Так, например, 
при использовании магнитной обработ-
ки в хлорорганическом производстве по-
лучен прирост скорости оседания тонко-
дисперсных частиц более чем в два раза и 
отмечено повышение скорости уплотне-
ния осадка более чем в 1,5 раза. С целью 
интенсификации очистки воды методами 
фильтрации и ионного обмена на одной 
из ТЭЦ был установлен узел предвари-
тельной магнитной обработки раствора. 
Отмечено увеличение удаление органи-
ческих веществ на 130, железа – на 250, 
окислов кремния – на 150, грязеемкости 
фильтров– на 244 %. При этом производи-
тельность ионообменных фильтров уве-
личилась минимум на 15 %. 

Магнитная обработка неплохо зареко-
мендовала себя также при очистке сточ-
ных вод пищевой промышленности. Такие 
воды пищевых предприятий являются 
сложными гетерогенными многокомпо-
нентными системами, которые нуждают-
ся в специальных методах очистки. Сов-
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ременные требования экологии пищевых 
производств предусматривают использо-
вание экологически чистых безреагент-
ных технологий обработки пищевого сы-
рья и очистки сточных вод. Известно, что 
магнитная обработка дает возможность 
изменять физико-химические характе-
ристики водных растворов. Относительно 
пищевых продуктов она позволяет повы-
шать биологическую активность и усвояе-
мость организмами компонентов пищево-
го стока. В литературе приведены данные 
по использованию магнитной обработки 
для интенсификации работы станций 
биологической очистки сточных вод.

Сточные воды машинообрабатываю-
щих предприятий представляют собой 
суспензии мелких металлических час-
тиц в смазочно-охлаждающих жидкостях 
(СОЖ). Технология магнитной фильтра-
ции отработанной СОЖ включает про-
пускание очищенной СОЖ через магнит-
ную систему, очистку магнитной системы 
от шламов, вывод очищенной СОЖ из ап-
парата магнитной фильтрации.

Металлургическая промышленность, 
которая включает черную и цветную ме-
таллургию, коксовое и прокатное про-
изводство, а также вспомогательные 
объекты и процессы, является одной из 
наиболее загрязняющих отраслей про-
мышленности, выбросы которой дости-
гают 38 % общего количества загрязняю-
щих веществ. 

Главная экологическая проблема на 
любом металлургическом заводе – это 
свести к минимуму сброс сточных вод пос-
ле систем мокрой газоочистки. Исполь-
зование магнитной обработки является 
одним из путей решения этой проблемы. 
Для интенсификации и повышения сте-
пени очистки сточных вод газоочисти-
тельных установок могут быть рекомен-
дованы такие технические приемы:

использование новых конструкций 
магнитно-дисковых аппаратов для 
осветления сточных вод позволяет со-
кратить площади, которые занимают 
очистительные сооружения, в 15 раз и 
уменьшить потребление электроэнер-
гии в 20 раз;

•

с целью ускорения процесса осажде-
ния взвешенных веществ в радиаль-
ных отстойниках можно рекомендо-
вать установку в распределительных 
лотках системы магнитной обработки. 
Магнитная коагуляция при очистке 
сточных вод газоочисток мартеновс-
ких печей экономически эффективнее 
обработки этих вод полиакрилами-
дом.
Наложение МП способствует интенси-

фикации процесса безреагентной нейтра-
лизации кислых стоков промышленных 
предприятий. МП активирует молекулы 
среды, снижает гидратацию ионов, что 
ведет к более интенсивному протеканию 
химических реакций, а это эквивалентно 
применению катализаторов в химичес-
ких реакциях. Аппарат магнитной обра-
ботки установлен на напорном трубоп-
роводе подачи нейтрализованной воды в 
цехе ОАО «ОСПАЗ», г. Белгород. В табли-
це приведены данные по эффективности 
магнитной обработки нейтрализованных 
кислых вод. Видно, что содержание прак-
тически всех компонентов уменьшилось 
в 1,5–2,7 раза (в сравнении с данными без 
магнитной обработки), а это свидетельс-
твует о положительных результатах влия-
ния магнитной обработки на результаты 
нейтрализации кислых стоков.

Нужно обратить внимание, что умень-
шается (но при малых концентрациях 
остается прежним) содержание всех ком-
понентов, кроме ионов аммония. Для ней-
трализации сернокислых стоков исполь-
зуют известковое молоко. При наложении 
МП наблюдалась тенденция к снижению 
количества сухого остатка в воде. За три 
месяца работы устройства объем осадка 
уменьшился на 37 %. 

На сегодняшний день магнитную обра-
ботку широко используют для предотвра-
щения накипеобразования в конденса-
торах паровых турбин, парогенераторах 
низкого давления, тепловых сетях и сис-
темах горячего водообеспечения, разных 
теплообменных аппаратах. В сравнении 
с распространенными реагентными ме-
тодами умягчения воды магнитную об-
работку отличают простота, дешевизна, 

•
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безопасность, экологичность, низкие экс-
плуатационные затраты.

Для магнитной обработки воды (МОВ) 
используются два типа аппаратов – с 
постоянными магнитами и электромаг-
нитами. Устройство МОВ состоит из не-
скольких пар постоянных магнитов или 
электромагнитов, в щели между которы-
ми перпендикулярно магнитным сило-
вым линиям протекает очищаемая вода.

Первый тип устройства конструк-
тивно более простой, более дешевый 
в эксплуатации (не требует затрат на 
энергопитание), может применяться во 
взрывоопасных местах. Электромагниты 
используются главным образом для боль-
ших протоков, их основное преимущес-
тво – возможность работы при высоких 
температурах.

Аппараты с постоянными магнита-
ми. Применяются постоянные магниты 
из разных магнитожестких материалов:

Магнитопласты – смесь полимерных 
или минеральных связующих (каучук, 
смолы, цемент) и порошковых магнит-
ных наполнителей. Из этой смеси фор-
мируются изделия необходимой формы, 
размеров, и затем намагничиваются.

Ферромагнетики. Наиболее широко 
применяется гексаферрит бария. Основ-
ной его недостаток – потеря магнитных 
свойств при нагревании до определенной 
температуры. Кроме того, феррит теряет 
магнитные свойства во времени – 30–40 
% через 4–5 лет. 

Магниты на основе редкоземельных 
металлов (РЗМ). Наиболее “сильными” 
являются магниты на основе системы 
Nd-Fe-B. Они не теряют своих свойств 

при нагреве до 130 °С. Потеря магнитных 
свойств составляет всего 2–3 % за 100 лет. 
Эти приборы как минимум втрое довго-
вечнее стальных труб (стальные трубы 
меняют через 25–30 лет эксплуатации). 

Все перечисленные магниты имеют раз-
ную величину магнитной энергии, поэтому 
созданные на их основе устройства будут 
отличаться габаритными размерами.

Аппараты с электромагнитами. В 
аппаратах этого типа электромагниты 
могут быть расположены как в середине 
корпуса прибора, так и вне его (последнее 
желательнее). Как правило, электромаг-
ниты питаются постоянным током. Элек-
тромагнитные катушки защищают от 
воды диамагнитной рубашкой. Устройс-
тва МОВ на электромагнитах более слож-
ные в изготовлении и более дорогие, чем 
аналогичные устройства на постоянных 
магнитах. Установки МОВ на электромаг-
нитах более капризны при настройках, 
а конфигурация создаваемого МП неус-
тойчивая и зависит от влияния внешних 
факторов, что приводит к снижению эф-
фективности обработки воды. По этой 
причине желательно, по-возможности, 
использовать устройства на постоянных 
магнитах, особенно на основе редкозе-
мельных металлов. 

Поскольку магнитная обработка воды 
не удаляет солей жесткости, а только на 
некоторое время “связывает” их, не давая 
откладываться в виде накипи, мнения 
ученых по поводу эффективности МОВ 
расходятся:

применение подобных устройств чрез-
вычайно эффективно и экономически 
оправданно;

•

Магнитная 
обработка

Компоненты сточной воды, мг/дм3

рН Feобщ Cl- SO4
2- N, NO2 Азот 

амон.
Су-хой 

ост.
Взв. 
в-ва

Zn2+ Cu2+ Cr3+

До установл. 
МГДР*

9,9 0,82 390 1685 19,8 2,13 3728 53 0,04 0,15 0,01

После 4-х суток 
работы МГДР 

8,7 0,82 320 1320 7,3 4,8 2878 25 0,03 0,08 0,01

*Магнитогидродинамический резонатор

Таблица 
Химический состав (мг/дм3) нейтрализованной воды до и после магнитной обработки
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аппараты в начальный период рабо-
тают хорошо, но со временем их про-
тивонакипное действие исчезает;
эффект при использовании этих уст-
ройств невоспроизводим, результат 
от их применения то наблюдается, то 
исчезает;
подобные аппараты неэффективны.
Преимущества магнитной обработ-

ки зависят главным образом от напря-
женности и градиента напряженности 
МП, скорости течения и состава жидкой 
фазы водной системы. Для обеспечения 
эффективной работы противонакипных 
устройств наиболее важным является их 
точная настройка и соблюдение следую-
щих условий:

обработка вод кальциево-гидрокарбо-
натного класса (составляет около 80 % 
вод всех водоемов страны);
подогрев воды не должен превышать 
95 °С;
гидрокарбонатная жесткость не долж-
на превышать 9 мг-экв/дм3;
содержание растворенного кислорода 
– не более 3 мг/дм3, а сумма хлоридов 
и сульфатов – не более 50 мг/дм3;
концентрация Fe (ІІ) в артезианской 
воде не более 0,3 мг/дм3.

•

•

•

•

•

•

•

•

Вода, обработанная МП, сохраняет 
свои свойства от 8 ч до 8 сут в зависимости 
от состава воды и условий эксплуатации. 
В настоящее время магнитную обработку 
жидкостей, в том числе воды, благодаря 
универсальности ее применения считают 
технологией XXI столетия. Эти техноло-
гии развиваются как зарубежными, так и 
отечественными производителями.
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В останні роки в практиці очист-
ки води все більшого поширення 
набувають фільтри з плаваючим 

фільтруючим шаром. Виходячи із власти-
востей гранул плаваючого фільтруючого 
шару (ρгранул< ρводи) їх промивка проводить-
ся в низхідному потоці води. Швидкість 
руху води перевищує критичну швид-

кість переходу фільтруючого шару в роз-
ширений стан. Величина відносного 
розширення шару під час його промив-
ки сягає е=15…50%. Для досягнення зга-
даної величини відносного розширення 
шару (е) швидкість руху (v) потоку про-
мивної води або інтенсивність промивки 
q, залежить від діаметра гранул і питомої 

ФІЛЬТРИ З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ 
В ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ ВОДИ

Гіроль А.М., Якимчук Б.Н. , Трач Ю.П., Бойчук С.Д., Гіроль М.М
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м.Рівне, Україна
Ковальський Д.

Люблінський політехнічний університет, Люблін, Польща

Наведено відомості про створення фільтрів з плаваючим фільтруючим шаром, облад-
наних системою водоповітряної промивки. Висвітлено результати експерименталь-
них досліджень та описано досвід запровадження в практику очистки води, розробле-
них технічних рішень.

ФИЛЬТРЫ С ПЛАВАЮЩИМ ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ 
В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Гироль А.Н., Якимчук Б.Н. , Трач Ю.П., Бойчук С.Д., Гироль Н.Н.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г.Ривнэ, Украина
Ковальский Д.

Люблинский политехнический университет, Люблин, Польша

Приведена информация о создании фильтров с плавающим фильтрующим слоем, обо-
рудованных системой водовоздушной промывки. Изложены результаты эксперимен-
тальных исследований, описан опыт внедрения и эксплуатации разработанных техни-
ческих решений на станции промышленного водоснабжения. 

FILTERS WITH FLOATING FILTER BAD 
IN THE WATER PURIFICATION TECHNOLOGY

Girol A.M., Jakimchuk B.N., Bojtchuk S.D., Girol M.M.
National university of water management and natural resources use, Rivne, Ukraine

Kowalski D.
Lublin University of technology, Lublin, Poland

The information about designing of filters with floating filter bad, equipped with water-air 
flushing system is given. The results of researches are stated. The experience of introduction 
and exploitation of developed solutions at industrial water supply stations is described.
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їх ваги. Для фільтруючого шару з пара-
метрами гранул, що використовуються в 
практиці очистки води (0,8…4 мм)1  пара-
метр v змінюється в межах 10…60 мм/с 
або q=10…60 л/(с·м2)2.  Об’єм промивної 
води для промивки фільтрів зберігаєть-
ся в надфільтровому їх просторі. Висота 
надфільтрового простору, що значною 
мірою залежить від необхідного об’єму 
промивної води при тривалості промивки 
в (tпр~180 с) може сягати 1,8…10,8 м. Ок-
рім того при роботі фільтра в режимі про-
мивки для пропуску промивної води за 
більшого значення параметра q необхід-
но влаштовувати технологічні комуніка-
ції значних розмірів. Все це спонукає до 
пошуку технічних рішень для проведення 
водоповітряної промивки фільтрів із пла-
ваючим фільтруючим шаром. 

Достатня ефективність промивки філь-
труючого шару (d=2,63 мм) досягається за 
водяної промивки при інтенсивності руху 
промивної води 50 л/(с·м2), та величині 
відносного розширення – е=35% (рис.1). 
За менших значень інтенсивності потоку 
промивної води ефективність промивки 
суттєво зменшується. Подача повітря з 
інтенсивністю навіть 4 л/(с·м2) дозволяє 
знизити інтенсивність водяної промивки 
майже втричі. 

Зі зростанням інтенсивності подачі 
повітря до 12 л/(с·м2) інтенсивність подачі 

води вдається скоротити до 3...5 л/(с·м2).
Варто звернути увагу на те, що зі 

зменшенням інтенсивності подачі про-
мивної води тривалість промивки суттєво 
зростає. Так, водяної промивки з інтен-
сивністю 50 л/(с·м2) тривалість промивки 
сягає t 200 с, необхідний для промивки 
об’єм води складає ~10 м3. В той час як 
при qn=5 л/(с·м2) і qв=12 л/(с·м2) величи-
на параметра t сягає 700…800 с, а необ-
хідний для промивки об’єм води ~3…4 м3 
(рис.1). 

Для досягнення необхідної ефектив-
ності виносу домішок з фільтруючого 
шару в період його промивки при малих 
значеннях qв надто відчутна навіть не-
значна його зміна. Так, при qп=12 л/(с·м2) 
і qв=2 л/(с·м2) величина ефективності 
промивки складає тільки Е=10%, тоді як 
при qп=12 л/(с·м2) і qв=5 л/(с·м2) величина 
параметра Е сягає 98%. Є очевидним до 
найліпше значенням параметра qв знахо-
диться між наведеними значеннями, тоб-
то 2 л/(с·м2) <qв<5 л/(с·м2).

У результаті обробки експерименталь-
них даних, наведених на рис. 4, вдало-
ся отримати математичний вираз, який 
описує взаємозв’язок між ефективністю 
промивки, інтенсивністю подачі повітря 
та води та дозволяє проводити певні про-
гнозні розрахунки параметрів процесу 
промивки фільтра.  

Рис.1. Результати експериментальних досліджень і розрахункові графіки залежності ефективності 
відмивки фільтруючого шару (d=2,63 мм) від інтенсивності подачі 

промивної води (qв) і повітря (qn)

1 Параметри фільтруючого шару залежить від умов роботи фільтра, фізико-хімічних властивостей води і 
дисперсних часток.
2  Більше значення відноситься до більших розмірів гранул
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(1)

де q
п
 – питомий показник подачі повітря 

під час промивки фільтра, л/(с·м2), q
в
 – пи-

томий показник подачі води під час про-
мивки фільтра, л/(с·м2).

Результати статистичної обробки екс-
периментальних та розрахункових (за ви-
разом 1) даних засвідчують що розрахун-
кове значення критерію Тр=2,17 є меншим 
від значення критичної точки tкр=2,23 
визначеної за таблицями Стюдента, тоб-
то Тр< tкр. За такого співвідношення між 
значеннями згаданих параметрів можна 
стверджувати, що запропонований вираз 
адекватно описує досліджуваний процес.

Результати обчислень, проведених за 
виразом (1) підтверджують їх відповідність 
математичної моделі суті досліджуваного 
процесу. За малих значень параметрів 
q і b величина ефективності промивки 
є надто незначно. Так, при q=3 л/(с·м2) і 
b=0 л/(с·м2) величина ефективності про-
мивки фільтруючого шару не перевищує 
1% (рис.5). Зі зростанням величини пара-
метра q до 60 л/(с·м2) величина парамет-
ра Е зростає до 90%. Аналогічного показ-
ника ефективності можна досягнути при 
значно меншій величині параметра q, але 
за умов подачі повітря в нижню частину 
фільтруючого шару. Так, при q=3 л/(с·м2) 
і b=14 л/(с·м2) величина ефективності 
промивки фільтруючого шару перевищує 
98%. З результатів проведеного аналізу є 
очевидним, що завдяки застосуванню во-
доповітряної промивки інтенсивність по-
дачі води може бути значно скорочена. 

Для практичного застосування виразу 
(1) після його певного перетворення отри-
маємо вираз для визначення необхідної 
інтенсивності подачі промивної води на 
фільтр у залежності від необхідної ефек-
тивності промивки фільтруючого шару та 
інтенсивності подачі стисненого повітря 
в повітророзподільну систему фільтра. 

 
(2)

При вирішенні практичних задач 
межами можливої ефективності про-
мивки фільтруючого шару може бути 
Е=0,8...0,98.

На підставі обчислень за виразом 
(2) для числових значень параметрів 
1≤qп,л/(с·м2) 50 та 0,8 Е 0,98 побудова-
но графіки, що представлені на рис.2. З 
рисунка 6 видно, що різниця між орди-
натами графіків для Е=0,98 і Е=0,8 в усь-
ому діапазоні досліджень є незначною. 
Найбільші її значення спостерігають-
ся при малих величинах параметра qп. 
Так, при qп=1 л/(с·м2) для Е=0,8 величина 
параметра qв сягає 33 л/(с·м2), а для до-
сягнення Е=0,98 інтенсивність водяної 
промивки зростає до qв=48 л/(с·м2). При 
подачі повітря з інтенсивністю qп=12 
л/(с·м2) величина інтенсивності подачі 
промивної води для Е=0,8 знижується й 
сягає qв=3 л/(с·м2). Різниця між значен-
нями параметра qв при qп=12 л/(с·м2) для 
всіх досліджуваних значень параметра 
0,8 Е 0,98 є незначною.

Наведені результати обчислень свід-
чать про можливість досягнення необхід-
ної ефективності промивки фільтруючого 
шару при малих значеннях інтенсивності 
подачі промивної води та при відносно 
великих значеннях інтенсивності подачі 
повітря. 

Результати досліджень використано 
для реконструкції кварцових фільтрів 
(Q=12000 м3/на добу) на фільтри з пла-
ваючим фільтруючим шаром, обладна-
них системою водоповітряної промивки 

Рис.2. Графіки залежності питомого показника 
витрат води від питомого показника 

витрат повітря для досягнення необхідного 
ступеня (Е) промивки фільтруючого шару 

(d=2,63 мм)
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(рис.3). Результати тривалих спостере-
жень за роботою реконструйованої станції 
засвідчили, що за умов повного вилучен-
ня з товщі фільтруючого шару пухирців 
повітря профільтрована вода була необ-
хідної якості. 

Під час експлуатації фільтрувальної 
станції обладнаної такими фільтрами пос-
тійно проводився контроль за якістю їх 
роботи. Тривалість фільтроциклу визна-
чалася зростанням концентрації домішок 
в профільтрованій воді більше 2 мг/л. 

Впродовж усього періоду спостережень 
відбувалися значні коливання в якості 
вихідної (3...12 мг/л) і профільтрованої 
води (0,5...2 мг/л), що позначалось на 
ефективності (92...43%) її очистки. Швид-
кість фільтрування на реконструйованих 
фільтрах перебувала в межах 4...6 м/год.  
Втрати напору практично не перевищу-
вали 30 см. Тривалість фільтроциклу, що 
визначалась погіршенням якості профіль-
трованої води, перебувала в межах 24 год. 
Інтенсивність промивки фільтра водою 
склала 2...4 л/(с·м2), інтенсивність подачі 
повітря – 10...14 л/(с·м2). Гірші показники 
ефективності очистки відбуваються при 
поступленні на фільтр більш чистої води. 
Інколи спостерігалася недостатня ефек-
тивність очистки після промивки філь-
труючого шару, що, очевидно, зумовлене 
рухом в товщі фільтруючого шару пухир-
ців повітря, яке не встигло звільнитися з 
нього перед введенням фільтра в режим 
фільтрування. 

Цікавим є те, що після водоповітряної 
промивки структура фільтруючого шару 
суттєво відрізняється від його структу-
ри, що формується після тільки водяної 
промивки. В цьому випадку гідравлічна 
класифікація гранул по висоті шару прак-
тично відсутня. В фільтрі відбувається 
процес фільтрування води через товщу 
плаваючого неоднорідного за фракцій-
ним складом, змішаного по висоті філь-
труючого шару.

Тривала експлуатація таких фільтрів 
підтвердила можливість застосування во-
доповітряної промивки для фільтрів з пла-
ваючим фільтруючим шаром при низько-
му рівні води в корпусі фільтра під час його 
промивки. За такого режиму промивки 
помітне зростання ефективності роботи 
фільтра. Подальший добір більш раціо-
нального розміру гранул (за даними до-
сліджень раціональним розміром гранул є 
d=2,63 мм, а фактично d=3,1 мм), товщини 
фільтруючого шару, виведення фільтра на 
раціональні швидкості фільтрування – це 
резерв можливостей щодо його подальшо-
го удосконалення фільтрів.

Висновки.
1. Питомі витрати на 1 м3 очищеної 

води на фільтрах, обладнаних системою 
водоповітряної промивки мають менші 
значення з порівнянням з аналогічними 
показниками для фільтрів обладнаних 
системою тільки водяної промивки. Різ-
ниця величин згаданих параметрів сягає 
понад 50%.

2. Необхідна ефективність відмив-
ки фільтруючого шару (dекв=2,63 мм) до-
сягається при водоповітряній промивці 
за якої інтенсивність подачі води скла-
дає 2÷5 л/(с·м2), а інтенсивність пода-
чі повітря – 10÷12 л/(с·м2). За таких па-
раметрів тривалість промивки сягає 
800÷1200 с, витрати води – 3 м3/м2.

3. Результати тривалих спостережень за 
роботою фільтрів з плаваючим фільтруючим 
шаром, що працюють на станції підготовки 
води хімічного підприємства із продуктив-
ністю 12000 м3/добу підтвердили результати 
експериментальних досліджень і засвідчили 
необхідну ефективність їх роботи.

Рис.3. Загальний вигляд реконструйованого 
фільтра
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ПРОБЛЕМИ РОЗТАШУВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПУНКТІВ 
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Висвітлена проблематика розташування вимірювальних пунктів системи моніто-
рингу роботи водопровідних мереж. Показана актуальність перманентних вимірю-
вань тиску в водопровідній мережі, швидкості руху і якості води в ній. Обґрунтована 
необхідність розвитку і удосконалення існуючих методів.

ПРОБЛЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ 
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
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г.Ривнэ, Украина

Освещена проблематика расположения измерительных пунктов системы монито-
ринга работы водопроводных сетей. Показана актуальность перманентных измере-
ний давления в водопроводной сети, скорости движения и качества воды в ней. Обосно-
вана необходимость развития и совершенствования существующих методов.

PROBLEMS OF LOCATION OF MEASURING STATIONS IN THE 
MONITORING SYSTEM OF WATER SUPPLY NETWORKS

Kowalski D.
Lublin University of Technology, Lublin, Poland

Kwietniewski M.
Warsaw University of Technology, Warsaw, Poland

Hirol M..
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

The problem of location of measuring stations in the monitoring system of water supply 
networks is dealt with. Topicality of permanent pressure and velocity measurement and water 
quality assessment in water supply networks is shown. The necessity of development and 
improvement of existent methods is substantiated.



ЕТЕВК-2009

142

Необхідність моніторингу роботи 
водопровідної мережі записана в 
основних правових документах, 

регулюючих функціонування системи во-
допостачання. В цих документах особлива 
увага приділяється моніторингу не тільки 
гідравлічних параметрів роботи мережі, але 
і якості води, що подається до споживачів. 
Відповідно до європейських вимог з метою 
мінімізації негативних наслідків в забезпе-
ченні споживачів водою та уникнення не-
гативних наслідків для довкілля системи 
водопостачання повинні бути під пильною 
увагою експлуатаційників та широкої гро-
мадськості. За цих умов моніторингу повин-
ні підлягати тиск в мережі, продуктивність і 
рівень послуг. Частота і спосіб моніторингу 
залежать від місцевих умов з урахуванням 
наступних чинників: функція і призначення 
системи, тиск, продуктивність, якість води, 
матеріал трубопроводів, стиків і арматури, 
втрата води, стан основ та ґрунтів тощо.

Наявність зазначених відомостей на-
дає можливість експлуатаційній організації 
своєчасного:

отримання інформації для управління і 
регулювання системи водопостачання;
отримання відомостей, необхідних для 
обслуговування, модернізації і розвитку 
системи;
отримання даних для калібрування мо-
делі водопровідної мережі (гідравлічних 
параметрів мережі і якості води в ній), 
узгодження ступені відкриття засувок 
на ній;
забезпечення надійності подачі води до 
споживачів.
Найскладнішим і водночас ключовим за-

вданням є визначення місць розташування 
пунктів вимірювань гідравлічних парамет-
рів роботи мережі та якості води в ній. Ця 
проблема лишилася нерозв’язаною повною 
мірою як в нормативних документах, так і в 
роботах дослідників з моніторингу.

При проведенні моніторингу якості води 
визначено область моніторингу і частота 
проведення вимірювань в системі водопос-
тачання. В той же час проблема розташу-
вання пунктів моніторингу якості води на 
водопровідній мережі практично не виріше-
на або носить поверхневий характер.

•

•

•

•

Норми Всесвітньої Організації Здоров’я 
(ВОЗ) рекомендують проведення постійного 
моніторингу якості питної води включаючи 
мікробіологічні дослідження усієї системи 
водопостачання. Нормами визначено ряд 
показників води, які повинні підпадати під 
спостереження. Додатково наводяться відо-
мості щодо частоти відбору проб води – від 
кількох раз до кількохсот раз впродовж року. 
Норми не визначають точно місць розташу-
вання пунктів вимірювань. Проте наголо-
шується на необхідності «репрезентатив-
ності» такого розташування.

Директива №98/83/EC щодо якості 
питної води зобов’язує країн-учасниць до 
проведення регулярного моніторингу. Пе-
редбачається поділ моніторингу з огляду на 
склад вимірюваних параметрів (моніторинг 
контрольний чи оглядовий), мінімальної 
частоти відбору проб і аналізу води, аналі-
зу вибраних параметрів. Відповідно до Ди-
рективи контрольний моніторинг повинен 
надавати інформацію про органолептичні 
і мікробіологічні показники питної води, а 
також інформацію про ефективність очи-
щення води. Натомість оглядовий моніто-
ринг повинен надавати інформацію щодо 
можливого відхилення фізико-хімічних 
параметрів від нормативів, наведених в до-
датках. Частота відбору проб, як і в випадку 
нормативів ВОЗ, змінюється в залежності 
від параметрів системи водопостачання. 
Щодо місць розташування пунктів вимірю-
вань, Директива пропонує окрім місця на 
станції підготовки води широке визначення 
і в «сфері подачі води».

В польських нормативах окрім рекомен-
дації щодо області і кількості проведення 
вимірювань параметрів якості води відсутні 
вказівки щодо місць розташування на во-
допровідній мережі пунктів вимірювань, в 
яких проводився б відбір проб. Вказівки об-
межуються визначенням, що місця відбору 
проб води повинні бути рівномірно розта-
шовані на усій території системи водопоста-
чання, включаючи водозабір, місця підклю-
чення водогонів до мережі, водопровідну 
мережу, пункти постійного відбору, а також 
індивідуальні водозабори. 

З літературних джерел випливає, що в 
системах моніторингу мережі визначаєть-
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ся різна кількість пунктів вимірювань, 
пов’язана найчастіше з потужністю водо-
проводу.

Гунтінгтон і ін.. (1998) повідомляє, що за-
провадження моніторингу розпочато в Вес-
секс (Англія) в 1976 р., на той час там діяло 
75 станцій спостережень за гідравлічними 
параметрами і параметрами якості води. В 
1998 р. таких станцій нараховувалось уже 
1700 (система водопостачання обслугову-
вала 2,4 млн. споживачів на площі майже в 
10000 км2)

В Йокагамі (Саказакі 1997 р) моніторинг 
запроваджено в 1978 р. Для його здійснення 
було 67 пунктів вимірювань інтенсивності 
притоку, 110 пунктів контролю за тиском і 
25 пунктів вимірювань якості води. В той час 
вимірювання проводилися з частотою раз 
на 5 хвилин. Система після удосконалення 
в 1992 році включала 71 пункт вимірювань 
інтенсивності притоку, 149 пунктів контро-
лю за тиском і 32 пункти вимірювань якості 
води, а частота вимірювань сягw

Іншим прикладом моніторингу є за-
провадження в Rand Water (RPA), де від 
1995 року впродовж 3 років встановлено 
120 вимірювачів on-line, а реалізація усієї 
програми запланована на 10 років (Преез 
1998 р).

В паризькій системі водопостачання 
встановлено 61 перманентних вимірюва-
чів вільного хлору з передачею інформації 
до центру моніторингу якості води (Гател 
2000). Запроваджено також річну програму 
досліджень з щотижневим відбором від 15 
до 80 проб. Кількість відбору проб залежить 
від сезону і відповідності досліджуваного па-
раметру нормативам.

Де Шаетцен і ін.. (2000 р) зазначили, що 
оптимальна густота пунктів вимірювань є 
функцією необхідного рівня точності. Беру-
чи до уваги вартість обладнання та витрати, 
пов’язанні з обслуговуванням вимірюваль-
ного обладнання, було запропоновано, щоб 
кількість пунктів вимірювань сягала 1…2% 
від кількості усіх контрольних вузлів, що ви-
користовуються в моделі.

В Польщі добрим прикладом є моніто-
ринг системи водопостачання в MPWiK 
Варшаві, де функціонує 20 пунктів вимірю-
вань. То є перший етап реалізації моніто-

рингу, який буде розбудований до 50 станцій 
вимірювань. На цих станціях проводиться 
моніторинг гідравлічних (швидкість, витра-
ти, тиск) параметрів і вибраних параметрів 
якості води (рН, температура, каламутність, 
вільний хлор). Місця розташування пунктів 
вимірювань були обрані з огляду експлуата-
ційної служби самої системи.

Варто відзначити, що в більшості ви-
падків розташування пунктів вимірювань 
на водопровідній мережі проводиться без 
достатнього обґрунтування, що не відпові-
дає критерію репрезентативності. Оскіль-
ки кожна система має свої особливості виз-
начення кількості і місць розташування 
пунктів вимірювань, вибір параметрів для 
контролю і частота проведення вимірювань 
повинні враховувати особливості джерел 
водопостачання, технологічні процеси кон-
диціювання води, особливості експлуатації, 
структуру системи водопостачання тощо. 

З наведеного вище випливає, що надто 
складно виробити універсальну методику 
системи моніторингу водопровідної мережі. 
Для контрою виконання завдань моніто-
рингу необхідно обладнати мережу постій-
ними пунктами вимірювань. Такий моніто-
ринг повинен охоплювати, по можливості, 
усю водопровідну мережу. Оскільки з огляду 
на наявність коштів неможливо проводити 
вимірювання на усіх вузлах мережі варто 
визначити серед них «репрезентативні» вуз-
ли.

Моніторинг якості води є суттєво склад-
нішим завданням ніж моніторинг гідравліч-
них параметрів водопровідної мережі. Вибір 
раціональних місць для дослідження якості 
води конкретної водопровідної мережі ви-
магає досконалого ознайомлення з умовами 
роботи мережі (графіки відбору води, вит-
рати води, зміна тиску, зміна якості води, 
просторові особливості та динаміка розвит-
ку цих процесів в часі). З експлуатаційного 
досвіду випливає, що вибір місця розташу-
вання пунктів вимірювань значною мірою 
проводиться особами, що добре володіють 
специфікою роботи мережі. 

Значної уваги вибору місць, періодич-
ності, умовам та прийомам вимірювань при-
ділялось в роботах Грімфельда, Гельдрейха, 
Лее, Денінгера, Судло та інших. Ними зап-
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ропоновано відповідні методики, розробле-
но математичні моделі та створено необхід-
не програмне забезпечення для вирішення 
такої задачі. 

Спираючись на результати досвіду та 
власних досліджень М.Квітневським зап-
ропоновано загальні засади розташування 
пунктів вимірювань якості води в водопро-
відній мережі:

з огляду на репрезентативність виснов-
ків досліджень такі пункти повинні бути 
розташованими в місцях припливу вели-
ких кількостей води за умови найбільшої 
продуктивності трубопроводів;
дослідження якості води слід проводити 
в головних пунктах інтенсивності руху і 
об’ємів притоку води; 
вимірювання якості води слід проводити 
в резервуарах на мережі, насосних стан-
ціях, місцях зустрічі води різної якості 
(водопостачання з різних джерел), міс-
цях відбору води великими публічними 
об’єктами, кінцевих ділянках мережі.
Вибір місця пунктів вимірювань якості 

води в системі водопостачання є не тільки 
складним в технологічному розумінні проте 
він має значні складнощі і в правовому за-
безпеченні. Окрім того такий рівень завдан-
ня вимагає певного рівня підготовки фахів-
ців, спроможних ефективно користуватися 
комп’ютерними моделями мережі та запро-
ваджувати результати розрахунків в щоден-
ному її управлінні. 

Такий моніторинг повинен включати усі 
аспекти функціонування експлуатаційних 
структур. Безумовно, що серед контрольо-
ваних параметрів до найважливіших слід 
віднести тиск в водопровідній мережі, про-
дуктивність і якість води. Якраз ці парамет-
ри є підґрунтям для калібрування матема-
тичних моделей мережі. 

Окрім місць розташування пунктів 
вимірювань важливою є проблема визна-
чення необхідної (раціональної) їх кількості. 
Адже значна кількість таких пунктів вима-
гатиме значних коштів на їх облаштуван-
ня та експлуатацію. Проте варто визнати, 
що кількість таких пунктів не повинна бути 
меншою від 1% кількості усіх вузлів водопро-
відної мережі, що входять в її математичну 

•

•

•

модель.
Надто складною є проблема визначення 

місця пунктів вимірювань, що використову-
ються для калібрування математичних мо-
делей мережі. Значна кількість методик, що 
використовуються при вирішенні цієї про-
блеми, свідчать про важливість проблеми і 
значних зусиллях, що були докладені для її 
розв’язання. Порівняння результатів знач-
ної кількості надто відомих методик визна-
чення місць пунктів вимірювань, застосо-
ваних до ідентичної водопровідної мережі, 
виявило суттєву їх нетотожність. Складно 
використати результати, отримані з одною 
методикою, для перевірки отриманих за ін-
шою методикою результатів. Для усунення 
такої невідповідності потрібні подальші на-
укові пошуки, проведення експерименталь-
них досліджень, теоретичне обґрунтування 
та перевірка отриманих результатів на дію-
чих водопровідних мережах.

Незалежно від того, чи робота мережі 
розглядається в статичних, квазістатичних 
чи динамічних умовах, чисельна група до-
слідників погоджуються з необхідністю на-
ступних етапів під час таких досліджень: 

етап 1: «репрезентативне» розташуван-
ня пунктів вимірювання тиску в мережі, 
її продуктивності та якості води в ній;
етап 2: збір відомостей попередніх 
вимірювань;
етап 3: порівняння даних вимірювань 
з даними, отриманими на підставі 
комп’ютерного моделювання;
етап 4: мінімізація розбіжностей поміж 
значеннями замірів і значеннями розра-
хунків, отриманих за допомогою число-
вих моделей. 
Наведений вище аналіз засвідчує існу-

вання різноманітних проблемних аспектів 
моніторингу водопровідної мережі. Наявні 
літературні джерела та власний досвід авто-
рів засвідчує відсутність надійного розв’язку 
висвітлених питань. Існуючі достатньо відо-
мі методи з добрим математичним підґрун-
тям неспроможні вирішити посталу про-
блему. Значна розбіжність результатів, 
отриманих за різними методами, свідчить 
про їх недосконалість.  

•

•

•

•



ЕТЕВК-2009

145

Высокая техногенная нагрузка на 
природно-территориальные ком-
плексы оказывает негативное 

влияние на динамику формирования 
эколого-санитарного состояния систем 
водоснабжения. Поэтому одной из важ-
ных задач является достижение устой-
чивого и безопасного функционирования 
коммунальных водохозяйственных сис-
тем на базе их всестороннего мониторин-
га и управления информационными по-
токами.

Специфика информационного обес-
печения водной безопасности должна 
находить свое выражение, прежде всего, 
в уточнении состава и аналитической об-
работке массивов данных с акцентом на 
моделирование и прогнозирование [1].

Подобные задачи следует увязывать 
с решением общих программ по эколо-

гической безопасности, регулированию 
водных ресурсов, а также развитию сис-
тем водоснабжения и управлению качес-
твом питьевой воды [2]. Особое значение 
имеют информационные аспекты при-
нятия управленческих решений. В рабо-
те [3] показано, что создание интегриро-
ванных информационно-управляющих 
систем в сфере водопользования и охра-
ны вод преследует цель информативного 
обеспечения участников водных отноше-
ний и направлено на решение комплекса 
задач по рациональному использованию, 
сохранению и сбалансированному раз-
витию природно-ресурсного потенциала, 
обеспечению водной и экологической бе-
зопасности.

Экологическая безопасность водоснаб-
жения (ЭБВ) содержит в себе две органи-
чески взаимосвязанные компоненты [4]:

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Василенко С.Л., Панасенко А.А.
Коммунальное предприятие «ПТП “Вода”», Харьков, Украина 

Рассмотрены вопросы повышения экологической безопасности водоснабжения на ос-
нове внедрения информационно-управляющих систем, ГИМС-технологий  и техничес-
ких средств.

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Василенко С.Л., Панасенко О.О.
Комунальне підприємство «ВТП “Вода”», Харків, Україна 

Розглянуто питання підвищення екологічної безпеки водопостачання на підставі впро-
вадження інформаційно-керованих систем, ГІМС-технологій та технічних засобів.

MANAGEMENT THE INFORMATIVE RESOURCES
OF ENVIRONMENTAL SAFETY FOR WATER-SUPPLY SYSTEMS

Vasilenko S.L., Panasenko A.A.
“Industrial-technological enterprise “Water” Utility, Kharkov, Ukraine

The questions of increasing ecological safety for water-supply systems are considered on the 
basis of introduction informative-managing systems, GIMS-technologies and hardwares.
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эндогенная  составляющая (гр. endon  
+ genes – внутреннего происхождения), 
которая характеризует:

внутрисистемную безопасность 
вследствие неудовлетворительного 
санитарно-технического состояния 
водопроводных сооружений и разво-
дящих сетей, отсутствия необходимо-
го комплекса очистных сооружений и 
обеззараживающих установок и т.п.;
ЭБВ на выходе (ecological safety of water 
supply), когда система водоснабжения 
выступает как потенциальная “угро-
за” или “источник опасности” для ОПС 
и человека;
экзогенная составляющая (гр. exo + 

genes снаружи порождаемая) или ЭБВ на 
входе (ecological security of water supply), 
когда система водоснабжения выступает 
как “жертва” или страдающая сторона, 
отражающая внешние угрозы.

При управлении информационными 
ресурсами ЭБВ (рис. 1) будем исходить из 
следующего определения: информацион-
ная система обеспечения ЭБВ – органи-
зационно упорядоченная совокупность 
массивов документов, информационных 
технологий и средств их обеспечения, ко-
торые реализуют информационные про-
цессы при управлении водохозяйствен-
ными и экологическими рисками в сфере 
питьевого водоснабжения.

Эффективные системы поддержки 
принятия решений в области ЭБВ неиз-
бежно основываются на математическом 

•

•

моделировании процессов. Его основные 
направления: сопоставление и агрегиро-
вание сведений из разных источников, 
«свертывание» результатов мониторинга, 
прогнозирование последствий реализа-
ции или непринятия хозяйственных ре-
шений.

В этой связи представляет интерес 
применение новой географической ин-
формационной технологии (по формуле 
ГИС+модель=ГИМС). Она ориентирована 
на использование методов имитационно-
го моделирования в системах геоинфор-
мационного мониторинга.

Применительно к водоснабжению де-
ятельности ГИМС-технологии – это, по 
сути, составная часть системного подхода 
к управлению водохозяйственными объ-
ектами на основе многоаспектного челове-
ко-машинного компьютерного комплекса, 
что позволяет проектировать оболочки с 
широким набором функций, обладающих 
адаптивными свойствами с настройкой 
на предметную область (табл. 1). 

На базе внесенных в компьютер дан-
ных о водопользователях, системах ком-
мунального водного хозяйства и другой 
графической информации по территории 
решается достаточно большой комплекс 
задач (рис. 2).

Практическое использование ГИМС-
технологий, в частности, рассмотрено на 
примере прогнозирования распростра-
нения хлорной волны при возможных 
авариях на экологически опасных хлор-

Рис. 1. Блочная структура формирования информационных ресурсов ЭБВ
и реализации водохозяйственной стратегии
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Выполняемые задачи и функции Характер последующего применения

Выявление проблемных ситуаций Дополнительный углубленный анализ с 
выполнением регулирующих мер

Информационно-аналитическая оценка 
возникающих экстремальных ситуаций

Принятие решений по локализации и 
ликвидации ущерба, наносимого водным 
объектам и предприятиям водоснабже-
ния

Оценка риска и запасов устойчивости во-
дохозяйственных систем

Отработка мероприятий предупреждаю-
щего характера

Систематизация водохозяйственной и 
технико-экономической информации

Управление текущей и перспективной об-
становкой в регионе

Вариантное прогнозирование и комплек-
сный анализ состояния ЭБВ

Проведение водохозяйственной диагнос-
тики, аудита, менеджмента и др.

Моделирование качества воды с набором 
приоритетных показателей 

Оценка и прогнозирования состояния вод 
в источниках водоснабжения

Моделирование гидрографов и гидроло-
гических ситуаций 

Оптимизация работы водохранилищ для 
обеспечения питьевого водоснабжения

Моделирование отклика биосистемы во-
допроводной сети на повреждающие воз-
действия

Оценка бактериологической устойчивос-
ти сети в условиях ее «вторичного» микро-
биологического загрязнения

Таблица 1
Информационное сопровождение ЭБВ и водохозяйственной деятельности 

на основе ГИМС-технологий

Рис. 2. Блок решаемых задач ЭБВ на основе ГИМС-технологий
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содержащих объектах водопроводных 
предприятий (рис. 3).

Аналитическая служба современно-
го предприятия водоснабжения города 
представляет сложную измерительную 
систему, включающую в своей структуре 
распределенные системы контроля ка-
чества воды и технологических сред: ис-
точников водоснабжения, процессов де-
зинфекции и кондиционирования воды, 
объектов городской системы подачи и 
распределения воды.

Для контроля и оперативного управле-
ния территориально рассредоточенными 
объектами в КП «ПТП «Вода» разработа-
на автоматизированная радиосистема 
«АКВА-Р», которая предназначена для 
сбора, обработки и передачи информа-
ции по радиоканалу с использованием 
радиостанций ЧМ-модуляции типа “Лен”, 
“Маяк” и др.

Информация с объектов в виде анало-
говых и дискретных сигналов передается 

на центральный диспетчерский пункт 
(ЦДП) и оперативно отображается на эк-
ране ПЭВМ в виде таблиц, графиков, мне-
мосхем и т.п. 

Система круглосуточно ведет опера-
тивный журнал и выдает сводки, а также 
сигнализирует об аварийных ситуациях 
и оперативно управляет исполнительны-
ми устройствами по команде оператора. 
Состоит из комплектов аппаратуры для 
ЦДП, мобильных объектов – до 28 шт. и 
стационарных объектов контроля – до 
128 шт.

Благодаря микропроцессорному уп-
равлению достигнуто выполнение боль-
шого числа функциональных задач и ши-
рокие сервисные возможности.
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Рис. 3. Компьютерный фрагмент
ГИМС-прогнозирования «хлорной волны»



СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ НА ВОДОПРОВОДНЫХ 
И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ПУТЕМ АВТО-

МАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Михайловский В.Л., Невмываный С.Л.

ООО «Энвитек», Киев, Украина

Эффективное управление технологическим процессом на водопроводных станциях 
позволяет получить воду лучшего качества при сокращении эксплуатационных за-
трат. ООО «Энвитек» предлагает системы автоматического управления процесса-
ми, задача которых - снизить эксплуатационные расходы за счет сокращения расхо-
да реагентов, электроэнергии, расхода воды на собственные нужды.

ЗНИЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЗАТРАТ НА ВОДОПРОВІДНИХ ТА 
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗА-

ЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Михайлівський В.Л., Невмиваний С.Л.
ТОВ «Енвітек», Київ, Україна

Ефективне управління технологічним процесом на водопровідних станціях дозволяє 
одержувати воду кращої якості при скороченні експлуатаційних затрат. ТОВ «Енві-
тек» пропонує системи автоматичного управління процесами, задача яких - знизити 
експлуатаційні витрати за рахунок скорочення витрат  реагентів, електроенергії, 
витрат  води на власні потреби.
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В основе оптимизации управления 
техпроцессом является повышение 
экономической эффективности и 

сокращение затрат. Ниже приведены неко-
торые примеры расчета экономии расход-
ных материалов и воды для промывки при  
внедрении автоматического контроля и уп-
равления:

Экономия затрат на сульфат алюми-
ния.

При общем потоке воды, например 100 
000 м3 в сутки и средней дозировке коагулян-
та 15 мг/л, необходимое количество в сутки 
составляет – 1500 кг. Рыночная стоимость 
сульфата алюминия Al2(SO4)3*18H2O ориен-
тировочно составляет 2000 грн/тону. 

Таким образом, в перерасчете на безвод-
ный алюминий сульфат, стоимость 1500 кг 
коагулянта составляет 6000 грн. Если, на-
пример, при помощи системы дозирования 
коагулянта можно сэкономить хотя бы 2 
мг/л коагулянта и снизить дозу до 13 мг/л, то 
при нашем потоке это будет составлять 1300 

кг. При этом экономия  денег за сутки будет 
равняться:

1 320 грн, в год 1320·360 = 475 200 грн.
Экономия затрат при хлорировании.
При общей дозировке хлора, например, 4 

мг/л на 100 000 м3 воды необходимо 400 кг 
хлора в сутки.

Одна тона хлора стоит ориентировочно 
3000 грн.

Если при автоматическом дозировании 
хлора сэкономить, например, 1 мг/л, то по-
лучается:

0,4·3000 = 1200; 0,3·3000 = 900 грн.
Экономия 1200 – 900 = 300 грн. в сутки, в 

год 300·360 = 108 400 грн.
Экономия затрат на промывку филь-

тров.
Как правило, значительная часть чистой 

воды – до 10 %, используется на собственные 
нужды (в основном на промывку фильтров). 
Мы предлагаем сократить потери на промыв-
ку фильтров за счет внедрения автоматичес-
кой системы контроля мутности фильтрата и 
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промывной воды. Автоматический мутномер 
выводит фильтр на промывку по объектив-
ному фактическому показателю – текуще-
му значению мутности. Выход фильтра из 
промывки также контролируется автомати-
ческим мутномером. По нашим подсчетам 
это обеспечивает сокращение расхода про-
мывной воды на 20 – 25 %. При существую-
щей схеме для станции с суточным расходом 
100 000 м3 на промывку фильтров использо-
ваться порядка 10 000 м3.

Если сэкономить хотя бы 20 % промыв-
ной воды, то это составит 2000 м3 экономии 
чистой воды в сутки или 2000 грн экономии в 
сутки на промывных операциях.

Таким образом, на первый взгляд совсем 
незначительные суммы, пересчитанные на 
общий суточный расход воды в 100 000 м3 и 
умноженные на 360 дней, дают довольно вну-
шительные цифры.  При этом окупаемость 
автоматических систем, которые позво-
ляют предотвратить вышеуказанные по-
тери, составляет 3–4 года. Но главное то, 
что кроме экономии денег повышается 
качество воды.

Управление процессом коагуляции. 
Система дозирования реагентов.

Технологический процесс дозирования 
реагентов имеет критериальное значение 
для качества и технико-экономических по-
казателей процесса очистки воды на во-
допроводных очистных сооружениях. При 
этом особое значение имеет автоматическое 
дозирование реагентов. В алгоритм расче-
та вводятся такие показатели, как расход 
воды, поступающей в смеситель и плотность 
раствора коагулянта как базовые парамет-
ры. В модель регулирования включено так-
же рН, мутность, цвет, общий органический 
углерод или растворенная органика, темпе-
ратура, проводимость, алюминий общий и 
остаточный (растворенный). Правильная 
организация работы смесителя определяет 
в значительной степени конечный резуль-
тат работы очистных сооружений, так как 
от этого зависит расход реагентов, эффек-
тивность работы отстойника, и, как следс-
твие нагрузка на фильтры по взвесям, т.е. 
продолжительность фильтроцикла и расход 
воды на промывку.

Факторы, влияющие на эффективность 
очистки воды коагуляцией:

Масообмен
Контроль параметров сырой (входящей) 
воды
Технологический контроль параметров 
воды по точкам
Контроль дозаторов
Контроль реагентов
Конструкция смесителя и камеры реак-
ции
Автоматическое дозирование реагентов в 

смеситель зависит от таких параметров, как:
рН
Мутность 
Водоросли
Цвет
Общий органический углерод или раство-
ренная органика 
Температура
Проводимость
Параметры, которые контролируются на 

входе смесителя:
рН
Мутность 
Цвет
Общий органический углерод или раство-
ренная органика 
Температура
Проводимость
Параметры, которые контролируются на 

выходе из смесителя:
рН
Мутность 
Цвет
Общий органический углерод или раство-
ренная органика 
Температура
Проводимость 
Алюминий общий и остаточный (раство-
римый)
Параметры, которые контролируются на 

выходе из отстойника:
Мутность 
На рис. 1 приведена схема автоматичес-

кого дозирования коагулянта с указанием 
контролируемых параметров.

Преимущества системы автоматического 
дозирования коагулянта:

Моментальная реакция на изменения в 
технологическом процессе 

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
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Обеспечение высококачественной воды 
на выходе из РЧВ
Сокращение расхода реагентов
Обеспечивает надежность и оптималь-
ные условия коагуляции
Улучшает работу фильтров
Сокращает частоту промывок фильтров
Cокращает количество образующегося 
шлама

Автоматическая промывка фильтров
Суть работы такой системы заключа-

ется в том, что автоматический мутномер 
выводит фильтр на промывку по объектив-
ному фактическому показателю – текущему 
значению мутности (рис.2). С другой сторо-
ны мутномер также отслеживает мутность 
промывной воды, что позволяет комплекс-
но управлять фильтоциклом. Важнейшим 
элементом системы является уникальный 
мутномер фирмы Sigrist, работающий на 
принципе бесконтактного измерения в па-
дающем потоке. Этот прибор незаменим в 
системах автоматизации фильтроцикла, так 
как обладая высокой точностью 0,01-0,001 
FNU, на протяжении многих лет работает 
без замены запчастей, опционально имеет 
встроенную систему автокалибровки, тре-
бует  минимального внимания обслуживаю-
щего персонала.  

•

•
•

•
•
•

Регламентом работы фильтров предус-
мотрено три основных режима:

1. Работа в режиме фильтрации.
2. Работа в режиме обратной промывки.
3. Работа в режиме намывки.
Перевод фильтров в тот или иной режим 

осуществляется автоматически с помощью 
программного обеспечения, контролирую-
щего работу задвижек, показаний расхода 
фильтрата и контроля за уровнем воды в ем-
костях фильтров.

Система управления работой фильтров 
построена на использовании локальных кон-
троллеров (PLC) и компьютера (PC) в диспет-
черской, объединенных в локальную сеть на 
основе протокола Modbus RTU и осуществля-
ющих двухсторонний обмен данными по де-
централизованной схеме. 

Каждый контроллер обеспечивает ав-
томатизацию работы отдельного техноло-
гического модуля (комплекса сооружения 
и устройств, объединенных определенной 
технологической задачей). Компьютер вы-
полняет функции сбора, обработки и ар-
хивирования данных, а также отображает 
на экранной мнемосхеме состояние при-
водов, данных измерений, сигнализации 
нештатных ситуаций и неисправностей 
оборудования, осуществляет комплексное 
управление. 

Рис. 1. Схема автоматического дозирования коагулянта с указанием 
контролируемых параметров
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Автоматическое хлорирование
Основным реагентом для обеззаражива-

ния воды на водоканалах на сегодняшний 
день является хлор. ООО «Энвитек» «под-
ключ» устанавливает автоматические систе-
мы обеззараживания воды с использованием 
с использованием в качестве дезинфектанта 
хлоргаза, диоксида хлора, гипохлорита на-
трия. Такие системы позволяют с высокой 
точностью дозировать дезинфицирующие 
реагенты и оперативно реагировать на изме-

нение качества воды.
Одним из наиболее перс-

пективных направлений яв-
ляется производство гипох-
лорита натрия при помощи 
электролиза. Так, например, 
автоматическая система дози-
рования гипохлорита натрия 
состоит из следующих узлов:

1. Узел производства гипох-
лорита натрия (электролизер), 
который обеспечивает полу-
чение гипохлорита натрия 
концентрацией 0,4 % из на-

сыщенного раствора поваренной соли. Наш 
партнер, компания Severn Trent (Великобри-
тания) разработала специальную техноло-
гию, которая позволяет сократить на 20 % за-
траты на производство гипохлорита натрия.

2. Узел приготовления насыщенного 
раствора соли.

3. Система дозирования раствора ги-
похлорита натрия, состоящая из насосов до-
заторов со встроенным микроконтроллером.

Рис. 2. Схема контроля скорых фильтров по мутности фильтрата и 
промывной воды

Рис. 3. Схема контроля и управления процессом очистки воды на водопроводных очистных сооружениях
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4. Система автоматического контроля 
концентрации активного хлора в воде, ко-
торая в автоматическом режиме управляет 
системой дозирования.  

Контроль и управление на водопровод-
ных очистных сооружениях.

Схема комплексного контроля состава 
воды по технологическому потоку приведена 
на рис. 3.

Контроль обеспечивает:
Уменьшение расходов реагентов – коагу-

лянта, флокулянта, дезинфектаната на 10–
15 %. 

Сокращение расходов воды на собствен-
ные нужды на 20–25 %

Возможность получения информации в 
режиме реального времени

Улучшение качественных показателей 
воды.

Контроль и управление на канализаци-
онных очистных сооружениях

Рекомендуемая схема контроля и управ-
ления технологическим процессом на кана-
лизационных очистных сооружениях приве-
дена на рис. 4.

Контроль обеспечивает:
Улучшение качественных показателей 

очищенных сточных вод;
Предупреждение при залповых сбросах 

предприятий
Уменьшение расхода воздуха для аэрации 

как следствие – экономия электроэнергии;
Предотвращение «вспухания» активного 

ила в аэротенках;
Возможность более гибкого управления 

очистными сооружениями при пиковых на-
грузках.

Рис.4. Схема автоматического контроля и управления на канализационных очистных сооружениях
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Національну доповідь розроблено 
Міністерством з питань житлово-
комунального господарства Ук-

раїни на підставі офіційних матеріалів, 
наданих Міністерством охорони здоров’я, 
Міністерством аграрної політики, Мініс-
терством оборони, Міністерством палива 
та енергетики, Міністерством транспор-
ту, Міністерством з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населен-
ня від наслідків Чорнобильської катаст-
рофи, Державною геологічною службою 
Мінприроди, Державним комітетом вод-

ного господарства, Радою міністрів Ав-
тономної Республіки Крим, обласними, 
Київською і Севастопольською міськими 
державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування. 

Національна доповідь вміщує система-
тизовані дані про стан поверхневих і під-
земних джерел питної води, систем пит-
ного водопостачання і водовідведення, 
про якість питної води за результатами її 
моніторингу, про якість стічних вод, що 
скидаються у водойми та їхній вплив на 
довкілля, про результати державного сані-

НАЦІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ «ПРО ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА СТАН 
ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАІНІ У 2007 РОЦІ». ПІДСУМКИ

Кравченко В. А.  
ДП «НДКТІ МГ», м.Київ, Україна

«Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Ук-
раїні» розробляється щорічно відповідно до ст. 9 Закону України «Про питну воду та 
питне водопостачання», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2004 року №576.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ДОКЛАД «ПРО КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И 
СОСТОЯНИЕ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В УКРАИНЕ В 2007 

ГОДУ». ИТОГИ

Кравченко В. А.  
ГП «НИКТИ ГХ», г.Киев, Украина

«Национальный доклад про качество питьевой воды и состояние  питьевого водоснаб-
жения в Украине» разрабатывается ежегодно в соответствии со ст. 9 Закона Украи-
ны «Про питьевую воду и питьевое водоснабжение», во исполнение постановления Ка-
бинета Министров Украины от  29апреля 2004 года №576. 

NATIONAL REPORT OF DRINKING WATER QUALITY AND DRINNKING 
WATER SUPPLY SITUATION IN UKRAINE AT 2007. THE RESULTS

Kravchenko V.A.

Kravchenko V.A.
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

The “National report of Drinking Water Quality and drinnking water supply situation in 
Ukraine”  is prepared every year according to art. 9 of Law of Ukraine “About drinking water 
and drinking water supply” and Cabinet of Ministers resolution #576 of April 29 2004 
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тарного нагляду за системами питного 
водопостачання, про надзвичайні ситуа-
ції в системах централізованого водопос-
тачання та водовідведення, їхні причини, 
наслідки та вжиті заходи, про стан рефор-
мування водопровідно-каналізаційного 
господарства, впровадження нових форм 
управління підприємствами, удоскона-
лення нормативно-правової бази, фінан-
сово-економічний стан підприємств пит-
ного водопостачання та водовідведення, 
шляхи взаємодії з громадськістю, досвід 
передових підприємств галузі.

Загальну редакцію, упорядкування і 
підготовку до оприлюднення Національ-
ної доповіді здійснено фахівцями Держав-
ного підприємства «Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут 
міського господарства»  (м. Київ). 

Основними джерелами питного водо-
постачання в країні є поверхневі та під-
земні води, обсяги використання яких 
складають, відповідно, 70 та 30 %. Упро-
довж 2007 року було затверджено 16 нових 
ділянок родовищ підземних вод у Одесь-
кій, Луганській, Закарпатській, Львівсь-
кій, Харківській, Запорізькій, Сумській, 
Полтавській областях та Автономній Рес-
публіці Крим. Загальні обсяги розвіданих 
запасів підземних вод в Україні збільши-
лась на 100,01 і становили – 15978,51 тис. 
м3/добу, які затверджені на 1047 ділянках 
родовищ підземних вод.

Видобуток розвіданих запасів підзем-
них вод у 2007 році дорівнював 2620,22 
тис. м3/добу (16 % від їх кількості і 40 % 
від загального водовідбору), що на 121,82 
тис. м3/добу менше, ніж у минулому році. 
Найбільші обсяги підземних вод було 
відібрано у Луганській (489,03 тис. м3/
добу), Львівській (357,49 тис. м3/добу), 
Київській (330,44 тис. м3/добу) областях 
та Автономній Республіці Крим (221,72 
тис. м3/добу); найменшу – в Миколаївсь-
кій (9,5 тис. м3/добу), Дніпропетровській 
(10,75 тис. м3/добу) та Івано-Франківсь-
кій (11,33 тис. м3/добу).

Найвищий рівень освоєння про-
гнозних ресурсів підземних вод припа-
дає на густонаселені території з високим 
господарським потенціалом. В північних 

і західних областях зі значними ресурса-
ми підземних вод і невеликою потребою 
в них, відбирається від 2% (Чернігівська 
область) до 16% (Чернівецька область), 
в той час як в південних і східних облас-
тях, при незначних водних ресурсах і ве-
ликій потребі в них, відбирається від 10% 
(Херсонська область) до 36% (Донецька 
область) підземних вод. Ступінь освоєн-
ня розвіданих запасів підземних вод змі-
нюється від 2–6% (Дніпропетровська, Іва-
но-Франківська, Харківська, Черкаська, 
Кіровоградська області) до 28% (Лугансь-
ка і Львівська області). 

З розвіданих 1047 ділянок родовищ 
підземних вод станом на 01.01.2008 рік 
введено в експлуатацію лише 561 (54 %), 
більшість з яких працює не на повну по-
тужність. Максимальна кількість діючих 
ділянок родовищ підземних вод знахо-
диться в Автономній Республіці Крим (58), 
Луганській (57), Донецькій (44) і Київській 
(43) областях.

У 2007 році контроль за якістю повер-
хневих вод у районах основних  питних 
водозаборів здійснювався спеціалізова-
ними організаціями Держводгоспу Ук-
раїни на 50 джерелах питного водопос-
тачання  у 78 створах. За результатами 
вимірювань 96 % відібраних проб води 
хоча б за одним показником не відпові-
дали вимогам санітарних норм та правил 
для водних об’єктів, що використовують-
ся як джерела централізованого або не-
централізованого господарсько-питного 
водопостачання.

Кількість об’єктів, які протягом 2007 
року мали скиди стічних вод у природні 
водойми, зменшилась на 22 до 2131, у той 
же час кількість випусків господарсько-
побутових стоків зросла на 28 – до 1363, з 
яких біля 34 % не відповідало санітарним 
нормам.  

Моніторинг якості води поверхневих 
водойм у 2007 році засвідчив, що незва-
жаючи на значний спад промислового ви-
робництва за останні роки та зменшення 
у зв’язку з цим скиду у водойми стічних 
вод, в країні має місце тенденція до погір-
шення екологічного стану водойм І та II 
класу як за санітарно-хімічними, так і за 
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санітарно-мікробіологічними показника-
ми. Питома вага досліджених проб води з 
водойм І класу, які не відповідали санітар-
ним нормам у звітному році за санітарно-
хімічними показниками, становила 18 %, 
за санітарно-бактеріологічними показ-
никами - 19,3 %

За порушення вимог санітарного за-
конодавства в частині охорони поверх-
невих водойм у звітному році державною 
санепідслужбою країни було накладено 
1526 штрафів (у 2006 році – 1508); переда-
но у слідчі органи 57 справ, з них 38 (66,7 
%) справ по яких прийнято рішення щодо 
притягнення до відповідальності; для 
розгляду на адмінкомісіях – 132 справи; 
винесено постанов про припинення екс-
плуатації об’єктів  – 522 (у 2006 р. – 534).

У 2007 році показник охоплення насе-
лених пунктів централізованим питним 
водопостачанням практично не змінив-
ся і по окремим регіонам України коли-
вався у дуже широких межах: найбільша 
кількість населених пунктів, забезпече-
них централізованим водопостачанням, 
в Автономній Республіці Крим – 96,5 %; у 
Херсонській – 94,1 %, Вінницькій – 72 % 
та Запорізькій областях – 63,5 %. Інші об-
ласті забезпечені централізованими сис-
темами водопостачання менше, ніж на 50 
%. Найменше у розрізі населених пунктів 
забезпечена Волинська область – 2,7 %. 
За чисельністю населення централізова-
ним водопостачанням найбільшій відсо-
ток охоплено: у Херсонській – 98,4 %, До-
нецькій – 94,5 % та Запорізькій областях 
– 89,6 %. В цілому по країні у 15 областях 
чисельність населення, яке одержує пос-
луги централізованого водопостачання, 
перевищує 50 %.

Привізною питною водою забезпе-
чується ряд населених пунктах в 11 об-
ластях: найбільша кількість припадає на 
Дніпропетровську область – 17 %, най-
менша – на Житомирську – 0,12 %.

Режим водопостачання у звітному 
році характеризувався наступним чином: 
найбільша кількість населених пунктів, 
цілодобово забезпечених питною водою, 
була в Івано-Франківській області – 89 %; 
далі Чернівецька – біля 70 %; Луганська – 

67 %; Житомирська  та Запорізька – по 52 
%. В інших регіонах значення цього по-
казника було менше 50 %. У містах Києві 
та Севастополі забезпеченість населен-
ня цілодобовим водопостачанням стано-
вила, відповідно, 100 та 90 %. Щодо чи-
сельності населення, яке мало цілодобове 
водопостачання протягом року, то деякі 
області не представили таких даних, що 
унеможливило повний аналіз за цим по-
казником.   

Кількість підприємств, які у 2007 році 
надавали послуги з централізованого во-
допостачання, налічувала понад 4100, з 
них біля 80 % становили спеціалізовані та 
багатогалузеві комунальні.

Середньодобове споживання питної 
води на одного жителя по регіонах краї-
ни змінювалось в діапазоні від 42 до 330 
л/добу для категорії – «усі споживачі» та 
від 28 до 260 л/добу – для категорії «на-
селення». Найменший рівень водоспожи-
вання за обома категоріями був у Івано-
Франківській області – 42 та 28 л/добу, 
відповідно. Найбільшими показниками 
водоспоживання характеризувались за 
категорією «усі споживачі» – Луганська 
область (330 л/добу); за категорією «насе-
лення» – Харківська область ( 242 л/добу).

Протягом звітного року найбільші об-
сяги води було піднято у місті Києві – біля 
401; Дніпропетровській – 372 та Харківсь-
кій областях – 289 млн. м3; найменші – у 
Чернівецькій – 32; Тернопільській – 30 та 
Закарпатській областях – 29 млн. м3.

Через очисні споруди водопроводу 
більше всього води було пропущено у 
Дніпропетровській області; м.Києві та 
Кіровоградській області – 97, 87 та 84 %, 
відповідно,  від всієї піднятої води.

У 2007 році підприємствами водопос-
тачання (за виключенням Одеської, Він-
ницької, Київської, Луганської та Черкась-
кої областей) було реалізовано понад 1902 
млн. м3 води, що становило приблизно 76 
% від обсягів піднятої води. За окремими 
регіонами цей показник змінювався від 
88 % у Дніпропетровській області до 46 % 
– у Чернівецькій.

Витоки та невраховані витрати води 
у звітному році коливались у досить ши-



ЕТЕВК-2009

157

рокому діапазоні. Найменше значення 
показника відношення обсягів втраченої 
води до піднятої (у відсотках) було досяг-
нуто у Рівненській області – трохи більше 
11 % та у м.Києві – біля 15 %. Найбільші 
витоки та невраховані витрати мали міс-
це у Луганській (60,7%); Донецькій (49 %); 
Закарпатській (44,4 %); м.Севастополі 
(43,9 %) та Дніпропетровській (42,9 %) 
областях. Причинами цього, як і у попе-
редньому році, були критичний стан роз-
подільних водопровідних мереж, облад-
нання, арматури і т.п.   

Витрати електроенергії на виробниц-
тво питної води протягом звітного року у 
більшості областей України мали тенден-
цію до зниження. Проте питомі витрати 
електроенергії на виробництво питної 
води залишились в багатьох регіонах до-
статньо високими. Найбільші середні зна-
чення цього показника були у – Хмельни-
цькій – 1669; Сумській – 1570; Автономній 
Республіці Крим – 1461; Львівській – 1312; 
Закарпатській – 1236; Кіровоградській 
– 1312 та Харківській областях – 1164 
кВт·год/1000 м3 води.

Найменші питомі витрати електрое-
нергії були досягнуті на підприємствах 
питного водопостачання у Запорізькій 
області – 598; м.Києві – 669; Херсонській 
– 732; Волинській – 744; Миколаївській 
– 772 та Житомирській областях – 774 
кВт·год/1000 м3 води.

Величина споживання електроенергії 
для підприємств водопровідно-каналі-
заційного господарства відноситься до 
одного з найважливіших економічних 
показників, який значно впливає на собі-
вартість послуг з водопостачання та во-
довідведення. За даними Мінпаливенерго 
України  підприємствами ВКГ у 2007 році 
було спожито 4753,8 млн. кВт·год елект-
роенергії на суму 1685,8 млн. грн.; при 
цьому їх заборгованість за спожиту елек-
троенергію зросла на 14,7 %.

Загальна довжина розподільних ме-
реж систем водопостачання у 2007 році 
в цілому по країні дорівнювала 140216 
км; з них потребувало невідкладної замі-
ни – 36461 км або 26 %. Протягом року 
відновлювальні роботи було здійснено на 

мережах протяжністю біля 2996 км. Тобто 
відновлено було лише 8,2 % від кількості 
водопровідних мереж, які через свій тех-
нічний стан повинні бути виведені з екс-
плуатації для проведення відповідних ре-
новаційних робіт. 

Найпотужніші розподільні системи во-
допостачання належать Донецькій облас-
ті – 20,5 та Автономній Республіці Крим 
– 14,2 тис. км і саме вони є найбільш тех-
нічно зношеними – 44,5 та 49,4 % з них, 
відповідно, потребують невідкладної за-
міни. Найменші за довжиною водопровід-
ні мережі (менше 1 тис. км) – у Чернівець-
кій – біля 700 км та Волинській областях 
– 990 км, проте їх зношеність у звітному 
році становила, відповідно, 38 та 31 %.

Технічний стан розподільних систем 
водопостачання, який і у звітному році 
залишився найскладнішим елементом 
в системах питного водопостачання, у 
багатьох областях України продовжував 
погіршуватися. До 10 % мереж, які потре-
бують невідкладної заміни, були лише у 5 
областях: Рівненська – 4,3 %; Вінницька 
– 5,7 %; Хмельницька – 7,2 %; Кіровоград-
ська – 8,6 % та Херсонська – 10,4 %.    

Аварійність на водопровідних мережах 
залишалась дуже високою. Найбільша 
кількість аварій була у Донецькій області 
– 7,2; далі у Львівській – 4,8; у Закарпат-
ській та Тернопільській – по 3 аварії на 1 
км мережі.  

Робота по обладнанню житлових бу-
динків приладами обліку у звітний період 
хоча і проводилась, але у багатьох облас-
тях дуже повільними темпами. Найкраще 
приладами обліку забезпечені будинки у 
м.Києві – 99 %; найгірше – у Полтавській 
області – менше 1 %.

Тарифи на послуги централізованого 
водопостачання у звітному році по окре-
мих регіонах України були дуже різними. 
Найвищий рівень максимальних тарифів 
для промисловості – у Харківській облас-
ті (40,6 грн./м3), в Автономній Республіці 
Крим (18 грн./м3) та Запорізькій області 
(16,6 грн./м3). Для населення показник 
величини максимальних тарифів був 
найбільшим у Чернівецькій (7,5 грн./м3), 
Кіровоградській (7 грн./м3) та Черкась-
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кій (6,5 грн./м3) областях. Середні тари-
фи для промисловості мали найбільші 
значення у Донецькій, АРК та Дніпропет-
ровській областях – 7,3; 6,9 та 4,4 грн./
м3, відповідно. Середні тарифи для насе-
лення – у Черкаській, Сумській та Жито-
мирській областях – 2,9 та по 2,5 грн./м3, 
відповідно.  

Собівартість послуг з централізова-
ного водопостачання у 2007 році була 
самою високою у Черкаській (3,11 грн./
м3), Луганській (2,69 грн./м3) та Кіро-
воградській (2,53 грн./м3) областях; най-
нижчою – у Чернігівській (1,21 грн./м3), 
м.Севастополі (0,93 грн./м3) та м.Києві 
(0,9 грн./м3).  

У більшості регіонів України, як і у по-
передньому році, встановлені на послуги 
централізованого водопостачання тари-
фи не  відшкодовували в повній мірі за-
трати на виробництво питної води.   

Показник охоплення централізованим 
водовідведенням по окремим регіонам Ук-
раїни коливався у дуже широких межах: 
найбільша кількість населених пунктів, 
які забезпечені централізованим водовід-
веденням, в Автономній Республіці Крим 
– 26%; далі іде Дніпропетровська область 
– 18 %, Донецька – 16 % та Івано-Фран-
ківська – 12 %. Інші області забезпечені 
централізованими системами водовід-
ведення менше, ніж на 10 %. Найменше 
у розрізі населених пунктів забезпечена 
Вінницька область – 2%.

За чисельністю населення централізо-
ваним водовідведенням найбільшій відсо-
ток охоплено: у Донецькій – 96 % та Дніп-
ропетровській – 78 % областях. Всього 
більше половини чисельності населення 
забезпечено централізованим водовідве-
денням у 6 областях України. Населення 
м.Києва на 100 % забезпечено централі-
зованим водовідведенням, м.Севастополя 
(включаючи територію Севастопольської 
міської ради) – на 78,5 %.

Забезпеченість населених пунктів 
централізованим водовідведенням майже 
по всіх областях України значно відстає 
від централізованого водопостачання. 
Найбільша кількість населених пунктів, 
охоплених централізованим водопоста-

чанням та водовідведенням у 2007 році, 
була в Автономній Республіці Крим (96,5 
та 26 %, відповідно). 

Показник питомого водовідведення на 
одного жителя по окремих регіонах, які 
представили вказані дані (11 областей), 
змінювався в діапазоні від 68 до 332 л/
добу для категорії – «усі споживачі» та від 
68 до 233 л/добу – для категорії «населен-
ня». Найбільше питоме водовідведення у 
звітному році було у Донецькій (332 та 233 
л/добу), Миколаївській (238 та 207 л/добу) 
та Івано-Франківській (234 та 109 л/добу) 
областях. Найменший рівень водоспожи-
вання за обома категоріями був у Івано-
Франківській області – 42 та 28 л/добу, 
відповідно. Найбільшими показниками 
водоспоживання характеризувались за 
категорією «усі споживачі» – Луганська 
область (330 л/добу); за категорією «насе-
лення» – Харківська область – 242 л/добу. 
У містах Києві та Севастополі показник 
питомого водовідведення становив, від-
повідно, 258 та 158 л/добу.

Протягом звітного року найбільші об-
сяги стічної води було відведено через 
централізовані системи каналізації у місті 
Києві – понад 340; Харківській – 255 та До-
нецькій областях – 202 млн. м3; найменші 
– у Чернівецькій – біля 12; Волинській – 26 
та Кіровоградській областях – 26 млн. м3. 
В цілому по країні цей показник становив 
біля 2400 млн. м3/рік. Із загального обся-
гу зібраних стоків було очищено – 90 %, а 
повне біологічне очищення пройшло біля 
85 %. 

 Найбільші питомі витрати елект-
роенергії у системах централізовано-
го водовідведення за звітний рік були 
у Житомирській – 978, Хмельницькій 
– 950 та Миколаївській областях – 911 
кВт·год/1000 м3 стічної води; найменші 
– Вінницькій – 285, Закарпатській – 315 
та Івано-Франківській областях – 324 
кВт·год/1000 м3 стічної води.

Каналізаційні насосні станції (КНС) у 
всіх регіонах України потребують суттєво-
го оновлення, заміни насосних агрегатів і 
приведення їх потужності у відповідність 
з існуючою потребою. У звітному році ви-
робнича потужність КНС у кілька разів 
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перевищувала показник фактичного пе-
рекачування стічних вод, що призводи-
ло до підвищених витрат електроенергії 
та собівартості процесу перекачування 
стоків. 

Каналізаційні очисні споруди (КОС) 
також не відповідали наявній ситуації у 
секторі водовідведення: їх виробнича по-
тужність перевищувала обсяги пропуще-
ної через них стічної води. При цьому від 
20 до 50 % – потребували негайної реконс-
трукції, удосконалення технологічного 
процесу, обладнання тощо.   

 Загальна довжина розподільних ме-
реж систем водовідведення у 2007 році в 
цілому по країні дорівнювала 43397 км; 
з них потребувало невідкладної заміни 
– 12667 км або 29 %. Протягом року від-
новлювальні роботи було здійснено на 
мережах протяжністю біля 455 км. Тобто 
відновлено було лише 3,6 % від кількості 
каналізаційних мереж, які через свій тех-
нічний стан потребують негайної заміни. 
Найпотужніші розподільні системи водо-
відведення належать Донецькій області 
– 6,5, Дніпропетровській області – 4,1 та 
Автономній Республіці Крим – 3,1 тис. км, 
з них найбільш технічно зношені каналі-
заційні мережі Донецької області – 38,5 
% та Автономної Республіці Крим – 55 %. 
Найменші за довжиною каналізаційні ме-
режі (менше 0,5 тис. км) – у Чернівецькій 
– 432 км та Рівненській областях – 441 км, 
їх зношеність у звітному році становила, 
відповідно, 36 та 4,4 %.

Аварійність на каналізаційних мере-
жах у 2007 році залишалась дуже висо-
кою. Найбільша кількість аварій відбула-
ся у Запорізькій області – 7,5; Донецькій 
– 5,7; Закарпатській – 4,9 та Львівській 
– 3,3 аварії на 1 км мережі. 

Тарифи на послуги централізованого 
водовідведення у звітному році по окремих 
регіонах України були дуже різними. Най-
вищий рівень максимальних тарифів для 
промисловості – у Харківській (44,4 грн./
м3), Черкаській (19,72 грн./м3) та Київсь-
кій областях (19,66 грн./м3). Для насе-
лення показник величини максимальних 
тарифів був найбільшим у Рівненській 
(13,31 грн./м3), Черкаській (12 грн./м3) 

та Чернігівській (11,37 грн./м3) областях. 
Середні тарифи для промисловості мали 
найбільші значення у Сумській, Донець-
кій областях та АР Крим – 7,74; 2,29 та 
6,5 грн./м3, відповідно. Середні тарифи 
для населення – у Донецькій, Сумській та 
Черкаській областях – 4,99, 3,81 та 3,78 
грн./м3, відповідно.  

Собівартість послуг з централізовано-
го водовідведення у 2007 році була самою 
високою у Черкаській, Житомирській та 
Херсонській областях – 4,22; 3,2 та 2,4 
грн./м3, відповідно; найнижчою – у Дніп-
ропетровській, Вінницькій та м.Києві 
– 0,96; 0,78 та 0,69 грн./м3, відповідно.  

У більшості регіонів України, як і у по-
передньому році, встановлені на послуги 
централізованого водовідведення тарифи 
не  відшкодовували в повній мірі затрати 
на відведення стічної води.   

У 2007 році в рамках реформування 
водопровідно-каналізаційного господарс-
тва діяльність Міністерства з питань жит-
лово-комунального господарства України 
була спрямована на виконання завдань 
Закону України «Про Загальнодержавну 
Програму “Питна вода України” на 2006–
2020 роки”, Загальнодержавної програ-
ми реформування і розвитку житлово-ко-
мунального господарства на 2004–2010 
роки” та  інших державних і галузевих 
програм стосовно законодавчої та норма-
тивно-правової бази, науково-технічних 
розробок, організації робіт щодо сталого 
функціонування підприємств водопровід-
но-каналізаційного господарства, поліп-
шення технічного стану водопровідно-
каналізаційних систем, забезпечення їх 
надійної та ефективної роботи, покра-
щення якості питної води. 

Мінжитлокомунгосп здійснював коор-
динацію роботи і надання методичної до-
помоги Міністерству житлово-комуналь-
ного господарства АР Крим, структурним 
підрозділам з питань житлово-комуналь-
ного господарства обласних, Київської та 
Севастопольської міських держадмініст-
рацій у вирішенні питань реформування 
водопровідно-каналізаційного господарс-
тва. 

Міністерством з питань житлово-ко-
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мунального господарства України за  
участю інших міністерств та відомств у 
червні 2007 року в м. Ялта був проведе-
ний VI Міжнародний Конгрес та Техніч-
на Виставка «Екологія, технологія, еко-
номіка, водопостачання, каналізація» 
«ЕТЕВК-2007», на якому  були розглянуті 
питання: підвищення рівня і якості пос-
луг з водопостачання та водовідведення, 
ресурсо- та енергозбереження, стабілі-
зації фінансово-економічної діяльності 
підприємств, удосконалення системи 
управління, поліпшення інвестиційного 
клімату та інші.

В рамках реалізації Закону України 
«Про питну воду та питне водопостачан-
ня в Україні» з метою забезпечення широ-
кого доступу заінтересованих органів де-
ржавної влади, громадських організацій, 
підприємств, установ, організацій та гро-
мадян про якість питної води, стан дже-
рел та систем питного водопостачання  та 
водовідведення Міністерством відповідно 
до Порядку підготовки та оприлюднення 
Національної доповіді про якість питної 
води та стан питного водопостачання в 
Україні, затвердженого постановою КМУ 

від 29.04. 2004 №576 підготовлено Націо-
нальну доповіді про якість питної води 
та стан питного водопостачання в Ук-
раїні в 2006 році.

З метою визначення основних на-
прямків реформування водопровідно-
каналізаційного господарства України 
в сучасних умовах проводяться наради, 
семінари, виставки, в яких беруть участь 
керівники підприємств, спеціалісти га-
лузі, представники центральних і місце-
вих органів виконавчої влади.

Проте успішність реалізації державної 
політики у підгалузі водопровідно-каналі-
заційного господарства залежить, насам-
перед, від діяльності всіх суб’єктів у цій 
сфері, фахового рівня їхніх кадрів, від ро-
зуміння керівництвом місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування завдань щодо підвищен-
ня ефективності роботи водопровідно-
каналізаційного господарства та нових 
форм управління і повинна бути спрямо-
вана на підвищення якості питної води, 
покращення надання населенню послуг з 
централізованого водопостачання та во-
довідведення.
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ВОДОВІДВЕДЕННЯ

ВОДООТВЕДЕНИЕ

WASTERWATER 
TREATMENT



ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ КОММУНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ХАРЬКОВ-
КОММУНОЧИСТВОД» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ г. ХАРЬКОВА
И.В. Коринько д.т.н., профессор, С.С. Пилиграмм к.т.н., профессор, 

Э.Ю. Шевченко
Коммунальное предприятие канализационного хозяйства «Харьковкоммуночиствод» 

г. Харьков, Украина.

Разработка и реализация регионального инвестиционного проекта «Экологическое 
оздоровление бассейна реки Северский Донец и улучшение качества питьевой воды» с 
целью повышения надежности системы водоотведения г. Харькова и минимизации ее 
воздействия на экологию региона

ПРО ДОСВІД РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ХАРКіВ-
КОМУНОЧИСТВОД” ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. ХАРКОВА

І.В. Корінько д.т.н., профессор, С.С. Піліграм к.т.н., профессор, 
Е.Ю. Шевченко

Комунальне підприємство каналізаційного господарства “Харківкомуночиствод” м. 
Харків, Україна.

Розробка і реалізація регіонального інвестиційного проекту «Екологічне оздоровлен-
ня басейну ріки Сіверський Донець і поліпшення якості питної води» з метою підви-
щення надійності системи водовідведення м. Харкова і мінімізації її впливу на еколо-
гію регіону. 

ABOUT THE OPERATIONAL EXPERIENCE OF COMMUNAL ENTERPRISE 
“KHARKIVKOMMUNOCHISTVOD” ON MAINTENANCE OF WATER 

REMOVAL SYSTEM ECOLOGICAL SAFETY IN KHARKOV

Prof., Dr. Tehn. Sc. Korin`ko I., Prof., Cand. Tehn. Sc. Piligram S., Shevchenko E.
Communal Enterprise ‘’Kharkivkommunochistvod’, Kharkiv, Ukraine

Development and realization of the regional investment project « Ecological improvement of a 
river basin Severski Donets and improvement of drinking water quality» with the purpose of 
increase of reliability of Kharkov water removal system and minimization of its influence on 
region ecology. 
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Авария 29.06.1995 г. на Главной 
канализационной насосной стан-
ции Диканевских очистных соору-

жений заставила всех, кто причастен 
к жилищно-коммунальному хозяйству, 
экологическим и санитарно-эпидемио-
логическим проблемам, изменить пот-

ребительский подход к предприятиям 
обеспечивающим эксплуатацию жиз-
ненно важных систем водоснабжения 
и водоотведения г. Харькова. Географи-
ческое положение города на территории 
бассейна реки Северский Донец, наибо-
лее урбанизированного индустриаль-
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ного региона Украины с интенсивным 
сельским хозяйством, определяет уро-
вень влияния на обеспечение надежно-
го и качественного водоснабжения трех 
регионов Харьковского, Луганского, До-
нецкого и экологическую безопасность 
Приазовья. В населенных пунктах бас-
сейна Северского Донца проживает 11 
млн. человек, в том числе 85 % в городах 
и поселках городского типа. Плотность 
населения 200 чел/км2.

Исходя из анализа экологического 
состояния бассейна реки, имеющихся 
экономических и социальных проблем, 
уроков аварии 1995 г. предприятием 
были разработаны мероприятия по по-
вышению надежности работы системы 
водоотведения города на 1995–2005 гг. 
Их реализация позволила освоить зна-
чительный объем капитальных вложе-
ний на реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов водоотведе-
ния. За период 1995–2007гг. выполне-
но и профинансировано работ на сумму 
191,6 млн. грн. За счет средств госу-
дарственного, городского бюджетов и 
собственных средств   ГКП «Харьковком-
муночиствод».

В основу Мероприятий были положе-
ны инвестиционные проекты, вошед-
шие в региональный инвестиционный 
проект «Экологическое оздоровление 
реки Северский Донец и повышение ка-
чества питьевой воды». 

С 1995г. по настоящее время пред-
приятием Мероприятия, в основном, 
выполнены: 

1. Выполнены в полном объеме ре-
монтно-восстановительные работы на 
Главной канализационной насосной 
станции г. Харькова;

2. Введены в эксплуатацию допол-
нительные мощности по очистке 100 
тыс. м3  сточных вод в сутки на Диканев-
ских очистных сооружениях;

3. Построен и веден в эксплуатацию 
резервный источник энергообеспече-
ния ГКНС г. Харькова (уложено 5,5 км 
кабельной трассы);

4. Ведутся работы по завершению 
строительства Главного дублирующего 

канализационного коллекторного тон-
неля г. Харькова. Строительство возоб-
новлено в 1992 году. Финансирование 
работ по дублирующему коллектору поз-
волит закончить первый этап – первого 
пускового комплекса в этом году. Для 
окончания в полном объеме необходимо 
10 млн. грн., поступление  средств пла-
нируется в 2009 году;

5. На Безлюдовских очистных соору-
жениях г. Харькова в 2004 году введен в 
эксплуатацию цех механического обез-
воживания осадка мощностью 3 тыс.м3 
в сутки, также введено в эксплуатацию 
4,2 га иловых площадок на искусствен-
ном основании с применением совре-
менной дренажной системы;

6. Просанировано и переложено бо-
лее 60 км технически изношенных ка-
нализационных сетей по городу диамет-
ром от 800 до 2000 мм;

7. Проведена реконструкция «Крас-
нобаварской» насосной станции мощ-
ностью 120 тыс. м3 и 6-ти насосных 
станций малой мощности до 20тыс. м3 
за счет замены устаревшего энергоем-
кого насосного оборудования на энерго-
сберегающее, способное работать в за-
топленном состоянии;

8. Ведутся работы по модернизации 
иловой насосной станции на комплексе 
биологической очистки “Диканевский”;

9. Постоянно проводятся работы по 
модернизации очистных сооружений и 
систем аэрации на комплексах биологи-
ческой очистки.

10. Выполнена реконструкция хло-
раторных на комплексе биологической 
очистки “Диканевский” и комплексе био-
логической очистки “Безлюдовский”.

Основная цель мероприятий:
повышение надежности системы;
снижение негативного влияния на 
экологию региона за счет улучшения 
работы очистных сооружений и без-
аварийной работы сетей канализа-
ции и КНС.
Предприятием в 2006г. разработано 

совместно с финскими специалистами 
ТЭО «Развития системы водоотведения 
города на период 2006–2020гг.», в кото-

•
•
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ром определена стоимость работ по до-
ведению системы водоотведения города 
до требований стандартов Европейско-
го Союза. Она составляет 390 млн. Евро. 
(2,4 млрд. грн.).

Исходя из необходимости решения 
первоочередных задач, предприятием 
разработана «Концепция развития сис-
темы водоотведения города до 2020г.» на 
сумму 590 млн. грн., на тот же период. 
Ежегодно, начиная с 2008г., необходимо 
вкладывать в развитие системы от 30 до 
40 млн. грн. 

Концепция предусматривает в пер-
вую очередь:

санацию, перекладку, ремонт сущес-
твующих сетей, степень износа кото-
рых составляет 75%;
завершение в полном объеме проекта 
строительства тоннельных коллекто-
ров – кольцевание, строительство но-
вых коллекторов центральной части 
города;
решение проблемы утилизации осад-
ков сточных вод, образующихся в ре-
зультате биологической очистки. 
реконструкцию очистных сооруже-
ний с учетом резко ухудшающегося 
состава, поступающих на очистку, 
сточных вод, в первую очередь внед-
рение технологий глубокой биологи-
ческой очистки от соединений азота 
и фосфора, обеззараживание очи-
щенных сточных вод ультрафиолето-
вым излучением.
Очистные сооружения канализации 

городов и населенных пунктов Украи-
ны, в т.ч. г. Харькова, запроектированы 
в соответствии с требованиями СНиП 
II-32-74, часть ІІ: «Нормы проектиро-
вания. Канализация. Наружные сети 
и сооружения», СНиП 2.04.03-85: «Ка-
нализация. Наружные сети и сооруже-
ния» и более ранними документами, при 
чем требования к очистке сточных вод 
по соединениям азота и фосфора в дан-
ных нормативных документах не предъ-
являлись. Существующая технологи-
ческая схема очистки сточных вод не 
обеспечивает удаление азота аммоний-
ного и фосфатов до утвержденных норм 

•

•

•

•

ПДС. Эффективность очистки согласно 
паспортам очистных сооружений со-
ставляет по азоту аммонийному – 40 %, 
фосфатам – 33 %. В городские сточные 
воды 50÷70 % соединений фосфора пос-
тупает от хозяйственной деятельности 
человека - из синтетических моющих 
средств. Коммунальные предприятия 
не могут оказывать влияние на качест-
во хозяйственно - бытовых сточных вод, 
поступающих в сети водоотведения от 
населения и предприятий города.

В своем заключении представлен-
ном в январе 2008 г. по проблеме эф-
фективности очистки сточных вод от 
соединений азота и фосфора, Харьков-
ский институт УкрНИИЭП подтвердил, 
что существующие на сегодняшний 
день технологии очистки сточных вод 
не обеспечивают нормативной очистки, 
и требуют введения новых методов за 
счет реконструкции сооружений и зна-
чительного повышения эксплуатацион-
ных затрат. Обследование значитель-
ного количества очистных сооружений 
Украины показало, что содержание био-
генных элементов в сточных водах, ко-
торые после очистки поступают в водо-
емы, не всегда достигают нормативных 
требований.

Для решения проблемы снижения со-
держания соединений азота и фосфора 
в очищенных сточных водах, сбрасыва-
емых в водоемы, предлагаем несколько 
путей:

1. Создание государственной про-
граммы по реконструкции очистных 
сооружений канализации. Для дове-
дения качества очищенных сточных 
вод по соединениям азота и фосфора 
до требуемых нормативов необходимо 
осуществить реконструкцию действую-
щих сооружений с внедрением методов 
глубокой очистки от биогенных соеди-
нений (метод нитри – денитрификации 
– очистка от соединений азота, реаген-
тные методы – очистка от соединений 
фосфора);

2. Ужесточение государственных 
нормативов приема сточных вод в сети 
водоотведения от промышленных пред-



ЕТЕВК-2009

173

приятий по соединениям азота и фос-
фора в «Правилах приема сточных вод 
предприятий в коммунальные и ведомс-
твенные системы канализации населен-
ных пунктов Украины», утвержденных 
приказом Госстроя Украины № 37 от 
19.02.2002г. Согласно Правил допусти-
мая концентрация азота аммонийного в 
сточных водах составляет 30 г /м3, фос-
фатов – 10 г /м3.

Обязать предприятия строить ло-
кальные очистные сооружения для 
очистки промышленных сточных вод;

3. На законодательном уровне огра-
ничить количество фосфатов, полифос-

фатов, СПАВ в синтетических моющих 
средствах до уровня действующих норм 
Европейского законодательства. Так в 
странах Западной Европы наложены 
строгие ограничения на использова-
ние анионных ПАВ в составах стираль-
ных порошков до 2÷7 %, а содержание 
фосфатов строго до 12 %. Кроме того, 
на рынках Германии, Италии, Австрии, 
Голландии и Норвегии продаются толь-
ко бесфосфатные моющие средства. В 
синтетических моющих средствах на 
нашем рынке количество фосфатов, 
полифосфатов и ПАВ составляет до 
50÷60 %.
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КОМПЛЕКСНАЯ НЕРАЗРУШАЮЩАЯ ДИАГНОСТИКА 
СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ

А.Н. Коваленко, к.т.н., С.С. Пилиграмм, профессор, к.т.н. П.И. Онацкий
Коммунальное предприятие канализационного хозяйства «Харьковкоммуночиствод», 

г. Харьков, Украина,
В.А. Юрченко, профессор, д.т.н.

Украинский государственный научно-исследовательский институт проблем водоснаб-
жения, водоотведения и охраны окружающей природной среды «УкрВОДГЕО»,

г. Харьков, Украина

Рассматриваются методы контроля состояния сетей водоотведения из железобе-
тонных труб, в процессе их эксплуатации, с прогнозированием их долговечности. 
Предлагаемая диагностика направлена на предотвращение аварий путем опера-
тивного неразрушающего (телевизионного и физико-химического с помощью Корро-
зиметра бетона (КБ-1) контроля за их состоянием, глубиной поражения биогенной 
коррозией.

КОМПЛЕКСНА НЕРУЙНУЮЧА ДІАГНОСТИКА МЕРЕЖ 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ

О.М. Коваленко, к.т.н., С.С. Піліграм, професор, к.т.н. П.І. Онацький
Комунальне підприємство каналізаційного господарства “Харківкомуночиствод”, 

м. Харків, Україна,
В.О. Юрченко, професор, д.т.н.

Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, во-
довідведення та охорони навколишнього природного середовища “УкрВОДГЕО”, м. 

Харків, Україна

Розглядаються методи контролю стану мереж водовідведення з залізобетонних труб, 
у процесі їхньої експлуатації, та з прогнозуванням їхньої довговічності. Пропонована 
діагностика спрямована на запобігання аварій шляхом оперативного неруйнуючого 
(телевізійного й фізико-хімічного за допомогою Корозиметра бетону (КБ-1)) контролю 
їхнього стану і глибини поразки біогенною корозією.

COMPLEX UNDESTROYING DIAGNOSTICS OF WATER REMOVAL 
NETWORKS

Cand. Tehn. Sc. A.N. Kovalenko, Prof., Cand. Tehn. Sc. Piligram S.S., P.I. Onazkiy
Communal Enterprise ‘’Kharkivkommunochistvod’, Kharkiv, Ukraine

Prof., Dr. Tehn. Sc. V.A. Yurchenko
UDNDI “UkrVODGEO”, Kharkiv, Ukraine

Quality monitoring of a condition of water removal networks from reinforced concrete pipes, 
during their operation, with forecasting their durability are considered. Offered diagnostics is 
directed on accident precaution by operative undestroying (television and physical-chemical 
by means of Corrosionmeter concrete (CC-1)) the control over their condition, depth of defeat 
by biogenic corrosion.
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Цель создания комплекса, позволя-
ющего диагностировать сети во-
доотведения, износ которых по г. 

Харькову составляет 75% – оценка состо-
яния канализационных трубопроводов и 
прогноз их долговечности (остаточного 
ресурса), предупреждение крупномас-
штабных аварий (экономия трудовых 
и материальных ресурсов, повышение 
безопасности жизнедеятельности го-
родского населения), охрана природной 
среды (подземного пространства), опе-
ративная неразрушающая диагностика 
активности коррозионного разрушения 
бетонных трубопроводов водоотведения 
и прогнозная оценка их эксплуатацион-
ной долговечности. Коррозия сетей водо-
отведения, выполненных в железобетон-
ных трубах под воздействием биогенной 
коррозии, является одной из острейших 
проблем эксплуатационной долговечнос-
ти сетей, надежности и экологической бе-
зопасности системы водоотведения. 75 % 
аварий, происходящих на железобетон-
ных трубопроводах водоотведения, вы-
званы коррозией, биогенной кислотной 
агрессией – влиянием, главным образом, 
серной кислоты, образованной тионовы-
ми бактериями на поверхности бетонных 
конструкций. Скорость коррозии может 
достигать 10 мм/год. 

Из общей протяженности сетей водо-
отведения города 23% составляют сети 
выполненные из железобетонных труб, 
что обусловливает размер экономичес-
кого и экологического ущерба, который 
наносят возникающие на них аварийные 
ситуации. Количественная диагностика 
состояния железобетонных канализаци-
онных трубопроводов без их разрытия 
является сложной научно-исследователь-
ской задачей. Применяемые за рубежом 
методы оптической, лазерной или теле-
визионной диагностики сетей направле-
ны на выявление визуальных дефектов 
в сетях: трещин, разрушений, прова-
лов, протечек заторов т.п. Эти методы 
не позволяют количественно оценить 
состояние сооружений водоотведения, 
глубину коррозионного поражения бето-
на и прогнозировать эксплуатационную 

долговечность объектов. Необходимость 
предотвращения аварийных ситуаций 
потребовала осуществить разработку ме-
тодов оперативного контроля скорости 
коррозии бетонных конструкций на сетях 
водоотведения.

Разработанная УГНИИ «УкрВОДГЕО» 
и специалистами ГКП КХ «Харьковком-
муночиствод» комплексная методология 
базируется на:

данных исследований (выполненных 
в лабораторных условиях и непосредс-
твенно в сетях водоотведения г. Харь-
кова);
анализе научно-технических и норма-
тивных материалов;
установлении количественных зави-
симостей;
разработке формальных описаний и 
математических моделей процессов, 
происходящих в сетях;
использование технического реше-
ния, основанного на неразрушающей 
диагностики активности коррозии бе-
тона в сетях водоотведения с помощью 
прибора Корозиметр бетона (КБ-1). 
Предлагаемое техническое решение – 

совместная разработка ГКП «Харьковком-
муночиствод» и УГНИИ «УкрВОДГЕО», за-
щищено патентами Украины №№ 18463, 
18464, 25294.

Практическая реализация этой методо-
логии для диагностики основных составля-
ющих эксплутационной надежности сетей 
(безотказности и долговечности) осущест-
вляется путем визуального контроля со-
стояния трубопровода с помощью плаваю-
щего модуля, оснащенного телевизионной 
камерой (совместная разработка ГКП КХ 
«Харьковкоммуночиствод» и «Укркоммун-
НИИпрогресс») (рис. 1–3) с целью:

осмотра канализационных трубоп-
роводов без разрытия и разрушения 
внутренних поверхностей; 
регулярного контроля состояния экс-
плуатируемых канализационных тру-
бопроводов действующих колодцев и 
шахт;
определения уровня активности био-
генной сернокислотной агрессии на 
участке; 

•

•

•

•

•

•

•

•
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определения данных для прогнозного 
расчета основных показателей экс-
плуатационной долговечности участ-
ков бетонных сетей; 
выявления участков сети для экстрен-
ной санации;

•

•

выбора противокоррозионного мероп-
риятия для защиты бетона на конк-
ретных участках сети от биогенной 
сернокислотной агрессии;
повышения эксплуатационной долго-
вечности участков трубопроводов.
 
Практический результат:
выявление разрушений, трещин, 
провалов, заторов и т.д., составление 
паспортов технического состояния 
канализационных сетей, выявление 
дефектных участков сети для капи-
тального и текущего ремонта; 
количественная оценка степени аг-
рессивности среды, воздействующей 
на бетон; 
расчет скорости коррозии конструк-
ции, глубины поражения бетона, экс-
плуатационной долговечности трубы 
и ее остаточного ресурса; 
предупреждение обрушения сводовой 
части и аварий на сетях; 
определение среднегодовой концент-
рации сероводорода на обследуемом 
участке сети; 
количественная оценка эффективнос-
ти эксплуатационных противокорро-
зионных мероприятий; 
количественное определение эффек-
тивности покрытий и пропиток в 
защите бетона от биогенной серно-
кислотной агрессии, а также устой-
чивости к этому виду коррозии новых 
марок бетона или антикоррозийных 
покрытий.
Разработка основывается на данных 

комплексного анализа (эксплуатацион-
ного, материаловедческого, структурно-
го, химического, физико-химического, 
микробиологического) образцов бетона, в 
различной степени пораженного биоген-
ной сернокислотной коррозией, которые 
позволили выбрать универсальный по-
казатель, который отображает природу 
коррозионной агрессии и коррелирует с 
большинством контролируемых характе-
ристик. Разработаны математические мо-
дели коррозионных процессов, которые 
позволяют определить глубину биогенной 
коррозии бетона и рассчитать эксплуата-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Рис. 1. Схема проведения телевизионной 
диагностики сооружений водоотведения

Рис. 2. Модуль телевизионной диагностики

Рис. 3. Проведение диагностики внутреннего 
состояния канализационных трубопроводов с 
помощью плавающего телевизионного модуля
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ционные показатели сооружений водоот-
ведения. Глубина биогенной коррозии бе-
тона определяется по формуле:

                                       
 (2)

где hK – глубина коррозии на данный мо-
мент времени t;  – приведенный объ-
емный коэффициент диффузии, который 
учитывает пористость прокорродировав-
шего бетона; δ – расстояния диффузии аг-
рессивной серной кислоты вглубь непов-
режденного бетона.

Для проведения необходимых изме-
рений непосредственно в сетях водоот-
ведения был использован портативный 
потенциометр и специально сконструи-
рованные и изготовленные по специаль-
ной технологии электроды в небьющихся 
корпусах, которые позволяют проводить 
измерения в пленочном слое влаги, при 
положении „вверх ногами”. Габаритные 
размеры измерительного преобразовате-
ля  245х110х75 (КБ-1), 187х90х40 (КБ-
2) мм. Вес всей конструкции 0,8 (КБ-1), 
0,4 (КБ-2) кг.

Принцип проведения диагностики с 
помощью Коррозиметра бетона и общий 
вид прибора первой и второй моделей 
(КБ-1 и КБ-2), апробированных в сетях 
водоотведения г. Харькова, приведены на 
рис. 4,5.

При обследовании бетонных поверх-
ностей непосредственно в сетях на каж-
дой выбранной точке выполняется 3 
измерения, длительность единичного из-
мерения 1–2 с (рис. 6). Данные измерений 
заносятся в ПК (непосредственно через 
разъем на ИП, или в ручном режиме) и 
обрабатываются по разработанным про-
граммам.

Получаемые с помощью Коррозиметра 
бетона данные, позволяют автоматичес-
ки, на основании разработанных мате-
матических моделей, рассчитать следую-
щие характеристики эксплуатационной 

Рис. 4. Схема проведения диагностики 
эксплуатационной долговечности бетонных 

трубопроводов с помощью Коррозиметра бетона

Рис. 5. Коррозиметр бетона-1 и Коррозиметр бетона -2
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долговечности бетонных конструкций, 
которые находятся в условиях биогенной 
сернокислотной агрессии:

степень агрессивности жидкой среды 
(пленочной конденсатной влаги), воз-
действующей на бетон, согласно СНиП 
2.03.11–85;
скорость коррозии бетона;
прогнозируемый срок до предельного 
состояния конструкции и ее остаточ-
ный ресурс;
глубину диффузии в бетон биогенных 
кислот;
среднегодовую концентрацию серово-
дорода в атмосфере коллектора.
Коррозиметр бетона успешно апроби-

рован при обследовании объектов на се-

•

•
•

•

•

тях водоотведения г. Харькова и г. Симфе-
рополя.

Коррозиметр бетона используется 
для оперативной количественной оцен-
ки эффективности противокоррозион-
ных мероприятий в сетях водоотведения: 
биоцидных обработок бетонных повер-
хностей, пропиток бетона и защитных 
покрытий. С его помощью количественно 
устанавливают эксплуатационную дол-
говечность противокоррозионного ме-
роприятия (время наработки на отказ) и 
среднегодовую концентрацию H2S в ат-
мосфере, при которой мероприятие на-
дежно на протяжении 10 лет (рис. 7).

Таким образом, разработанное уст-
ройство Коррозиметр бетона для диа-

Рис. 6. Обследование бетонных поверхностей в сетях водоотведения с помощью 
Коррозиметра бетона

Рис. 7. Оценка эффективности защитных покрытий бетона
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гностики коррозионной ситуации в сетях 
водоотведения решает две ключевые про-
блемы обеспечения эксплуатационной 
надежности и экологической безопаснос-
ти водоотведения: 

определение эксплуатационной долго-
вечности действующих канализаци-
онных коллекторов;
обоснованный выбор противокорро-
зионных мероприятий на сетях водо-
отведения.
Коррозиметр бетона получил золотую 

медаль за изобретение на ІІ Международ-

•

•

ном салоне изобретений и новых техно-
логий в г. Севастополе в 2006 г.

Видеоматериалы ТВ обследования в 
комплексе с количественными харак-
теристиками эксплуатационной долго-
вечности бетонных конструкций могут 
использоваться как при составлении 
паспортов технического состояния сетей 
водоотведения, так и для формирования 
системы мониторинга эксплуатационной 
надежности сетей, в том числе при зане-
сении данных в электронный дневник ге-
оинформационной системы.
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Существующая система обработки 
осадка на Комплексе Безлюдовских 
очистных сооружений г. Харькова 

включает уплотнение, обезвоживание и 
складирование его на открытых иловых 
площадках. Необходимо отметить, что су-
ществующая технология складирования 

осадка и его обезвоживания в естествен-
ных условиях на площадках с земляным 
основанием приводит к повторному за-
грязнению атмосферы, загрязнению под-
земных вод и в целом вызывает явление 
«парникового эффекта». По состоянию на 
01.01.08г. площадь иловых полей состав-

СУШКА ОСАДКА ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТУРБОТЕХНОЛОГИЙ

И.В. Коринько, профессор, д.т.н., С.С. Пилиграмм, профессор, к.т.н.
Коммунальное предприятие «Харьковкоммуночиствод», Харьков, Украина.

Г.Н. Смирнова, доцент, к.т.н.
Харьковский Государственный Технический Университет Строительства и Архи-

тектуры, Харьков, Украина.
Риккардо Перес Джил 

Фирма «VOMM Impianti e Processi S.p.A.», Милан, Италия

Рассматривается проблема утилизации осадков городских сточных вод с применени-
ем оборудования фирмы VOMM, позволяющее обеспечить сушку обезвоженного осадка 
в заданных параметрах.

СУШІННЯ ОСАДУ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД 
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТУРБОТЕХНОЛОГІЙ

І.В. Корінько, професор, д.т.н., С.С. Піліграмм, професор, к.т.н.
Комунальне підприємство “Харківкомуночиствод”, Харків, Україна.

Г.М. Смірнова, доцент, к.т.н.
Харківський Державний Технічний Університет Будівництва та Архітектури, 

Харків, Україна.
Ріккардо Перес Джил, 

Фірма “VOMM Іmpіantі e Processі S.p.A.”, Мілан, Італія

Розглядається проблема утилізації осадів міських стічних вод із застосуванням ус-
таткування фірми VOMM, що дозволяє забезпечити сушіння зневодненого осаду в за-
даних параметрах.

URBAN WASTEWATER SOLIDS DRYING USING TURBO-TECHNOLOGIES

Prof., Dr. Tehn. Sc. Korin`ko I.V., Prof., Cand. Tehn. Sc. Piligram S.S.
Communal Enterprise ‘’Kharkivkommunochistvod’, Kharkiv, Ukraine

Cand. Tech. Sc. Smirnova G.N.
Kharkiv State Technical University for Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

Ricardo Perez Gil
«VOMM Impianti e Processi S.p.A.», Milano, Italy

The problem of utilization of city sewage deposits with using the equipment of the company 
VOMM is considered, allowing to provide drying of the dehydrated deposit in the set 
parameters.



ЕТЕВК-2009

181

ляет 126 га. Устаревшая технология обез-
воживания осадка и хранения наносит 
не только значительный ущерб экологии, 
но и отрицательно влияет на экономику 
предприятия, так как оно вынуждено оп-
лачивать налог на землю, занимаемую 
иловыми площадками. 

Ввод в эксплуатацию в 2004г. в реконс-
труированном Цехе Механического обез-
воживания  с применением современного 
технологического оборудования фирмы 
«Вестфалия Сепаратор» (Германия) в со-
ставе Комплектной технологической ли-
нии «Вестфалия Сепаратор – 3000») 
мощностей по обезвоживанию 3 тыс. м3 
осадка в сутки позволил снизить нагруз-
ку на иловые поля, но полностью пробле-
му утилизации осадка не решил.

Предприятие в соответствии с раз-
работанной в 1998г., совместно с инсти-
тутом УкркоммунНИИпрогресс, «Иловой 
программой» постоянно ведёт поиск тех-
нологий позволяющих решить проблему 
утилизации осадка.

1. Изучен опыт Санкт-Петербурга по 
сжиганию осадка, но высокая стоимость 
технологического оборудования не позво-
ляет использовать его в условиях г. Харь-
кова в связи с отсутствием достаточного 
количества финансовых средств.

2. Разработан инновационный проект 
по созданию опытно-промышленной уста-
новки по выработке Альтернативного Био-
топлива на основе смеси 50 % обезвоженно-
го осадка и 50 % отходов нефтепродуктов. 
Экспериментальная установка созданная 
в 2006 г. подтвердила возможность исполь-
зования технологии получения А.Б.Т., но 
для производства установки в промыш-
ленном масштабе и организации данного 
производства потребуются значительные 
капитальные вложения на создание спе-
циальной инфраструктуры (строительство 
складов для хранения отходов нефтепро-
дуктов, железные дороги и т.д.).

3. Разработаны основные положения 
инвестиционного проекта по получению 
биогаза и выработке на когенерацион-
ных установках электроэнергии и тепла. 
Проект находится в стадии рассмотрения 
в Минприроды Украины.

4. Изучены возможности пиролиза 
осадка.

5. С 2003 г. предприятие ведет перего-
воры с фирмой VOMM (Италия) по исполь-
зованию для утилизации осадка техноло-
гии сушки с применением оборудования 
фирмы. В результате проделанной рабо-
ты, детального ознакомления с указан-
ной технологией в 2006 г. на выставке 
ЭКВАТЭК – 2006 в г. Москве, получения 
одобрения руководства Харьковского Го-
рисполкома на сотрудничество с фирмой 
VOMM в ноябре 2007 г. на Безлюдовских 
очистных сооружениях были проведены 
натурные испытания мобильной уста-
новки фирмы для высушивания осадков 
коммунальных стоков и фильтратов на 
обезвоживание в цехе мехобезвоживания 
осадка. 

Установка была доставлена из Италии 
на Украину в г. Харьков, смонтирована 
силами специалистов Комплекса биоло-
гической очистки «Безлюдовский» под ру-
ководством итальянских специалистов. 
Обезвоженный осадок подавался из Цеха 
мехобезвоживания ленточным транс-
портером от шнекового транспортера 
расположенного в зоне резервных оте-
чественных центрифугах в цехе мехобез-
воживания. Учитывая незначительную 
потребность обезвоженного осадка для 
проведения испытаний и необходимость 
продолжать обезвоживание осадка на ли-
нии «КТЛ – Вестфалия Сепаратор 3000», 
была использована резервная отечест-
венная центрифуга Сумского завода им. 
Фрунзе ОГШ-31

В соответствии с техническими услови-
ями итальянской фирмы к мобильной ус-
тановке была подведена техническая вода, 
электроэнергия, обеспечен сброс конден-
сата в существующую канализацию.

Испытания проводились на мобиль-
ной установке Ecologist – 600. 

Турбо-сушилка VOMM ECOLOGIST 
спроектирована для непрерывного вы-
сушивания различных продуктов, в том 
числе: осадков от коммунальных стоков, 
– с учетом их влажности и вязкости.

Процесс сушки, по запатентованной 
турбо-технологии VOMM, отличающим 
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принципом непрерывного и интенсив-
ного взбалтывания осадка, пригоден для 
высушивания органических и неоргани-
ческих отходов в замкнутом цикле под не-
большим давлением всасывания, с целью 
устранения любых возможных неконтро-
лируемых выбросов в атмосферу (запах, 
дым, пар, пыль и т.п.).

Обрабатываемый осадок точно дози-
руется в сушильную установку. По мере 
его поступления в главный агрегат пре-
вращается в тонкий слой, “смазанный” по 
всей поверхности одной нагретой стенки. 
Кроме того, слой двигается вдоль этой на-
гретой стенки в высоко-турбулентном со-
стоянии.

Высокая турбулентность обеспечива-
ет многочисленный контакт каждой час-
тицы создаваемой пленки, со внутренней 
стенкой сушилки. Стенка нагревается за 
счет действия на нее, одного термическо-
го элемента.

Таким образом, Высоко-динамич-
ная Термическая Обработка VOMM зна-
чительно увеличивает поверхность для 
теплообмена, резко уменьшая, при этом, 
время цикла сушки, даже до несколько 
секунд.

Предварительно нагретый режимный 
газ, подается по направлению движения 

пленки обрабатываемого продукта. То 
есть Турбо-сушилка VOMM ECOLOGIST 
работает по принципу комбинированного 
термического воздействия над продуктом 
(КОНДУКТИВНОГО + ИНДУКТИВНОГО).

По итогам испытания получены сле-
дующие результаты. В процессе испыта-
ния проводились постоянно лаборатор-
ные наблюдения за влажностью осадка, 
составом конденсата, расходом воды и 
электроэнергии.

Программа проведения опытно-про-
мышленных испытаний сушки обезво-
женного осадка на пилотной установке 
непрерывного действия компании VOMM. 
В ходе ОПИ специалисты ГКП КХ «Харь-
ковкоммуночиствод» и компании VOMM 
контролируют параметры, представлен-
ные в таблице 1.

Выводы.
Проведенные испытания технологии 

сушки осадка в производственных ус-
ловиях показали ее эффективность. До-
полнительным преимуществом техноло-
гического оборудования фирмы VOMM, 
является возможность его поставки в 
виде готовых модулей различной произ-
водительности в зависимости от мощнос-
ти смонтированной в нем. Благодаря ком-

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема экологической установки
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пактности установки VOMM ECOLOGIST 
могут быть смонтированы на небольших 
площадках и пущены в эксплуатацию в 
сжатые сроки. Мощности установок ко-
леблются при высушивании от 300кг/час 
до 3500кг/час.

В настоящее время фирмой VOMM 
представлено Коммерческое предложе-
ние и технологические схемы расположе-
ния модулей, позволяющие осуществить 
сушку осадка в полном объеме 3 тыс. м3 
в сутки. Проводится анализ технологии с 

точки зрения ее энергоемкости. Ведется 
поиск потребителей высушенного осад-
ка. По предложению итальянской сторо-
ны рассматривается возможность после-
дующего сжигания высушенного осадка 
и получения электроэнергии, то есть со-
здание полностью замкнутого цикла ути-
лизации осадка. Ведутся переговоры с 
фирмой о возможности привлечения ин-
вестиций итальянских банков, а так же 
возможность приобретение оборудова-
ния на лизинговой основе.

Таблица 1
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Існуючий робочий комплекс каналі-
заційних очисних споруд м. Черніго-
ва був розбудований трьома чергами 

(1969 р., 1976 р., 1985 р.) і його проектна 
потужність складає 94 тис.м3/добу.

 Фактичні витрати стічних вод в 1997 
році складали ~ 90 тис.м3/добу, в 2004–
2005 рр. становили ~ 84 тис.м3/добу, а в 
2007–2008 рр. ~ 70 тис.м3/добу.

В основу роботи очисного комплексу 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ 
З ІММОБІЛІЗАЦІЄЮ МІКРОФЛОРИ НА РЕКОНСТРУЙОВАНИХ 

КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ М. ЧЕРНІГОВА
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий О.В.

ТОВ «НВП ТЕКОС», Київ, Україна
Шкінь О.М.

КП «Чернігівводоканал», Чернігів, Україна

Впровадження на каналізаційних очисних спорудах м.Чернігова шляхом реконструкції 
біотехнології із іммобілізацією мікрофлори дозволило суттєво підвищити ефектив-
ність комплексної очистки стічних вод від органічних забруднень, сполук азоту і фос-
фору, мінімізувати явища спухання активного мулу і забезпечити стабільність робо-
ти споруд біологічної очистки.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ 
С ИММОБИЛИЗАЦИЕЙ МИКРОФЛОРЫ НА РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. ЧЕРНИГОВА

Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В.
ООО «НПП ТЭКОС», Киев, Украина

Шкинь А.М.
КП «Черниговводоканал», Чернигов, Украина

Внедрение на канализационных очистных сооружениях г.Чернигова путем реконс-
трукции биотехнологии с иммобилизацией микрофлоры позволило существенно по-
высить эффективность комплексной очистки сточных вод от органических загряз-
нений, соединений азота и фосфора, минимизировать явления вспухания активного 
ила и обеспечить стабильность работы сооружений биологической очистки.

EFFICIENCY OF IMMOBILIZED BACTERIA MICROFILM 
BIOTECHNOLOGY IMPLEMENTATION FOR WASTE WATER TREATMENT 

PLANT IN CHERNIGOV

Osadchy V.F., Yaremenko L.V. Osadchy O.V.
`SPC TEKOS` Ltd. Kyiv, Ukraine

Shkin` A.M.
CE `Chernigovvodokanal`, Chernigov, Ukraine

Implementation of immobilized bacteria microfilm biotechnology on reconstructed WWTP in 
Chernigov resulted in substantial increase of overall waste water treatment efficiency in terms 
of organic matter, nitrogen and phosphorus removal, increase in sludge sedimentation ability  
as well as to assure the biological treatment process stability.
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була покладена традиційна технологія 
повної біологічної очистки стічних вод, 
що здійснювалась в трьох коридорних 
аеротенках із розосередженим впуском 
стічної рідини і 33%-ною регенерацією 
циркулюючого мулу.

Незважаючи на достатній резерв 
очисного комплексу по гідравлічному 
навантаженню показники ефективності 
його роботи, а саме показники залишко-
вих концентрацій забруднень по завис-
лим речовинам, БСК20, сполукам азоту 
та фосфору, впродовж 1990–2005 рр. не 
відповідали встановленим нормативам і 
становили, відповідно, ~ 25 мг/л, 40 мг/л, 
22,5 мг/л і 10,5мг/л при нормативних по-
казниках: ЗР – 13.9 мг/л, БСК20 – 20 мг/л, 
NH4

+ – 8,94 мг/л, РО4
3- – 7,04 мг/л.

Згідно дослідженням ДНДІ «УкрВОД-
ГЕО» (м. Харків), НДКТІ МГ (м. Київ),  «НВП 
ТЕКОС» основними причинами неза-
довільної роботи споруд біологічної очис-
тки є специфічний характер забруднень 
господарчо-побутових стічних вод м. Чер-
нігова, різкі коливання концентрації за-
бруднюючих речовин у вихідному потоці і 
розбалансування співвідношення БСК:N:
Р, що в цілому справляє токсичний вплив 
на мікробний біоценоз і призводить до ін-
тенсивного розвитку нитчастих бактерій 
в активному мулі («спухання» мулів).

Ці порушення технологічного процесу 
на протязі багатьох років мали системний 
характер і супроводжувались високим 
виносом мулів із вторинного відстійни-
ка і неможливістю утримання необхідної 
концентрації їх в аеротенках для забез-
печення глибоких процесів біологічного 
окислення органічних забруднень і ніт-
рифікації амонійного азоту.

З метою інтенсифікації процесів біо-
логічної очистки стоків, підвищення ста-
більності та надійності їх перебігу і досяг-
нення нормативних показників очистки,  
в 2005–2007 рр. за проектом «НВП ТЕКОС» 
«Реконструкція каналізаційних очисних 
споруд м. Чернігова» на станції була про-
ведена реконструкція та модернізація 
споруд біологічної очистки.

Проектом реконструкції передбачено 
застосування в існуючих об’ємах аеро-

тенків нової біотехнології, що базується 
на комбінації завислих і іммобілізованих 
на інертних носіях мікробних біоценозів.

Як відомо, аераційні споруди, в яких 
використовуються угруповання завислих 
та іммобілізованих мікроорганізмів, ма-
ють наступні переваги:

можливість підтримувати високу кон-
центрацію активної біомаси в реак-
ційному об’ємі споруд без погіршення 
якості очищеної стічної рідини, тому 
що до вторинного відстійника надхо-
дить лише зависла частка активної 
біомаси;
високу окислювальну потужність оди-
ниці об’єму очисних споруд та, від-
повідно, їх підвищену пропускну здат-
ність або ефективність очистки;
високу стабільність роботи систем біо-
очистки, їх сталість до залпових на-
вантажень та впливу токсикантів;
можливість ефективного перебігу в 
одній очисній споруді як процесів біо-
деструкції органічних забруднень (в 
тому числі тяжкоокислюваних розчи-
нених органічних сполук), так і про-
цесів нітри-денітрифікації і біологіч-
ного видалення сполук фосфору, що 
обумовлено великою концентрацією 
біомаси, її значним віком та різними 
кисневими умовами у товщі біологіч-
ної плівки;
покращеними седиментаційними 
властивостями активного мулу, що 
надходить із аераційних споруд і який 
становить суміш завислих культур ак-
тивного мулу та відторгнутої від по-
верхні носіїв біоплівки;
мінімізацією явищ спухання активно-
го мулу в біосистемі, тощо. 
Завдяки цим перевагам, технології з 

іммобілізацією біоценозів все ширше за-
проваджуються в світову практику очис-
тки стічних вод такими провідними в 
цій галузі фірмами як “DEGREMONT”, 
“VEOLIA”  “KALDNESS”, “LINDE”.

Відмінність розробленою «НВП ТЕ-
КОС» біотехнології полягає в новому конс-
труктивному вирішенню як завантажен-
ня споруд біологічної очистки, так і власне 
– самих споруд.

•

•

•

•

•

•
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Заходами по модернізації аеротенків 
проектом передбачено: 

заміну аераційної системи (вико-
ристано дрібнобульбашкове аерацій-
не обладнання фірм «ЕКОПОЛІМЕР» 
та «ПОЛІСТОК»);  
завантаження зони аерації аеротенків 
інертними носіями іммобілізованого 
біоценозу; 
зонування зони аерації аеротенків 
сітчастими пристроями, призначен-
ня яких полягає в утриманні вільно 
плаваючого завантаження в рамках 
одного коридору, а також в сприянні 
процесам регенерації поверхні заван-
таження, для чого в нижній частині 
сітчастого пристрою розташована 
пневматична система регенерації.
В якості інертного завантаження зони 

аерації аеротенків використано новий тип 
завантаження – об’ємні пластмасові еле-
менти заводського виготовлення «ОПЕТ» 
марок К і ЦСП розробки «НВП ТЕКОС».

Завдяки особливостям нового заван-
таження (конфігурація, геометричні роз-
міри, якість поверхні) стало можливим 
його конструктивне вирішення у вигляді 
вільно плаваючих в турбулентному муло-
водяному потоці аеротенку само регене-
рованих носіїв мікробних ценозів.

В умовах достатньої аерації муловодя-
ної суміші таке інженерне рішення уне-
можливлює утворення застійних зон в 
аеротенку і, відповідно, вторинне забруд-
нення стічної рідини.

На теперішній час на станції працю-
ють сім реконструйованих секцій аеро-
тенків, в тому числі шість секцій заванта-
жені носіями «ОПЕТ».

Загальна кількість завантаження від-
носно об’єму зон аерації шістьох секцій 
аеротенків (№№ 7, 8, 9, 10, 13 и 14) стано-
вить – 894 м3, або 3,6%.

А відносно загального працюючого 
об’єму зон аерації – 3%. 

Дані з експлуатації реконструйованих 
споруд біоочистки свідчать, що внаслідок 
утворення і надійної фіксації на поверхні 
носіїв «ОПЕТ» біологічної плівки (мал.1), 
в склад якої входять різноманітні пред-
ставники повного трофічного ряду мік-

•

•

•

роорганізмів – від бактерій (включаючи 
нітрифікатори і денітрифікатори)  до ін-
фузорій, коловраток і хробаків, та їх пос-
тійного обміну із гідробіонтами завислого 
активного мулу вдалось:

суттєво підняти і постійно підтриму-
вати оптимальну концентрацію вільно 
плаваючого активного мулу в аеротен-
ку – від 0,5 г/л до ~ 3,0 г/л;
запобігти явищам спухання активно-
го мулу за рахунок сорбції на поверхні 
біоплівки нитчастих бактерій і пере-
важного розвитку в активному мулі 
та біоплівці позитивних індикаторних 
мікроорганізмів (кругло- і брюховій-
частих, а також коловраток);
суттєво підвищити глибину і інтенсив-
ність очистки стічних вод як від ор-
ганічних забруднюючих речовин, так 
і від сполук азоту та фосфору; 
підвищити надійність експлуатації і 
керованість процесом біоочистки.

Крім того, в комбінованих біосистемах 
із застосуванням завислих і фіксованих 
на інертних носіях форм мікроорганізмів 
скорочуються приблизно на 25–35% пи-
томі витрати кисню повітря.

Так, згідно [1,2] в біологічних системах, 
в яких відбувається одночасний перебіг 
процесів біодеструкції органічних забруд-
нень і процесів нітри-денітрифікації, для 
окислення органічних забруднюючих 
речовин витрачається не тільки кисень 
повітря але і кисень, що утворюється в 

•

•

•

•

Мал.1. Іммобілізована 
на носіях «ОПЕТ» біоплівка
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процесі денітрифікації. Та й власно нітра-
ти мають додатково значний окислю-
вальний потенціал. Окрім цього, завдяки 
присутності в басейні аерації аеротенків 
пластмасових елементів вільноплаваю-
чого завантаження підвищується ефек-
тивність переносу та використання кис-
ню повітря. 

Сума цих факторів призводить до 
скорочення фактичної потреби кисню 
повітря на здійснення процесів аероб-

ної біодеструкції забруднень порівняно із 
розрахунковими значеннями.

Досвід експлуатації також показав, що 
в біосистемах із комбінацією завислих і 
іммобілізованих біоценозів  процеси ніт-
рифікації ефективно здійснюються при 
питомих субстратних навантаженнях 
на активну біомасу 250–300 мг БСК5/
(г×добу), в той же час для систем із за-
вислим активним мулом згідно рекомен-
даціям ATV [3] навантаження на мул для 
забезпечення умов нітрифікації не повин-
но перевищувати 150 мг БСК5/(г×добу).

Фіксація на поверхні носіїв мікробних 
біоценозів сприяє утворенню штамів мік-
роорганізмів найбільш пристосованих до 
даного типу стічних вод (ефект селекції), 
що додатково підвищує ефективність і 
стабільність перебігу процесів біодеструк-
ції.

Різноманітні види мікроорганізмів, що 
входять в склад біологічної плівки і актив-
ного мулу, утворюють повний трофічний 
ряд із упорядкованими ланцюгами хар-
чування, що обумовлює завдяки синер-
гетичному ефекту їх діяльності зниження 
приросту мулу.

Крім того, присутність у всіх точках 
зони аерації аеротенку дуже великої кіль-
кості крупних коловраток є характерною 
ознакою сталих біосистем, в яких проті-
кають глибокі процеси очищення стічних 
вод як від розчинених органічних забруд-
нень, так і від сполук азоту.

В табл.1 наведені останні показни-
ки ефективності очищення стічних вод 
в штатних умовах експлуатації реконс-
труйованих споруд біологічної очистки.

Як показали довготривалі спостере-
ження ефективність біологічного вида-
лення фосфатів в значній мірі залежить 
не стільки від їх концентрації у вихідно-
му потоці, як від дози завислого мулу в 
басейні аерації аеротенків або, відповід-
но, від періоду його генерації в системі 
(мал.2).

В умовах КОС м. Чернігова ефектив-
ність видалення фосфатів перевищує 90% 
при показниках дози завислого активного 
мулу в басейні аерації аеротенків в діапа-
зоні  2,5–3,0 г/л.

Таким чином, впровадження на КОС 
м. Чернігова шляхом реконструкції нової 
біотехнології із іммобілізацією мікрофло-
ри розробки «НВП ТЕКОС» дозволило ви-
рішити основну задачу реконструкції спо-
руд біологічної очистки – інтенсифікацію 
їх роботи в напрямку суттєвого підвищен-
ня ефективності видалення із стічних вод 
основної маси забруднюючих речовин в 
тому числі біогенних сполук і досягнен-
ня нормативних вимог до кінцевої якості 
їх очистки при одночасному скороченню 
витрат повітря на окислювальні процеси 
і приросту активного мулу.

Місце відбору проб Концентрація забруднень, мг/л

Завислі 
реч-ни

БСК5 ХСК NH4
+ NО3

- РО4
3-

Вхід 398,0 272,1 587,8 59,6 - 35,8

Після аеротенку і вторинного 
відстійника

10,0 6,4 39,6 < 1 10,1 1.9

Загальна ефективність, % 97,5 97,6 93,3 98,3 - 94,7

Таблица 1
Санітарно-хімічні показники ефективності роботи реконструйованих споруд 

біологічної очистки м. Чернігова (середні дані за березень, 2009 р.)
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Враховуючи масштабний і позитив-
ний досвід впровадження на КОС м. 
Чернігова біотехнології з іммобілізацією 
біоценозів, розробленою «НВП ТЕКОС», 
є доцільним рекомендувати дану техно-
логію до застосування в якості надійного 
і ефективного прийому інтенсифікації як 
при реконструкції діючих каналізаційних 
очисних споруд, так і при проектуванні і 
будівництві нових очисних комплексів.
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Мал. 2. Залежність процесів біологічного видалення фосфатів від концентрації 
завислого мулу в аеротенку
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ 
РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПЕРИОД ВСПУХАНИЯ 

АКТИВНОГО ИЛА
Кравченко А.В.

ГП «НИКТИ ГХ», г.Киев, Украина
В.С. Залевский 

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, 
г. Киев, Украина

Исследован метод нормализации работы сооружений биологической очистки при вспу-
хании активного ила подачей оксихлоридных коагулянтов на этапе гравитационной 
сепарации ило-водяной смеси. Установлена оптимальная доза реагента, а также ее 
влияние на технологические параметры активного ила и качество очистки. Изучена 
динамика реабилитации вспухшего активного ила.

ВИКОРИСТАННЯ КОАГУЛЯНТІВ ДЛЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ
РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД В ПЕРІОД СПУХАННЯ

АКТИВНОГО МУЛУ

Кравченко О.В.
ДП «НДКТІ МГ», м.Київ, Україна

 Залевський В.С.
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Уманського НАН України, 

м. Київ, Україна

Досліджено спосіб нормалізації роботи споруд біологічного очищення при спуханні ак-
тивного мулу шляхом подачі оксихлоридних коагулянтів на етапі гравітаційної сепа-
рації муло-водяної суміші. Встановлена оптимальна доза реагенту, а також її вплив 
на технологічні показники активного мулу та якість очищення. Вивчена динаміка ре-
абілітації спухлого активного мулу в процесі.

COGULANTS USAGE FOR NORMALIZATION OF WASTEWATER 
TREATMENT PLANTS DURING ACTIVE SLUDGE BULKING

Kravchenko A.V.
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

Zalevsky V.S.
A.V.Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry of  NAS of Ukraine,

Kiev, Ukraine

A method for normalization of biological wastewater-treatment plants during active-sludge 
bulking and foaming based upon oxychloride coagulants dosing is developed. The optimum 
reagent dose is established and the influence of coagulants on active-sludge parameters and 
treated water quality is measured. The dynamics of rehabilitation of bulked sludge during a 
process is also studied.
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Вспухание активного ила – одна из 
основных проблем биологической 
очистки сточных вод, заключаю-

щаяся в ухудшении седиментационных 
свойств активного ила, что сопровожда-
ется повышенным выносом биомассы из 
вторичных отстойников, снижением кон-
центрации микроорганизмов в аэротен-
ках, ухудшением показателей очистки. 
Вспухание ила происходит вследствие 
развития и доминирования в составе его 
биоценоза нитчатых микроорганизмов 
или образования гелей. 

Наибольшее распространение в насто-
ящее время получили реагентные методы 
подавления вспухания активного ила с 
использованием дезинфектантов (хлор-
ной извести, карболовой кислоты и др.), 
вносимых в обрабатываемую жидкость, 
а также методы продленной интенсивной 
аэрации ило-водяной смеси в аэротенках. 
Предлагается также комбинированное 
воздействие усиленной мелкопузырча-
той аэрации в сочетании со специальны-
ми химическими дезинфектантами [1, 
2]. Однако подобные методы требует зна-
чительного времени на восстановление 
свойств активного, и в этот период соот-
ветствие качества воды действующим 
нормативам не достигается. Кроме того, 
продление периода аэрации сточных вод 
требует снижения производительности 
сооружений, что на практике может реа-
лизоваться только при наличии на очист-
ных станциях резервных производствен-
ных мощностей. 

Указанными недостатками не обладает 
метод, базирующийся на восстановлении  
седиментационных свойств вспухшего 
активного ила на этапе его гравитацион-
ной сепарации во вторичных отстойниках 
при помощи коагулянтов. Отличительной 
чертой предлагаемого метода нормализа-
ции работы очистных сооружений явля-
ется обеспечение эффективного процесса 
разделения ило-водяной смеси, а не борь-
ба с нитчатыми бактериями в аэротен-
ках, как это осуществляется при исполь-
зовании описанных выше методов.

Обоснованность прогнозирования по-
ложительного эффекта от применения 

коагуляции в рассматриваемом случае 
базируется на достаточной эффектив-
ности и ценовой доступности метода, его 
производственной освоенности и просто-
те применения, а также высокой оценке 
исследователями перспектив использова-
ния реагентов нового поколения на пред-
приятиях водоподготовки и водоочистки 
[3]. Также немаловажным аргументом в 
пользу предложенного метода является 
потенциальная возможность избежать 
ухудшения показателей качества очист-
ки в период подавления вспухания бла-
годаря известной способности вспухшего 
активного ила сохранять в данном состо-
янии достаточную окислительную актив-
ность.

Целью данной работы было определе-
ние влияния оксидхлоридного коагулянта 
«Полвак-68» на эффективность аэробной 
очистки сточных вод в условиях вспуха-
ния активного ила и оценка перспектив 
применения метода коагуляции для нор-
мализации работы очистных канализа-
ционных сооружений. 

Исследования были проведены с ис-
пользованием реальных сточных вод и 
нативного активного ила Бортнической 
станции аэрации и нативного вспухшего 
активного ила. Контроль состояния ак-
тивного ила, протекания процесса обра-
ботки сточных вод и качества очистки в 
экспериментах осуществляли с исполь-
зованием следующих показателей: ило-
вый индекс, концентрация взвешенных 
веществ, ХПК, БПК5, БПК20, общий и 
аммонийный азот, общий фосфор. Ана-
литические исследования проводили с 
использованием общепринятых методик 
[4].

Эксперименты выполняли в несколь-
ко этапов, в ходе которых решали задачи 
подбора оптимальной дозы реагента для 
отделения вспухшего активного ила от 
очищаемой жидкости, оценку влияния 
коагулянта на технологические показа-
тели активного ила и процесс обработки 
сточных вод, определение возможности и 
продолжительности периода реабилита-
ции активного ила после вспухания.

Исследования по подбору оптималь-
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ных доз проводили  методом пробной ко-
агуляции. Оценку влияния коагулянта на 
активный ил при долгосрочном контакте 
осуществляли на специальной лабора-
торной установке, имитирующей цикл 
«аэротенк – вторичный отстойник».

В период проведения экспериментов 
значение илового индекса вспухшего ила 
находилось в пределах 300–350 см3/г при 
дозе 0,98–1,12 г/л; для аэротенков, рабо-
тающих в нормативном режиме очистки, 
эти составляли 85 см3/г  и 2,1 г/л, соот-
ветственно. Качественные показатели 
исходной сточной воды, использованной 
в экспериментах, находились в следую-
щих диапазонах: концентраций, мг/л: 
взвешенные вещества – 165,5–280,5, ХПК 
– 260,8–365,0, БПК5  – 86,5–150,8, БПК 20 
– 102,5–180,0, аммонийный азот – 8,8–
10,6, общий фосфор – 3,2–3,5.

Полученные по результатам экспери-
ментов кинетические кривые отстаива-
ния ило-водяной смеси после обработки 
разными дозами коагулянта приведены 
на рис. 1. Анализ полученных седимен-

тационных кривых проводили исходя из 
оценки возможности достижения реко-
мендованного СНиП [5] для проектного 
расчета вторичных отстойников значе-
ния илового индекса, которое не должно  
превышать 100 см3/г, и это значение для 
вспухшего ила достигаются при дозах ко-
агулянта 40 мг/л и более. Кроме илового 
индекса, рассчитывали также отношение 
объема ила к его дозе через 90 минут от-
стаивания в мерном цилиндре. Данный 
показатель характеризует время факти-
ческого пребывания ило-водяной смеси в 
отстойниках и не должен превышать зна-
чения 25 см3/г [1]. Упомянутая величина 
показателя в экспериментах была достиг-
нута при дозе коагулянта 30 мг/л. Таким 
образом, анализ седиментационных кри-
вых показывает, что минимальная доза 
коагулянта, обеспечивающая необходи-
мую динамику разделения ило-водяной 
смеси, составляет 30 мг/л.

Для обоснования выбора оптималь-
ных доз коагулянта были также проведе-
ны исследования надиловой жидкости. 

Рис. 1. Динамика отстаивания активного ила  при обработке разными 
дозами коагулянта. Показаны также точки, соответствуют значениям илового индекса 

100 см3/г и отношению V/D90 25 см3/г
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Сравнение результатов, приведенных в 
табл.1, показывает, что эффективность 
очистки сточных вод активным илом из 
аэротенков, работающих в регламентном 
режиме (контроль), достигалась уже при 
дозе коагулянта 30 мг/л. 

При этом результаты, достигнутые при 
введении коагулянта в дозах 30 и 80 мг/л, 
были близки между собой, т.е. существен-
ное увеличение эффективности удаления 
взвешенных веществ достигалось уже при 
минимальной концентрации реагента. Од-
новременно при использовании коагулян-
та заметно повышалась степень удаления 
соединений фосфора с 6,3% без реагента 
до 87,5% при  дозе коагулянта 30 мг/л. 

Поскольку в реальном технологичес-
ким процессе очистки сточных вод коа-
гулянт может оказывать влияние на ак-
тивный ил, было проведены специальные 
исследования на лабораторной установ-
ке, имитирующей цикл «аэротенк – вто-
ричный отстойник – регенератор». При 
этом в экспериментах использовали дозу 
коагулянта «Полвак-68» – 30мг/л. 

Изменение технологических характе-
ристик активного ила представлено на 
рис.2. Характер кривых, отражающих ди-
намику процесса реабилитации вспухше-
го активного ила, свидетельствует о том, 
что в течение первых трех суток иловый 
индекс оставался практически неизмен-
ным на уровне 342–351 см3/г, но затем 
начал снижаться, достигнув на девятые 
сутки  значения 97 см3/г, не превышаю-
щего нормативное. В дальнейшем значе-
ния илового индекса стабилизировались 
на этом уровне. Начиная с четвертых 

суток культивирования, одновременно с 
нормализацией илового индекса наблю-
далось увеличение концентрации актив-
ного ила с 1,1 г/л до 2,0 г/л на девятые 
сутки эксперимента. Достигнутая вели-
чина находится в диапазоне значений 
доз, используемых при работе аэротенков 
станций биологической очистки. 

Изменение показателей качества очи-
щенной сточной воды в процессе реаби-
литации вспухшего активного ила (рис. 
3) свидетельствует о стабильном на про-
тяжении всего эксперимента эффекте 
удаления органических веществ по по-
казателям ХПК, БПК5 и БПК20, который 
сохранялся на уровне 74–89%, 90–94% 
и 86–94%, соответственно. Применение 
коагулянта также повышало и степень 
удаления соединений азота до 72–88%, а 
фосфора – до 84–91%. 

С учетом достижения стабильного 
уровня по показателям активного ила и 
эффективности очистки сточных вод на, 
продолжительность реабилитации вспух-
шего ила при использовании коагулянта 
можно определить периодом в 8 суток.

Таким образом, проведенные иссле-
дования показали эффективность и пер-
спективность метода нормализации ра-
боты сооружений биологической очистки 
при вспухании активного ила путем вве-
дения высокоосновных оксихлоридных 
коагулянтов на стадии разделения ило-
водяной смеси во вторичных отстойни-
ках. Применение реагента «Полвак-68» с 
дозой 30 мг/л позволило остановить вы-
нос ила из вторичных отстойников, до-
биться нормативных показателей качес-

Категория активного 
ила и условия обра-
ботки

Показатели чистки
ХПК БПК5 БПК20 Взв. 

в-ва
Общ. 
азот

Амон. 
азот

Общ. 
фосф

Контроль 72,9 89,6 87,7 93,0 67,8 74,1 3,8
Вспухший ил, без коа-
гулянта

62,6 84,5 86,1 65,3 57,1 67,3 6,3

Вспухший ил при дозе 
коагулянта 30мг/л

88,5 95,2 96,9 97,0 58,0 69,1 87,5

Вспухший ил при дозе 
коагулянта 80мг/л

89,6 98,5 99,1 98,7 58,0 69,1 90,6

Таблица 1
Эффективность удаления загрязнений из сточных вод в эксперименте, %
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тва очищенной воды, а также увеличить 
эффективность удаления фосфатов с 6,3 
до 87,5%. При использовании коагулян-
та период реабилитации активного ила 
и восстановление его седиментационных 
свойств составил 8 суток. 
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Рис. 2 Изменение характеристик вспухшего активного ила в процессе реабилитации с использованием 
коагулянта «Полвак-68»  дозой 30 мг/л

Рис. 3. Изменение эффективности очистки сточных вод в процессе реабилитации с использованием 
коагулянта «Полвак-68»  дозой 30 мг/л
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Львівське міське комунальне під-
приємство «Львівводоканал» пос-
тачає воду, збирає та очищує стічні 

води міста Львова та приміських зон з на-
селенням більше 800000 мешканців. Си-
туація, яка склалася із наданням послуг 
по водопостачанню та водовідведенню у 
1996 році для нашого підприємства була 
важкою.

Велика кількість витоків з аварійних 
мереж водопроводу, призвела до того, що 
тільки 30% населення міста мали цілодо-
бове водопостачання, решта населення 
отримували воду за графіком (6 годин у 
добу).

Каналізаційні очисні споруди (КОС) 
функціонували нормально, але обмежен-
ня можливостей головної насосної станції 
призводило до скиду неочищених стічних 
вод в річку Полтва. Враховуючи це органі-
зація HELCOM, внесла м.Львів до списку 
«гарячих точок» забруднювачів басейну 

Балтійського моря. Погане водопостачан-
ня та поганий фінансовий стан населення 
призвели до того, що збір коштів коливав-
ся від 50% до 75%. Тому ЛМКП «Львівводо-
канал» не міг зібрати кошти потрібні для 
виходу з поганого фінансового стану та 
покращення ситуації в системах водопос-
тачання та водовідведення.

Очевидно, що зовнішня фінансова та 
інституційна підтримка могли б допомог-
ти вирішити це питання. В 1996році з 
цією метою був підготовлений оціночний 
звіт COWI виконаний за фінансової під-
тримки DEPA. На початку 1998року він 
був доповнений звітом з оцінки проекту 
водопостачання (CH2MHILL за фінансо-
вої допомоги VSAID) та техніко-економіч-
ним обгрунтуванням для КОС (VA-Projekt 
за фінансової допомоги Шведської Аген-
ції Міжнародного Розвитку (ШАРМ). При-
йняття рішення про необхідність зовніш-
нього фінансування зайняло багато часу, 

РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД м. ЛЬВОВА
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коштів міжнародних організацій.
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M.I.Zaplatinsky, V.D.Vasilchenko,
LMKP “Lvivvodokanal”, Lviv, Ukraine

Experience of reconstruction of sewer clearing constructions of Lvov with attraction of means 
of the international organizations is submitted.
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але у червні 2002року підготовка була за-
вершена, переговори зі Світовим Банком 
проведені і підписана угода про надання 
гранту ШАМР. Були проведені міжнародні 
тендерні торги на яких визначені генпід-
рядні організації і до 31 грудня 2007року 
величезний об’єм робіт був виконаний, 
результатом чого стало покращення во-
допостачання населення міста питною 
водою. Значно скоротилась кількість вит-
рат води у розподільчій мережі водопро-
воду, проведена реконструкція каналіза-
ційних очисних споруд міста.

Враховуючи стан технологічного об-
ладнання, частина якого експлуатувалась 
більше 40 років, а також розмір Гранту, 
було прийняте рішення фінансувати най-
більш проблемні технологічні ланки. Це 
рішення було реалізовано і на даний час 
виконані всі передбачені роботи.

Замінені застарілі решітки із зазором 
16 мм на сучасні із зазором в 3 мм марки 
RSM-26-80-3 в комплекті із шлековими 
конвеєрами, обладнанням для промивки 
твердих відходів з решіток та пресом для 
зменшення об’єму відходів та подальшого 
їх транспортування до контейнерів. 

На КОС 1-2 було встановлено 4 решіт-
ки марки RSM-26-80-3, збудовано при-
міщення, замінено електросилове об-
ладнання. Проведений ремонт споруди 
решіток.

На КОС 3-4 було встановлено 7 реші-
ток марки RSM-26-80-3. Додаткове облад-
нання розташоване в існуючій споруді. 
Замінено електросилове обладнання. 
Проведений ремонт споруди решіток. Су-
марна пропускна здатність встановлених 
решіток складає 27500 м3/год.

Результатом роботи нових решіток 
стало підвищення ефективності процесу 
механічної очистки стічної води, покра-
щення роботи уловлювачів піску та пер-
винних відстійників, припинення засмі-
чування насосів.

В головній каналізаційній насосній 
станції замінено старе енергоємне мало-
продуктивне насосне обладнання насоса-
ми марки «Флюгт» 3602 (6 одиниць) разом 
із допоміжним обладнанням (компенса-
тором, засувками, зворотніми клапана-

ми, напірним трубопроводом).
На КОС 1-2, 3-4 встановлено систему 

постійного відбору проб стічної води на 
вході перед біологічною очисткою та на 
виході. Це дало можливість контролюва-
ти процес механічної та біологічної очис-
тки.

Введено автоматичний контроль за 
вмістом кисню.

Вміст кисню на вході в традиційні ае-
раційні системи вимірюється за допомо-
гою системи конролю кисню. Кожен дат-
чик кисню передає сигнал до регулюючого 
клапану, який регулює кількість повітря, 
що надходить до відповідної аераційної 
системи; при цьому також контролюється 
вмісту кисню безпосередньо в спорудах. 
Встановлено 12 датчиків  та 24 регулю-
ючих клапана. В результаті покращився 
контроль біологічного процесу очистки, 
а також зменшилось споживання елект-
роенергії. Подача кисню зменшилась на 
12% від попереднього об’єму.

Замінені 3 повітродувки потужністю 
Q-450003/год., N-1250 кВт/год. на 3 но-
вих турбокомпресора Q-150003/год., N-
355 кВт/год. кожен.

На разі система складається із двох іс-
нуючих повітродувок та однієї в резерві, 
скомбінованими із трьома новими турбо-
компресорами.

Система значно покращила біологіч-
ний процес очистки стічної води та дала 
змогу економити до 5% від загального 
споживання електроенергії на КОС.

Експлуатація стала більш надійною, 
зменшились перебої в роботі.

На насосній станції сирого осаду КОС 
1-2 встановлено:

• 3 насоси «Flygt» NT-3153,
• перетворювач частоти,
• засувки,
• витратомір.
Це дало можливість автоматизувати 

роботу станції та скоротити 2 одиниці об-
слуговуючого персоналу.

На насосній станції зворотного мулу 
КОС 1-2 встановлено:

• 4 насоси «Flygt» NT-3400,
• 2 перетворювачі частоти,
• 4 засувки 400мм,
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• 4 витратоміри 400мм. 
Також встановлено:
• 2 насоси надлишкового мулу «Flygt» 

NT-3171,
• 4 засувки 150мм,
• 2 зворотні клапани,
• 2 витратоміри.

Значно покращилась біологічна очис-
тка, автоматизувалась робота насосної, 
скорочено 2 одиниці обслуговуючого пер-
соналу.

На насосній станції сирого осаду КОС 
3-4 встановлено:

2 насоси «Flygt» NT-3202,
перетворювач частоти,
2 засувки  150мм,
2 засувки  250мм,
2 зворотних клапана 150мм,
витратомір 150мм,
2 насоси надлишкового мулу «Flygt» 
NT-3202,
2 засувки  150мм,
2 засувки  200мм,
2 зворотних клапана 150мм,
витратомір 150мм.
Внаслідок заміни обладнання змен-

шилось споживання електроенергії на 
5%. Підвищилась надійність роботи стан-
ції очистки стічної води.

Окремо хочеться сказати про зневод-
нення осадів.

Питання зневоднення сирого осаду та 
надлишкового мулу, що утворюється на 

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

КОС, було найбільш гострим. Існуючі му-
лові майданчики переповнені, резервні 
території, придатні до складування – від-
сутні. Цей факт був визначальним при 
вирішенні пріорітетів по використанню 
коштів Гранту. Більша частина коштів 
була спрямована на розв’язання  саме 
цього питання.

Результатом реалізації низки заходів 
стало створення практично нового цеху 
механічного обезводнювання осадів, в 
якову встановлено:

7 відцентрових центрифуг «Noxon» ;
установку для приготування та дозу-
вання розчину флокулянту;
насоси подачі осаду;
систему гвинтових конвеєрів для 
транспортування зневодненого осаду 
за межі приміщення для подальшого 
транспортування та складування.
Також було отримано 20 т флокулянту.
Робота цеху зневоднення осадів покра-

щила екологічну ситуацію в районі очис-
них споруд міста та дозволила впритул 
зайнятись проблемою утилізації осадів, 
що накопичилися за попередні роки на 
мулових майданчиках.

Надана позика Світового Банку та 
Гранту уряду Швеції дала можливість 
вирішити найбільш «гарячі» питання в 
очистці стічної води та відкрило шлях для 
подальшого вдосконалення та модерніза-
ції роботи КОС м. Львова.

•
•

•
•
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ 
ПРИ     РЕКОНСТРУКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД 

КАНАЛІЗАЦІЇ №1 (ЦОС-1) м. ЗАПОРІЖЖЯ
Мельник О.В.

КП «Водоканал», м. Запоріжжя, Україна

Наведено досвід реконструкції ЦОС-1 м. Запоріжжя та проаналізовано результати 
роботи оновленого комплексу.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ №1 (ЦОС-1) Г. ЗАПОРОЖЬЕ.

Мельник Е.В. 
КП «Водоканал», г. Запорожье, Украина

Приведен опыт реконструкции ЦОС-1 г. Запорожье и проанализировано результаты 
работы обновленного комплекса.

В Запоріжжі у зв’язку з недостатньою 
потужністю лівобережних очисних 
споруд каналізації ще на початку 

90-х років назріла необхідність їх розши-
рення. При виборі технології і підготуван-
ні тендерних документів були враховані 
не тільки Українські вимоги, але і основні 
вимоги до якості очищених стоків в Єв-
ропі, США та інших розвинених країнах 
світу. Перш за все, це зниження біогенних 
елементів – азоту, фосфору для недопу-
щення евтрофікації водоймища і зміни 
кисневого балансу.

До проекту реконструкції ЦОС-1 були 
закладені основні принципи:
• фільтрація через решітки з дрібними 

прозорами;
• виключення утворення сирого осаду;
• ступінчаста нітри-, денітрифікація;
• реагентне очищення;
• механічне зневоднення надлишкового 

мулу.
Реконструкція відбувалась на діючих 

спорудах без їх повної зупинки в три стадії. 
Перша – це повністю новий блок механіч-
ного очищення (старий блок знаходився в 
роботі), реконструкція однієї з двох ліній 
біологічного очищення (50% продуктив-
ності), будівництво нового мулоущіль-
нювача і повітродувної станції, диспет-

черський пункт. Друга – це такий самий 
блок біологічного очищення, 12 нових 
вторинних горизонтальних відстійників з 
новою муловою насосною, станція подачі 
коагуляту, два мулоущильнювача. Третя – 
переобладнання старої будівлі повітродув-
ної станції у цех механічного зневоднення 
осаду і реконструкція хлораторної станції.

Повна реконструкція, за винятком 
цеху механічного зневоднення та хлора-
торної, завершена у січні 2008 р. На тепе-
рішній час ведеться монтаж обладнання 
в цеху механічного зневоднення осаду та 
в хлораторній станції.

Більш детально слід зупинитися на 
новій технології, яка вже працює. Стічні 
води міста поступають до камери гасіння 
тиску і по лотку  надходять в камеру роз-
поділу стоків перед решітками, де аеру-
ються. Далі по лотках стоки подаються, 
оминаючи грубі решітки з прозором 50 
мм, на решітки з прозором 5 мм, які пра-
цюють в автоматичному режимі. Устатку-
вання фірми MEVA Швеція. Автоматич-
не включення решіток, транспортерів, 
пресів визначається різницею рівня води 
до решіток і після решіток. З шести реші-
ток зараз в роботі три. 

Після решіток стоки прямують до роз-
подільчої камери і через систему водоз-
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ливів пропорційно розподіляються поміж 
піскожироуловлювачами. До піскожиро-
уловлювачів подається повітря. Аерація 
забезпечує циліндровий або спирале-
подібний рух для відмивання важких мі-
неральних часток від легких органічних 
налипань. Над кожними двома піскожи-
ролуловлювачами проходить міст з уп-
равлінням послідовності ходу. На мосту 
закріплений занурений насос для відка-
чування осаду на піскові майданчики і 
щит, що опускається, для збору  плаваю-
чих речовин в заспокійливих зонах. При 
переміщенні моста в одну сторону авто-
матично включається занурений насос; в 
іншу сторону - в заспокійливій зоні авто-
матично опускається збірній щит на по-
верхню води і згрібає плаваючі речовини в 
бункер. З бункера дрібне плаваюче сміття 
вручну збирається в контейнери для ви-
возу на міське звалище разом із сміттям 
від решіток. Жирові речовини з бункера 
зливаються в жировий колодязь. На дні 
колодязя встановлений занурений насос 
для відкачування води. Жирові речовини 
відкачуються асенізаційною машиною 
та вивозяться. Обладнання в піскожиро-
уловлювачах: скребковий механізм фірми 
Stal-Ekо Польща, занурені насоси фірми 
КSB Німеччіна. 

На виході з піскожироуловлювачів 
було побудовано дві камери (по три піско-
жироуловлювача на кожну камеру) з про-
порційними водозливами, які забезпечу-
ють рівнопропорційний вихід стоків при 
значних коливаннях об`єму стоків. 

Новим для України є відмова від пер-
винних відстійників і вживання нітри-, 
денітрифікації в процесі біологічного очи-
щення стічних вод. 

За старою класичною технологією, 
яка була прийнята у нас в країні, процеси 
окислення органічних сполук проходять 
по схемі нітрифікації, коли азот амоній-
ний переходить в нітрити, а потім в нітра-
ти. Нітрифікуючі бактерії  автотрофні, 
тобто в процесі своєї життєдіяльності ви-
користовують кисень. У водоймище ски-
даються недоокисленый у повному об-
сязі азот амонійний, незначна кількість 
нітритів і достатньо багато нітратів. На 

відміну від деструкції органічних сполук 
в цілому, продукти нітрифікації не є без-
печними і, як біогенні агенти стимулю-
ють процеси евтрофікації. 

В технології біологічного очищення 
ЦОС-1 застосовані як процеси нітрифі-
кації,  так і процеси денітрифікації. Ки-
сень, що утворився в азоті нітратному, і 
нітритному  використовується для окис-
лення органічних сполук, при цьому азот 
відновлюється до вільного азоту (N2), 
який віддувається на ступені нітрифіка-
ції в атмосферу. Процес денітрифікації 
відбувається без кисню і виконується ге-
теротрофными мікроорганізмами. Для 
задовільнього проходження процесу де-
нітрифікації в стічних водах повинна бути 
присутня достатня кількість органічних 
сполук (вуглецю). За для цього стічні води 
після піскожироуловлювачів розділяють-
ся на два однакових потоки: 50% до зони 
денітрифікації першого каскаду і 50% 
до зони денітрифікації другого каскаду. 
Джерелами окислених форм азоту, які 
поставляють кисень для першої зони де-
нітрифікації є вода, яка надходить разом 
зі зворотнім активним мулом, для другої 
зони денітрифікації є вода, що надійшла 
із першої зони нітрифікації. Етапи нітри- 
і денітрифікації повторюються двічі. Та-
ким чином прийнята технологія нітри-, 
денітрифікації передбачає зниження азо-
ту взагалі по всіх групах (амонійний, ніт-
ритний, нітратний). Технологічна схема 
біологічного очищення наведена нижче 
на рис.1.

Нова технологія також передбачає біо-
логічне видалення фосфору, чого немає в 
нині існуючих технологіях. В цьому про-
цесі використовується здатність деяких 
бактерій відтворювати багаті енергією 
фосфороутримуючі сполуки. Для накопи-
чення в активному мулу фосфороутримю-
ючих бактерій, тобто біо-Р бактерій, не-
обхідна наявність анаеробних зон, в яких 
ці бактерії мають перевагу серед інших 
видів мікроорганізмів через їх здатність 
абсорбувати органічні сполуки, викорис-
товуючи енергію Р-утримуючих сполук. 
Вилучення органічних сполук потребує 
витрат енергії, яку бактерії одержують 
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за рахунок розпаду (і викиду за межі клі-
тини) накопичених фосфороутримуючих 
сполук. Вилучення органічних сполук в 
аеробній зоні протікає водночас з вики-
дом фосфатів. 

Коли біо-Р бактерії послідовно прохо-
дять аноксичну та аеробну зони біоло-
гічної очистки, біо-Р бактерії розклада-
ють абсорбовані та адсорбовані органічні 
сполуки, водночас з тим протікає процес 
вилучення фосфатів. Вилучення фосфо-
ру обумовлює відновлення богатих енер-
гієй фосфороутримуючих сполук. Таким 
чином, зміна аноксичних і аеробних зон 
дозволяє трансформувати фосфороутри-
муючі сполуки всередину бактеріальної 
клітини з подальшим видаленням над-
лишкової біомаси із системи. Враховуючи 
значний вміст фосфатів в стічній воді, що 
поступає на очистку і тенденцію до збіль-
шення їх концентрації в госппобутових 
стоках, в проекті реконструкції ЦОС-1 пе-
редбачено додаткове видалення фосфору 
реагентним методом – осадження фос-
фатів гідроксихлоридом алюмінію. При 
взаємодії з фосфатами солей алюмінію 
утворюються важкорозчинні солі. 

Оцінюючи роботу споруд видно, що 
ефект очистки з БСК та завислих речовин 
такий, як і ефект очистки комунальних 
споруд у цілому в нашій країні. Запорізь-
кий Водоканал має такі споруди на пра-
вому березі Дніпра. А ось з ефекту очис-
тки від сполук азоту та фосфору вище. 
При роботі очисних споруд в заданому 
технологічному режимі (тобто без виво-
ду на ремонт якого-небудь обладнання) 
концентрація нітратів в очищених сто-
ках звичайно не перевищує 20 мг/дм3, 
фосфатів 2 мг/дм3 без додаткового вико-
ристання коагулянту. 

У зв’язку з тим, що денітрифікація і 
дефосфотизація ( відновлюючи процеси) 
стічної води здійснюються гетеротрофни-
ми мікроорганізмами в умовах конкурент-
ності за органічний живильний субстрат, 
вимоги до наявності органічних речовин 
у воді, що поступає на біологічне очищен-
ня, значно зростають. Враховуючи це, не-
має необхідності заздалегідь освітлювати 
стічні води в первинних відстійниках. 

Відсутність первинного відстоювання 
дає також додаткову перевагу, оскільки 
не утворюється сирий осад, який, якщо 

Рис.1. Технологічна схема біологічного очищення:
* – автоматичний вимір кисню, 1 – блок механічної очистки (решітки, піскожироуловлювачи), 
2 – перша зона денітрифікації (переобладнанні колишні первинні відстійники), 3 – перша зона

нітрифікації, 4 – друга зона денітрифікації, 5 – друга зона нітрифікації, 6 – відстійники.
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порівнювати з надлишковим активним 
мулом, небезпечний в епідемічному від-
ношенні. Патогенна мікрофлора, гель-
мінти і яйця гельмінтів скупчуються 
головним чином в сирому осаді. А актив-
ний мул – це своя сапрофітна мікрофло-
ра, яка більшою мірою знищує «чужаків» 
- патогенні мікроорганізми. Таким чи-
ном осад, що утворюється, якщо порів-
нювати з будь-якими іншими міськими 
спорудами буде в значній мірі екологічно 
безпечний. 

На очисних спорудах багато процесів 
автоматизовано. Принцип автоматичної 
роботи повітродувок такий – мембранні 
клапани в повітророзподільних трубоп-

роводах регулюються залежно від автома-
тичного виміру концентрації кисню. При 
необхідності збільшення потреби клапани 
відкриваються. При регулюванні клапанів 
змінюється тиск в головному повітро-
проводі. При зміні тиску корегується  ро-
бота повітродувки –  збільшується або 
знижується кількість обертів. Важливо 
підтримувати постійний тиск в головному 
повітропроводі.Необхідний рівень кисню 
задається технологом. Також задається 
необхідний об`єм мулу, який виводиться з 
системи і подається на мулоущільнювач, 
необхідний об`єм мулу, який вже відка-
чується з мулоущільнювача і цей режим 
підтримується автоматичною системою.
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Очищення шахтних вод вугледо-
бувних підприємств, яке є однією 
з першооснов по охороні навко-

лишнього середовища, все більш гостро 
постає в умовах ринкових відносин. Це 
стосується і можливості наступного ви-
користання шахтних вод в оборотному 
водопостачанні, для зрошення, пилопо-
давлення, пожежогасіння, гідророзми-

ву. Однак висока мінералізація шахтних 
вод (2,1…6,9 г/дм3) спонукає до необхід-
ності їх очистки перед наступним їх вико-
ристанням або скидом у водойму [1–4].  

Типовою, для переважної більшості 
вугледобувних підприємств, є техноло-
гія очистки шахтних вод, яка наведена 
на рис.1. Згідно даної технологічної схе-
ми очистка шахтних вод передбачається 
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на реализация такого подхода.

ELECTROCHEMICAL MINE WATER TREATMENT

Sabliy L.A.
National technical university of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine.

Rossinski W.M.
National University of Water Management and Natural Resource Use, Rivne, Ukraine.

The problematic of mine water treatment is presented. The problem decision of intensification 
of electrochemical mine water treatment is focused. Realization of such approach is given.
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в спорудах (горизонтальні чи радіальні 
відстійники, ставки-освітлювачі) де відбу-
ваються процеси попереднього розподілу 
фаз. Крім того, перед скидом до водойми 
шахтна вода повинна знезаражуватись.

Враховуючи те, що шахтна вода ха-
рактеризується високою мінералізацією, 
очистка води в відповідності до техно-
логічної схеми (рис.1) не забезпечує на-
лежного зниження мінералізації і таким 
чином створюються передумови до зрос-
тання останньої в поверхневих об’єктах 
водокористування. 

Для вирішення проблем з очистки 
шахтних вод існує велика кількість тех-
нічних рішень, починаючи з зниження 
забруднення шахтних вод безпосеред-
ньо в підземних умовах [1] закінчуючи 
устаткуванням для остаточної деміне-
ралізації шахтної води [3,4]. Прогресив-
ним напрямком інтенсифікації очистки 
шахтних вод, враховуючи їх високу по-
чаткову мінералізацію [1–4], є їх попе-
редня очистка в спорудах електрохіміч-

них реакторів без поділу реакційного 
середовища по рН (рис. 2) з підтриман-
ням одночасно необхідних напруг ко-
ординації [2,5]. Нами була розроблена 
конструкція установки [5] та відповідно 
спосіб очищення шахтних вод елект-
рохімічним методом. Для підтверджен-
ня результатів лабораторних дослід-
жень та перевірки їх на адекватність 
нами були проведені експериментальні 
та виробничі дослідження на декількох 
вугледобувних підприємствах Ростовсь-
кої області (Росія) [6].   

При цьому, шахтна вода, що надхо-
дить (після приймальної камери) в елект-
рохімічний реактор протікає крізь отвори 
точкових біполярних електродів та од-
ночасно піддається дії постійного елект-
ричного струму та напруги. В результаті 
реалізації електрохімічних процесів в між 
електродному просторі установки елект-
рохімічного реактора на поверхні елект-
родних камер, при підтриманні необхід-
них напруг координації, концентруються 

Рис. 1.  Типова технологічна схема очищення шахтних вод.
1 – шахтний зумпф; 2 – резервуар–накопичувач; 3 – насосна станція головного водовідливу; 4 – 
приймальна камера; 5 – ставки доочищення; 6 – скид очищеної шахтної води; 7 – водний об’єкт
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акцесорні координаційні сполуки йонів 
металів, які характеризуються підвище-
ною стійкістю, в порівняні з очисткою 
води електрохімічним методом в установ-
ках з поділом реакційного середовища по 
параметру рН.

Оброблена таким чином вода зби-
рається збірно-відвідним лотком шири-
ною 450 мм, висотою 600 (мм) та згодом 
надходить в першу секцію трьохсекційно-
го горизонтального відстійника з стерж-

невими вловлювачами. Розміри секції 
горизонтального відстійника станови-
ли шириною 6.15 (м), довжиною 28.4 (м) 
та 3.2 (м) глибиною. Вода з першої секції 
надходить в другу, згодом в третю та по 
самопливному колектору діаметром 600 
(мм) надходить в ставки-освітлювачі за-
гальними розмірами 100x300 (м). З став-
ків-освітлювачів вода надходить в річку. 
Осад з відстійників по мірі накопичення 
видаляється та спрямовується на мулові 

Рис. 2. Комплексна технологічна схема очищення шахтних вод
1 – шахтний зумпф; 2 – резервуар-накопичувач; 3 – насосна станція головного водовідливу; 

4 – приймальна камера; 5 – випростувач; 6 – електрохімічний реактор; 7 – відстійник; 8 – фільтр; 
9 – установки зниження мінералізації (демінералізатори); 10 – розсіл; 11 – трубопровід демінералізованої 

води; 12 – споруди повторного використання води; 13 – вузол приготування та подачі знезаражуючого 
агента; 14 – ставки доочищення; 15 – скид очищеної шахтної води; 16 – водний об’єкт.

Рис. 3. Загальний вигляд виробничого вузла очистки шахтних вод електрохімічним методом
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карти для зневоднення та багаторічного 
зберігання. 

При цьому, на всіх шахтах де проводи-
лись експериментальні дослідження екс-
плуатувалися наступні стандартні спору-
ди технологічної схеми очистки шахтних 
вод: – приймальна камера; – горизонталь-
ні відстійники з різноманітною кількістю 
секцій; – мулові карти; – хлораторна для 
знезараження води рідким хлором; – став-
ки-освітлювачі різноманітною ємкістю.

Проведені дослідження з очистки шах-
тних вод електрохімічним методом вугле-
добувних шахт  показали, що  концентра-
ція завислих речовин в шахтній воді, яка 
подається на очистку в межах 68,3…261,2 
мг/дм3 та величина рН в межах 6…8,8 на 

ефект та повноту видалення Феруму 
та інших металів суттєвого впливу 
не здійснюють. Виявлений факт дає 
підстави та можливість розташо-
вувати вузол очистки шахтної води 
електрохімічним методом, як піс-
ля попереднього відстоювання так і 
перед відстоюванням в випадку ви-
користання шахтної води для цілей 
пилоподавлення та пожежогасіння 
а також, виходячи з умов ефектив-
ного обслуговування самого вузла 
електрохімічного очищення. А ре-
зультати, як експериментальних так 
і виробничих досліджень підтверд-
жують теоретичні передумови очис-
тки шахтних вод в установках елек-

трохімічних реакторів з нерозчинними 
точковими біполярними струмопровід-
ними фазами.
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№ з\п Наймену-
вання вели-

чини

Од. вим. До елект-
рохімічного 

реактора

Після елект-
рохімічного 

реактора

Після 
відстійника

Після ставка

1 рН 6…8,8 6,24…8,34 7,22…8,1 7,46…8,14
2 Завислі реч. мг/дм3 68,3…261,2 119,2…389,2 47,4…132,1 12,6…16,2
3 Хлориди мг/дм3 182,4…395,6 178,6…385,4 162,7…365,2 149,4…341,7
4 Сульфати мг/дм3 998,8…2114,6 962,4…2046,7 912,9…1894 900,7…1798
5 Кальцій мг/дм3 83,7…215,8 66,7…183,2 60,9…164,6 56,8…147,4
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8 Солевміст мг/дм3 1907,6…3936,1 1856,8…3815,6 1791…3623 1685,3…3524,6
9 Ферум 

загальний
мг/дм3 2,63…71,78 0,65…23,26 0,18…5,27 0,14…0,25

Таблица 1
Основні показники вихідної та очищеної шахтної води вугледобувних шахт 

Ростовської області (Російської Федерації)
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Важнейшее значение в экономике 
предприятий имеют энергосбере-
гающие технологии и установки. 

Особенно это касается таких энергоем-
ких производств как горно-обогатитель-
ные комбинаты, в состав которых входят 
хвостовые хозяйства.

В настоящее время, сбрасываемые 
после обогащения руды жидкие отходы, 
поступают в виде пульпы в пульпона-
сосные станции I подъема. Консистен-
ция пульпы колеблется от 1:23 до 1:30. 
Установленными в ПНС землесосами 
поступившая пульпа перекачивается в 
хвостохранилища. Годовой объем пере-
качиваемой пульпы составляет 150–250 
млн. м3 по каждому комбинату. Дальность 

транспортировки пульпы колеблется  от 
2 до 6 км. Высота подачи превышает 50 
м, что требует строительства пульпона-
сосных станций II подъема. Единичная 
мощность двигателя установленных зем-
лесосов 3000–3500 кВт.

Поступившая в хвостохранилище 
пульпа отстаивается в прудах оборотного 
водоснабжения. Осветленная вода через 
водозаборные сооружения и самотечные 
водоводы поступает в насосные станции 
оборотного водоснабжения и в напорном 
режиме перекачивается в систему водо-
снабжения технологического цикла. Ча-
совой расход оборотной воды колеблет-
ся в пределах 50–76 тыс. м3. Единичная 
мощность двигателей установленного на-

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ОБЪЕКТАХ ХВОСТОВЫХ ХОЗЯЙСТВ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 

КОМБИНАТОВ УКРАИНЫ
Оглобля А.И., Лившиц М.Н., Пархомович Г.С.
ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Описывается опыт применения ГИ «УкрНИИводоканалпроект» энергосберегающих тех-
нологий на объектах хвостовых хозяйств горно-обогатительных комбинатов Украины.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОБЄКТАХ 
ХВОСТОВИХ ГОСПОДАРСТВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

КОМБІНАТІВ УКРАЇНИ

Оглобля О.І., Лівшиць М.Н., Пархомович Г.С.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Описується досвід застосування ДІ «УкрНДІводоканалпроект» енергозберігаючих техно-
логій на об’єктах хвостових господарств гірничо-збагачувальних комбінатів України.

EXPERIENCE OF  APPLICATION POWER SAVING  TECHNOLOGIES 
ON THE OBJECTS OF TAILING DAMP AND ORE MINING 

AND PROCCESING ENTERPRISES IN UKRAINE

Ogloblya A., Livshyc M., Parhamovich G.
SI “UkrRDIwaterchannelproject”, Kiev, Ukraine

The description of SI “UkrRDIwaterchannelproject”  experience of  application power saving  
technologies on the objects of tailing damp and ore mining and processing enterprises in 
Ukraine.
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сосного оборудования составляет 1000–
1600 кВт.

При создании самого хвостохрани-
лища в ограждающие сооружения отсы-
паются десятки миллионов кубометров 
грунта (скального или мягкого). Горная 
масса является попутной при вскрыше 
карьера. Ее доставка осуществляется 
ж.дорожным транспортом на перегрузоч-
ные площадки, размещаемые по пери-
метру хвостохранилища, который состав-
ляет от 4 км (Николаевский глиноземный 
завод) до 17 км (Центральный            горно-
обогатительный комбинат). С перегру-
зочных площадок горная масса к местам 
укладки доставляется автотранспортом. 
Дальность возки составляет 1–5 км. Для 
создания противофильтрационных экра-
нов на наружных ограждающих дамбах 
используются «хвосты», т.е. отложивше-
еся в хвостохранилище и осушенные от-
ходы, представляющие собой неоднород-
ную смесь мелких и пылеватых песков 
супесей и суглинков. В последнее время 
«хвосты» начали использоваться и в ка-
честве материала для разделительных 
дамб карт намыва. Доставка «хвостов» в 
места укладки осуществляется автотран-
спортом  или  самоходными  скреперами  
на  расстояние  до  1  км.  Годовой  объем 
отсыпаемых сооружений на железоруд-
ных комбинатах в среднем составляет по-
рядка 1 млн. м3.

При таких объемах укладки грунта, 
расходах перекачиваемой пульпы и обо-
ротной воды особое значение приобрета-
ют вопросы энергосбережения.

С целью снижения энергозатрат на 
перекачку в хвостохранилище пульпы 
вышеуказанной консистенции на Нико-
лаевском глиноземном заводе запроекти-
рована с участием «УкрНИИводоканалп-
роект» и введена в эксплуатацию в 2007 
году система сгущения пульпы. Экономия 
электроэнергии за 2008 год составила 1 
млн. кВт. ч.  В настоящее время на желе-
зорудных комбинатах также рассматри-
вается возможность перехода на систему 
сгущения пульпы.

В связи с ростом уровней воды в хвос-
тохранилищах возникает возможность 

использования создающегося напора 
для перехода с напорного режима подачи 
воды низконапорным на входе потреби-
телям на напорно-самотечный режим без 
использования насосного оборудования. 
Рабочая документация по строительству 
таким систем разработана и передана 
институтом Полтавскому и Ингулецкому 
ГОКам.

Внедрение этих решений приведет 
к годовой экономии электроэнергии на 
ИнГОКе порядка 30 млн. кВт. часов, а на 
ПГОКе – порядка 4 млн. кВт. часов. Кро-
ме того, на Полтавском ГОКе в насосных 
станциях оборотного водоснабжения вы-
полнена замена синхронных двигателей 
насосов на асинхронные, что позволило 
уменьшить их мощность с 1600 до 800 
кВт. При этом экономия электроэнергии 
достигает порядка  37 млн. кВт. часов. 

В законченной строительством насос-
ной станции оборотного водоснабжения 
СевГОКа для нужд отопления применены 
тепловые насосы, что позволяет снизить 
потребность в электроэнергии на 134 
тыс. кВт. часов в год.

Каждое хвостохранилище в соответс-
твии с действующими нормативами долж-
но быть освещено. Освещение осущест-
вляется путем установки прожекторов 
на стационарных мачтах. В качестве ис-
точников света использовались ртутные 
лампы. В последнее время для освещения 
хвостохранилищ применяются натриевые 
лампы, обладающие более сильным све-
товым потоком по сравнению с ртутным 
при одинаковой мощности. Это позволя-
ет уменьшить количество прожекторного 
оборудования на одной мачте. В сочетании 
с устанавливаемыми возле каждой мачты 
ящиками управления, оборудованными 
фотодатчиками, позволяющими, в зави-
симости от уровня освещенности объекта, 
автоматически включать и выключать ос-
вещение, принятое техническое решение 
приводит к годовой экономии электро-
энергии только по одному ГОКу порядка 
180 тыс. кВт. часов.

Как указывалось выше, годовой объем 
укладываемого в ограждающее сооруже-
ния грунта составляет на каждом ГОКе 



ЕТЕВК-2009

208

порядка 1 млн. м3, что вызывает необхо-
димость в привлечении большого коли-
чества автотранспорта для его доставки к 
местам отсыпки и, соответственно, боль-
шому расходу горюче-смазочных матери-
алов.

С целью экономии этих материалов в 
последние годы на Полтавском и Ингу-
лецком ГОКах отсыпку «хвостов» в дамбы 
карт намыва предусмотрено выполнять 
экскаваторами с удлиненными стрелами 
сразу на полную высоту. Это позволило от-
казаться от автотранспорта при доставке 
хвостов и бульдозеров для разравнивания 
их в теле дамбы. На ПГОКе годовая эконо-
мия от этого решения составляет порядка 
150 т условного топлива, а на ИнГОКе, в 
связи с меньшими объемами работ, по-
рядка 70 т.

На Полтавском ГОКе, где отметки 
гребня ограждающих сооружений поз-

воляют проложить железнодорожные 
пути, отсыпку горной массы в упорную 
призму предусмотрено выполнять ме-
тодом отвалообразования. Доставлен-
ная железнодорожным транспортом из 
карьера горная масса сбрасывается под 
откос ж.дорожной насыпи, образовы-
вая забой для экскаватора. Экскаватор 
ЭКГ-8И, расположенный в «пятне» упор-
ной призмы, на ее основании, – разра-
батывает лежащую в забое горную мас-
су и укладывает ее в упорную призму, 
образуя ее поперечное сечение. Такое 
решение исключило автотранспортные 
перевозки и необходимость использо-
вания бульдозеров для разравнивания 
привезенной горной массы. Экономия 
условного топлива составляет порядка 
900 т/год.

Технологические схемы отсыпки упор-
ной призмы и дамб показаны на рис. 1, 2.

Рис. 1. Технологическая схема отсыпки упорной призмы

Рис. 2. Технологическая схема отсыпки дамб карт намыва из «хвостов»
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Збільшення обсягів використання 
води для потреб промисловості та 
в побуті, зростання вимог до якості 

води, зумовлюють необхідність інтенси-
фікації існуючих технологій очистки води 
і пошуку принципово нових підходів для 
цього. Це стосується, зокрема, очистки 
води від органічних забруднень.

Одним із найбільш ефективних ме-
тодів очистки води від органічних речо-
вин на сьогодні є сорбційна очистка з 
використанням вугільних сорбентів [1]. 
Перебіг сорбційних процесів залежить від 
природи сорбентів, їх структурно-порис-
тих характеристик, природи та концент-
рації органічних сполук, які вилучаються 

тощо. Це виражається в основних показ-
никах сорбції: величини сорбції, характе-
ристиках кінетики та динаміки сорбції.

Економічні обмеження застосування 
адсорбента для очистки води визначають-
ся питомими витратами на його дозу, яка 
забезпечує практично повне видалення 
речовини із розчину, і співвідношенням 
об’ємів очищеної води (Vw) і відпрацьо-
ваного сорбенту (Vадс). Зазвичай співвід-
ношення Vw/Vадс≥50. Для адсорбента з 
насипною масою близько 500 г/л, яка ха-
рактерна для багатьох марок активного 
вугілля і полімерних смол, це відповідає 
дозі Дп=10 кг/м3 води. Застосування ад-
сорбційної технології економічно доціль-

ВПЛИВ АЕРОСИЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЛУЧЕННЯ НЕЙОННИХ 
ПАР ФІЛЬТРОСОРБОМ F-400

Петрачков А.А., Кармазіна Т.В., Омельченко В.М.
Інститут колоїдної хімії та хімії води НАН України, Київ, Україна

Досліджено вилучення нейонних поверхнево-активних речовин твердим сорбентом у 
присутності аеросилу. Показано підвищення ефективності вилучення нейонних ПАР у 
діапазоні концентрацій 600–1500 мг/дм3. При цьому досягається зменшення питомої 
витрати сорбенту.

ВЛИЯНИЕ АЭРОСИЛА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
НЕИОННЫХ ПАВ ФИЛЬТРОСОРБОМ F-400

Петрачков А.А., Кармазина Т.В., Омельченко В.М.
Институт коллоидной химии и химии воды НАН Украины, Киев, Украина

Исследовано извлечение неионных поверхностно-активных веществ твердым сорбен-
том в присутствии аэросила. Показано увличение эффективности извлечения неион-
ных ПАВ в диапазоне концентраций 600–1500 мг/дм3. При этом достигается умень-
шение удельной дозы сорбента.

EFFECT OF AEROSIL ON NONIONIC SURFACTANT EXTRACTION 
EFFICIENCY BY FILTROSORB F-400

Petrachkov A.A., Karmazina T.V., Omelchenko V.M.
Institute of colloid and water chemistry of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Non-ionic surfactant extraction by solid sorbent in the presence of aerosil have been recognized. 
An increase of nonionic surfactant extraction efficiency within the concentration range of 600–
1500 mg/dm3 have been showed. A decrease of sorbent specific shot achieved.
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но, якщо максимальна концентрація за-
бруднень, яка вилучається такою дозою 
адсорбента, становить 4–5 кг/м3 [1].

Основними характеристиками ефек-
тивності адсорбційного вилучення є: ве-
личина адсорбції а, мг/г [1]: 

  
(1)

де: а – величина адсорбції ПАР на активно-
му вугіллі, мг/г; Сп і Сз – відповідно почат-
кова і залишкова концентрації ПАР у роз-
чині, мг/дм3; m – маса наважки сорбенту, 
г; V0 – об’єм розчину ПАР, дм3; ступінь ви-
лучення речовини із розчину α, %:

α = (1– С
з
/С

п
) · 100                      (2)

Для порівняння ефективності сор-
бентів використовують показник Дп [1] 
— доза, необхідна для повного вилучення 
органічної сполуки із розчину, яку розра-
ховували як: 

Д
п
 = С

п
·V

0
/a                            (3)

Для дослідження можливості підви-
щення ефективності існуючих методів 
вилучення нейонної поверхнево-актив-
ної речовини (НПАР) із висококонцен-
трованих водних розчинів твердими 
сорбентами як сорбент нами було засто-
совано суміш вугільного сорбенту з аеро-
силом.

Фільтросорб F-400, використаний 
нами, являє собою реагломероване, бі-
тумінозне, дроблене, активоване вугілля. 
Площа питомої поверхні складає 1050 м2/
г, загальний об’єм пор дорівнює 1,34 см3/г.

Підготовку вугілля здійснювали від-
повідно до відомих методик [2]. Неор-
ганічні компоненти зольності суттєво 
впливають на величину адсорбції, тому 
зразки фільтросорбу F-400, що викорис-
товували, протягом 1 години кип’ятили 
у дистильованій воді, а потім висушува-
ли до постійної маси при 105° С. У роботі 
використано сорбент, розміри частинок 
якого становлять 0,5–1,0 мм.

Використано аеросил марки А-175 
фірми Degussa з питомою поверхнею 175 

м2/г, вологістю <3,5%, розмір частинок 
10-30 мкм [3]. 

Поверхнево-активні речовини є ток-
сичними сполуками, які спричиняють 
піноутворення та призводять до погір-
шення смаку води, тому для досліджен-
ня було використано НПАР ОП-10. ОП-10 
використовується у в нафтодобувній, на-
фтопереробній, хімічній, текстильній та 
інших галузях промисловості для підго-
товки поверхні, як миючий засіб.

Поверхнево-активна речовина ОП-
10 представляє собою технічний про-
дукт моноалкілфенілового ефіру поліети-
ленгліколю на основі полімердистилята 
CnH2n+1C6H4O(C2H4O)mH, n = 8-10, m = 10-
12 (інша назва нонілфенолетоксилат) — 
маслоподібна паста від світло-жовтого до 
коричневого кольору; критична концен-
трація міцелоутворення становить 0,15 
г/л [4]. 

Маса наважки сорбенту та аеросилу 
становила 30,0 мг та 5,0 мг, відповідно. 
Масове співвідношення аеросил : філь-
тросорб складало 1 : 6.

Для процесу вилучення нейонної ПАР 
нами було використано модельні розчини 
з концентраціями НПАР від 300 до 1500 
мг/дм3.

До розчинів ОП-10 з вказаними вище 
початковими концентраціями додавали 
аеросил та фільтросорб при їх масовому 
співвідношенні 1 : (4-8) загальною масою 
35 мг. Розчини струшували до встанов-
лення адсорбційної рівноваги протягом 
10 діб. Після цього розчин і тверду фазу ві-
докремлювали. Залишкову концентрацію 
розчину визначали спектрофотометрич-
но при довжині хвилі 276 нм і оцінювали 
величину адсорбції a в кожному модель-
ному розчині за співвідношенням (1).

Показники вилучення поверхнево-ак-
тивної речовини нейонного типу ОП-10 
із висококонцентрованих розчинів при 
використанні як сорбент суміші аеросил 
і фільтросорб при їх масовому співвідно-
шенні 1 : 6 приведені у табл. 1. 

Здійснено дослідження способу вилу-
чення нейонних поверхнево-активних 
речовин (ПАР) сорбентом (фільтросорб) у 
присутності аеросилу, при масовому спів-
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відношенні аеросил : фільтросорб, яке 
становить 1 : (4–8). Показники вилучення 
поверхнево-активної речовини нейонно-
го типу ОП-10 із висококонцентрованих 
розчинів сумішшю аеросилу та фільтро-
сорбу при їх масовому співвідношенні у 
діапазоні 1 : (4–8) приведені у табл. 2. 

Аналіз даних, наведених у табл. 1 дає 
змогу зробити висновок про підвищен-
ня економічної ефективності вилучен-
ня НПАР ОП-10 при високих початкових 
концентраціях, причому питома витрата 
сорбенту на кількість вилученої речовини 
із одиниці об’єму зменшується. Наглядно 

це представлено на рис. 1. 
Порівняння показників 

вилучення НПАР ОП-10 сор-
бентами із різним масовим 
співвідношенням аеросилу 
до фільтросорбу, наведених у 
табл. 2 [5], дозволяє зробити 
висновок про найбільш ефек-
тивне вилучення НПАР сор-
бентами із масовим співвід-
ношенням 1 : (5–7), оскільки 
спостерігається екстремальна 
залежність ступіні вилучення 
НПАР від складу сорбенту.

Проведені дослідження доз-
волили виявити особливості 
вилучення НПАР із водних 
розчинів сумішами вуглецево-
го сорбенту F-400 та аеросилу. 

№
п/п

Концентрація, мг/дм3 Адсорбція a, 
мг/г

Ступінь вилу-
чення α, %

Доза Дп, 
кг/м3початкова С

п
залишкова С

з

1 300,0 20,7 199,5 93 1,50
2 450,0 46,8 288,0 90 1,56
3 600,0 126,7 338,1 79 1,77
4 750,0 239,5 364,7 68 2,06
5 1050,0 471,4 413,3 55 2,54
6 1500,0 678,8 586,6 55 2,59

Таблица 1
Показники вилучення НПАР ОП-10 із водних розчинів фільтросорбом F-400 при дозі Д = 1,4 кг/м3, 

співвідношення аеросил : фільтросорб становить 1:6

№ п/п співвідношення аеро-
сил: фільтросорб

Залишкова концент-
рація, С

з
, кг/м3

Ступінь вилучення, 
α,%

1 1 : 4 220,5 51

2 1 : 5 99,8 88

3 1 : 6 46,8 90

4 1 : 7 61,5 87

5 1 : 8 144,0 68

Таблица 2
Показники вилучення НПАР ОП-10 із водних розчинів фільтросорбом F-400 

при різних співвідношеннях аеросил : фільтросорб

Рис.1. Залежність дози сорбенту для повного вилучення ОП-10 та 
відношення дози до початкової концентрації ОП-10 від початкової 

концентрації НПАР
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У роботі показано, що при застосуванні 
як сорбенту суміші аеросилу з фільтросо-
рбом максимальний ступінь вилучення 
досягається у діапазоні співвідношень 1 
: (5-7). При цьому спостерігається висока 
ефективність вилучення НПАР вказаним 
сорбентом із висококонцентрованих роз-
чинів у діапазоні концентрацій 600-1500 
мг/м3.

Таким чином, при застосуванні як 
сорбенту вищенаведеної суміші для ви-
лучення НПАР із висококонцентрованих 
розчинів питома витрата сорбенту на 
одиницю маси НПАР зменшується, отже 
використання даного сорбенту є еконо-
мічно доцільним.
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В практиці глибокого доочищен-
ня стічних вод стали класичними 
способи фізико-хімічної очистки 

з застосуванням сорбентів, флокулянтів, 

коагулянтів та електрохімічної обробки. 
Повсюдне їх впровадження для очистки 
стічних вод стримується нестачею го-
стродефіцитних хімікатів та великою вит-

ДООЧИЩЕННЯ ТА ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В БІОЛОГІЧНИХ 
СТАВКАХ, ІНОКУЛЬОВАНИХ КУЛЬТУРОЮ ЗЕЛЕНИХ ВОДОРОСТЕЙ

Кравець В.В.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

Мінприроди України, м. Київ, Україна

Дослідами доведена перевага доочищення води за допомогою певних видів водоростей, 
а саме - Chlorella vulgaris, Coelastrum microporum i Ankiskodesnus Braunii, термін доочи-
щення та стабілізації води скорочується до 3–5 діб, відпадає потреба знезараження 
води від патогенної мікрофлори. З’ясовано вплив культури водоростей Scenedesmus 
quadricauda на стан водойми при внесенні цієї культури з метою інтенсифікації про-
цесів самоочищення.

ДООЧИСТКА И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД 
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДАХ, ИНОКУЛИРОВАННЫХ КУЛЬТУРОЮ 

ЗЕЛЕНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ

Кравец В.В.
Государственная экологическая академия последипломного образования 

и управления Минприроды Украины, г. Киев, Украина

Опытами доказано преимущество доочистки воды с помощью определенных видов во-
дорослей, а именно - Chlorella vulgaris, Coelastrum microporum и Ankiskodesnus Braunii, 
срок доочистки и стабилизации воды сокращается до 3–5 суток, отпадает необходи-
мость обеззараживания воды от патогенной микрофлоры. Выяснено влияние куль-
туры водорослей Scenedesmus quadricauda на состояние водоема при внесении этой 
культуры с целью интенсификации процессов самоочищения.
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The experiments prove advantage of additional water treatment by the certain types of algae, 
namely - Chlorella of vulgaris, Coelastrum of microporum and Ankiskodesnus Braunii. This 
additional algal treatment cancels a need for elimination of pathogenic microorganisms, what 
makes the whole process 3–5 days shorter. The authors determine influence of culture of algae 
of Scenedesmus quadricauda on the state of water reservoir after the algal culture inoculation 
with the purpose of intensification of processes of the natural cleaning.



ЕТЕВК-2009

214

ратою електроенергії і характеризуються 
високими капітальними вкладеннями та 
експлуатаційними витратами. Одним із 
самих ефективних способів є біологічне 
доочищення стічних вод в біологічних 
ставках, але його впровадження в прак-
тику йде дуже повільно, оскільки процеси 
природного самоочищення протікають 
дуже повільно [1]. Біологічна доочистка 
вигідно відрізняється від фізико-хімічної 
невеликими капітальними вкладеннями 
і мінімальними експлуатаційними вит-
ратами, але її впровадження стримуєть-
ся необхідністю відторгнення великих 
територій орної землі для влаштування  
біологічних ставків з розрахунку 1 га на 
1000 м3. Об`єм ставків доочищення тісно 
пов`язаний з добовими витратами стіч-
них вод, а також з якісним складом над-
ходячих забруднень, мінімальним часом 
перебування 15–20 діб при природних 
процесах самоочищення.

В теперішній час процеси інтенсифі-
кації біологічного доочищення стічних 
вод в біологічних ставках здійснюється в 
основному за допомогою аерації повітро-
дувками або аерації турбоаераторами, які 
встановлюють стаціонарно або плаваю-
чими на поверхні біоставків за заданою 
програмою, аеруючи всю акваторію став-
ка. Процеси доочищення як з аерацією, 
так і в природних умовах самоочищення 
протікають дуже повільно із-за дефіци-
ту в очищеній воді вуглецю і мінімально-
го вмісту органічного азоту і фосфору. З 
метою інтенсифікації процесів глибокого 
доочищення і знезаражування очищеної 
води за допомогою культур водоростей в 
Україні були розроблені спеціальні спо-
соби глибокого доочищення стічних вод 
в біологічних ставках [3, 4]. Широкого 
застосування набув метод інтенсифікації 
доочищення стічних вод цукрових заводів 
з допомогою внесення культур хлороко-
вих водоростей в карти фільтрації.

Нашими багаторічними дослідження-
ми автора встановлено, що механізм ма-
сового розвитку дикоростучих водоростей 
в біологічних ставках при дефіциті біоген-
них елементів і органічного вуглецю зале-
жить від слідуючих факторів:

вибору виду водоростей для внесення 
в біоставки з різними категоріями за-
бруднень стічних вод;
встановлення оптимального часу доби 
для внесення культури водоростей в 
біологічні ставки;
визначення концентрації біомаси куль-
тури що вноситься в ставки, яка виро-
щується на мінеральних середовищах, 
з тим щоб, надходячи до водоймищ з 
несприятливим для них середовищем 
проживання, водорості при осаджені 
на дно піддавалися лізису;
суспензія, на якій вирощувались водо-
рості, повинна бути насичена великою 
кількістю продуктів метаболізму, які 
при її внесенні в ставок, сумісно з час-
тками завислого активного мулу, який 
надходить з вторинних відстійників 
очисник споруд, утворюють глобули 
діаметром 0,8–2,5 мм, які осідають на 
дно біологічного ставка, що веде до 
більш інтенсивного розвитку бактерій 
в планктоні і в бентосі [4].
Експериментами встановлено, що піс-

ля внесення культури водоростей, сапро-
фітна мікрофлора бентосу при наявності 
надлишкової легкозасвоюваної органіч-
ної речовини в присутності розчиненого 
кисню (3–5 мгО2/дм3 в воді що надходить 
на доочищення), починає інтенсивно ве-
гетувати і розмножуватися. Вже через 6 
– 8 годин після внесення культури водо-
ростей в ставок в товщі води відмічаєть-
ся зростання бактерій до 50–85 млн. кл/
см3, а в мулі бентосу – кількість їх досягає 
200–350 млн. кл/см3; через 8 – 10 годин в 
планктоні біомаса мікроорганізмів дося-
гає 200–350 млн. кл/см3, а в придонному 
мулі – 600–900 млн. кл/см3.

Через 10 – 12 годин після внесення 
культури водоростей в ставок в товщі води 
відсутній розчинений кисень, а кількість 
СО2 збільшується з 3–4 мг/дм3 до 147–300 
мг/дм3, рН вихідної води з 7,0–7,8 падає до 
5,0–5,5. Плівка бентосу, яка покриває дно 
ставка, розривається за рахунок накопи-
чення під нею вуглекислого газу і спливає 
на поверхню ставка: вода стає каламут-
ною і БСК5 з 15–20 мг О2/дм3 підвищуєть-
ся до 40–70 мг О2/дм3, за рахунок перехо-
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ду в товщу води часток мулу та продуктів 
метаболізму мікроорганізмів, дегідроге-
назна активність на цей час підвищуєть-
ся з 0,1–0,25 % до 1,7–3,0 %. Через 10 – 12 
годин з початку досліду спостерігається 
масовий розвиток дикоростучих водо-
ростей, який досягає максимуму (30–50 
млн. кл/см3) через 24–25 годин. Поверхня 
ставка вкривається ковдрою піни із ве-
гетуючих водоростей, вміст розчиненого 
кисню, сягає 8–12 мг О2/дм3, рН – 9,0–9,7, 
БПК5 знижується до 8–9 мг О2/дм3. 

Через одну добу (рис.1) масовий роз-
виток водоростей поступово зменшуєть-
ся в першому ставку, але продовжується 
в другому. На другу добу процес масово-
го розвитку дикоростучих водоростей в 
першому ставку закінчується, за рахунок 
витиснення цвітучої води свіжим стоком, 
і необхідно знову вносити вихідну культу-
ру водоростей. Затухання масового роз-
витку водоростей пояснюється тим, що 
в результаті проточності води різко зни-
жується кількість СО2 і біогенних елемен-
тів, що обумовлено постійним виносом з 
потоком води вегетуючих водоростей з 
першого ставка в другий. Дегідрогеназна 
активність також знижується до 0,1–0,25 
%, а рН встановлюється в межах 7,5–7,8. 
[2].

В другому ставку на протязі двох на-
ступних  днів йде інтенсивне збільшен-
ня біомаси водоростей і спостерігається 
масовий розвиток безхребетних (дафнії, 
коловертки, брахіонус та інші). В першо-
му ставку на цей час відновлюється про-
цес природного самоочищення води. В 
планктоні першого ставка реєструється 
не більше 500–1000 кл/см3 водоростей і 
15–20 млн. кл/см3 бактерій. 

На виході з третього та четвертого 
ставків через 72–96 годин з початку до-
сліду з внесенням культури водоростей 
спостерігається різке зменшення БСК5 

очищеної води до 1–3 мг О2/дм3. Практич-
но на виході за рахунок безхребетних, що 
„вижирають” фітопланктон, вода освіт-
люється та характеризується стабільним 
рН – 8,0–8,7, наявністю кисню до 5–7 мг 
О2/дм3. В вихідному потоці в літній час 
збільшується кількість бактерій до 30 млн. 

кл/см3 і водоростей – 0,5–1 млн. кл/см3, 
безхребетних – 50–120 кл/см3. В зимовий 
час при внесенні культур водоростей  про-
цес очистки іде по вище описаній схемі, 
але в ставках не розвиваються безхре-
бетні: очищена вода в вихідному потоці 
характеризується високим значенням рН 
– 8,0–9,0 О2/дм3, що пояснюється висо-
кою густістю вегетуючих вольвоксових та 
діатомових водоростей – 4,0–12 млн. кл/
см3. Процес масового розвитку водорос-
тей в зимовий час по етапам аналогічний 
літньому [4].

При масовому спалаху бурного роз-
витку водоростей, в результаті внесення 
в ставок культури водоростей, який на-
стає  після оптимального розвитку бак-
терій в товщі ставка, інколи спостері-
гається індуктоване цвітіння окремих 
видів водоростей [5]. Масовий розвиток 
дикоростучих водоростей з різних видів 
або індуковане цвітіння, при досягненні  
щільності 8–15 млн. кл/см3, альгостатич-
но діє на бактеріальну мікрофлору, кіль-
кість якої падає до 0,5–1,0 млн кл/см3, а 
колі-титр збільшується до 3–4.

Згідно приведеної схеми (рис. 1.) ін-
тенсифікація масового розвитку дикорос-
тучої аборигенної альгофлори по нашому 
способу [5] відкриває можливість ефек-
тивного знезараження очищеної води 
від патогенної мікрофлори і доочищати 
великі об`єми води від залишкових кон-
центрацій розчинених органічних речо-
вин з БПКповн 15–35 мг О2/дм3 до 3–5 мг 
О2/ дм3. [1].

Внесенням різних культур водорос-
тей в біологічні ставки досягається мож-
ливість управління протікаючими в них 
процесами біологічного самоочищення 
і відновлення якості води. Згідно даних, 
приведених в табл., досягається висока 
якість доочищення стоків в біологічних 
ставках на очисних спорудах м. Черніго-
ва при їх інтенсифікації культурою зеле-
них водоростей. 

Альгалізація ставків культурами водо-
ростей дозволяє інтенсифікувати масовий 
розвиток бактерій і дикоростучих водо-
ростей, що збільшує ефективність очис-
тки в 10–15 разів, відкриває можливість 
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реалізувати природну здатність мікроор-
ганізмів насичувати воду вуглецем та під-
тримувати високу щільність вегетуючих 
водоростей, що прискорює процеси вилу-
чення біогенних елементів.

Внесення в непротічні водоймища або 
в проточні ставки культури зелених во-

доростей Scenedesmus quadricauda 
інгібує розвиток не тільки мікро-
організмів і фітопланктону, але і 
безхребетних. Мінімальне внесення 
культури – 100 мл на 1 м3 очищає-
мої води при щільності водоростей 
Sc. quadricauda в культурі 7–10 млн. 
кл/мл веде до повного освітлення 
води в ставку на протязі 4–6 годин 
(рис. 2.). Загальна кількість бактерій 
в ставку знижується до 500–1000 кл/
см3. Водорості і безхребетні в план-
ктоні ставків, за виключенням роду 
Scenedesmus, відсутні.

В непроточних ставках  в бентосі і 
в планктоні на протязі 8–10 діб веге-
тують водорості Scenedesmus, тоді як 
в проточних – 1–2 доби. Потім спос-
терігається повільний розвиток ін-
ших видів водоростей, збільшується 
біомаса сапрофітної мікрофлори до 
1,5–3,5 млн. кл/см3. Аналогічні ре-
зультати нами були одержані і при 
внесенні в біологічні ставки тільки 
культуральної рідини, на якій ви-
рощувалась культура Scenedesmus 
quadricauda.

Дослідами з водоростями роду 
Scenedesmus нами доведено про 

можливість знезараження стічних вод від 
особливо небезпечних збудників, зокрема 
від вегетативних і спорових форм Bacilla 
anthracis і Bacilla cereus [4].

Встановлено, що Sc. quadricuada ма-
ють не тільки бактерицидні, а і зооста-
тичні властивості за рахунок стійких ви-

Рис. 1. Принципова схема процесу  інтенсифікації 
доочищення стічних вод культурою водоростей Chlorella 
vulgaris, Coelastrum microporum i Ankiskodesnus Braunii

Таблиця 1
Зниження концентрації забруднень в процесі доочищення води в проточних біологічних ставках 

з використанням культур зелених водоростей
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сокомолекулярних хімічних сполук, які 
виділяються водоростями в вигляді про-
дуктів метаболізму в процесі культивуван-
ня. Як показали досліди в лабораторних і 
в промислових умовах, ці сполуки здатні 
довгий час не розкладатися в товщі води. 
Одержані нами дані вказують на те, що 
окремий вид водоростей здатний регулю-
вати зріст і розвиток організмів в природ-
них умовах, що було вперше встановлено 
дослідами С.В. Горюнової і мати інгибую-
чий  вплив на біоценоз біологічного став-
ка в цілому.

Вода, яка очищається в біологічних 
ставках, інтенсифікованих культурою 
водоростей, на виході повторно забруд-
нюються продуктами метаболізму ве-
гетуючих в другому і третьому ставках 
безхребетних (циклопів, дафній, коло-
верток). Біомаса тільки безхребетних на 
виході з другого ставка в травні–вересні 
складає близько 50–70 г/м2 площі ставка. 
БПК5 підвищується до 5–13 мг О2/дм3, за-
мулені частки до 25–35 мг/дм3, колі–титр 
до 0,002. Аналіз проб води на виході з 
третього ставка, згідно оцінки ступеня 
забруднення на показових організмах 
[15], вказує на відсутність токсичних за-
бруднень в очищеній воді. В потоці води, 
яка надходить в річку Білоус переважали 

Brachionus calyciflorus, 
B. urcedaris, Filinia 
longiseta, Daphnia 
magna, D. Longispina. 
Масовий розвиток 
зоопланктону і, особ-
ливо, B. calyciflorus, 
дозволяє стверджува-
ти про порівняно ви-
соку ступінь самоочи-
щення води. Протягом 
3–5 діб процеси само-
очищення та знезара-
ження води повністю 
завершуються.

Але при всіх пере-
вагах запропонованої 
технології очищена 
вода може викорис-
товуватись тільки на 
зрошення, а для ви-
пуску води в природні 

водоймища, по існуючому законодавству, 
потрібна її доочистка і знезараження. 
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Рис. 2. Принципова схема процесу інгібування води культурою 
Scenedesmus quadricauda в проточних біологічних ставках.
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Охорона природи від забруднення 
є однією з найважливіших про-
блем сучасності. Одним з джерел 

забруднень водоймищ є поверхневий 
стік з територій міст та майданчиків про-
мислових підприємств. Зливовий, талий 
та поливально-мийний стік забрудненій 
завислими речовинами неорганічного та 
органічного походження, який характери-
зується високим БСК, вмістом нафтопро-
дуктів та бактеріальними забруднення-
ми. Саме тому зливовий стік відноситься 
до стічних вод які згідно Водного кодексу 
України та Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» 
не допускається скидати у водні об’єкти 
без очистки до діючих гранично  допусти-
мих  концентрацій.

Ступінь та характер забруднення по-
верхневого стоку з території житлових 
масивів та підприємств різноманітні та 
залежать від санітарного стану басейну 
водозбору, рівня благоустрою, а також ін-
тенсивності та тривалості опадів.  

Одним з методів очистки зливових вод 
є метод очистки на біологічних ставках.

Біологічні ставки можуть викорис-
товуватись як самостійні споруди, або в 
сполученні з іншими в якості доочищую-
чої ланки для досягнення глибокої очист-
ки  зливових вод.

Доочищення зливових вод у біостав-
ках, засаджених вищими водяними рос-
линами, має ряд переваг перед іншими 
способами біологічного доочищення, 
завдяки простоті улаштування та мож-

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДОВ ДЛЯ ДООЧИСТКИ 
ДОЖДЕВЫХ ВОД С ТЕРРИТОРИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

И ЖИЛЫХ РАЙОНОВ
Степанченко С.А.

ГИ «УкрНДИводоканалпроект», Киев, Украина

Рассмотрен метод доочистки дождевых вод, основанный на использовании биологичес-
ких прудов. Приведены особенности его использования на реальных объектах Украины.

ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ СТАВКІВ ДЛЯ ДООЧИСТКИ 
ЗЛИВОВИХ ВОД З ТЕРИТОРІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

ТА ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ

Степанченко С.А.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Розглянуто метод доочистки зливових вод, оснований на використанні біологічних 
ставків. Приведені особливості його використання на реальних об’єктах України.

USE OF BIOLOGICAL PONDS FOR POST – TREATMENT 
(AFTERPURIFICATION) OF RAINWATER FROM THE TERRITORIES OF 
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The article deals with the method of afterpurification of rainwater by the use of biological 
ponds. The peculiarities of the method application on the existing facilities are given as the 
examples.
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ливості експлуатації без застосування 
енергоносіїв. Метод екологічно “чистий”, 
рентабельний, надійний в роботі, потре-
бує мінімальної кількості обслуговуючого 
персоналу. 

Біостави це інженерно-технічні спо-
руди, в яких очищення стічних вод від-
бувається в умовах, наближених до 
природного плину фізичних, хімічних, 
біохімічних та інших процесів, що забез-
печують самоочищення поверхневих во-
дойм. 

В теперішній час біостави є розпов-
сюдженим методом очищення стічних 
вод у США, Канаді, Данії, Швеції, Авс-
тралії, Новій Зеландії, Японії, Великоб-
ританії, Франції, Іспанії, Чехії, Словакії, 
Німеччині, Швейцарії, Ізраїлі, Індії, Ки-
таї та ін. Вони споруджуються в різних 
варіантах проточності та різноманітним 
терміном перебування в них стічних вод 
(від 5 до 60 діб). На території України, яка 
має сприятливі метеоумови, біостави ще 
не знайшли широкого поширення в прак-
тиці доочищення зливових вод.

В даній технології доочистки та знеза-
раження дощових вод за допомогою біо-
логічних ставків з ВВР не використову-
ються  хімічні реактиви. Вибір технології, 
яка базується виключно на природних 
факторах, має велику перевагу, оскільки 
при ретельному виконанні може працю-
вати і саморегулюватись без допомоги 
фахівців.

Залежно від призначення розрізняють 
біостави трьох типів:

1) Біостави для біологічного очищення 
попередньо відстояних стічних вод.

2) Біостави як буферні споруди для до-
очищення попередньо біологічно очище-
них стічних вод.

3) Біостави для біологічного доочи-
щення та знезаражування стічних вод. 

Зниження ефективності роботи 
біоставів в Україні можливе в один-два 
зимові місяці при зменшенні температу-
ри навколишнього середовища. В цей пе-
ріод року відповідно збільшується час пе-
ребування зливових вод у біоставу.

Саме вищевикладені переваги біостав-
ків дозволили застосувати їх при доочис-

тці  зливових стоків на поки що декількох 
обєктах  ДІ «УкрНДІводоканалпроектом». 
Одним з таких об’єктів є житловий масив 
в с.Чайки Петропавловської Борщагівки, 
Київської області. Сучасний житловий 
масив відноситься до об’єктів з відносно 
високим ступенем благоустрою та малим 
транспортним навантаженням, що дозво-
ляє використовувати біологічний ставок 
в схемі очистки як споруду регулювання 
та доочистки зливових вод.

Загальна площа території водозбору 
складає – 32 га. Забруднені дощові та талі 
води від доріг, проїздів та газонів житло-
вого масиву в с.Чайки, збираються за-
критою системою дощової каналізації та 
подаються на очисні споруди дощових 
стоків по самопливному колектору 800 
мм довжиною 154 м. Умовно-чисті дощові 
стоки з дахів будинків окремою мережею 

400 мм довжиною 159 м відводяться на 
споруди глибокої доочистки.

Кількість забруднених дощових стоків 
складає 1028 л/сек., а умовно-чистих до-
щових стоків з дахів будинків – 163,5 л/
сек. 

Дощові очисні споруди розташовані 
на двох майданчиках №1 та №2. На май-
данчику №1 розміщуються очисні спо-
руди для очищення забрудненої частини 
дощового стоку, а на майданчику №2 спо-
руди глибокого доочищення. Забруднені 
дощові стоки спочатку спрямовуються до 
колодязя з решітками, де затримується 
змите сміття, потім до розподільчої каме-
ри, де вони розділяються на забруднені та 
умовно-чисті. Забруднені дощові стоки в 
кількості 125 л/с подаються самопливом 
на очисні споруди фірми “АСО Passvant” 
(Німеччина–Україна), де вони проходять 
очищення на піскоуловлювачах та коаліс-
центних сепараторах нафтопродуктів.

Очищені таким чином дощові стоки ра-
зом з умовно-чистими дощовими стоками 
по самопливному колектору Ø1000 мм дов-
жиною 345 м, спрямовуються на майдан-
чик №2, де розміщено споруди глибокого 
доочищення. Глибоке доочищення дощо-
вих вод здійснюється в біоставках з ВВР.

Біоставок з ВВР експлуатується круг-
лий рік. В період вегетації основне наван-
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таження по вилученню забруднень несуть 
стебла та листя, а в холодну пору – коре-
нева система. Процеси знезараження в 
літню і в зимову пору здійснює атомарний 
кисень та органічні виділення – продукти 
метаболізму рослин.

Після ставків з ВВР очищені дощові 
стоки будуть мати такі показники:

 БПК5   – 15 мг/дм3;
 ХПК    – 80 мг/дм3;
 завислі речовини    – 15 мг/дм3;
 нафтопродукти  – 0,3 мг/дм3,

що повністю задовольняє вимоги на скид 
у поверхневі водоймища.

ВВР висаджуються на біоплотах. Для 
засадження ставків використовуються 
вищі водні рослини таких видів (рис. 1):

Загальна площа біоставка з ВВР ста-
новить 0,62 га, об’єм – 14000 м3. 

Біоставок розділено залізобетонною 
стіною на дві секції, кожна шириною 
69,5м, довжиною 44,75 м. Секції роз-
міщені каскадом. Для більш глибокої очис-
тки надходження дощової води в ставок 
передбачається за допомогою перфоро-
ваної труби Ø1000мм, що вкладається на 
дно. Випуск води із першої секції біостав-
ка в другу здійснюється поверхневим пе-
реливом через три переливних колодязя, 
улаштованих біля залізобетонної стіни, 
та потім через отвори влаштовані в стіні 
зливова вода з першої секції потрапляє в 
нижню частину другої секції. Випуск води 

із другої секції біоставка в балку також 
здійснюється поверхневим переливом 
через такі самі переливні колодязі з ви-
пуском  у балку по трубопроводу Ø300 мм. 
Така подача дощової води в ставок та дру-
гу секцію знизу, а відвід з верхніх шарів 
призводить до постійного перемішуван-
ня води та до більш глибокої очистки. Для 
можливості пошарового спорожнення як 
першої так і другої секції біоставка в кож-
ному переливному колодязі встановлено 
глибинні затвори Ø1000 мм на різній гли-
бині. Перший на відмітці 148,0 м, другий  
– 148,16 м, третій – 149,90 м.

Максимальній рівень води складає 3,5 
м (151,50). Для можливості прийняття на 
доочистку наступної порції дощу регулю-
ючий об’єм, який складає 7730 м3, необ-
хідно скинути протягом 48 годин.  Ро-
бочій  об’єм біологічного ставка складає 
6300 м3, що відповідає відносній відмітці 
1,9м (149,90) від дна ставка.

ВВР (вищі водні рослини) засаджують-
ся на біоплоти.

Біоплоти формуються із риболовець-
кої сітки, шириною 4 м та довжиною 4 м, 
розмір вічка 40 х 40 мм. Сітка кріпиться 
до каркасу плота, виготовленого з поліе-
тиленових труб Ø100 мм, він закріплений 
до опор на дні ставка.

Плоти з ВВР в ставку розміщуються на 
відстані 4 м один від одного. 

Для засадження ставків рекомендова-
но використовувати вищі водні рослини 
таких видів: рогоз широколистий, рогоз 
вузьколистий – в першій секції біоставка; 
комиш озерний – в другій.

На кожному 1 м2 висаджується по 9–12 
рослин рогозу в першому та очерету в дру-
гому ставку, що рівномірно розміщуються 
за всією площею.

В перший рік щільність посадки складе 
9–12 рослин/м2, а на другий рік сформуєть-
ся природна рослинна ніша: очерет озер-
ний – 80–100 рослин/м2, рогоз широколис-
тий і вузьколистий – 25–35 рослин/м2.

Кращий час заповнення басейну – ран-
ня весна або рання осінь.

Матеріал для висадження викопується 
з природних заростей в заболочених міс-
цях або біля озер. Рослини підбираються 

Рис.1.  Вищі водні рослини:
а) рогіз широколистий (Typha latifolia L.); 
б) рогіз вузьколистий (Т. angustifolia L.);
в) комиш озерний (Scirpus lacustris L.)
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таким чином, щоб у вибраній популяції 
було більше рослин з 5–6 розвиненими 
листками та 3–5 сплячими бруньками ве-
гетативних стріл.

При визначенні площ, вибраних для 
забору рослин, необхідно отримати дозвіл 
на викопування в адміністрації, на тери-
торії якої знаходиться ділянка з тим, щоб 
місцеві органи мали змогу прослідкувати, 
яку шкоду нанесено навколишньому се-
редовищу, щоб зацікавлена організація 
рекультивувала цю територію.

Висадження рослин проводиться в 
весінній період (квітень, травень) або в 
пізній осінній (жовтень–грудень), але при 
температурі не менше 5–8°С.

Біоставок з ВВР відзначається знач-
ною окислювальною спроможністю за-
вдяки високій концентрації активного 

мулу, який створює плівку (перифітон) на 
поверхні рослин, занурених у воду, зна-
ходячись з ними в стані симбіотичної 
взаємодії; перебуває в зваженому стані в 
вигляді пластівців, а також утворює шар 
придонних відкладень, в якому проходить 
активний процес анаеробного розкладан-
ня органічних забруднень.

Маючи значний об’єм, біоставок має 
велику буферність, і при різких коливан-
нях витрат води та вихідної концентра-
ції забруднень не знижує ефективності 
очистки. Тому він являє собою споруду 
підвищеної надійності. Завдяки про-
стоті експлуатації, ставок вимагає менше 
кваліфікованого нагляду.

Термін експлуатації біологічних став-
ків з ВВР по глибокому доочищенню до-
щових вод – до 20 років.
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Проблема обезвоживания осадков 
на предприятиях водно-канали-
зационного хозяйства и других 

промышленных предприятиях на се-
годняшний день является особенно ак-
туальной. Большинство канализацион-
ных очистных сооружений построенные 
20–30 лет назад, работают с превышаю-
щей проектные показатели нагрузкой и 
нуждаются в реконструкциях. Тяжелое 
материальное положение коммуналь-
ных и промышленных предприятий не 
позволяет приобретать дорогостоящее 
оборудование. Большая эффективность 
и простота в эксплуатации ленточных 
фильтр-прессов позволила применить 
их при реконструкции цеха механичес-
кого обезвоживания канализационных 
очистных сооружений Трипольского 
промузла в Киевской области.

Канализационные очистные сооруже-
ния Трипольского промузла были постро-
ены по проекту ГИ «УкрНИИводоканалп-
роект» и введены в эксплуатацию в 1980г. 
На канализационных очистных сооруже-
ниях производится очистка двух потоков 
сточных вод – стоков картонно-бумаж-
ного комбината и промбытовых стоков 
комбината и г. Обухова. В существующем 
цехе мехобезвоживания осадка были пре-
дусмотрены две линии: линия обезвожи-
вания осадка картонной фабрики в ко-
личестве 680 м3/сут влажностью 97% и 
линия стабилизированного уплотненного 
осадка промбытовых стоков влажностью 
97% в количестве 568 м3/сут. На каждой 
линии было установлено по три вакуум-
фильтра БсхОУ-40-3,4. Нагрузки на ва-
куум-фильтры были приняты: по осадку 
промбытовых стоков – 15  кг/м2·час, по 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ФИЛЬТР-ПРЕССОВ ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД

Гороховская О.И.,  Краток  С.Н.
ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Рассмотрено применение ленточных фильтр-прессов при реконструкции цеха механи-
ческого обезвоживания осадка канализационных очистных сооружений Трипольского 
промузла.

ВИКОРИСТАННЯ СТРІЧКОВИХ ФІЛЬТР-ПРЕСІВ ДЛЯ МЕХАНІЧНОГО 
ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД

Гороховска О.Й.,  Краток  С.М.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Розглянуто використання стрічкових фільтр-пресів при реконструкції цеху механіч-
ного    зневоднення осадів каналізаційних очисних споруд Трипільского промвузла.

APPLICATION THE BAND FILTER-PRESSES FOR THE MECHANICAL 
DEHYDRATION THE DEPOSITS OF SEWAGE

Gorohovskaya O., Kratok S.
SI “UkrRDIwaterchannelproject”, Kiev, Ukraine

It is considered  an application the band filter-presses at reconstruction the shop of mechanical 
dehydration the deposits of sewer treatment facilities of  Tripol’e’s industrial unit.
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осадку картонной фабрики – 20 кг/м2·час. 
Промывка осадка перед обезвоживанием 
не проводилась. Обработка осадка пром-
бытовых стоков по проекту предусматри-
валось растворами сернокислого железа и 
известью. Дозы реагентов принималось: 
сернокислое железо – 2,5% от веса сухого 
вещества, известь – 5%. Осадок картон-
ной фабрики обрабатывался только из-
вестью дозой 10% от веса сухого вещест-
ва. Фактически осадки обезвоживались 
без кондиционирования. Объем осадка 
картонной фабрики превысил расчетный 
и дополнительное обезвоживание осадка 
картонной фабрики осуществлялось пу-
тем его промежуточного складирования 
на свободной территории вокруг очист-
ных сооружений перед вывозкой на по-
лигон захоронения. Промбытовой осадок 
складировался на иловых площадках. Из-
за плохой водоотдачи промбытовой оса-
док недостаточно обезвоживался как на 
вакуум-фильтрах, так и на иловых пло-
щадках.

В 2004 г. ГИ «УкрНИИводоканалпроект» 
была выполнена рабочая документация 
реконструкции цеха мехобезвоживания 
с заменой вакуум-фильтров ленточны-
ми фильтр-прессами с предварительной 
обработкой осадка эффективными фло-
кулянтами. По заданию количество осад-
ка ККБК, подлежащее обезвоживанию 
достигло, 850 м3/сут при концентрации 
62,5 кг/м3 (92,7 т по сухому веществу). 
Проектом принято обезвоживание осадка 
на ленточных фильтр-прессах ЛМНв-2-
1Г-001 Бердичевского завода ОАО “Про-
гресс” производительностью до 24 м3/
час, N=1,5кВт. Предусмотрена установка 
четырех фильтр-прессов (3 рабочих и 1 
резервный). Фильтр-пресс предназначен 
для непрерывного обезвоживания осад-
ка сточных вод методом фильтрации под 
давлением через сита.

Фильтр-прессы ленточные относят-
ся к валковым аппаратам, где предвари-
тельно подготовленный исходный осадок 
распределяется между фильтровальными 
полотнами и прокатывается между вал-
ками различного диаметра, в результа-
те чего из него удаляется влага. Ширина 

ленты 2,0 м. Совместно с фильтр-прес-
сами приобретены регулируемые шнеко-
вые насосы-дозаторы осадка BN30-6LT с 
мацераторами производительностью 6
25 м3/час, напором 40 м мощностью 7,7 
кВт, промывной насос производительнос-
тью 40 м3/час напором 50 м мощностью 
4,8 кВт, регулируемый шнековый насос-
дозатор флокулянта производительнос-
тью 2,2 м3/час, напором 40м мощностью 
0,75 кВт, бак-флокулятор, компрессор 2,2 
м3/мин, давлением 8 кгс/см2 мощностью 
1,1 кВт, питающий пневмоцилиндры сис-
темы натяжения и коррекции лент.

Уплотненный осадок ККБК поступает 
из иловой насосной станции влажностью 
93,8%. На каждый фильтр-пресс осадок 
подается своим насосом-дозатором. Сме-
шение осадка с 0,1% раствор флокулянта 
производится в смесителе, откуда смесь 
осадка и флокулянта самотеком подает-
ся на фильтр-пресс, обеспечивающий 
влажность кэка до 75%. Промывка лент 
фильтр-пресса производится техничес-
кой водой, подаваемой промывным на-
сосом. Фильтр-пресс комплектуется ком-
прессором, питающим пневмоцилиндры 
системы натяжения лент. Схема разме-
щение оборудование в машинном зале 
приведена на рис. 1.

Приготовление раствора флокулянта 
производится в помещении вакуум-на-
сосов, где на месте демонтируемого ва-
куум-насоса устанавливаются 2 станции 
приготовления флокулянта Poludos- 4000 
(рис. 2) . Расчетная доза флокулянта – 4 
кг/т сухого вещества.

Концентрированный раствор (0,2–
0,3%) готовится в этих станциях путем 
растворения порошка питьевой водой и 
перекачивается комплектуемыми фир-
мой насосами-дозаторами флокулянта; 
на панели разбавления концентрация 
раствора снижается до 0,1% (с помощью 
технической воды); раствор флокулянта 
подается в смеситель каждого фильтр-
пресса. Мешки с флокулянтом (по 25 кг) 
хранятся в том же помещении. Обезвожен-
ный осадок (кэк) транспортером выводит-
ся за пределы здания, откуда вывозится 
на полигон. Весь процесс обезвоживания 
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автоматизирован и управляется с панели 
управления фильтр-прессом. Количест-
во аэробно стабилизированного осадка 
промбытовых стоков составляет 380 м3/
сут (10,8 т/сут по сухому веществу).

 На линии обезвоживания промбытово-
го осадка устанавливается два ленточных 
фильтр-пресса (1 рабочий, 1 резервный) 
BS-251 фирмы «Huber» производитель-
ностью до 25 м3/ч. Вспомогательное обо-

рудование – идентично установленному 
на осадке ККБК.

В настоящее время все новое оборудо-
вание работает, обеспечивая влажность 
промбытового кэка до 70%, а кэка ККБК 
– до 75%. Таким образом применение лен-
точных фильтр-прессов позволило решить 
проблемы обезвоживания осадков без зна-
чительных капиталовложений в строи-
тельство дополнительных сооружений.

Рис.1. Размещение оборудования в машинном зале
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Рис. 2. Узел приготовления коагулянта
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Общая проблема городов, населен-
ных пунктов и промышленных 
предприятий Украины – накоп-

ленные объемы осадков сточных  вод . Для 
страны годовой прирост объемов осадков 
составляет около 40 млн.т, для размеще-
ния которых требуется 120 га/год при-
родных земель[1].

Наличие в составе ОСВ  органической 
и минеральной составляющей, бакте-
риальных загрязнений и токсичных ве-
ществ (тяжелые металлы), обуславливает 
ограниченное их использование и неэф-
фективность существующих методов ути-
лизации. Эти концентрированные отходы 
в жидком или обезвоженном виде хранят-
ся под открытым небом, сбрасываются в 
карьеры , овраги и  загрязняют окружа-
ющую среду. Переполненные иловые пло-

щадки и пруды,  являются источниками 
загрязнения атмосферы и гидросферы, 
создают экологическую и социальную на-
пряженность на прилегающих террито-
риях. Поэтому, проблема утилизации ОСВ 
в Украине является крайне актуальной. 

Эта проблема отражена в ряде Зако-
нов Украины, обязывающих производи-
телей отходов избавляться от них. При 
этом игнорируется сам факт отсутствия 
технологий по их утилизации [2,3].

Технологическая политика в области 
утилизации осадков городских сточных 
вод в настоящее время приобретает все 
большее значение для государств, ко-
торые намерены присоединиться к Ев-
ропейскому Союзу. Нормативные доку-
менты ЕС в области утилизации осадков 
намного жестче, чем в странах СНГ [4]. В 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ДЕПОНИРОВАННЫХ ОСАДКОВ 
СТОЧНЫХ ВОД В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ

Дрозд Г.Я.
Луганский национальный аграрный университет, г.Луганск, Украина

Дан анализ проблемы накопленных осадков сточных вод (ОСВ) и выносится на обсуж-
дение вопрос об их размещении в окружающей среде путем вовлечения в хозяйствен-
ный оборот.

ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ДЕПОНОВАНИХ ОСАДІВ 
СТІЧНИХ ВОД В ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБОРОТ

Дрозд Г.Я.
Луганський національний аграрний університет, м. Луганськ, Україна

Проаналізовано проблему накопичених осадів стічних вод (ОСВ) і виноситься на обгово-
рення питання про їх розміщення в навколишньому середовищі шляхом залучення до 
господарського обороту.

SUGGESTION ON INVOLVING OF THE DEPOSITED FALLOUTS OF 
SEWAGES  IN AN ECONOMIC TURN

Drozd G.Ya.
Lugansk national agrarian university, Lugansk, Ukraine

The analysis of problem of the accumulated fallouts of sewages  is given and a question darts 
out on a discussion about their placing in an environment by engaging in an economic turn.
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мировой практике используются следую-
щие основные методы утилизации ОСВ: 
сжигание, сброс в океан, на контролиру-
емые свалки, применение в сельском хо-
зяйстве (табл.1) [4]. 

Как следует из таблицы, в Европей-
ской практике наблюдается тенденция 
к ликвидации складирования осадков и 
увеличению доли их сельскохозяйствен-
ного использования.

Для сравнения, в Украине использует-
ся практически один способ утилизации 
осадков – складирование (>95%) и 1– 5% 
– в сельском хозяйстве.

Директивные документы ЕС регламен-
тируют применение ОСВ в зависимос-
ти от способа их переработки (обычной 
или углубленной) в следующих областях:  
пастбища, кормовые культуры,  с/х поля, 
выращивание фруктов и овощей, сады, 
виноградники, парки, зоны отдыха, леса, 
восстанавливаемые территории. В бли-
жайшее время Европейский Союз намерен 
внести изменения в директиву 86/278/ЕС 
по охране окружающей среды, особенно 
почв, при использовании ОСВ в сельском 
хозяйстве. Единственно возможным спо-
собом переработки ОСВ остается терми-
ческая утилизация. Однако  в директиве 
2000/76/ЕС указаны очень жесткие нор-
мативы по эмиссии вредных веществ в ды-
мовых газах. В настоящее время вследс-
твие очень высоких экономических затрат 
на сжигание ОСВ и особенно на очистку 
газовых выбросов, в Украине невозможно 
использовать современные термические 
способы утилизации ОСВ [4].

Исходя из того, что основная опасность 
при складировании осадков заключается 

в миграции из них тяжелых металлов (ТМ) 
в почву и водоемы, представляет интерес  
проанализировать основные факторы, 
определяющие этот процесс.

В санитарно-гигиеническом отноше-
нии опасность представ-
ляет не столько концент-
рация тяжелых металлов, 
сколько значение раство-
римости их солей, которая 
зависит от температуры, 
рН среды и массообмен-
ных процессов.

Поэтому с точки зре-
ния экологической бе-
зопасности возможны 
следующие подходы к ог-

раничению миграции токсичных веществ 
из осадков в окружающую среду (табл. 2):

Таблица 2 
Способы ограничения миграции ТМ из ОСВ

пассивация тяжелых металлов – по-
вышение щелочности осадков для 
снижения растворимости металлов;
изоляция  частиц осадка водонепро-
ницаемыми пленками;
максимальное уплотнение осадков 
для снижения выщелачивания ток-
сичных веществ, уменьшение филь-
трационных и диффузионных про-
цессов;
увеличение химической стойкости 
путем спекания и остекловывания 
частиц осадка;
предотвращение увлажнения;
комплексные мероприятия по изо-
ляции осадков от окружающей сре-
ды.

По нашим данным [2], в Украине толь-
ко 1/3 объемов накопленных осадков в 
соответствии с международными требо-
ваниями (табл. 3,4) может иметь сельско-
хозяйственное использование.

Регламентация требований к содержа-
нию тяжелых металлов в ОСВ националь-
ными стандартами зарубежных стран 
дает зеленый свет для использования  ими 
более 55% осадков в сельском хозяйстве 

•

•

•

•

•
•

Способы утилизации Объем в 1998 г., % Объем в 2005 г., %

Складирование 48 10

Использование 
в сельском хозяйстве

32 45

Сжигание 13 38

Компостирование 2 7

Сброс в море 5 0

Таблица 1
Способы утилизации осадков сточных вод в странах ЕС
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(табл.3). Отсутствие таких нормативных 
документов в Украине обуславливает нашу 
отсталость в утилизации ОСВ в сельскохо-
зяйственной сфере хозяйствования.

Остальные ОСВ для своей утилизации 
требуют определенного подхода. Исходя 

из химических и физико-механических 
свойств депонированных ОСВ  и  данных 
лабораторных исследований (рис.1–3) ус-
тановлено, что они могут служить сырь-
евой базой для производства ряда строи-
тельных материалов [5].

Таблица 3
Требования к содержанию тяжелых металлов в осадках сточных вод, используемых 

для удобрений (мг/кг сухого вещества) в некоторых странах

Таблица 4
Химический состав осадков сточных вод г. Луганска
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Накопленные ОСВ представляют со-
бой крупнотоннажный отход, поэтому 
разработанные технологии  сориентиро-
ваны на их утилизацию в крупнотоннаж-
ную строительную продукцию.

Исходя из минимизации миграции 
вредных веществ в окружающую среду и  
положения  максимальном уплотнении 
массы осадка с одновременной изоляцией 
частиц водонепроницаемыми пленками,  
в качестве  которых можно  использовать 
органические вяжущие, в частности, би-
тум, то этим требованиям наиболее пол-

но удовлетворяет асфальтобетон. Этот же 
материал определяет и наиболее рацио-
нальную область его использования – до-
рожную одежду.

Проведенными исследованиями уста-
новлено, что асфальтобетон состава:  ще-
бень = 25 30%;  песок = 63 68%;  напол-
нитель – ОСВ = 7 9%;  вяжущее – битум 
БНД 60/90 – удовлетворяет требованиям 
ДСТУ Б В.2.7-119-2003 «Смеси асфаль-
тобетонные и асфальтобетон дорожный 
и аэродромный. Технические условия» и 
имеет следующие характеристики:

Рис. 3. Гранулометрический состав сухих осадков КОС г. Луганска 1990 и 2003 годов образования

Рис. 1. Осадок естественной влажности Рис. 2. ОСВ с различным зерновым составом
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Коэффициент диффузии ионов тяже-
лых металлов из асфальтобетона нахо-
дится в диапазоне (2,5÷2,8)·10–14 м2/с.

Экспериментальная апробация ас-
фальтобетона проведена на участке стро-
ящейся дороги (обход) в г. Луганске и  при 
устройстве дорожного покрытия гаража 
для дорожной техники в 2005–06 гг.

Технология приготовления асфальто-
бетонной смеси с наполнителем из ОСВ и 
производство укладки дорожной одежды 
– традиционные (рис.4, а–з).

Способ утилизации защищен патен-
тами [6,7]. Его экономическая эффектив-
ность заключается в снижении стоимос-
ти 1м3 асфальтобетона на 4–6% за счет 
замены минерального порошка на ОСВ. 
Экологическая эффективность – утили-
зация в 1м3 асфальтобетона  200кг сухого 
осадка и  снижение платы за размещение 

Характеристики Требования ДСТУ Б 
В.2.7-119-2003

объемный вес, 
т/м3     –    2,27;

2,2÷2,4

водонасыщение, %     
–     2,98;

2,5÷6,0

набухание, %               
–     0,7;

< 1,5

сопротивление сжатию, МПа:
R20° =    7,6 > 2,0
R50° =    2,2 > 1,1
Rвод =    7,3 –

Рис. 4. Основные этапы утилизации ОСВ в дорожное строительство:
а) разработка буртов осадка; б) погрузка осадка и доставка к месту просева и сушки; в) асфальтобетонная 

смесь после АБЗ доставляется на дорогу; г) разравнивание смеси автогрейдером; д) подготовка подсти-
лающего слоя; е) укатка подстилающего слоя; ж) так выглядит подготовленное основание;  з) фрагмент 

дорожного покрытия из асфальтобетона с осадком.
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№ Содержание 
осадка, %

Средняя плот-
ность, ρср, т/м3

Пористость, 
По, %

Теплопро-
вод-ность, λ, 

Вт/м·К

Предел прочности при 
сжатии, Rсж, 

Мпа
1 без добавки 2,08 16,4 0,99 12,2
2 10 2,0 20,0 0,94 13,3
3 20 1,82 27,2 0,84 12,0
4 30 1,70 29,2 0,80 10,2
5 40 1,61 31,6 0,78 9,75
6 50 1,56 37,6 0,70 9,4
7 60 1,50 40,0 0,67 9,25
8 70 1,41 43,5 0,62 9,0
9 80 1,28 48,8 0,55 8,75

Таблица 4
Основные свойства керамического черепка

Рис. 5. Основные этапы утилизации ОСВ в керамические изделия:
а) разработка лежалых осадков на площадке складирования; б) подача осадка в бункер смесителя; 

в) прессование и резка сырца; г) сушка сырца; д) загрузка высушенного сырца в печь; е) выгрузка обож-
женного кирпича; ж), з) экспериментальная партия кирпича с добавкой ОСВ.
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отходов. Наблюдение  в течение 4 лет за 
экспериментальными  участками под-
твердило высокое качество покрытия. 

 Другая область применения осадков 
– использование их в производстве стро-
ительной керамики. Это модификация 
существующего способа сжигания, в ко-
тором устраняется проблема дальнейшей 
утилизации золы, путем ее спекания и 
формовки строительного камня.

В лабораторных условиях экспери-
менты проводились на 2х сырьевых ком-
понентах: глине Алчевского карьера и 
отходах углеобогащения. Выгорающими 
добавками служил в обоих случаях осадок 
канализационных очистных сооружений 
г. Луганска.

Образцы формовали одинаковой плас-
тичности. Сушку производили по режи-
му:

подъем температуры до 90° – 4 часа
сушка при температуре 90° –  2 часа
снижение температуры до 30° – 2 часа
Образцы обжигали при температуре 

950 °С по режиму 1,5+2+3 часа
Опытно-промышленная партия кера-

мического кирпича выпущена  Луганс-
ким кирпичным заводом. Сырьевая мас-
са – отходы углеобогащения Луганской 
ЦОФ – 70% и ОСВ – 30% (рис. 5, а–з).

Характеристика полученного кирпи-
ча:

Rпр = 120÷175 кг/см2; морозостой-
кость 15–25 циклов, что соответс-
твует требованиям стандарта ДСТУ 
Б В.2.7-42–97.

Тяжелые металлы в процессе 
высокотемпературного обжига ос-
текловываются, что делает кирпич 
экологически чистым и безопасным 
материалом.

Регулируя количество добавки 
ОСВ и качество сырьевой смеси 
можно получать различные виды 
строительной керамики с задан-
ными полезными свойствами [8]. 
Перспективным является получе-
ние керамзита, необходимого как 
в строительстве, так и в самих тех-
нологиях очистки воды и газа. Не-
обходимо отметить, что при введе-

•
•
•

нии в керамическую массу выгорающей  
добавки ОСВ происходит снижение тем-
пературы обжига кирпича на 50–100 °С. 
Получаемый кирпич на 5–10% дешевле 
традиционного. В экологическом отноше-
нии технология позволяет утилизировать 
30–40, а теоретически до 80% ОСВ.

Еще одно крупнотоннажное направ-
ление утилизации ОСВ – получение био-
гумуса с помощью вермикультуры. Отра-
ботанная нами  технология утилизации 
отходов животноводства с помощью ком-
постного червя «Старатель» в настоящее 
время  адаптируется к субстратам на ос-
нове ОСВ различных  канализационных 
очистных станций (рис.6,7). 

Рис.7. Конечный продукт вермикомпостирования – 
биогумус

Рис.6. Вермикомпостирование ОСВ 
по технологии «активная гряда»
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Исходя из потребности Украины в ор-
ганических удобрениях в объеме не менее 
30 млн. т, получаемый биогумус несом-
ненно найдет своего потребителя.

Для очистных станций сезонного 
действия , работающих в курортных зо-
нах на хозяйственно- бытовых стоках , 
имеющих малую производительность и 
незначительный объем образующихся 
осадков возможно использование осадка 
как компонента субстрата для выращи-
вания грибов (рис.8).

Экспериментальное подтверждение 
разработанных технологий свидетельс-
твует об их технической, экономической 
и экологической эффективности и воз-
можности решить важнейшую  проблему 
защиты окружающей природной среды 
от техногенной нагрузки. Решение про-
блемы утилизации осадков сточных вод 
важно не только с экологической точки 

зрения, но оно определяет и уровень ци-
вилизованности государства.

Уровень технологии предприятий по 
очистке сточных вод   оценивается  значе-
нием коэффициента безотходности – КБ:

 

где  – коэффициенты ис-
пользования твердой, жидкой и газовой 
фазы осадков.

Из современного регионального опы-
та:

 

Исходя из того, что безотходным 
технологиям соответствует значение – 
КБ ≥95%;   КБ = 75–94% – малоотходные;  
КБ < 75% – многоотходные технологии, 

Рис. 8. Выращивание гриба вешенки на субстрате солома+ОСВ



ЕТЕВК-2009

234

то при увеличении  до 100% (полная ути-
лизация осадков по предлагаемым тех-
нологиям)  и  повышении значения КБ

Г 

(получение биогаза) отечественные мно-
гоотходные технологии очистки сточных 
вод будут переведены в разряд малоот-
ходных. А это переход страны в ранг ци-
вилизованных держав.

Однако для принципиально нового 
подхода по вовлечению ОСВ в хозяйствен-
ный оборот необходимы согласованные 
действия всех заинтересованных участ-
ников: производителей и потребителей 
отходов, санитарно – экологических орга-
низаций и органов местного самоуправ-
ления. При этом необходимо  норматив-
но- техническое сопровождение процесса  
и принятие соответствующих стимулиру-
ющих законодательных актов.
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Сети водоотведения – являются зве-
ном канализация – системы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивающей экологическую безопас-
ность технического и хозяйственно-пить-
евого водопользования. Но, в то же время, 
сооружения водоотведения являются и 
крупномасштабными техническими объ-
ектами, которые оказывают интенсив-
ную техногенную нагрузку на окружаю-
щую природную среду, нередко становясь 
источником значимой экологической 
опасности для городских регионов. На-
пример, постоянные аварии на трубопро-

водах водоотведения, приводят не только 
к разрушению самих сооружений, но и к 
загрязнению подземного пространства 
городов и объектов гидросферы (в мень-
шей степени атмосферы) токсичными со-
единениями [1–4].

Одной из наиболее острых проблем 
эксплуатационной надежности и техно-
генной безопасности бетонных трубоп-
роводов водоотведения является микро-
биологическая коррозия бетона сводовой 
части самотечных коллекторов, которая 
происходит в результате биогенной сер-
нокислотной агрессии и снижает долго-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
В СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Юрченко В.А.
УГНИИ «УкрВОДЕО», г. Харьков, Украина

С помощью методики, разработанной в УГНИИ «УкрВОДГЕО», проведена количест-
венная оценка эффективности покрытий различного химического состава в защите 
бетона от биогенной сернокислотной агрессии. По результатам испытаний установ-
лены покрытия, надежно повышающие долговечность бетонных канализационных се-
тей и сооружений на них.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСТУ БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ В МЕ-
РЕЖАХ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ

Юрченко В.О.
УДНДІ «Укрводео», м. Харків, Україна

За допомогою методики, розробленої в УДНДІ «Укрводео», проведена кількісна оцінка 
ефективності покриттів різного хімічного складу в захисті бетону від біогенної сірча-
нокислотної агресії. За результатами випробувань установлені покриття, що надій-
но підвищують довговічність бетонних каналізаційних мереж і споруд на них.

ESTIMATION OF EFFICIENCY OF PROTECTION OF CONCRETE DESIGNS 
IN NETWORKS OF WATER REMOVAL BY POLYMERIC COVERINGS

Jurchenko V.A.
«UkrVODGEO», Kharkov, Ukraine

With the help of the method developed in UDNDI «UkrVODGEO», quantitative efficiency 
estimation of coverings of various chemical composition in protection of concrete from biogenic 
sulphuric acid  aggressions has been carried out. By results of tests the coverings reliably 
increasing durability of concrete sewer networks and constructions on them are established.
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вечность этих объектов с планируемых 
50 до 10–15 лет. Согласно статистическим 
данным, 74 % аварий на железобетонных 
трубопроводах водоотведения (главным 
образом крупномасштабных сооружений 
– бассейновых и главных коллекторов) 
вызваны именно таким видом коррози-
онного разрушения [1, 2, 4].

Одним из наиболее перспективных 
мероприятий, повышающих экологичес-
кую безопасность и надежность бетонных 
трубопроводов водоотведения, реализуе-
мое как на этапе эксплуатации, так и на 
этапах проектирования и строительства 
этих объектов, является защита бетона 
гидроизоляционными антикоррозийны-
ми органическими и неорганическими 
материалами.

В настоящее время рынок предлагает 
для защиты сооружений от агрессивных 
сред широчайший спектр различных ма-
териалов – покрытия, пропитки, облицов-
ка и т.д. Однако эксплуатационные среды 
в канализационных сетях настолько спе-
цифичны, что материалы, обладающие 
отличными противокоррозионными и 
кислотоупорными характеристиками, в 
этих объектах часто оказываются не эф-
фективными и быстро разрушаются.

Цель настоящей работы – выбор оп-
тимального покрытия для эффективной 
защиты бетона от биогенной сернокис-
лотной агрессии в сетях водоотведения, с 
учетом технологических, эксплуатацион-
ных и экономических характеристик.

Количественное определение эффек-
тивности защиты бетона различными 
видами покрытий и пропиток основано 
на аналитическом установлении диф-
фузии серной кислоты через материал и 
количественной оценке активности этой 
диффузии, выполняемой по методике, 
разработанной в УГНИИ «УкрВОДГЕО». 
Методика основана на лабораторном 
физико-химическом исследовании стан-
дартных бетонных балочек, защищен-
ных покрытиями, после их экспозиции 
в канализационных сетях в течение 3–4 
мес. Экспозиция образцов бетона, защи-
щенного покрытиями, производится при 
подвешивании на сводовой части учас-

тка канализационной сети г. Харькова с 
экстремально высокими концентрация-
ми сероводорода в атмосфере подсводо-
вого пространства (до 80 мг/м3), а, сле-
довательно, – с экстремально высокой 
биогенной сернокислотной агрессией на 
сводовой части трубопровода. Количес-
тво опытных балочек, экспонируемых 
в коллекторе – 3, контрольный образец 
(хранящийся в лаборатории) – 1. Установ-
ление диффузии H2SО4 через покрытие 
и ее количественная оценка проводится 
потенциометрически – определением рН 
пленочной конденсатной влаги на повер-
хности балочек с помощью твердофазно-
го электрода (коррозиметра бетона). Если 
покрытие допускает диффузию серной 
кислоты, то продукты взаимодействия 
серной кислоты с компонентами бетона 
(главным образом цементными гидра-
тами), имеющими коэффициент расши-
рения на порядок выше, чем сам бетон, 
неизбежно разрушат покрытие изнутри. 
Количество необходимых измерений на 
каждой грани обосновано статистически 
(не менее 14).

При помощи экспериментально уста-
новленных зависимостей и разработан-
ных математических моделей проводится 
расчет надежности, а также прогнозного 
срока долговечности покрытия или про-
питки в условиях наиболее активной кор-
розионной агрессии и концентрации се-
роводорода, при которой испытываемый 
материал не будет разрушен на протяже-
нии заданного времени.

Расчет эксплуатационной долговеч-
ности защитного покрытия выполняется 
на основании экспериментально установ-
ленной зависимости:

 (1)

где t – прогнозный срок эксплуатации пок-
рытия (время наработки на отказ), сут; 
V – скорость накопления протонов в кон-
денсатной влаге на поверхности бетона в 
проведенном контрольном эксперимен-
те, в том же диапазоне изменения зна-
чений рН, что и в опытном испытуемом 
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образце; V
o
 – скорость накопления прото-

нов в бетоне под испытуемым покрытием, 
г-экв/дм3·сут; 45 – продолжительность 
экспозиции, необходимая для достиже-
ния рН конденсатной влаги значения 4,5 
(в таких условиях происходит наиболее 
сильное расширение продуктов коррозии 
и  разрыв покрытия) в проведенном конт-
рольном эксперименте, сут.

Активность коррозионных процессов на 
своде зависит от концентрации сероводо-
рода в атмосфере подсводового пространс-
тва [1, 2, 4]. Чем выше концентрация серо-
водорода, тем выше концентрация серной 
кислоты, образуемой бактериями при его 
окислении на поверхности бетонного сво-
да. Расчетная формула для определения 
концентрации сероводорода в атмосфере 
сооружения, при которой исследуемое пок-
рытие сохранит требуемую долговечность:

 
(2)

где C
H2S

  – концентрация сероводорода в 
атмосфере объекта канализации (мг/м3), 
в котором бетон  защищен исследуемым 
покрытием, имеющим требуемую долго-
вечность;

C
H2SO4

  – концентрация серной кисло-
ты в пленочной конденсатной влаге на 
поверхности бетона, подвергающегося 
воздействию биогенной сернокислотной 
агрессии, мг/дм3;

tреальн – реальная долговечность покры-
тия, сут;

tтреб – требуемая долговечность покры-
тия, сут.

Колебания C
H2S

 в атмосфере реаль-
ных объектов канализации составляют 

 .
С помощью данной методики лабо-

раторией микробиологических проблем 

водохозяйственных сооружений УГНИИ 
«УкрВОДГЕО» проведены испытания 44 
органических и 9 неорганических (53 ви-
дов) коммерческих покрытий и пропиток, 
которые по основному компоненту, вхо-
дящему в состав материала, были разде-
лены на 9 групп (рис.). Большинство этих 
покрытий (кроме полиэтилена) наносятся 
обмазыванием и распылением, что явля-
ется очень экономичным и технологич-
ным, особенно при ремонтных работах 
на сетях.

Покрытия на основе полиэфирных 
лаков были представлены 5 видами ком-
мерческого покрытия фирмы “Адгезив”. 
Покрытия этого состава даже при четы-
рехслойном нанесении проявило очень 
низкую эффективность в защите бетона. 
Через 1–2 месяца экспозиции они уже 
имели внешние разрывы в виде язв, т. е. 
допускали диффузию серной кислоты. 

Покрытия на основе полиуретана 
были представлены коммерческими пок-
рытиями Элакор ПУ, Максил Флекс + Мак-
суретан, покрытием STO Pox KU180, пок-
рытием, изготовляемым НПФ «Лаурит» 
и полиуретаном без добавок. Эффектив-
ность этих покрытий в защите бетона 
была значительно выше.

При испытании покрытий на основе 
полиэтилена были исследованы образцы 
первичного полиэтилена высокого давле-
ния, который изготавливают в г. Донецке, 
и вторичный полиэтилен, который изго-
тавливают в г. Харькове. Листы полиэти-
лена с анкерными ребрами были исполь-
зованы для защиты канализационных 
шахт и камер. Продолжительность их 
эксплуатации к настоящему времени со-
ставляет более 7 лет. За это время они не 
подверглись коррозионному разрушению 
и обеспечили надежную защиту бетона. 

Покрытия на основе эпоксидных ком-
позиций были представлены следующи-
ми материалами: вариантами эпоксид-
ных композиций, которые рекомендует 
СНиП, а также Максил Флекс, Макс Фло-
мат, фторэпоксидными композициями 
ФЛК-2, ФЛК-ПАсп, ФЛК-3, ФЛК ПА. Пер-
вые три материала обеспечивали очень 
слабую защиту бетона и разрушались 
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через 2–3 мес. экспозиции. Фторэпок-
сидные композиции (производство  ООО 
«НПФ ФЬЮЛЭК», г. С-Петербург) прояви-
ли значительно более высокую долговеч-
ность, особенно ФЛК-2.

Покрытия на основе битума были 
представлены образцами битумно-
полимерных композиций FLEXІGUM 
(производство Израиля, Канады и Тур-
кменистана) и покрытиями из битумно-
каменноугольной смолы (г. Харьков). Эти 
материалы при большой толщине слоя 
(4–6 мм) обеспечивали надежную защиту 
бетон. Однако, они имели очень низкую 
адгезию к бетону, были крайне липкими 
и рыхлыми, что делает их использование 
в трубопроводах водоотведения весьма 
проблематичными.

Защитные покрытия на основе цемен-
та были представлены смесями “Каль-
матрон”, Elasto Bіtumstel. Эти материалы 
содержат в качестве основного компонен-
та цемент – именно тот компонент ком-
позиции бетона, который подвергается 
биогенной сернокислотной агрессии. 
Поэтому данные покрытия интенсив-
но корродировали при экспозиции в се-
тях водоотведения и допускали глубокую 

диффузию биогенных кислот в толщу об-
разцов. 

Полимербетон на основе фурановых 
смол испытывали в двух вариантах экс-
перимента: при защите прокорродиро-
вавших бетонных образцов и при защите 
нових бетонних балочок. Этот материал 
не обеспечил защиту от биогенной серно-
кислотной коррозии не только прокорро-
дировавшего бетона, но и новго.

Защитные покрытия на основе графи-
та были представлены покрытиями Гра-
фпласт-1 и Графпласт-2, изготовленны-
ми предприятием ГРАФПЛАСТ (г. Донецк). 
Эти покрытия проявили высокую эффек-
тивность в защите бетона от биогенной 
сернокислотной агрессии.

Защитного покрытия на основе ба-
зальтовых чешуек были представлены 
материалами из серии VMХ-базальт, про-
изведенными ЗАО “Оцелот” (г. Киев). Этот 
материал обладал высокой адгезией к бе-
тону и высокой эффективностью в защи-
те бетона от биогенной сернокислотной 
агрессии в сетях водоотведения.

Расчет значений долговечности для 
2–3 лучших видов защитных покрытий 
из каждой из вышеперечисленных групп 

Рис.1. Схема классификации испытанных покрытий по основному компоненту, 
входящему в состав материала
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в различных условиях агрессивности, а 
также расчет концентрации сероводоро-
да, при которой испытываемый материал 
не будет разрушен на протяжении задан-
ного времени, приведен в табл.

Наиболее высокую расчетную дол-
говечность в условиях экстремальной 
активности биогенной сернокислотной 
агрессии  (не менее 3650 суток) имели 
покрытия из неорганических компонен-

тов – VM-Базальт-1 и VM-Базальт-2, Гра-
фпласт, а также органические покрытия 
из полиэтилена (испытания которого 
продолжаются), ФЛК-2, STO Pox KU180. 
Хорошо обеспечивает защиту бетона от 
биогенной сернокислотной агрессии пок-
рытия из жидкой резины и битума (не до-
пускает диффузию серной кислоты), но 
его применение в таких целях невозмож-
но из-за отсутствия адгезии к бетону.

Таблица 1
Результаты оценки эффективности различных видов коммерческих покрытий в защите бетона от 

биогенной сернокислотной агрессии
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Перечисленные покрытия обладают и 
самыми высокими расчетными концен-
трациями H2S (40±20 мг/м3), при кото-
рых они будут надежны на протяжении 
10 лет. Покрытия, проявившие наиболее 
высокую надежность в защите бетона 
от биогенной сернокислотной агрессии 
в сетях водоотведения, рекомендовано 
применять для повышения эксплуата-
ционной долговечности и экологической 
безопасности водоотведения при новом 
строительстве и ремонте. Полиэтилен 
уже успешно используется для защиты 
сетей водоотведения в Украине (в том 
числе в г. Харькове) и за рубежом, пок-
рытие STO Pox KU180 испытано за рубе-
жом и рекомендовано для защиты бето-
на в системах водоотведения. Покрытия 
отечественного производства – VM-Ба-
зальт-1,-2 и Графпласт КП-2, впервые 
рекомендованные для этой цели, более 
экономичны и технологичны по сравне-
нию с покрытием из полиэтилена. Они 
являются обмазочными и наносятся на 
бетон с помощью специальных разбрыз-
гивающих устройств под давлением. 
Покрытие ФЛК-2 и STO Pox KU180 мно-
гослойные и наносится на бетон по более 
сложной и трудоемкой технологии после 
нанесения специальных грунтовок. Кро-
ме того, эти покрытия производятся за 
рубежом.

На основании проведенного скрининга 
сформирован банк данных об эффектив-
ности покрытий различного химического 

состава в защите бетонных конструкций 
в сетях водоотведения при различной ак-
тивности биогенной сернокислотной аг-
рессии, Полученные данные позволяют 
выбирать материалы для защиты бетона 
с учетом конкретных эксплуатационных 
условий на участках канализационных 
сетей, а также технических и экономи-
ческих возможностей предприятия. Кро-
ме того, эти данные позволяют выявить 
определнные зависимости между устой-
чивостью материала к биогенной серно-
кислотной агрессии и его химическим со-
ставом.

ЛИТЕРАТУРА
1. Дрозд Г.Я. Повышение эксплуатационной 

долговечности и экологической безопас-
ности канализационных сетей: автореф. 
дис.… доктора техн. наук. – Макеевка, 
1998. – 35 с.

2. Stein D. Rehabilition and Maintenance of 
Drains and Sewers. Univ.-Prof. Dr.-lng. habil. 
Ruhc-University Bochum (RUB), Faculty of 
Civil Engineering. – Germany, 2001. – 804 р.

3. Гончаренко Д.Ф., Коринько И.В. Ремонт и 
восстановление канализационных сетей 
и сооружений. – Харьков : Рубикон, 1999. 
– 368 с.

4. Юрченко В.О. Розвиток науково-техноло-
гічних основ експлуатації споруд каналіза-
ції в умовах біохімічного окислення неор-
ганічних сполук: автореф. дис. … доктора 
техн. наук : 05.23.04 /ХДТУБА. – Харків, 
2007. – 36 с.



ЕТЕВК-2009

241

Охрана окружающей среды представ-
ляет собой весьма многогранную 
проблему, решением которой занима-

ются, в частности, инженерно-технические 
работники всех специальностей. Это связано 
с хозяйственной деятельностью в населенных 
пунктах и на промышленных предприятиях, 
которые являются источником загрязнения 
воздушной и водной среды.

Повышение эффективности  охраны окру-
жающей среды, связано, прежде всего, с ши-
роким внедрением ресурсосберегающих ма-
лоотходных и безотходных технологических 
процессов. 

Проблема очищения сточных вод интен-
сивно растущих промышленных предпри-
ятий, никогда не теряла своей актуальности.

Постоянно разрабатывались  и разрабаты-
ваются новые способы и технологии очище-
ния сточных вод, особенно большой интерес 
представляют собой такие способы, которые 
позволяют целенаправленно использовать 
образующиеся отходы.  

Существуют множество способов очище-
ния производственных сточных вод от ионов 
тяжелых металлов – Cr6+, Cr3+, Ni2+, Zn2+, Mn2+ 
и т.д.

Они многоэтапны, включают в себе, следу-
ющие этапы – восстановление шестивалентно-
го хрома, нейтрализация кислотного раствора, 
осаждение тяжелых металлов, отделение, вы-
сушивание и складирование осадок. Для вос-
становления шестивалентного хрома, исполь-
зуют двухвалентные соединения железа, или 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ

Г. Овсепян, Т. Едоян
Ереванский Государственный Университет Архитектуры и Строительства, 

Ереван, Республика Армения

Работа посвящена очистки производственных сточных вод от ионов тяжелых метал-
лов  с раствором гидрометасиликата натрия  и утилизации образующиеся твердых 
отходов  в производстве лакокрасочных материалов в качестве пигментов.

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВАЖКИХ МЕТАЛІВ 
З УТИЛІЗАЦІЄЮ ВІДХОДІВ

Г. Овсепян, Т. Едоян
Єреванський Державний Університет Архітектури та Будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

Робота присвячена очищенню виробничих стічних вод від іонів важких металів  з роз-
чином гідрометасиліката натрію і утилізації утворюваних твердих відходів  у вироб-
ництві лакофарбних матеріалів як пігменти. 

HEAVY METAL CONTAINING SEWAGE CLEANSING AND THE 
UTILIZATION OF THE REMNANTS

G. Hovsepyan, T. Yedoyan
Yerevan State University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

Treatment of heavy metal containing sewage with sodium metasilicate is the topic of this 
work. It was shown, metasilicate precipitates most of the heavy metals while the treated 
sewage could be safely disposed of. Also, the obtained precipitates could effectively used for 
the production of industrial dyes.
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просто опилки железа, а для нейтрализации и 
оседания растворов – карбонат натрия, извест-
ковое молоко и разные коагуляторы выводящие 
тяжелые металлы в осадок (которые представ-
ляют собой гидроокиси). Осадок накапливается 
в виде шлама и в большинстве случаев не ути-
лизируется [1–3].

Состав производственных сточных вод 
колеблется в значительных пределах, что вы-
зывает необходимость тщательного обосно-
вания выбора надёжного и эффективного ме-
тода очистки в каждом конкретном случае.

Данная работа посвящена новому способу 
очищения производственных сточных вод, в 
частности, сточных вод образующиеся в раз-
ных процессах производства искусственного 
алмаза, от ионов тяжелых металлов (Cr6+, Cr3+, 
Ni2+, Zn2+, Mn2+) с  утилизацией твердых отхо-
дов [ 4].

В  этом способе, как обезвредивающий, 
нейтрализирующий и осаждающий матери-
ал, используется раствор гидрометасиликата 
натрия (Na2SiO3·10H2O). 

На разных стадиях в производстве  получе-
ния искусственной пыли алмаза, образуются 
сточные воды с разным составом.

Первая партия сточных вод, которая в ос-
новном содержит ионы магния и никеля, об-
рабатывают раствором гидрометасиликата 
натрия. Здесь происходит нейтрализация,  
осаждение и гелеобразование сточных вод (PH 
8–9). Полученную гелеобразную  массу снача-
ла высушивают  при температуре 85–90 °C, 
потом прокаливают при 950–1000 °C. В ре-
зультате получают твёрдый продукт темного 
оттенка, который после измельчения (до 3-5 
микрона), можно использовать в производс-
тве красок, как пигмент.

Во  второй партии сточных вод имеются в 
большом количестве шестивалентные и трех-
валентные ионы хрома. Её можно обрабаты-
вать двумя способами  (исходя из необходи-
мости):

раствором гидрометасиликата натрия 
и после соответствующих термических (низ-
котемпературной и высокотемпературной) 
обработок, получается двухслойный осадок. 
Верхний слой (желтого цвета) – это соединение 
шестивалентного хрома, который хорошо рас-
творяется в воде и легко удаляется. Отметим, 

•

что растворимые хроматы, являются  основ-
ным компонентом антикоррозийных грунтов. 
Нижний слой (зеленного цвета), в основном 
осадок, содержащий соединение трехвалент-
ного хрома,  их в расплавленном  виде  можно 
использовать как глазурь.

опилками железа (для восстановления 
шестивалентного хрома), после чего в сточной 
воде остаются ионы трехвалентного железа и 
хрома. Добавлением раствора гидрометасили-
ката натрия и соответствующей  термической 
обработкой, получается твердый осадок – пиг-
мент коричнего-зеленного цвета. Необходи-
мо отметить, что в водных вытяжках твердой 
фазы, ионы тяжелых металлов не обнаружены. 

Таким образом, образующиеся отходы 
можно использовать в производстве лакок-
расочных материалов в качестве пигментов. 
Материалы, полученные этим способом, име-
ют свойства неорганического красителя.

Предлагаемый способ может иметь ши-
рокое применение в разных отраслях про-
мышленности, где образуются аналогичные 
сточные воды (в алмазных, гальванических, 
машиностроительных, металлургических и 
других производствах).

Данный способ – доступный, экономичес-
ки выгодный, имеет высокую воспроизво-
дительность, нетрудоемкий и не создает до-
полнительных отходов (безотходная очистка 
промстоков).     
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тода биосорбционной очистки сточных вод от органических веществ ароматической 
природы.

ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД ВІД АРОМАТИЧНИХ СПОЛУК

Смолін С.К., Забнєва О.В., Швиденко О.Г.
Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна

Наведені результати дослідження нового перспективного та ефективного методу 
біосорбційної очистки стічних вод від органічних речовин ароматичної природи.

THE TREARMENT OF WASTE WATERS FROM AROMATIC COMPOUNDS

Smolin S.K., Zabneva O.V., Shvydenko O.G.
A.V.Dumanskii Institute of Colloid and Water Chemistry, National Academy of Science of 

Ukraine, Kiev, Ukraine

It was represented the investigation results of new promising and effective method of 
biosorption treatment of waste waters from aromatic compounds.

Обеспечение населения Украины 
качественной питьевой водой на-
прямую зависит от состояния и 

качества природных источников водо-
снабжения. Содержащиеся в сточных во-
дах различных производств токсичные 
компоненты даже при наличии достаточ-
ной очистки могут загрязнять природные 
водоемы вследствие нарушения техноло-
гических режимов обработки сточных 
вод, залповых сбросов и других, часто не-
предсказуемых, факторов.

К широко распространенным высо-
котоксичным загрязнителям природных 
объектов относятся фенол и его произ-
водные, в частности, 2,4-динитрофенол и 
2-хлорфенол. Высокая токсичность этих 

соединений обуславливает необходи-
мость их глубокого удаления из воды [1].

Использование метода адсорбции для 
этих целей является достаточно эффек-
тивным и целесообразным. Но при всей 
его перспективности использования, ре-
ализация его в промышленном масштабе 
ограничена и зачастую оказывается эко-
номически затратной из-за его относи-
тельно высокой стоимости, которая опре-
деляется, в первую очередь, затратами на 
регенерацию сорбентов. К тому же надо 
учитывать необходимость пополнения 
потерь угля от обжига и стирания в каж-
дом цикле регенерации [2].

В связи с этим актуальным становит-
ся поиск более эффективной и экологи-
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чески безопасной технологии, которая 
бы позволила увеличить ресурс работы 
адсорбционного фильтра без термообра-
ботки и дополнительных экономических 
затрат. Существенные перспективы для 
реализации такого задания открывают-
ся в случае активизации в слое активного 
угля микробных процессов [3].

Целью работы являлась оценка эф-
фективности процесса биосорбции аро-
матических соединений через слои акти-
вированного угля и разработка на основе 
полученных данных новой технологии 
очистки сточных вод от органических ве-
ществ ароматической природы. 

В качестве объектов исследования 
были взяты загрязнители производс-
твенных сточных вод: 2,4-динитрофе-
нол (2,4-ДНФ) и 2-хлорфенол (2-ХФ). В 
качестве сорбента был использован ак-
тивный уголь марки КАУ со следующи-
ми структурно-сорбционными характе-
ристиками: предельный адсорбционный 
объем пор – 0,51 см3/г; объем микропор 
– 0,155 см3/г; поверхность супермикро- 
и мезопор – 880 м2/г; фракционный со-
став – 0,5–2,0 мм.

В ходе исследований были получены 
результаты равновесной изотермической 
адсорбции ароматических соединений и 
динамики их извлечения из водных рас-

творов слоями биологически активного 
угля (БАУ). Растворы ароматических со-
единений, приготовленных на водопро-
водной воде, с исходной концентрацией 
С0 = 10 мг/дм3 фильтровали через слой 
БАУ с постоянной скоростью, обеспечи-
вая время контакта τ = 15 мин. Условный 
объем фильтрата прошедшего через слой 
БАУ за весь период эксперимента как для 
2,4-ДНФ так и для 2-ХФ составил 30000 
дм3/дм3. 

Так же были рассчитаны величины 
уменьшения свободной мольной энергии 
адсорбции Гиббса (-ΔGа). Для оценки вкла-
да биологической составляющей в общую 
эффективность процесса была исполь-
зована величина отношения удельной 
динамической адсорбции (а

д
) к удельной 

равновесной адсорбции (а
р
) при одинако-

вых нагрузках по органическому вещест-
ву на биологически активный уголь [4].

Основные результаты работы приве-
дены в табл.1.

В результате анализа полученных 
данных установлено, что эффективность 
удаления ароматических соединений 
биопленкой биологически активного 
угля в значительной мере определяется 
величиной уменьшения свободной энер-
гии адсорбции Гиббса -ΔGа. Чем меньше 
-ΔGа, тем раньше микробы проявляют 

Таблица 1
Результаты биофильтрования водных растворов синтетических органических 

веществ через слои активного угля
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себя продуктивной силой, и тем большая 
часть органических веществ, которая из-
влечена слоем сорбента в ходе процесса, 
подверглась биоразложению.

Так же следует отметить то, что при 
извлечении из воды 2,4-ДНФ и о-ХФ ак-
тивные угли показали величину рабочей 
емкости в 3–4 раза выше, чем величина 
равновесной адсорбции, что свидетельс-
твует о высокой эффективности удаления 
этих веществ из воды данным методом. 
Эффективность очистки составила 96–
99%. Полученные результаты открыва-
ют перспективу использования процесса 
биосорбции ароматических соединений 
в промышленных масштабах, что значи-

тельно позволит увеличить ресурс рабо-
ты адсорбционного фильтра без термооб-
работки и дополнительных затрат.
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Тяжелые металлы, являющие ос-
новными загрязнителями сточных 
вод, представляют собой наиболь-

шую опасность в силу своей высокой ток-
сичности. Потребление загрязненной 
тяжелыми металлами воды становится 
главной причиной проникновения этих 
загрязнителей в организм человека, ко-
торые, накапливаясь, создают постоян-
ный источник отравления.

Из анализа схем очистки сточных вод 
и подготовки питьевой воды следует, что 
одним из основных способов очистки 
воды от загрязняющих веществ является 
адсорбция на пористых сорбентах [1-3]. 
Чаще всего при адсорбционной очистке 
воды используется фильтрование через 
неподвижный слой адсорбента. В качес-
тве адсорбентов используются гранули-

рованные и порошкообразные активные 
угли, а также их модифицированные фор-
мы.  Способность последних селективно 
сорбировать ионы металлов обусловила 
их использование для очистки промыш-
ленных сточных вод. Определенный ин-
терес представляют собой окисленные 
угли, которые благодаря поверхностным 
функциональным группам образуют ком-
плексы с ионами различных металлов.

Ранее нами были разработаны и вы-
пущены опытно-промышленные партии 
гранулированных активированных углей 
АУ-К (из фруктовых косточек) и АУ-Л (их 
гидролизного лигнина), которые прошли 
успешные испытания в бытовых филь-
трах для очистки питьевой воды.

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение адсорбционных свойств 

УГЛЕРОДНЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Исмаилова М.Г., Исмаилова П.Л.
Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт 

им. А.Султанова, Ташкент, Узбекистан

Получены модифицированные формы активированных углей для очистки промыш-
ленных сточных вод. Установлена их высокая селективность по отношению к тяже-
лым металлам. 

ВУГІЛЬНІ АДСОРБЕНТИ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Исмаілова М.Г., Исмаілова П.Л.
Узбецький науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут 

ім. А.Султанова, Ташкент, Узбекистан

Отримані модифіковані форми активованого вугілля для очищення промислових стіч-
них вод. Встановлена їх висока селективність по відношенню до важких металів.

COAL ADSORBENTS FOR CLEANING WATER

Ismailova M.G, Ismailova P.L.
Sultanov Research Institute of Pharmaceutical Chemistry, Tashkent, Uzbekistan

Produced activated  carbon by methods of chemical modification for cleaning industrial 
stagnant water. Their high selective capability to adsorb heavy metals was testified.
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новых сорбентов, полученных путем 
окислительной модификации активиро-
ванных углей АУ-Л и АУ-К и установление 
их селективности по отношению к ионам 
тяжелых металлов, что позволит эффек-
тивно их использовать для очистки про-
мышленных сточных вод.

Получение окисленного угля являет-
ся многостадийным процессом, при этом 
происходит несколько параллельных 
процессов, основным из которых являет-
ся образование поверхностных окислов. 
Так, на поверхности окисленных углерод-
ных сорбентов были обнаружены карбок-
сильные группы, лактонные и лактоль-
ные структуры, фенольные и спиртовые 
гидроксилы. Вследствие наличия на по-
верхности окисленного угля кислотных 
групп возможно замещение ионов водо-
рода этих групп катионами металлов. На-
личие на поверхности окисленного угля 
большого числа различных кислотных 
группировок, содержащих координаци-
онно-ненасыщенные атомы кислорода, 
легкость перемещения электронов по 
цепи сопряженных связей создают пред-
посылки к тому, что при взаимодействии 
углей с отдельными катионами металлов 
происходит не просто обмен ионов водо-

рода на соответствующие катионы, но и 
образование более или менее прочных 
поверхностных комплексов, в которых 
функциональные группы углей выступа-
ют в качестве лигандов.

Исследования по селективному извле-
чению ионов свинца и кадмия проводи-
лись атомно-адсорбционным на прибо-
ре Unicam 929 FF Spectrometer, Sisterma 
“Solar” и атомно-эмиссионным на прибо-
ре ПГS-2 (Германия) методами. Об эффек-
тивности сорбции модифицированными 
и исходными углями судили по убыли из 
модельного раствора  ионов тяжелых ме-
таллов. Соотношение сорбента к модель-
ному раствору, содержащему по 8 мг/л  
кадмия и свинца (в отдельности) = 1:20. 

Полученные результаты представлены 
в табл.1 и 2.

Как видно из представленных данных, 
концентрация свинца в растворе после 
контакта с АУ-Л снизилась на 61% и со-
ставила 3,06 мг/л, а в результате сорбции 
модифицированным АУ-Л – на 96% и со-
ставила 0,27 мг/л соответственно, т.е. 
селективность сорбента по отношению к 
свинцу возросла на 35%.

Аналогичная картина наблюдается и 
при сорбции кадмия. Так, при  сорбции  

Таблица 1
Адсорбционное извлечение свинца из модельного раствора

Таблица 2
Адсорбционное извлечение кадмия из модельного раствора
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исходным и модифицированным углями 
наблюдалось уменьшение концентрации  
кадмия в модельном растворе на 20% и 
74% соответственно, что свидетельствует 
о повышении селективности на 54%.

При этом следует отметить, что акти-
вированный уголь АУ-К снижает концен-
трацию свинца в исходном растворе на 
81%, а кадмия – на 96%.

Таким образом, по результатам прове-
денных исследований, доказана высокая 
селективность полученных углеродных 
сорбентов и их модифицированных форм 
по отношению к наиболее токсичным эле-
ментам – ионам свинца и кадмия. В на-
стоящее время эти адсорбенты загруже-
ны в опытно-промышленные установки 

для очистки сточных вод промышленных 
предприятий.
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KERAMO STEINZEUG, дочерняя 
компания фирмы STEINZEUG 
Abwassersysteme GmbH, находя-

щаяся в Кельне (Германия), является Ев-
ропейской компанией с международной 
ориентацией и имеющая головной офис, 
там же и производство, в Хассельте, Бель-
гия. Главные рынки находятся в Евро-
пе (Австрия, Бельгия, Чехия, Германия, 
Франция, Италия, Польша, Румыния, 
Россия, Швейцария и др.), на Ближнем 
Востоке, в северной Африке, в южной 
Азии, на дальнем востоке и в Океании.

Steinzeug | Keramo разрабатывает, 
производит изделия из керамики для ка-
нализационных труб расположенных в 
открытых, закрытых траншеях, для ка-
нализационных труб соединенных встык, 

для дренажа и ремонта с диаметрами 
в интервалах от DN 100 мм до 1400 мм. 
Продукция полностью глазурована и из-
готавливается в соответствии с требова-
ниями всемирно признанного стандарта 
EN 295 с использованием системы управ-
ления качеством согласно EN 29002  (ISO 
9002). 

Керамика является материалом полу-
чаемым путем сжигания каолина высо-
кого качества в строго контролируемых 
условиях температуры примерно 1200 °С. 
В отличие от многих других материалов 
используемых в области канализации, ке-
рамика имеет повышенную химическую 
и механическую стойкость и также выде-
ляется, помимо других свойств, отличны-
ми гидравлическими характеристиками 

ВНЕДРЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ В СИСТЕМУ ВОДОПРОВОДНО 
- КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН ЕВРО-

ПЕЙСКОГО СОЮЗА И БЫВШИХ СТРАН СНГ
Кристиан Вайдингер

Компания «Керамо Штайнцойг», Германия

Рассмотрены новые подходы к решению проблемы модернизации очистных сооруже-
ний, водопроводно-канализационных сетей на примере использования керамических 
труб.

ВПРОВАДЖЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ТРУБ В СИСТЕМУ ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇН ЄВРО-

ПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І КОЛИШНІХ КРАЇН СНД

Крістіан Вайдінгер
Компанія «Керамо Штайнцойг», Німеччина

Розглянуті нові підходи до вирішення проблеми модернізації очисних споруд, водопро-
відно-каналізаційних мереж на прикладі використання керамічних труб. 

INTRODUCTION OF CERAMIC PIPES INTO A SYSTEM OF WATER AND 
SEWAGE SUPPLY IN EU AND FORMER CIS COUNTRIES

Christian Weidinger
Company «Keramo Steinzeug», Germany

New approaches to the problem’s decision of modernization of treatment plants, water and 
sewage supply networks on an example of using the ceramic pipes are considered.
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и особой длительностью жизни. 
Керамика является идеальным ре-

шением при соседстве с трамвайными 
линиями, железными дорогами и аэро-
портами, благодаря ее повышенном со-
противлении при различных нагрузках. 
Когда условия установки труб не являют-
ся оптимальными, большой момент сги-
бания керамики обеспечивает гарантию 
исключения раннего разрушения. В про-
мышленных зданиях и тоннелях, обычно 

выбираются трубы из керамики. Благода-
ря своим противопожарным свойствам, 
они препятствуют распространению по-
жаров в канализационной системе. Важ-
ным преимуществом этих свойств явля-
ется то, что в канализационной трубе не 
образуется токсичный дым.

Керамические трубы имеют особую 
стойкость к коррозийным сточным во-
дам, даже при высоких температурах. 
Поэтому они часто используются в хими-
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ческой, пищевой и текстильной промышленности. Эрозия на склонах с большим на-
клоном и высокими скоростями течения сточных вод у керамических почти полностью 
исключена. Они также выдерживают высокие давления очистной струи и выдержали 
испытание деблокирования при давлении 280 бар.

Соединения из керамики производятся с разветвлениями на 45° или 90°. Диаметр 
главного трубопровода имеет размеры от DN 100 до DN 1400. Разветвления имеют 
обычно диаметр DN 150 или DN 200 (с нормальными стенками), другие диаметры пос-
тавляются по заказу.

Муфтовые соединения – М (с главным трубопроводом без муфты для последующих 
соединений) также доступны с диаметрами 45° и 90°. 

Альтернативой для соединений являются: сверление и установка соединительных 
патрубков, Т-образные трубы. 

Трубопроводы inline применяются для ремонта существу-
ющих трубопроводов. Эти трубы из керамики фрезированы 
на обоих концах таким образом, чтобы скользящая муфта, 
установленная на одном конце, была полностью утоплена 
по отношению к внешнему диаметру трубы. Они могут быть 
встроены в существующий ремонтируемый трубопровод. 
Трубы inline применяются, по случаю, и для их установки в 
открытую траншею, для этого траншея может копаться не 

очень глубоко. Из-за того что не представляется технически возможным уплотнение по 
длине трубопровода, основа и частичное заполнение должно быть выполнено из мате-
риала, который может достигнуть и без уплотнения повышенную плотность и который 
может иметь высокое сопротивление давлению

Согласно европейскому нормативу EN 295 для керамических труб, трубы и фитинги 
из керамики должны быть герметичными при внутреннем и внешнем давлении воды 
0,5 бар. Кроме того, при этом же давлении они должны оставаться герметичными.

Steinzeug | Keramo установил для собственных керамических трубопроводов даже 
более высокие стандарты. Например, для DN 200 со встроенным углом в 25 см и для DN 
400 класса 160 и нагрузкой в 1 тонну по радиальному направлению расположенной 
по соседству с трубой, в обоих случаях трубопровод должен оставаться герметичным 
при давлении воды 0,5 бар. Более того, опыты на герметичность для всех видов труб 
проводятся при внутреннем давлении 1 и 2,4 бар. Испытания плотности могут также 
производиться сжатым воздухом, выполняя таким образом требования европейского 
стандарта для строительства EN 1610.

Практически: 
Грунтовые воды могут проникать в негерметичные канализационные трубопрово-

ды. Это вызывает важные проблемы для окружающей среды, например наводнения, 
неэффективную эксплуатацию очистных сооружений, менее оптимальные сливы с 
риском наводнения. С другой стороны, стекания из сборных канализаций могут за-
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грязнять почву. Там где почва менее ста-
бильна и где зона вокруг трубопровода 
не может быть хорошо уплотнена, очень 
важно использовать трубы повышенной 
прочности, соединенные между собой со-
единениями с повышенной гибкостью. 

После проведения различных испыта-
ний, от исследований старения до опы-
тов произведенных с начального периода 
использования встроенных соединений, 

безусловно доказано что уплотнения ке-
рамических труб могут соответствовать 
всем условия плотности, даже после 100 
лет.

В настоящее время керамические тру-
бы широко применяются в Польше, Гер-
мании. Чехии и др. странах.

Ранее данные трубы были уложены 
в Украине, городах Одесса, Львов, Киев, 
чем они смогли доказать свое качество.
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По производственным программам 
и количеству осуществляемых тех-
нологических процессов предпри-

ятия мясоперерабатывающей промыш-
ленности Украины могут быть разделены 
на четыре группы: 1) старые мясокомби-
наты, работающие по технологиям с пол-
ной переработкой мяса, субпродуктов и 
конфискатов; 2) старые мясокомбинаты, 
перешедшие на частичную переработку 
субпродуктов и осуществляющие пере-
работку конфискатов на ветсанзаводах, 
а также старые мясоперерабатывающие 
заводы, колбасные фабрики и птице-мя-
сокомбинаты; 3) новые мясоперерабаты-
вающие предприятия с частичной пере-

работкой субпродуктов и переработкой 
конфискатов на ветсанзаводах; 4) убой-
ные цеха птицефабрик.

Сегодня на первый план выходят пред-
приятия третьей группы – а именно не-
большие мясоперерабатывающие пред-
приятия разных форм собственности с 
расходом сточных вод 50–500 м3/сутки, 
построенные, главным образом, по инос-
транным технологиям. На мясоперера-
батывающих предприятиях нового типа 
обычно отсутствуют цеха технических 
фабрикатов, каныжные отделения, базы 
предубойного содержания скота, а, в не-
которых случаях, при работе на привоз-
ном мясном сырье, – и убойные цеха, они 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОГО ТИПА

Ковальчук В.А.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

Ровно, Украина 

Рассмотрена новая эффективная технология очистки сточных вод мясоперерабаты-
вающих предприятий нового типа. Приведены примеры внедрения технологии на ряде 
предприятий.  

ОЧИСТКА СТІЧНИХ ВОД М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
НОВОГО ТИПУ 

Ковальчук В.А. 
Національний університет водного господарства та природокористування, 

Рівне, Україна

Розглянута нова ефективна технологія очистки стічних вод м’ясопереробних підпри-
ємств нового типу. Наведені приклади впровадження технології на ряді підприємств.

WASTEWATER TREATMENT OF A NEW TYPE 
OF MEAT PROCESSING PLANTS 

Kovalchuk V.A.
National University of Water Management and Natural Resources Application, 

Rivne, Ukraine 

The new effective technology of wastewater treatment of a new type of meat processing plants 
is considered. Examples of introduction of technology on a number of the plants are resulted.  
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имеют небольшую производительность 
и работают в одну -, полторы -, или в две 
смены.

Расходы и уровень загрязнения сточ-
ных вод мясоперерабатывающих пред-
приятий нового типа зависят от многих 
факторов, а именно: от вида забиваемых 
животных; количества мяса и количест-
ва отходов производства, соответствен-
но, перерабатываемых и утилизируемых 
на предприятии; полноты сбора крови во 
время убоя животных; полноты сбора жи-
ров, осуществления отдельной обработки 
каныги; количества воды, используемой 
в технологических процессах; культуры 
производства. Исследования, выполнен-
ные на одном из мясоперерабатывающих 
предприятий нового типа, показали, что 
удельные расходы сточных вод составля-
ют 8,8–10,9 м3/1000 кг живого веса или 
12,3–15,6 м3/1000 кг мясопродуктов [1]. 

Полученные значения удельных расходов 
сточных вод оказались несколько мень-
шими от аналогичных показателей для 
старых мясокомбинатов (16,5 м3/1000 
кг готовой продукции), но значительно 
большими от иностранных норм, состав-
ляющих 4,0–5,8 м3/1000 кг живого веса. 
Исследования состава сточных вод мя-
соперерабатывающих предприятий но-
вого типа показали, что концентрации 
загрязнений образующихся сточных вод 
значительно меньше от принятых в нор-
мативной литературе и составляют (мг/
л): взвешенные вещества – 200-750, ХПК 
– 940-1800, БПКполн – 730-1050, жиры 
– 180-210, аммонийный азот – 35-90, фос-
фаты (РО4

3-) – 5-160; рН – 6,6-7,0.
Для глубокой очистки сточных вод 

мясоперерабатывающих предприятий 
в отраслевой научно-исследовательской 
лаборатории очистки сточных вод пред-

Сооружения глубокой очистки сточных вод мясоперерабатывающего завода „Колос” 
Черновицкой области
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приятий агропромышленного комплекса 
НУВХП предложена технология, предус-
матривающая предварительное удаление 
крупных отбросов на решетках, песка – в 
песколовках, гравитационно-флотацион-
ное изъятие взвешенных веществ и жиров 
в отстойниках-флотаторах, биологичес-
кую очистку сточных вод в двухступенча-
тых аэротенках-отстойниках повышен-
ной гидравлической высоты со струйной 
аэрацией и доочистку на фильтрах с пла-
вающей загрузкой. В случае сброса в го-
родскую канализацию осуществляется 
только предварительная и неполная био-
логическая очистка сточных вод.

Как уже указывалось ранее, расходы 
сточных вод, образующихся на мясопе-
рерабатывающих предприятиях нового 
типа, обычно составляют 50–500 м3/сут-
ки. Расчеты отдельных сооружений такой 
производительности показывают, что они 
имеют небольшой гидравлический объем, 
требуют устройства значительного коли-
чества технологических трубопроводов 
небольшого диаметра, что делает необхо-
димым применение специальной тепло-
вой изоляции во избежание их охлажде-
ния и даже замерзания в зимний период. 
Исходя из этих обстоятельств, предложе-
но осуществить пространственно-фун-
кциональное комбинирование сооруже-
ний, в соответствии с которым в одном 
сооружении устраивается отстойник-
флотатор и аэротенк-отстойник первой 
ступени, а во втором – аэротенк-отстой-
ник второй ступени и фильтр с плаваю-
щей загрузкой, что, на наш взгляд, имеет 
следующие преимущества: 1) позволяет в 
одном сооружении осуществить сразу не-
сколько технологических процессов очис-
тки сточных вод; 2) позволяет уменьшить 
длину, или вообще отказаться от устройс-
тва коммуникаций между отдельными со-
оружениями; 3) позволяет максимально 
использовать тепло сточных вод для под-
держания необходимого температурного 

режима в сооружениях в зимний период; 
4) позволяет обеспечить компактность 
очистных сооружений.

По рассмотренному принципу, в час-
тности, запроектированы сооружения 
глубокой очистки сточных вод мясопе-
рерабатывающего завода „Колос” Чер-
новицкой области производительностью 
200 м3/сутки, введенные в эксплуатацию 
в 2009 году. Работа очистных сооружений 
обеспечивает уменьшение концентраций 
взвешенных веществ – до 3,7, ХПК – до 
22,2, аммонийного азота – до 0,1, нитри-
тов – до 0,45, нитратов – до 7,0, фосфатов 
– до 3,5 мг/л. Жиры в очищенных сточ-
ных водах отсутствуют.

По подобному принципу построены и 
успешно эксплуатируются сооружения 
глубокой очистки сточных вод Новгород-
Северского мясокомбината производи-
тельностью 100 м3/сутки, подсобного хо-
зяйства в с. Мархалевка Киевской области 
(120 м3/сутки), мясоперерабатывающего 
комплекса „Росана” Ивано-Франковской 
области (80 м3/сутки). Разработан про-
ект очистных сооружений фирмы „Агро-
продукт” (Тернопольская область) произ-
водительностью 400 м3/сутки, начаты 
пуско-наладочные работы на очистных 
сооружениях Тарасовецкой птицефабри-
ки (Черновицкая область) производитель-
ностью 280 м3/сутки [2].
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Обработка и утилизация осадков 
сточных вод городов и поселков 
чрезвычайно актуальна не только 

в Украине, России и других странах СНГ, 
но и во всем мире. Близка к критической 
экологическая ситуация, которая сложи-
лась в Украине в сфере обращения с осад-
ками городских и поселковых сточных 
вод в следствии образования больших их 
объемов и отсутствия на протяжении дли-
тельного времени адекватной реакции на 
создаваемую ими опасность, следует оце-
нить как кризисную. Эти концентриро-

ванные осадки в жидком виде при пере-
полнении накопителей, иловых площадок 
и прудов под воздействием атмосферных 
осадков и грунтовых вод сбрасываются в 
ближайшие овраги и низины, являются 
источниками поступления загрязнений 
в ближайшие водоемы. Наличие органи-
ческих веществ, способных быстро загни-
вать с выделением неприятных запахов 
являются источниками загрязнения ат-
мосферы и гидросферы, создавая эколо-
гическую и социальную напряженность 
на прилегающих территориях. 

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКОВ ГОРОДСКИХ 
И ПОСЕЛКОВЫХ  СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕРЕДВИЖНОМ 

КОМПАКТНОМ КОМПЛЕКСЕ

Эпоян С.М. д.т.н., профессор
Харьковский государственный технический университет строительства

Намяк Д.Е. 
ПП ВКХ ЮБК, г.Ялта, Автономная республика Крым, Украина

Штонда Ю.И. 
КРП «ППВКХ г.Алушт» , Автономная Республика Крым, Украина

Зубко А.Л. 
НПФ “Экотон”, г. Харьков, Украина

Рассмотрены вопросы применения передвижных компактных комплексов обезвожи-
вания осадков городских сточных вод.   

МЕХАНІЧНЕ  ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ МІСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ  
СТІЧНИХ ВОД НА ПЕРЕСУВНОМУ КОМПАКТНОМУ КОМПЛЕКСІ 

Епоян С.М., д.т.н., професор
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 

м.Харків, Україна
Намяк Д.Є. 

ВП ВКГ ЮБК, м.Ялта, Автономна Республіка Крим, Україна
Штонда Ю.І. 

КРП «ВПВКГ м. Алушти», Автономна Республіка Крим, Україна
Зубко А.Л. 

НВФ “Екотон”, м. Харків, Україна

Розглянуті питання застосування пересувних компактних комплексів, щодо зневод-
нення осадів міських стічних вод. 

The questions of application of movable compact complexes  for dehydration of sludge  of 
municipal waste water are considered.
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В настоящее время обезвоживание 
осадков сточных вод осуществляется по 
упрощенной схеме, с использованием 
иловых площадок или иловых прудов. 
Необходимость хранения осадков на ило-
вых площадках приводит к их переполне-
нию и увеличению площадей земельных 
участков, используемых нерационально. 
Решение проблем по переработке и ути-
лизации осадков сточных вод является 
актуальной задачей современности. 

Основным направлением решения 
вопросов обработки и утилизации осад-
ков городских сточных вод как в Украине, 
так и во всем мире является их механи-
ческое обезвоживание. 

В настоящее время в технологических 
процессах обработки осадков канализа-
ционных очистных сооружений широкое 
распространение получил метод механи-
ческого обезвоживания с применением 
ленточных фильтр-прессов непрерывно-
го действия. Ленточные фильтр-прессы, 
в отличие от центрифуг, не подвержены 
абразивному износу при повышенном 
содержании песка в осадке. Производи-
тельность ленточных фильтр-прессов 
зависит от ширины ленты и типа осад-
ков. Для осадков городских сочных вод 
(смеси осадка первичных отстойников и 
избыточного ила) производительность, в 
среднем составляет 10 м3/ч по исходно-
му осадку на 1 м рабочей ширины ленты, 
расход флокулянта 0,3–0,5% от массы 
сухого вещества осадка. Как показывает 
опыт эксплуатации такого типа оборудо-
вания, ленточные фильтр-прессы обес-
печивают высокую технологическую эф-
фективность в процессах обезвоживания 
осадков, не имеют быстровращающихся 
узлов и деталей, удобны в эксплуатации и 
техническом обслуживании, не требуют 
больших затрат на энергопотребление. 

Основными производителями лен-
точных фильтр-прессов для обработки 
осадков сточных вод на мировом рынке 
являются фирмы: «ЕПС» (Венгрия), «Пас-
савант», «Петкус», «Беллмер», «Кляйн» 
(ФРГ), «Андритц» (Австрия), «Курита» 
(Япония), «ДВТ Инжиниринг», «Хюннят» 
(Финляндия), «ЕМО» (Франция), «АСЕ» (Ю. 

Корея), «ЭКОТОН» (Украина)  [1–4]. 
Степень надежности работы сооруже-

ний по обработке и утилизации осадков 
сточных вод городов и поселков Южного 
берега Крыма чрезвычайно высока. Эко-
логическая безопасность акватории Чер-
ного моря в районе Южного берега Крыма 
во многом зависит от надежности экс-
плуатации и эффективности работы сис-
тем водоотведения в целом и очистных 
сооружений в частности. Эти системы и 
сооружения занимают промежуточное 
положение между крупными городами и 
малыми населенными пунктами. Особое 
внимание при эксплуатации таких объ-
ектов следует уделять обеспечению эко-
логической безопасности и надежности 
работы даже в экстремальных условиях. 

Для выполнения «Общегосударствен-
ной программы охраны и восстановления 
окружающей среды Азовского и Черного 
морей“ согласно Закона Украины № 2333-
III от 22 марта 2001 г в КРП «ППВКХ ЮБК» 
разработана программа по модернизации 
сооружений по обработке и утилизации 
осадков сточных вод городов и поселков 
Южного берега Крыма.  В с сентябре 2005 
года, запущен в работу фильтр-пресс се-
рии «ПЛ-16» производства НПФ «ЭКО-
ТОН» г. Харьков, установленный в цехе 
механического обезвоживания канализа-
ционных очистных сооружений г. Симе-
из в АР Крым. На фильтр-прессе «ПЛ-16» 
проводится обезвоживание сырого осад-
ка, смеси сырого осадка и биологической 
пленки, смеси сырого осадка и сброжен-
ного осадка после метантенков, сброжен-
ного осадка. На выходе из фильтр-пресса 
«ПЛ-16» средняя влажность кека состав-
ляла 65–69 % и количество взвешенных 
веществ в фугате составило 360–480 мг/
л. Обезвоженный осадок поступает на 
иловые площадки для компостирования. 
После компостирования и выполнения 
необходимых контрольных анализов кек 
вывозится на поля совхоз-завода «Лива-
дия» [5,6]. 

На действующих КОС п. Кацивели и 
пгт. Гурзуф  производительностью от 400 
м3/сутки до 7000 м3/сутки строительс-
тво стационарных цехов механическо-
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го обезвоживания на каждой из них не 
представляется возможным по экономи-
ческим соображениям и из-за тяжелого 
финансового положения предприятий 
ВКХ. Представляется целесообразной 
организация механического обезвожи-
вания осадков на мобильной установке, 
которая с определенной последователь-
ностью будет обслуживать КОС не только  
КРП «ППВКХ ЮБК», а и локальные  КОС  
других поселковых советов Южного бе-
рега Крыма. Поселки Лучистое, Запруд-
ное, Приветное частично канализованы 
и имеют очистные установки КУ-50, а в 
поселках Солнечногорское, Рыбачье и 
Малореченское стоки поступают на ве-
домственные КОС различных здравниц с 
производительностью от 200 м3/сутки до 
900 м3/сутки. 

Для обезвоживания осадков городских 
сточных вод на КОС с производитель-
ностью от 50 м3/сутки до 7000 м3/сутки 
предлагается использовать компактный 
комплекс механического обезвоживания 
производства НПФ «ЭКОТОН» г. Харьков. 
Компактный комплекс механического 
обезвоживания осадка (ККОО) представ-
ляет собой законченный функциональ-
ный модуль, основой которого является 
высокоэффективный ленточный фильтр-
пресс серии ПЛ. 

Комплекс может эксплуатироваться 
как в качестве передвижной, так и в ка-
честве стационарной установки. Комп-
лекс ККОО представляет собой покрытую 
методом горячего цинкования металли-
ческую раму, на которой расположено 
следующее оборудование: фильтр-пресс 
ленточный ПЛ; ленточный ситовый сгус-
титель СГ; дозирующий насос осадка; 
дозирующий насос раствора флокулян-
та; насос промывной воды; насос обезво-
женного осадка; станцию приготовления 
раствора флокулянта; компрессор; при-
емную емкость фильтрата; приемный бак 
осадка; шкаф управления; систему тру-
бопроводов и запорно-регулирующую ар-
матуру. 

Компактный комплекс механическо-
го обезвоживания осадка производства 
НПФ «ЭКОТОН» г. Харьков эксплуатиро-

вался на КОС г. Белгорода Россия. На ком-
пактный комплекс механического обезво-
живания осадка подавались различные 
смеси сырого осадка и избыточного ак-
тивного ила влажностью от 96 до 98%. 
Влажность кека после обезвоживания 
составляла 70–75%. Производительность 
ККОО составляла 6–8 м3/час, количество 
потребленной электроэнергии составляет 
9,75 кВт/час, в качестве промывной воды 
используется фильтрат, образующийся в 
процессе отжима осадков. 

Для обеспечения работы мобильных 
установок обезвоживания осадков на тер-
риториях КОС рекомендуется оборудо-
вать ШС для подключения оборудования 
к системе энергоснабжения, устройства 
для подачи осадков на обезвоживание и 
др. На отдельных КОС, при отсутствии в 
составе осадков солей тяжелых металлов, 
по желанию эксплуатирующей организа-
ции, обезвоженные осадки пакетировать-
ся и предлагаться в качестве удобрений. 
В случае невозможности утилизации 
осадков, после обезвоживания будут вы-
возиться на свалки, использоваться после 
сушки как топливо для работы когенера-
торных установок или использоваться для 
рекультивации земель на нижних слоях, в 
последующем покрываемых сверху слоем 
почвы[7].

При использовании компактных ком-
плексов механического обезвоживания 
для обезвоживания осадка сточных вод 
по предлагаемой схеме согласно действу-
ющим нормам общая площадь, занима-
емая иловыми площадками, может быть 
уменьшена в 5 раз, так как при этом пре-
дусматриваются только резервные пло-
щадки в количестве 20% расчетного объ-
ема.

Таким образом, вопросы обработки и 
утилизации осадков сточных вод горо-
дов и поселков в Украине остаются не-
решенными, что приводит к накоплению 
осадков и к загрязнению окружающей 
среды. Для интенсификации обезвожи-
вания осадков целесообразно применять 
центрифуги и ленточные фильтр-прес-
са непрерывного действия. Применение 
компактных комплексов механического 
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обезвоживания осадка, на предложенном 
примере использования их в КРП «ППВКХ 
ЮБК», является особенно актуальным 
для обезвоживание осадков городских 
сточных вод малых городов и населенных 
пунктов, расположенных недалеко друг 
от друга, а также в связи с острым дефи-
цитом свободных площадей.
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Відомо, що очищення води на магніт-
них апаратах, основною перевагою 
яких є здатність пропускати через 

себе значні об’єми води з великою швид-
кістю при власних малих габаритах, дозво-
ляє з високою ефективністю вилучати до-
мішки з феромагнітними властивостями, 
здатних реагувати на магнітне поле. Разом 
з тим в магнітному полі можна здійснюва-
ти локалізацію діа- та парамагнітних домі-
шок, не здатних взаємодіяти з магнітним 
полем, але для цього необхідно:

1. Створення потужних магнітних 
полів з індукцією 6–8 Т, що можливо тіль-
ки при використанні надпровідникових 
матеріалів.

2. Дозування в очищуване середови-
ще магнетиту – допоміжного магнітного 

матеріалу (ДММ) і реагенту (сірчанокис-
лий алюміній, сірчанокисле або хлорне 
залізо, луг чи інший реагент), що дає мож-
ливість утворити феромагнітні агрегати 
(продукти коагуляції + частинки ДММ), 
здатних взаємодіяти з магнітним полем 
– затримуватись на магнітних установках 
очистки води.

Магнітно-реагентна технологія очист-
ки води є ефективним і високопродуктив-
ним способом очищення природних, стіч-
них і циркуляційних вод теплових мереж 
від різноманітних домішок, концентрація 
яких може коливатись в значних межах і 
досягати 700–1000 мг/дм3.

Магнітно-реагентну очистку води ви-
користовують у разі необхідності вилу-
чати парамагнітні і діамагнітні домішки. 

УСТАНОВКА МАГНІТНО-РЕАГЕНТНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Гіроль М.М., Бернацький М.В.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м.Рівне, Україна

Наведено відомості про розробку нової технології магінто-реагентного очищення води 
та висвітлено результати експериментальних досліджень очищення води в магніт-
ному полі від ферро-, діа- і парамагнітних домішок.

УСТАНОВКА МАГНИТНО-РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Гироль М.М., Бернацький М.В.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г. Ривнэ, Украина

Приведены сведения о разработке новой технологии магнито-реагентной очистки 
воды, изложены результаты экспериментальных исследований очистки воды в маг-
нитном поле от ферро-, диа- и парамагнитных примесей. 

INSTALATION MAGNETIK-REACTION WATER TREATMENT

Hirol М.M., Bernatskyi M.V.
National university of water economy and nature management, Rivne, Ukraine 

Resulted taking about development of new technology of magnito-reaction water treatment, 
the results of experimental researches of water treatment are expounded in the magnetic field 
from ferro-, dia- and paramagnetic admixtures. 
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Введення в очищувачу воду феромагніт-
ного реагенту (магнетиту) і коагулянту 
або лугу дозволяє отримати агрегати, до 
складу яких входять феромагнітні час-
тинки магнетиту і продукти коагуляції, 
що здатні реагувати на дію магнітного 
поля. Якщо помістити очищувачу воду з 
утвореними в ній феромагнітними агре-
гатами в магнітне поле, то їх гідравлічна 
крупність значно збільшується, причому 
швидкість направленого руху зростає по 
мірі наближення до поверхні магніту, тоб-
то зростає з ростом магнітного силового 
фактора. Із збільшенням магнітного си-
лового фактора швидкість руху частинок 
зростає, з’являється можливість управля-
ти процесом кондиціонування фаз.

Інтенсивність цього процесу, харак-
теризується розрахунковим параметром 
k, який залежить від інших факторів. У 
загальному виді згадана залежність має 
вигляд:

            (1)

де: dм – доза магнетиту, г/дм3; dк – доза ко-
агулянту, мг/дм3; tо – температура води, 
С°; H·gradН – силовий фактор магнітного 
поля, A2/м3; pН – водневий показник води; 
Cо – початкова концентрації суспензії, мг/
дм3.

Виявлений взаємозв’язок між згада-
ними параметрами дозволив одержати 
залежність ефективності очищення від 
параметра k.

Рис. 1. Залежність ефективності локалізації домі-
шок від величини розрахункового 

параметра – k

Рис. 2.  Технологічна схема магнітно-реагентної очистки води
1 – ємність свіжого магнетиту;  2 – ємність реагенту; 3 – комбінована установка; 4 – ємність чистої води; 

5 – установка регенерації магнетиту;  6 – ємність води для очистки; 7 – ємність промивної води; 8 – ємність 
регенерованого магнетиту.
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      (2)

Слід зазначити, що в дослідах при го-
туванні багатофазного робочого середо-
вища (суспензії) використовувались до-
мішки різних властивостей і величини, 
змінювалися значення інших факторів, 
однак відчутного впливу на досліджува-
ний взаємозв’язок при цьому не спостері-
галось (рис.1).

На шляху досягнення бажаного резуль-
тату виник ряд істотних протиріч – не-
можливість сепарації часток у поточних 
багатофазних середовищах, поміщених 
у магнітне поле, які не мають магнітних 
властивостей; неефективність сепарації 
у шарі гранульованої насадки високо-
концентрованих суспензій, що володіють 
магнітними властивостями. 

На підставі результатів проведених до-
сліджень була розроблена технологічна 
схема очищення води в магнітному полі 
із застосуванням реагентів з магнітними 
властивостями (рис. 2).

Вхідна вода, разом з відстояною в шла-
мозбірнику водою, поступає в змішувач 
вертикального типу, в який подаються 
магнетит і реагент (сірчанокислий алю-
міній, луг чи інший реагент). Підготовлена 
таким чином вода поступає в магнітний 
відстійник де відбувається затримання 
утворених у зоні відстійника феромагніт-
них агрегатів. Локалізовані у відстійнику 

агрегати  відводяться у вузол регенерації 
де здійснюється відокремлення забруд-
нень від поверхні частинок ДММ. Регене-
рований магнетит поступає у вузол його 
приготування, а відокремлені забруднен-
ня – в шламозбірник. Частково відстояна 
на магнітному відстійнику вода поступає 
на зернистий фільтр для доочищення, 
після чого відводиться на знезаражуван-
ня, в акумулюючі ємності чи водоспожи-
вачу, а її невелика частина (<1%) поступає 
у вузол реагентного господарства та вузол 
приготування магнетиту.

Регенерація магнітного  дисперсно-
го матеріалу проводиться дискретно, на 
протязі 0,5– 2 год.

Режим регенерації визначається шля-
хом технологічного моделювання.  Швид-
кість руху регенерованої суспензії в кор-
пусі відповідної установки 80–100 м/год. 
При регенерації ДММ, що використову-
вався для локалізації солей твердості до-
цільним є коригування рН (рН  7). Тер-
мін відстоювання осаду в шламозбірнику 
сягає 2–4 год., після чого відстояна вода 
повертається у змішувач установки маг-
ніто-реагентної очистки води.

Переключення установки магніто-ре-
агентної очистки води з режиму очистки 
в режим регенерації здійснюється при до-
сягненні втрат напору в товщі фільтрую-
чого шару – 1,5–2 м. Після регенерації, яка 
здійснюється при зворотному напрямку 
руху потоку промивної води, що збері-

Таблица 1
Результати процесу очистки стічних вод на комбінованій установці магнітно-реагентного очищен-

ня при v = 20 – 25 м/год
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гається в надфільтровому просторі філь-
тра, слід передбачити 10–20 хвилинний 
скид першого фільтрату. Інтенсивність 
потоку промивної води визначається ем-
піричним шляхом і знаходиться в межах 
12–16 дм3/с·м2. Величина відносного роз-
ширення фільтруючого шару становить 
30–50%. Тривалість промивки складає 
2–5 хв. Для приготування фільтрувально-
го завантаження використовується гра-
нульований полістирол.

Нова технологія поліпшення якості   
води забезпечує достатню ефективність 
очистки води від завислих речовин – (в 
тому числі 90–96 % на  ступені магніто-
реагентної очистки) – 99 % (при їх кон-
центрації до 300 мг/дм3), заліза – 95–99% 
(при місткості заліза до 10 мг/дм3), солей 
твердості – 85–95%  (при концентрації в 
вхідній воді до 15 мг-екв/дм3), БСК – 90–
95% (при БСК у вхідній воді до 50 мг/дм3), 
магнетиту і магемиту – 99–99,9% (при їх 
концентрації до 5 г/дм3) (табл. 1) .

Вказані технологія і установка очи-

щення води захищені двома авторськими 
свідоцтвами СРСР, патентом РФ та двома 
деклараційними патентами України на 
винаходи.
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Активний мул широко застосовуєть-
ся в процесі очищення міських стіч-
них вод. Процес очищення стоків 

має певну подібність з процесом само-
очищення води природних водойм. Проте 

є відмінність процесу очищення стоків, 
оскільки за цих умов є можливість за до-
помогою технічних засобів підтримувати 
оптимальні умови перебігу процесу, які 
підвищують його швидкість та результа-
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тивність. Під час протікання процесу очи-
щення стоків за участю мікроорганізмів 
активного мулу відбувається мінераліза-
ція забруднень органічного походження, 
які містяться в стічній воді. Значне роз-
маїття видового складу біоценозу актив-
ного мулу позитивно позначається на 
процес біодеградації різнорідних речо-
вин і, сприяє його адаптації до зміни умов 
середовища (Klimowicz 1983, Turoboyski 
1979). 

Активний мул являє собою пластів-
цеподібну завись, яка складається голо-
вним чином з бактерій та найпростіших. 
Органічні забруднення абсорбуються 
на поверхні пластівців та завдяки про-
тіканню метаболічних процесів міне-
ралізуються (Turoboyski 1979). Метод 
очищення стоків, що базується на засто-
суванні активного мулу вимагає присут-
ності кисню як субстрату біоокислення 
органічних забруднень. Величина по-
пуляцій окремих типів бактерій в зависі 
пластівців залежить від якості стічних 
вод та швидкості розвитку мікроорганіз-
мів, які містяться в них. Найбільшими 
недоліками такого процесу є чутливість 
мікроорганізмів до токсичних сполук 
та інші чинників, що впливають на їх 
розвиток (Bobrowski 2002, Ka ska 2001, 
Eikelboom 1999). На початковому ета-
пі очистки в стічній воді переважають 
бактерії, інфузорії та амеби, проте з бі-

гом часу з’являються війчасті включно 
з паразитичними їх формами. На на-
ступних етапах з’являються осілі форми 
війчастих, прикріплених до пластівців. 
На останньому етапі розвиваються ко-
ловертки (Klimowicz 1983, Amaral 2001) 
(Рис. 1):

В склад біоценозу зрошуваних шарів 
біологічної плівки входять і вищі організ-
ми. Характерною рисою біологічного 
шару є вертикальне розшарування біо-
ценозу. Це спричиняється протіканням 
процесу очищення стічних вод та зміною 
концентрації забруднень в них за на-
прямком руху води. Скупчення організ-
мів сприяє зменшенню концентрації за-
бруднень стічних вод в міру їх протікання 
крізь шар. На просторове розшарування 
організмів мають вплив кисневі умови. 
Найбільша концентрація кисню спостері-
гається у верхніх та нижніх шарах. Умо-
ви, близькі до безкисневих, формуються в 
глибоких шарах засипки. Наявні в стоках 
токсичні речовин абсорбуються верхні-
ми частинами біоплівки, що запобігає їх 
контакту з мікроорганізмами, які пере-
бувають внизу. З цим пов’язана відносно 
велика стабільність біологічного шару 
(Turoboyski 1979, Mart n-Cereceda 1996, 
Bobrowski 2002). 

Дослідження, описані в літературі, 
обґрунтовують можливість біоценозу ак-
тивного мулу до виживання навіть в ток-

Рис. 1. Розвиток мікроорганізмів активного мулу (Amaral 2001)
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сичних умовах, які можуть формувати-
ся під впливом стоків, що надходять до 
очисної станції. При цьому відзначаєть-
ся роль найпростіших як індикаторів на-
явності токсичних речовин в системах 
очищення стоків. Зміни в скупченнях 
найпростіших можуть вплинути на тро-
фічний ланцюг активного малу, вплива-
ючи таким чином на ефективність ро-
боти очисної станції. Тому структура та 
скупчення найпростіших може бути по-
казником діяльності очисної станції. За 
наявності організмів та бактерій, най-
простіші утворюють мікроекосистеми, 
які є дуже чутливими до зміни середо-
вища в якому виживають мікроорганіз-
ми здатні до пристосування. Видовий 
склад таких екосистем не є постійним і 
віддзеркалює умови, які панують в біо-
реакторах. Це явище використовують в 
практиці оптимізації процесів, які ґрун-
туються на застосуванні активного мулу 
(Klimowicz 1983, Madoni 1999, Lee 2002). 

Простіші, серед них війчасті, є най-
важливішими, після бактерій, мікроор-
ганізмами в процесі очищення стоків. 
Вони здійснюють постійний тиск на по-
пуляцію бактерій змушуючи їх до пос-
тійного поділу, зростання та розвитку 
нових пластівців. Окрім того війчасті 
впливають на очищення стоків, погли-
наючи несфлокульовані бактерії. Змен-

шення концентрації забруднень стіч-
ної води сприяє зменшенню органічної 
субстанції і водночас зменшенню хво-
роботворних бактерій. Повзучі війчасті 
виділяють слиз, який сприяє злипанню 
в пластівці живої і мінералізованої суб-
станції та завислих часток, що призво-
дить до флокуляції осаду (Madoni 1999, 
Lee 2002, Amaral 2001).

В таблиці 1 показано співвідношення 
між групами простіших, надійністю ро-
боти споруд очистки стоків та імовірною 
причиною формування технологічних 
проблем. 

Мікроскопічний аналіз проби оса-
ду дозволяє визначити біологічну влас-
тивість біоценозу та його видовий склад. 
Присутність в пробі великої кількості ко-
ловерток і амеб та найпростіших свідчить 
про перевантаження осаду та його непов-
ну насиченість киснем. Присутність вій-
частих навпаки, свідчить про задовільну 
роботу активного мулу (Amaral 2001, Zhou 
2006). 

Плаваючі війчасті появляються в ран-
ніх або в високонавантажених осадах. В 
таких умовах розвиваються факульта-
тивні бактерії, починають домінувати 
джгутикові та корененіжки, спостері-
гається відмирання найпростіших та 
коловерток. З’являються  проблема з 
нітрифікацією, вода на виході мутніє. На-

Таблица 1
Зв’язок між присутністю найпростіших та ефективністю роботи станції очищення стоків 

(Amaral 2001)
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явність великої кількості корененіжок та 
джгутикових, масова поява бактерій по-
між пластівцями мулу, брак війчастих і 
коловерток може свідчити про надмірне 
навантаження осаду органічними ре-
човинами. Зникнення в активному мулі 
живих організмів свідчить про можливу 
присутність в аеротенках токсичних ре-
човин (Amaral 2001, Klimowicz 1983, Ka
ska 2001). 

Токсичні речовини можуть потрап-
ляти на очисні споруди з промислови-
ми стоками, або з поверхневим стоком 
від миття вулиць чи під час дощу. До цих 
речовин найчастіше відносяться пести-
циди та інші хімікалії (бензен, фенол, 
сполуки хлору, вуглецю, а також важ-
кі метали). Надмірний вміст токсичних 
речовин може призвести до відмиран-
ня мікроорганізмів активного мулу. Не-
гативний вплив на біоценоз може мати 
раптовий скид стоків, що містять велику 
кількість нетоксичних речовин. Засоби 

дезінфекції або миючі речовини, які міс-
тяться воді в великій концентрації мо-
жуть уповільнити або цілком зупинити 
протікання процесів біологічного руйну-
вання органічних речовин (Nicolau 2004, 
Madoni 1995). 

Різні простіші по різному проявляють 
чутливість на хімічні речовини (Amaral 
2001).

Очисні споруди в аеротенку повинні 
містити велику кількість біоценозу (зна-
чення цього показника може сягати що-
найменше 106 клітин в літрі), визначений 
його видовий склад (прикріплені та ру-
хомі війчасті, відсутність джгутикових). 
Видовий склад організмів повинен мати 
відносну сталість. Жоден вид не повинен 
кількісно домінувати (коефіцієнт менше 
10). Завдяки постійному моніторингу ви-
дового складу біоценозу активного мулу 
можна передбачити та запобігти негатив-
ним явищам його життєдіяльності. Тому 
дослідження біоценозу активного мулу 

Pис.2. Кількість мікроорганізмів в межах морфологічно-функціональних груп, 
що формують біологічну плівку
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повинне бути невід’ємним елементом 
контролю роботи кожної сучасної станції 
очистки стоків (Nicolau 2005).

На окремих об’єктах і обладнанні місь-
кої станції очищення стічних вод «Хайдув» 
впродовж кількох років, поряд з іншими до-
слідженнями, проводяться біоіндикаційні 
дослідження формування біологічної плів-
ки (рис.2). Така біоплівка покриває поверх-
ні усіх елементів станції очищення стоків, 
які безпосередньо контактують зі стоками. 
Завдяки таким властивостям біоплівки є 
можливим проведення біоіндикації в усіх 
спорудах станції очищення стоків.

Результати проведених нами дослід-
жень свідчать, що в різних спорудах стан-

ції очистки стоків кількісний і видовий 
склад біоценозу є не постійним. Концен-
трація деяких видів мікроорганізмів від 
споруди до споруди в напрямку руху стоків 
зменшується. Окремі види мікроорганіз-
мів з’являються в помітних кількостях 
тільки після проходження ряду споруд 
станції очистки стоків, а деякі раптово 
з’являються в обмеженій кількості споруд 
і раптово зникають після проходження 
частини з них. Такий характер поширен-
ня певного виду мікроорганізм в спорудах 
в напрямку руху води дозволяє робити 
оцінку умов життєдіяльності біоценозу, 
а відповідно мати можливість керувати 
якістю очистки стоків.
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Для живлення парових котлів у 
спиртовому виробництві викорис-
товують теплообмінну воду, тем-

пература якої становить 55°С. В існую-
чих технологічних циклах виробництва 
теплообмінна вода містить підвищене 
значення ХПК 34–35 мгО2/л та завис-
лі речовини у вигляді окисленого залі-
за. Окислене залізо у теплообмінній воді 
присутнє у кількості 2–6 мг/дм3. Його 
наявність пояснюється тим, що для охо-

лодження теплообмінного устаткування 
використовується вода із свердловини, 
вміст загального заліза у якій сягає 3,5–
4,1 мг/дм3 та експлуатації старих стале-
вих труб по яким здійснюється транспор-
тування теплообмінної води. 

Існуючі технічні рішення не повною 
мірою справляються з посталою пробле-
мою. Через присутність у воді домішок 
органічного походження спостерігається 
формування басейнів бруду у товщі зер-

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОЧИЩЕННЯ ТЕПЛООБМІННОЇ 
ВОДИ НА ФІЛЬТРАХ З ПЛАВАЮЧИМ ФІЛЬТРУЮЧИМ ШАРОМ

Трач Ю.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м.Рівне, Україна

Висвітлено теоретичний підхід до математичного моделювання процесу очистки 
теплої технологічної води спиртових підприємств, яка містить домішки мінерально-
го і органічного походження, при її фільтруванні на фільтрах з плаваючим фільтрую-
чим шаром.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧИСТКИ ТЕПЛООБМЕН-
НОЙ ВОДЫ НА ФИЛЬТРАХ С ПЛАВАЮЩИМ ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ 

Трач Ю.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г. Ривне, Украина

Изложен теоретический подход к математическому моделированию процесса очист-
ки теплой технологической воды спиртовых предприятий, содержащей примеси ми-
нерального и органического происхождения, во время ее фильтрования на фильтрах с 
плавающим фильтрующим слоем.

MATHEMATICAL DESIGN OF HEAT-EXCHANGE WATER TREATMENT ON 
FILTERS WITH FLOATING LAYER 

Trach J.
National University of Water Management and Nature Resources Use., t. Rivne, Ukrainian

Theoretical approach to the mathematical design of process of warm technological water 
containing the admixtures of mineral and organic origin treatment of spiriting enterprises is 
expounded, during its filtration on filters with a floating layer.
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нистого шару і фільтри швидко замулю-
ються і виходять з ладу [1]. 

Одним із можливих варіантів вирі-
шення проблеми є застосування філь-
трів із пінополістирольним фільтрую-
чим шаром, які добре зарекомендували 
себе на багатьох станціях очистки води. 
За наявності в воді домішок органічно-
го походження такі фільтри спроможні 
працювати в режимі біофільтра, що має 
особливе значення для умов наших до-
сліджень [1]. Аеробна біодеструкція ор-
ганічних речовин в таких біофільтрах 
протікає завдяки наявності термофіль-
них бактерій, які містять слиз. Скла-
довою слизу є полісахарид (glycocalyx), 
який збільшує здатність бактерій іммо-
білізуватися на поверхні фільтруючого 
матеріалу. Іммобілізовані мікроорганіз-
ми утворюють велику колонію, оскільки 
шар полісахаридного слизу допомагає 
«прилипанню», як інших бактерій, так й 
поживних речовин, що «пропливають» 
біля них. Так утворюється на поверхні 
гранул фільтра так званий біоорганомі-
неральний комплекс, який в технології 
біоочистки називається біологічна плів-
ка [2].

Відомо, що із підвищенням температу-
ри, розчинність кисню зменшується. Для 
забезпечення аеробних біохімічних про-
цесів у фільтруючому шарі теплообмін-
ну воду, перед поступленням її на фільтр, 
аерують шляхом переливу. Завдяки цьо-
му концентрація розчинного кисню у воді 
збільшується. У досліджувальній тепло-

обмінній воді значення концентрації ко-
ливалося від 3,7 до 4,2 мг О2/дм3.

Для опису процесів окислення домішок 
в біофільтрі математична модель повин-
на враховувати зміну параметрів філь-
трування та особливості біохімічних про-
цесів у фільтруючому шарі. Математичні 
моделі, які пропонуються більшістю ав-
торів в своїй основі містять опис кінетич-
них процесів аеробної гетеротрофної кон-
версії органічних речовин, нітрифікації, 
денітрифікації та інші.

На основі вивчення та аналізу ме-
ханізмів і особливостей процесу очист-
ки теплообмінної води фільтруванням 
переважно від легкоокислювальних 
органічних речовин нами обрана ма-
тематична модель, що описує процес 
біохімічного окислення домішок у філь-
трі за умов достатньої кількості кисню 
[3]. Суть цієї моделі полягає у тому, що 
при урахуванні кінетичних процесів які 
протікають у біологічній плівці, для пев-
них параметрів фільтрування розрахо-
вується значення висоти фільтруючого 
шару. 

Вибрана математична модель 
біохімічної очистки води містить ряд 
емпіричних коефіцієнтів. Ці емпіричні 
коефіцієнти не завжди можуть бути пос-
тійними і незалежними від умов очистки 
води. Тому, для проектування біофільтра 
із пінополістирольним фільтруючим ша-
ром для біохімічної очистки гарячої теп-
лообмінної води температура якої 55°С 
важливим є дослідження емпіричних 

Таблица 1
Числові значення констант та коефіцієнтів
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коефіцієнтів та визначення їх числових 
значень. 

На основі існуючих наукових праць 
у галузі дослідження кінетичних про-
цесів у біологічній плівці [2,4] у таблич-
ному варіанті (табл.2) наведено діапазон 
можливих числових значень коефіцієн-
тів, що описують ці процеси і входять до 
складу математичної моделі біохімічної 
очистки. 

Числові діапазони значень коефіцієн-
тів, що наведено у таблиці 2 у деяких ви-
падках мають широке значення та не 
враховують особливості біохімічних про-
цесів при високих температурах. Тому для 
розрахунку біофільтра із пінополістироль-
ним фільтруючим шаром, який очищує 
теплообмінну воду важливим є визначен-
ня та обґрунтувати числових значень ко-
ефіцієнтів математичної моделі. Це мож-
ливо здійснити завдяки встановленню 
їх фізичної суті, визначення можливості 
взаємозв’язків із параметрами фільтру-
вання та проведенню експерименталь-
них досліджень.

Для визначення товщини пінополіс-
тирольного фільтруючого шару нами 
було проведено серію дослідів з вивчен-
ня кінетики затримки органічних речо-
вин по висоті фільтруючого шару. Дослі-
ди проведено для d=0,75; 1,25; 1,75 мм, і 
V=2; 4; 6 м/год. При цьому ефективність 
очистки та тривалість фільтроциклу для 
кожної комбінації були приблизно одна-
кові і складали відповідно 80–95% та 18–
24 годин. Товщина фільтруючого шару 
визначалась за результатами експери-
ментальних досліджень (табл.3.).

Для встановлення фізичної суті ко-
ефіцієнтів математичної моделі було зроб-
лено аналіз кінетичних процесів, який 
відбувався у дві стадії:

1. Визначення, який субстрат (кисень 
чи органічні речовини) є лімітуючим і, 
відповідно, який контролює кінетику 
біохімічного процесу.

2. Визначення порядку реакції біохіміч-
ного окислення органічних речовин.

Термофільні мікроорганізми, через 
ряд особливостей внутрішньої будови 
клітини, мають пришвидшений обмін 
речовин, а отже й швидкість розмножен-
ня. При відсутності суттєвого коливання 
вмісту органічних речовин у теплооб-
мінній воді, що поступає на фільтр, фор-
мування біологічної плівки наступає від-
носно швидко і утворюються стаціонарні 
умови. На швидкість росту біомаси впли-
ває температура, тому швидкість рос-
ту мікроорганізмів μmax при конкретних 
температурах можна описати рівнянням 
Вант-Гоффа [2]:

      (9)

де χ – температурна константа, град-1 
(χ=0,06-0,08).

Використання такого рівняння допус-
кається для опису аеробних процесів в 
температурному інтервалі від 20 до 32°С. 
Проте, існують відомості [2], що гетерот-
рофна конверсія може відбуватися в тер-
мофільних умовах (50–60°С) і при цьому 
значення швидкостей приблизно на 50% 
вище, ніж при 35°С.

На основі існуючих наукових дослід-
жень у літературних джерелах [3,4], нами 
було обґрунтовано числові значення ко-
ефіцієнтів математичної моделі, а саме 
коефіцієнт дифузії DL=2,65·10-6м2/год, 
μmax=1,8 год-1, δ=1,5·10-4м. Теоретичне 
значення коефіцієнта молекулярної ди-
фузії крохмалю при підвищеній темпера-
турі 55°С становить приблизно 2,6·10-6–

Таблица 2
Значення висоти фільтруючого шару при відповідних параметрах фільтрування
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2,7·10-6 м2/год. Товщина біологічної 
плівки, яка утворена навколо гранул 
фільтруючого шару може коливати-
ся в межах відомо числового діапазону 
(1–2)·10-4м. 

Проте невідомими є ряд коефіцієнтів 
математичної моделі, а саме коефіцієнт 
напівнасичення за субстратом Кm, тов-
щина гідравлічної плівки δn, концентра-
ції біомаси у фільтруючому шарі фільтра 
Х, коефіцієнт трансформації субстрату у 
біомасу Y. 

Для успішного пошуку числових зна-
чень коефіцієнтів математичної моделі 
X, Y, δn, Km на основі математичної мо-
делі [3,4] було складено програму на мові 
TURBO PASCAL 7.0. Окрім того, за допо-
могою цієї програми і наступного аналізу 
отриманих можливих числових значень 
було встановлено взаємозв’язок між ко-
ефіцієнтами математичної моделі із пара-
метрами фільтрування (рис.2,3).

Враховуючи те, що товщина гідрав-
лічної плівки δn залежить від коефіцієнту 
масоперенесення КL та коефіцієнту моле-
кулярної дифузії DL із можливо існуючо-
го діапазону (0,75-1)·10-4м був вибраний 
крок перебору 0,5·10-5. Проаналізував-
ши отримані можливі числові значення 
товщини гідравлічної плівки було вста-
новлено, що її значення коливалось від 
0,7·10-4м до 0,8·10-4м. Тому для наступних 
розрахунків було прийнято середнє зна-
чення 0,75·10-4м.

Для визначення числового значення 
коефіцієнта напівнасичення за субстра-

том Km із можливо існуючого діапазону 
10-30 г·ХПК/м3 був обраний крок пере-
бору 0,1. Такий вибраний крок перебору 
дозволив встановити можливий зв’язок 
даного коефіцієнту із параметрами філь-
трування, оскільки діапазон можливого 
існування є широким. Після виконання 
перебору можливих числових значень 
даного коефіцієнту при різних парамет-
рах фільтрування, було визначено се-
реднє значення коефіцієнта Km за філь-
троцикл. Проаналізувавши отримані 
середні числові значення коефіцієнта 
Km за фільтроцикл при досліджу вальних 
швидкостях фільтрування та діаметрах 
гранул полістиролу був виявлений його 
взаємозв’язок із параметрами фільтру-
вання (рис.2). 

Із рис. 2 видно, що існує і взаємозв’язок 
між діаметром гранул пінополістироль-
ного фільтруючого шару (при однаковій 
швидкості фільтрування) та коефіцієн-
том Km. Збільшення діаметру гранул 
фільтруючого шару в цьому діапазоні 
зміни та швидкості фільтрування приз-
водить до зменшення коефіцієнта напів-
насичення.

Наступним кроком досліджень впливу 
коефіцієнтів математичної моделі на чис-
лове значення висоти фільтруючого шару 
при різних діаметрах гранул та швидкості 
фільтрування було порівняння експе-
риментальних даних із розрахунковим, 
тобто тими, що було отримано після вста-
новлення їх функціональної залежності 
(рис.2 та рис.3). 

Рис.2. Залежність коефіцієнта напівнасичення за 
субстратом Km від швидкості фільтрування

Рис.3. Залежність концентрації біомаси 
від швидкості фільтрування
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Висновки
1. На основі проведених досліджень 

встановлено можливість використання 
математичної моделі біохімічної очистки 
води на фільтрі із зернистим фільтрую-
чим шаром для проектування та розра-
хунку біохімічної очистки теплообмінної 
води температура якої 55°С у спиртовому 
виробництві.

2. Доведено, що коефіцієнти вико-
ристаної математичної моделі  DL, μ, не є 
сталими величинами і залежать від тем-
ператури очищувальної води.
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Научно-техническая фирма «Поли-
сток» основывается на поэтапном 
подходе к работе по реконструкции 

очистных сооружений канализации и во-
допровода.

К первому этапу относится проекти-
рование. За 10 лет НТФ «Полисток» были 
разработаны и утверждены управлени-
ями «Укринвестэкспертизы» проекты по 
реконструкции очистных сооружений 
канализации таких городов, как: Гуляй-
поле и Приморск Запорожской обл., п.г.т. 
Береговое Республика Крым, Миронов-
ка Киевской обл., Славута, Шепетовка и 
Каменец-Подольский Хмельницкой обл., 
Кировоград, Никополь Днепропетровской 
обл., Комсомольск Полтавской обл., Днеп-
ропетровск, Донецк, предприятие «Наша 
Ряба» г. Днепродзержинск Днепропетров-
ской обл.. Также в последнее время были 
разработаны проекты по реконструкции 
очистных сооружений водопровода в го-
родах Аулы и Марганец Днепропетровской 
обл., Краматорске Донецкой обл.

В процессе проектирования принима-
лись различные решения: 

увеличение производительности очис-
тных сооружений (г. Гуляйполе, пгт. Бе-
реговое);
замена устаревшего оборудования на 
модернизированное;
устройство цеха механического обезво-

•

•

•

живания осадка (г. Кировоград);
удаление жиров из сточных вод («Наша 
Ряба» г. Днепродзержинск).
Ко второму этапу относится реконс-

трукция и новое строительство по объектам 
проектирования. За это время была полно-
стью завершена реконструкция очистных 
сооружений в г. Гуляйполе и п.г.т. Береговое, 
проведена полная реконструкция системы 
аэрации на Донецких очистных сооруже-
ниях, завершена реконструкция очистных 
сооружений в Мироновке и Славуте, пост-
роен цех механического обезвоживания в 
Кировограде. Ведется строительство и ре-
конструкция по нашим проектам очистных 
сооружений в г.г.  Никополь, Каменец-По-
дольский, Комсомольск, Шепетовка. Начи-
нается переоборудование фильтровальных 
станций в Аулах, Марганце, Краматорске.

К третьему этапу относятся работы по 
отладке режима работы реконструирован-
ных сооружений и достижения требуемых 
показателей очистки. Учитывая разно-
плановость принятых решений в проекти-
ровании, считаем необходимым  остано-
виться на более подробном описании трех 
объектов.

Реконструкция очистных соору-
жений канализации в г. Гуляйполе За-
порожской обл. Очистные сооружения 
хозбытовых сточных вод г. Гуляйполе За-
порожской области производительностью 

•

РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ 
ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Кравченко Л.А., Фоменко Л.А.
НТФ «ПОЛИСТОК», г. Харьков, Украина

Приведена информация о работе  НТФ «Полисток» по реконструкции очистных соору-
жений канализации и водопровода

РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧИХ СПОРУД ОЧИЩЕННЯ ПИТНИХ
ТА СТІЧНИХ ВОД

Кравченко Л.А., Фоменко Л.А.
НТФ «ПОЛІСТОК», м. Харків, Україна

Подана інформація  о роботі  НТФ «Полісток» з  реконструкції очисних споруд каналіза-
ції та водопроводу
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700 (м3/сут) запроектированы в 1972 г. и 
построены в соответствии с типовым про-
ектом. 

Проектом предусматривалась полная 
биологическая  очистка  сточных вод  с до-
ведением качества очищенных сточных 
вод до БПКполн. – 20 – 25 мг/л  в аэротен-
ках с пневматической аэрацией, работа-
ющих в режиме продленной аэрации без 
предварительного отстаивания с последу-
ющим обеззараживанием в контактных 
резервуарах. 

Первой причиной реконструкции была 
необходимость расширения очистных со-
оружений производительностью 700 м3/
сут до 1600 м3/сут в связи с развитием ка-
нализации г. Гуляйполе и увеличением  ко-
личества населения, пользующегося услу-
гами канализации.

Второй причиной реконструкции было 
неудовлетворительное качество очистки 
сточных вод (концентрация взвешенных 
веществ и БПК в «очищенных водах» пре-
вышала 100 мг/л).

Для увеличения производительности 
очистных сооружений была принята сле-
дующая технологическая схема с устройс-
твом дополнительных сооружений механи-
ческой очистки – песколовок с песковыми 
площадками, первичных отстойников.

 В соответствии с технологической схе-
мой очистка сточных вод может осущест-
вляться в двух режимах:

при поступлении сточных вод до 700 
м3/сут предусматривается работа од-
ной линии блока емкостей, для чего при 
помощи шибера перекрывается подача 
сточной воды на другую линию. 
при поступлении сточных вод до 1600 
м3/сут открывается шибер на другую 
линию и сточная вода распределяется 
равномерно в четыре  первичных от-
стойника блока емкостей. 
После механической очистки в  первич-

ных  отстойниках  осветленная сточная 
вода в аэротенки. Сточная вода, прошед-
шая биологическую очистку в аэротенках, 
и активный ил поступают для последующе-
го разделения во вторичные отстойники. 
Осветленная сточная вода после вторич-
ных отстойников  поступает в контактные 

•

•

резервуары для обеззараживания.
Очищенные и обеззараженные сточ-

ные воды сбрасываются  в р. Гайчур. Смесь 
осадка из первичных отстойников и избы-
точного активного ила перекачивается эр-
лифтами из стеклопластика производства 
НТФ «Полисток» по трубопроводу на ило-
вые площадки.

Проведенная реконструкция очистных 
сооружений позволила значительно улуч-
шить показатели качества очищенных 
сточных вод, концентрации взвешенных 
веществ и БПК не превышают 15 мг/л. 

Реконструкция очистных соору-
жений канализации в п.г.т. Береговое 
Республика Крым. Очистные сооруже-
ния хозбытовых сточных вод производи-
тельностью 165 м3/сут рассчитаны были 
на поступление сточных вод от пансионата 
«Кастрополь», работающего в летний пери-
од, и поселка Береговое. В состав сооруже-
ний входит преаэратор, 4 аэротенка-от-
стойника и контактный резервуар. Сброс 
очищенной сточной воды осуществляется 
в Черное море. 

По аналогии с очистными сооружени-
ями г. Гуляйполе для реконструкции очис-
тных сооружений имелись две весомые 
причины:

1. До проведения реконструкции очи-
щенная вода не соответствовала нормам 
на сброс (концентрации взвешенных ве-
ществ и БПК превышали 100 мг/л). 

2. Как и на всех очистных сооруже-
ниях ялтинского побережья, в курортный 
сезон количество сточных вод значитель-
но превышает проектную производитель-
ность (практически в 1,5 раза), а в осталь-
ное время года – очистные сооружения 
были недогружены как по количеству при-
тока сточных вод, так и по количеству за-
грязнений. 

Таким образом, при реконструкции 
необходимо было учесть два этих факто-
ра и обеспечить нормативные показатели 
очистки. 

Для обеспечения равномерной на-
грузки по количеству  и качеству сточных 
вод было принято решение по установке 
инертной загрузки в аэротенках. Загрузка 
была выполнена в виде шиферных листов, 
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стационарно установленных в аэротен-
ках. Параллельно была реконструирована 
система аэрации: дырчатые металличес-
кие трубы заменены на мелкопузырчатые 
стеклопластиковые аэраторы. Принятые 
решения позволили  повысить окислитель-
ную мощность аэротенка по отношению к 
колебаниям состава поступающих на очис-
тку сточных вод за счет усиления биоцено-
за окислителя биопленкой, формирующей-
ся на поверхности шиферных листов. 

В результате проведения пуско-нала-
дочных работ показатели очистки сточ-
ных вод в любое время года не превышали 
установленных норм. 

Следует отметить, что очистные соору-
жения, реконструированные по нашему 
проекту в 1995 г., работают и по сей час без 
замены аэраторов и инертной загрузки. 

Реконструкция очистных соору-
жений канализации в г. Кировограде. 
Очистные сооружения г. Кировограда в 
своем составе имеют иловые площадки, 
обеспечивающие 40%-ную потребность 
по количеству обрабатываемого осадка. 
Учитывая ограниченную площадь и не-
возможность увеличения количества ило-
вых площадок, было принято решение по 
строительству цеха механического обезво-
живания осадка. Учитывая ограниченный 
лимит денежных средств, для достижения 
цели было принято решение по макси-
мальному использованию существующих 
сооружений для расположения оборудо-
вания, необходимого для обезвоживания 
осадка. Оборудование также выбиралось 
комбинированно: сочетание оборудования 
отечественного и зарубежного производи-
теля. 

В состав цеха механического обезвожи-
вания осадка вошли следующие сооруже-
ния:

илоуплотнитель (реконструированный 
отстойник);
резервуар – накопитель осадка (реконс-
труированный отстойник);
Цех механического обезвоживания 

осадка (реконструированное здание насос-
ной станции). В здании цеха механичес-
кого обезвоживания осадка расположено 
следующее оборудование:

•

•

центрифуга ОГШ – 759 фирмы НПП 
«Экомаш» г. Харьков;
автоматическая установка приготовле-
ния полимеров (тип:  ФАБ – Мини).
Для обезвоживания осадков сточных 

вод на КОС г. Кировограда применена оса-
дительная горизонтальная центрифуга 
ОГШ – 759 фирмы НПП «Экомаш» со шне-
ковой выгрузкой осадка. В осадительной 
центрифуге твёрдые частицы, имеющие 
плотность большую, чем плотность жид-
кой среды, под действием центробежной 
силы, отлагаются на внутренней поверх-
ности ротора и удаляются шнеком, а жид-
кая фаза в виде кольцевого слоя распо-
лагается вблизи оси вращения ротора и 
непрерывно выводится из центрифуги. 

При влажности осадка до 97 % произ-
водительность центрифуги по осадку сточ-
ных вод составила:

несфлокулированный осадок до 70 м3/
час;
сфлокулированный осадок до 50 м3/час.
Влажность кека:
несфлокулированный осадок – 65–82%;
сфлокулированный осадок – 70–82%.
Следует отметить жесткие сроки проек-

тирования и строительства: в 2002 г. было 
начато проектирование, а в 2003 г. уже 
проводились пуско-наладочные работы. В 
2004 г. работа цеха осуществлялась на пол-
ную производительность.

На примерах вышеперечисленных объ-
ектов мы видим большое преимущество 
работы «под ключ» как для себя, так и для 
заказчика производства работ. Так на эта-
пе научных изысканий и проектирования 
нами четко продумываются, а затем ре-
ально воплощаются наши же технические 
решения. При этой цепочке мы избегаем 
многих неувязок, возникающих между 
проектированием и строительством. А про-
водимая нами же наладка – это гарантия 
достижения конечного результата. И еще 
немаловажно в условиях кризиса, как по-
казывает практика и наш опыт при вари-
анте выполнения всех этапов работ одной 
фирмой, реальные затраты на проектиро-
вание и строительство могут снизиться в 
2-3 раза при гарантированном достиже-
нии конечного результата.

•

•

•

•

•
•
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Проблемы очистки городских сточ-
ных вод с каждым годом приобре-
тают все более важное значение 

из-за постоянно ухудшающейся экологи-
ческой обстановки.

В настоящее время многие очистные 
сооружения канализации построены и 
эксплуатируются по традиционной клас-
сической схеме, включающей сооруже-
ния механической и биологической очис-
тки, а также обработки образующихся 
осадков.

Состав технологических сооружений 
обеспечивает очистку сточных вод в ос-
новном по БПК и взвешенным веществам 
и не предназначен для очистки стоков от 
трудно окисляемых органических загряз-
нений, ПАВ, азота и фосфора, имеющих 
бытовое происхождение, которое про-
ходит через сооружения транзитом или 
снимается частично при очистке.

В НИКТИ ГХ разработаны методы ре-
конструкции, позволяющие повысить 
работоспособность сооружений и эффект 
очистки сточных вод. При этом в осно-

ву технологических решений положены 
методы интенсификации работы соору-
жений механической и биологической 
очистки без увеличения объемов сущест-
вующих сооружений. В частности, разра-
ботаны методы интенсификации работы 
сооружений механической очистки, ко-
торые позволяют дополнительно удалить 
грубодисперсные примеси и вещества 
минерального происхождения, что зна-
чительно увеличивает эффект первично-
го осветления сточных вод и работу пос-
ледующих сооружений биологической 
очистки.

Решетки являются первым звеном 
всех технологических схем очистки сточ-
ных вод. Улучшение работы решеток воз-
можно за счет применения вместо уста-
ревших типов РММВ, МГ, РМВ и решеток 
– дробилок новых, более совершенных 
и менее энергоемких типов решеток. В 
рекомендациях успешно применяются 
процеживающие полотна и механизиро-
ванные решетки с призорами 5,2 – 12мм 
типов РГР«НИКТИ ГХ», НПФ«Экотон», са-

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Давиденко А.И.
НИКТИ ГХ, Киев, Украина

Институтом НИКГИ ГХ разработаны и находят внедрение технические решения по 
реконструкции существующих сооружений механической очистки с целью повыше-
ния эффективности удаления из городских сточных вод грубодисперсных включений, 
песка, минеральных и взвешенных веществ. При этом в основу разработок положены 
методы интенсификации процессов очистки без увеличения объемов существующих 
очистных сооружений канализации.

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ДІЮЧИХ СПОРУД
МЕХАНІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Давіденко О.І.
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Інститутом НДКТІ МГ розроблені та знаходять впровадження технічні рішення з ре-
конструкції існуючих споруд механічного очищення для підвищення ефективності ви-
далення  з міських  стічних вод грубо дисперсних включень, піску, мінеральних і завис-
лих речовин. При цьому в основу розробок покладено методи інтенсифікації процесів 
очищення без збільшення об’ємів існуючих очисних споруд каналізації.
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моочищающиеся решетки ступенчато-
го принципа действия типа «Ротосприн» 
и др. для подводящих каналов и лотков 
шириной 200–2500мм. В решетках вра-
щающиеся узлы вынесены из каналов, а 
элементы решеток, находящиеся в сточ-
ных водах, выполнены из нержавеющей 
стали. Особенностью решеток типа «Ро-
тосприн» является возможность работы 
с фильтрацией сточных вод не только че-
рез прозоры, но и через слой уловленных 
загрязнений, за счет чего появляется воз-
можность задерживать примеси разме-
ров меньше прозоров решетки.

Использование таких сорозадержи-
вающих устройств позволяет увеличить 
эффективность очистки сточных вод от 
механических примесей до 5 раз и, соот-
ветственно, снизить нагрузку на после-
дующие сооружения, а также улучшить 
структуру сырых осадков, удаляемых из 
первичных отстойников.

Для снижения объема отбросов, сни-
маемых с решеток рекомендуется исполь-
зовать шнековые пресса конструкции 
«НИКТИ ГХ» или гидравлические пресс-
транспортеры типа ГПТ-4м, изготовля-
емые АКХ им. К.Д.Памфилова г.Москва. 
При снижении влажности до 60 – 70%, 
объем отбросов уменьшается в 2,5–3,0 
раза. Утилизацию частично обезвожен-
ных отбросов можно производить совмес-
тно с городским мусором на свалках твер-
дых бытовых отходов города.

В сточных водах, поступающих на 
очистные сооружения содержится зна-
чительное количество не растворенных 
минеральных примесей, песка, шлака, 
боя стекла и др. При совместном выделе-
нии этих веществ в отстойниках затруд-
няется удаление осадков и значительно 
уменьшается его текучесть.

В настоящее время, в зависимости от 
производительности, на очистных стан-
циях используются песколовки различ-
ных типов. Однако, не смотря на зна-
чительное разнообразие конструкций, 
проблемы полного удаления минераль-
ных веществ и песка из сточной жидкос-
ти остаются не решенными. По данным 
ряда авторов эффект задержания песка и 

минеральных примесей в песколовках со-
стовляет не более 60%.

Данные эксплуатации очистных стан-
ций показывают, что для эффективной 
работы первичных отстойников и соору-
жений обработки осадков, содержание 
песка в сырах осадках не должно превы-
шать 3–8%, хотя фактическое содержа-
ние значительно больше. Во многом это 
объясняется проскоком песка через пес-
коловки, которые рассчитываются на за-
держания частиц крупность 0,2–0,25мм 
при оптимальной скорости горизонталь-
ного движения сточной жидкости 0,3м/с 
и продолжительности пребывания в со-
оружениях не мене 30сек.

Анализ фракционного состава песка 
показывает, что более 50% его количес-
тва составляют частицы крупностью до 
0,20мм. Для повышения эффективнос-
ти работы песколовок, расчет их следует 
производить на задержание частиц фрак-
цией 0,05–0,15мм вместо 0,2–0,25мм рег-
ламентированных СНиП.

Данные о работе песколовок 4,0м и 
6,0м с круговым движением воды сви-

детельствуют о несовершенном подводе 
сточных вод в сооружения, что создает 
неравномерность поля скоростей в кру-
говом лотке и вызывает образование во-
доворотных зон, где скорости потоков вы-
сшее расчетных 0,3м/с. Кроме того, при 
существующей конструкции централь-
ной части сооружений образовывается 
не  обновляемый объем жидкости, в кото-
ром накапливаются плавающие и сфло-
тированные органические загрязнения, 
образовывающие устойчивую поверхнос-
тную корку осадков. Удаление песка из 
бункерной части песколовок производит-
ся гидроэлеваторами. Однако, в процессе 
эксплуатации из за износа диаметр сопла 
элеватора увеличивается, что значитель-
но снижает производительность и эф-
фективность удаления осадков из соору-
жений. Для повышения эффективности 
задержания песка и увеличения произво-
дительности сооружения рекомендуется:

на впускном канале устраивать элект-
рифицированные шлюзовые затворы, 
действующие автоматически (от уров-

•
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ня воды) для поддержания постоянной 
скорости потока 0,3м/с;
установить в круговом лотке (на вхо-
де) поперечную перегородку в виде ре-
шетки с вертикальными пластинами 
в результате чего стабилизируется по-
ток и уменьшаются скорости движе-
ния жидкости;
удаление песка из приямков произво-
дить песковыми погружными насоса-
ми типа ПР фирмы «FLYGT» или типа 
АРВ фирмы «Grundfos», марки АВS 
фирмы «ERHARD, ООО ВУЛВЕР».
В существующих конструкциях гори-

зонтальных песколовок, повышение эф-
фективности задержания песка может 
быть достигнуто стабилизацией скоро-
сти и обеспечения прямолинейности 
движения потока жидкости с помощью 
устройства в рабочих секциях продоль-
ных перегородок, а так же за счет улуч-
шения работы скребковых механизмов 
или замены их на гидромеханическую 
систему смещения песка в приямки. 
Гидромеханическое удаление песка 
представляет собой систему смывных 
трубопроводов со спрысками, которые 
располагаются в песковых лотках дни-
ща песколовок. Расход промывной воды 
qп л/с, подаваемый насосами, определя-
ется по формуле:

qп = Vп·L·B л/с

где    Vп – скорость смывной воды в лотке 
– 0,0065м/с;
L – длинна лотка, м;
B – ширина лотка, м.

Интенсификация процессов отстаива-
ния сточных вод, а так же степени сгуще-
ния образующихся осадков достигается 
использованием следующих приемов:

усовершенствованием гидродинами-
ческих условий работы отстойников;
использованием методов тонкошаро-
вого отстаивания;
подачей в отстойники избыточно-
го активного ила или биопленки из 
сооружений биологической очистки 
сточных вод;

•

•

•

•

•

использованием реагентной подго-
товки сточных вод перед подачей их 
на отстаивание.
Эффективность работы отстойников 

всех конструкций в значительной сте-
пени зависит от конструкции водорас-
пределительных устройств. Входные ус-
тройства должны обеспечивать быстрое 
снижение скорости потоков и равномер-
ное распределение его в поперечном се-
чении отстойника. Выходные устройства 
должны обеспечивать скорость выпуска 
осветленной жидкости, при которой не 
происходило бы взмучивание осевшего 
осадка.

Совершенствование гидродинами-
ческих условий достигается восстановле-
нием проектных положений и размеров 
водораспределительных и водосборных 
лотков, что позволяет улучшить условия 
осаждения взвешенных веществ. Рав-
номерное распределение поступающих 
сточных вод по ширине отстойников до-
стигается установкой распределительных 
решеток или устройством рассредоточен-
ного впуска сточных вод посредством ус-
тановки зубчатой водосливной кромки, 
выравнивающей по горизонту гребень 
перелива, а так же способствующей рав-
номерному распределению потока по 
длине подающего лотка. Зубчатые водо-
сливы изготавливаются из высококачес-
твенных ПВХ материалов НПФ «Этек» и 
«Экотон», обладают высокой химической 
стойкостью и не подвержены обрастанию 
микрофлорой. При усовершенствовании 
гидродинамических условий производи-
тельность первичных отстойников увели-
чивается в 1,2–1,5 раза. 

Подача избыточного ила в сточную 
воду, поступающую на первичные от-
стойники осаждения взвешенных ве-
ществ. Обладая коагулирующими и био-
сорбцинными свойствами, активный ил 
при совместном осаждении с частицами 
взвеси увеличивает эффективность ос-
ветления сточных вод. При этом необхо-
димо учитывать об увеличении объемов  
образующихся осадков. Поэтому, при ис-
пользовании этого метода, прежде всего, 
необходимо определить количество пода-
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ваемого ила (в процентном соотношении), 
исходя из расчетной производительности 
отстаивания при существующих объемах 
первичных отстойников. При совмест-
ном уплотнении влажность осадков, вы-
гружаемых из первичных вертикальных 
отстойников снижается до  94,5–94 %, 
эффект осветления сточных вод 65–70%.

Интенсификация первичного от-
стаивания возможна путем введения в 
сточные воды реагентов, в основном ми-
неральных коагулянтов. При этом обес-
печивается не только существенное по-
вышение эффекта осветления сточных 
вод по БПК и взвешенным веществам, но 
и удаление значительной части коллоид-
ных и  растворимых загрязнений, в том 
числе таких, как нефтепродукты, краси-
тели, ПАВ и токсичные элементы. Одно-
временно происходит снижение концент-
рации ионов тяжелых металлов, а также 
соединений  азота и фосфора, что обеспе-
чивает значительное улучшение последу-
ющих процессов биологической очистки 

сточных вод в аэротенках. При оптималь-
ных режимах смешения до 15 минут хло-
пьеобразования, обеспечивается, в сред-
нем, снижение взвешенных веществ на 
70–95%, БПК 5 на 60–74%, ХПК на 60–80% 
и биогенных элементов до 90%. 

Доза реагентов, подаваемых в сточную 
воду перед первичными отстойниками, 
определяется опытным путем.
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Положення (проект) розроблено від-
повідно до статей 11, 13 Водного 
Кодексу України, згідно із Законом 

України № 2988-ІІІ від 17.01.2002 “Про 
Загальнодержавну Програму розвитку 
водного господарства”, Законом Украї-
ни № 1629-IV від 18.03.04 “Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законо-
давства України до законодавства ЄС” та 
згідно з принципами басейнового управ-
ління водними ресурсами, викладеними у 
Водній Рамковій Директиві 2000/60/ЄС, 
яка встановлює рамки для дій Співтова-
риства у сфері водної політики.

Положення визначає передумови та 
напрями створення в Україні сучасного 
механізму використання, охорони та від-
творення водних ресурсів, який відпові-
датиме найбільш ефективній міжнарод-
ній практиці і надасть змогу реалізувати 
стратегію державної політики, спрямо-
ваної на запобігання виснаження водних 
ресурсів для досягнення і підтримання 
доброї якості води. 

Основний напрямок – реформування 
системи державного управління вико-

ристанням і охороною вод на основі інтег-
рації та екологізації всіх управлінських 
елементів, дій та заходів.

Відповідно до чинного законодавства 
України спеціально уповноважені органи, 
що здійснюють державне управління в 
галузі використання й охорони вод та від-
творення водних ресурсів – це центральні 
органи виконавчої влади з питань охоро-
ни навколишнього природного середо-
вища, з питань водного господарства, з 
питань геології і використання надр, їхні 
органи на місцях та інші органи.

Така система управління має, в основ-
ному галузеву й адміністративно-тери-
торіальну (а не басейнову) спрямованість 
та недосконалий і незбалансований ме-
ханізм водокористування, охорони вод і 
відтворення водних ресурсів. Спостері-
гається паралелізм і дублювання при 
здійсненні ряду функцій управління.

З метою удосконалення системи уп-
равління і механізмів регулювання ви-
користання та охорони водних ресурсів 
необхідно забезпечити перехід від роботи 
на рівні відомчих структур до басейнових 

ПРО ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАСЕЙНОВИЙ ПРИНЦИП 
УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ УКРАЇНИ

Яцик А.В., Пашенюк І.А.,
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, 

м.Київ, Україна

Положення про басейновий принцип управління водними ресурсами України (проект) 
розроблений у відповідності із Законами України і направлено на адаптацію націо-
нального водного і екологічного законодавства до законодавства Європейського Союзу 
і відповідає принципам Водної Рамкової Директиви.

О ПОЛОЖЕНИИ ПРО БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП 
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ УКРАИНЫ

Яцык А.В., Пашенюк И.А.,
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических 

проблем, г.Киев, Украина

Положение о бассейновом принципе управления водными ресурсами Украины (проект) 
разработан в соответствии из Законами Украины и направлено на адаптацию наци-
онального водного и экологического законодательства до законодательства Европей-
ского Союза и отвечает принципам Водной Рамковой Директивы.
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органів управління з розробкою еконо-
мічних, юридичних, інституціональних і 
соціальних основ їхньої роботи. В струк-
турі цих органів управління повинні бути 
представники всіх зацікавлених сторін, у 
тому числі представники неурядових ор-
ганізацій.

Басейновий принцип управління вод-
ними ресурсами – це сучасний підхід до 
управління водними ресурсами, за яким, 
як основна одиниця управління, виступає 
територія річкового басейну. Ефектив-
ність басейнового управління, полягає у 
створенні та забезпеченні функціонуван-
ня такого фінансового механізму, який 
би гарантував безпосередній зв’язок між 
платою за водокористування і фінансу-
ванням пріоритетних водоохоронних за-
ходів у межах басейну.

Обов’язковою умовою функціонування 
басейнового принципу управління вод-
ними ресурсами є забезпечення чітких 
демократичних процедур обговорення та 
прийняття фінансових рішень за участю 
всіх зацікавлених сторін, широкого інфор-
мування громадськості щодо басейнової 
водної політики та екологічних програм 
на всіх стадіях їх розробки та здійснення.

Серед головних принципів впровад-
ження басейнової системи можна назва-
ти такі:

поетапність у створенні і вдосконален-
ні системи;
першочергове законодавче забезпе-
чення створення басейнової системи 
управління (розробка і затвердження 
Верховною Радою України основних 
напрямів державної водної політики, 
внесення відповідних змін до Водного 
кодексу та інших законодавчих актів 
України);
наступне за цим нормативно-мето-
дичне забезпечення нової системи 
управління (підзаконні акти Кабінету 
Міністрів України, міністерств та ін-
ших центральних органів виконавчої 
влади з поетапним їх введенням у дію 
по мірі створення й розвитку басейно-
вого управління);
максимальне використання позитив-
ного зарубіжного досвіду при створен-

•

•

•
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ні організаційного забезпечення сис-
теми управління.
Згідно із Законом України “Про загаль-

нодержавну програму розвитку водного 
господарства” (2002 р.) повний перехід на 
басейновий принцип управління водними 
ресурсами України передбачалося здійс-
нить до 2010 р. З врахуванням невчасно-
го виконання цього Закону перехід на ба-
сейновий принцип управління водними 
ресурсами можливий до 2015 року.

Основні завдання управління вод-
ними ресурсами за басейновим при-
нципом. Основними довготерміновими 
завданнями державної політики щодо уп-
равління водними ресурсами за басейно-
вим принципом є:

створення системи оцінки стану, пла-
нування та моніторингу реалізації за-
ходів з охорони і використання вод;
поетапна інституціонально-функціо-
нальна реорганізація системи держав-
ного управління використанням і охо-
роною вод за басейновим принципом 
та її відповідне організаційне забезпе-
чення;
створення ефективного механізму фі-
нансування та економічного стимулю-
вання басейнового управління вода-
ми;
внесення змін і доповнень до чинних 
та розроблення нових нормативно-
правових актів з питань впроваджен-
ня механізму інтегрованого управ-
ління використанням, охороною і 
відтворенням вод.
Для виконання цих завдань необхідно 

здійснити комплекс заходів за напряма-
ми:

Розроблення  Плану управління вода-
ми річкового басейну, основними складо-
вими елементами якого є:

Схема управління водами річкового 
басейну; 
Довгострокова (до 15-20 років) цільо-
ва басейнова програма комплексного 
розвитку водогосподарського комп-
лексу. 
Створення та організація функціону-

вання системи органів управління річ-
ковими басейнами; інтеграція та розви-

•
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ток двостороннього і багатостороннього 
міждержавного співробітництва України 
з іншими країнами з проблем охорони та 
використання вод транскордонних річко-
вих басейнів та удосконалення його інс-
титуціонального забезпечення. 

Поетапне та системне реформування 
механізму фінансування і економічного 
стимулювання заходів басейнового уп-
равління використанням та охороною 
вод:

а) на початковому етапі фінансуван-
ня заходів з розробки та реалізації планів 
управління водами річкового басейну по-
винно здійснюватись в межах наявних 
фінансових ресурсів, які виділяються з 
державного бюджету, місцевого бюджету 
та інших джерел;

б) навантаження на державний бюд-
жет, що виникає у зв’язку із створенням 
і функціонуванням басейнових органів 
управління, може бути значною мірою 
зменшене шляхом здійснення структур-
но-функціональної адаптації централь-
них органів державної виконавчої вла-
ди (передусім, уповноважених з питань 
охорони навколишнього природного се-
редовища, водного господарства, надз-
вичайних ситуацій) до потреб і вимог уп-
равління водами та ринкової економіки;

в) перебудова системи управління по-
винна вирішуватись без будь-якого збіль-
шення бюджетних видатків на утриман-
ня працівників системи управління. Це 
можливо лише за умови переводу праців-
ників з адміністративно-територіальних 
органів (обласних, районних та інших ор-
ганів управління водними ресурсами) на 
басейнові (технічними працівниками Ба-
сейнових Рад та співробітниками Водних 
Агенств);

г) на подальших етапах бюджет басей-
нового управління, що використовується 
на ці цілі, має формуватися за рахунок:

коштів від зборів за спеціальне водоко-
ристування і за скидання забруднюю-
чих речовин у водні об’єкти річкового 
басейну;
за рахунок інвесторів, що залучаються 
до реалізації конкретних інвестицій-
них проектів, а також цільових внесків 

•

•

водокористувачів та інших юридич-
них осіб, у тому числі суб’єктів загаль-
ного водокористування;
видатків з державного бюджету шля-
хом фінансування заходів загально-
державної цільової програми комп-
лексного розвитку річкових басейнів 
України та відповідних заходів у складі 
інших загальнодержавних програм;
видатків з місцевого бюджету;
міжнародних інвестицій, кредитів, 
грантів та програм і проектів, що на-
даються міжнародними органами і 
організаціями, а також компенсацій 
за нанесену шкоду українській час-
тині транскордонних водотоків з боку 
сусідніх країн; 
інших джерел, не заборонених чин-
ним законодавством.
д) ефективність найбільш радикаль-

них змін у механізмі фінансово-економіч-
ного забезпечення управління водними 
ресурсами мають бути попередньо опра-
цьовані в ході експерименту для 2-3-х річ-
кових басейнів; 

Необхідне внесення змін і доповнень 
до Водного кодексу України та Закону Ук-
раїни „Про охорону навколишнього при-
родного середовища”, а також підготовка 
окремого законодавчого акту з регулю-
вання правових відносин, пов’язаних із 
здійсненням управління використанням 
і охороною водними ресурсами за басей-
новим принципом. 

Зокрема, Водний кодекс України слід 
доповнити статтями про Національну 
координаційну Раду по воді, Басейнову 
Раду, Водне агенство річкового басейну, 
про басейнове планування, економічні 
відносини між водокористувачами (водо-
споживачами) і Водним агентством, про 
розміри відрахувань до Державного бюд-
жету (останні повинні не перевищувати 
податку з доходу). Відповідно до них пот-
рібно прийняти підзаконні нормативно-
правові акти.

Основні органи управління. Функ-
ції і права. Усі необхідні і достатні функ-
ції та повноваження в галузі управління 
використанням і охороною вод повинні 
бути зосередженні у віданні спеціально 

•
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уповноваженого центрального органу ви-
конавчої влади з питань охорони навко-
лишнього природного середовища.

До системи органів управління річко-
вими басейнами входять представницькі 
національна і басейнові структури та спе-
ціально уповноважені центральні і басей-
нові виконавчі структури.

Представницький басейновий орган 
створюється у формі Басейнової Ради, до 
складу якої в узгодженому співвідношенні 
делегуються представники центральних і 
територіальних органів державної вико-
навчої влади, місцевих Рад і органів само-
врядування, водокористувачів наукових 
установ і громадськості. Правовою осно-
вою заснування і діяльності Басейнової 
Ради є типові положення про регіональне 
співробітництво та Басейнову Раду, що 
затверджуються Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, угода між керівними органами усіх 
вищеназваних категорій суб’єктів управ-
ління водними ресурсами річкового ба-
сейну, а також інші нормативно-правові 
акти.

Басейнова Рада утворюється з метою:
визначення стратегії формування 
Схеми управління водними ресурсами 
річкового басейну;
розробки Довгострокової цільової ба-
сейнової програми розвитку водогос-
подарського комплексу в басейні річ-
ки; 
сприяння розробці і виконанню басей-
нових планів щодо досягнення страте-
гічної мети – покращення якості води і 
екологічного стану басейнів.
Основоположним принципом її діяль-

ності є узгодження інтересів та координа-
ція дій суб’єктів управління і користуван-
ня водними ресурсами.

Басейнова Рада є ефективним органі-
заційним механізмом по виконанню за-
ходів Довгострокової цільової програми з 
метою поліпшення якості води та еколо-
гічного оздоровлення басейну.

Основні завдання і повноваження Ба-
сейнової Ради такі:

визначення напрямів і стратегії зба-
лансованого за метою, пріоритетами, 
засобами і ресурсами управління вод-

•

•

•

•

ними ресурсами річкового басейну; 
розробка стратегії досягнення пріори-
тетних цілей та визначення економіч-
них механізмів і фінансового забезпе-
чення її реалізації; 
розгляд та затвердження Схеми уп-
равління водними ресурсами річко-
вого басейну і Довгострокової цільової 
програми комплексного розвитку во-
догосподарського комплексу у річко-
вому басейні. 
Виконавчий басейновий орган – Вод-

не Агентство річкового басейну – утво-
рюється для реалізації державної політи-
ки у сфері управління водними ресурсами 
в межах річкових басейнів. Водне Агент-
ство річкового басейну створюється за 
постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни. Діяльність його направляється (але 
не керується безпосередньо) спеціально 
уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади шляхом впровадження 
відповідних нормативно-правових актів. 

Основною функцією державного уп-
равління водними ресурсами річкового 
басейну є створення і організація вико-
нання Плану управління водними ре-
сурсами річкового басейну, який затвер-
джується і контролюється відповідною 
Басейновою радою. 

Основні завдання і повноваження Вод-
них Агентств річкових басейнів такі: 

реалізація державної політики у сфері 
використання, охорони та відтворен-
ня водних ресурсів;
розробка Схеми комплексного вико-
ристання, охорони, відтворення та уп-
равління водними ресурсами в межах 
річкового басейну; 
розробка довгострокової басейнової 
програми розвитку басейну та пое-
тапне досягнення покращення якості 
водних ресурсів та екологічного стану 
басейну;
здійснення комплексного управління 
водними ресурсами в межах річкового 
басейну відповідно до цілей і стратегії 
розвитку, встановлених у Схемі комп-
лексного використання, охорони, від-
творення та управління водними ре-
сурсами басейну;

•
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•
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здійснення моніторингу вод та оцінки 
екологічного стану у басейні;
здійснення міжнародного співробіт-
ництва у сфері басейнового плану-
вання управління водними ресурсами 
та виконання Програм оздоровлення 
екологічного стану та покращення 
якості води;
участь з відповідними органами сусід-
ніх держав у басейні у виконанні між-
державних та регіональних програм 
з охорони та відтворення водних ре-
сурсів.
Повноваження та функції щодо ре-

алізації загальнодержавної стратегії уп-
равління водними ресурсами, а також 
здійснення науково-методичного керів-
ництва і координування діяльності Вод-
них Агенств річкових басейнів слід пок-
ласти на центральний державний орган 
управління, якому надати повноваження 
і функції національного компетентного 
органу з питань здійснення управління 
використанням і охороною вод.

З метою забезпечення координації 
діяльності басейнових рад, вивчення та 
вирішення спільних проблем і завдань, 
передусім з метою узгодження заходів 
загальнодержавних цільових програм 
утворюється представницький орган на-
ціонального рівня – Національна коорди-
наційна Рада по воді.

Управління водним господарством по-
винно бути відокремлене від управління 
охороною водних ресурсів. До складу Ба-
сейнових Рад і Водних Агенств річкового 
басейну з правом вирішального голосу 
входить державний екологічний інспек-
тор.

Етапи впровадження басейнового 
принципу управління водокористуван-
ням, охороною вод та відтворенням 
водних ресурсів. Впровадження басей-
нового принципу у практику управління 
водними ресурсами повинно проводитися 
поступово за детально опрацьованим пер-
спективним планом дій, розрахованим на 
досягнення основних цілей у два етапи.

Початковий етап (3-4 роки з дня 
затвердження). Основними завдання-
ми початкового етапу повинні бути:

•

•

•

опрацювання та прийняття рішень 
щодо розробки та виконання планів і 
програм заходів, спрямованих на за-
безпечення реалізації стратегії інтег-
рованого управління водами; 
інформування громадськості, пропа-
ганда серед суб’єктів управління вод-
ними ресурсами основ методології 
комплексного підходу до управління 
водними ресурсами;
створення системної законодавчо-
правової і нормативно-методичної 
бази, зокрема положень, регламентів 
роботи і прийняття рішень Басейно-
вими Радами і Водними Агентствами 
річкових басейнів;
визначення та встановлення меж річ-
кових басейнів на території України;
налагодження регіонального спів-
робітництва, укладання міжобласних 
угод з питань спільного управління 
водними ресурсами відповідних річ-
кових басейнів і створення Басейно-
вих Рад з визначенням їхніх повнова-
жень;
утворення Водних Агентств річкових 
басейнів на базі існуючих басейнових 
управлінь водних ресурсів системи 
Державного комітету України по вод-
ному господарству (в басейнах Дніпра, 
Дністра, Сіверського Донця, Західного 
Бугу, Південного Бугу, Дунаю, Верхньої 
Тиси, річок Криму), а також створення 
нових басейнових структур (в басей-
нах річок Приазов’я і Причорномор’я);
проведення на базі 2-3 річкових басей-
нів організаційно-економічного екс-
перименту з практичного опрацюван-
ня моделі управління використанням 
і охороною вод на основі басейнового 
планування;
започаткування здійснення оцінки 
стану використання і охорони річ-
кових басейнів, встановлення еколо-
гічних цілей управління, організації 
моніторингу і баз даних та розробки 
басейнових планів управління водни-
ми ресурсами;
здійснення підготовчої роботи по ук-
ладанню багатосторонніх угод з метою 
забезпечення ефективної координації 
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зусиль міжнародного співробітництва 
на вирішенні проблем охорони і ви-
користання водних ресурсів в межах 
транскордонних річкових басейнів;
моніторинг ходу виконання та резуль-
тативності визначених планами і про-
грамами заходів реформування управ-
ління водами.
Основний етап (3-4 роки). У ці роки 

здійснити заходи повного впровадження 
в України басейнового принципу управ-
ління використанням і охороною водни-
ми ресурсами. Протягом цього періоду 
необхідно:

виходячи із результатів організацій-
но-економічного експерименту, набу-
того вітчизняного та зарубіжного до-
свіду, скоригувати програми і плани 
заходів щодо забезпечення реалізації 
басейнового принципу управління ви-
користанням і охороною вод;
завершити розробку і ввести у дію 
повний пакет законодавчих і норма-
тивних актів, що регламентують пра-
вові відносини суб’єктів управління 
водами та забезпечити практичну ре-
алізацію правових норм і вимог щодо 
системи адміністративно-інституціо-
нальних, фінансово-економічних та 
інформаційно-методичних умов здій-
снення басейнового принципу управ-
ління використанням і охороною вод;
завершити створення і забезпечи-
ти повномасштабне функціонування 
системи органів управління річкови-
ми басейнами; 

•

•

•

•

створити і забезпечити реалізацію 
планів управління водними ресурса-
ми кожного річкового басейну, у тому 
числі схем басейнового принципу уп-
равління водами річкового басейну і 
довгострокових цільових басейнових 
програм комплексного розвитку водо-
господарських комплексів; 
на основі даних моніторингу реаль-
ного екологічного стану річкових 
басейнів та організаційного моніто-
рингу виконання заходів програм і 
планів впровадження інтегрованого 
управління водними екосистемами 
визначити стратегію забезпечення 
поступового покращення стану вод-
них об’єктів України та удосконалення 
системи управління ними у подальшій 
перспективі.
В цей період мають бути також здійс-

нені заходи, спрямовані на формування 
системи адекватних новим вимогам пра-
вових, економічних, фінансових, інститу-
ціональних, організаційних, науково-тех-
нічних, методичних, інформаційних та 
інших передумов розвитку управління у 
сфері охорони вод в Україні, з метою при-
пинення збільшення рівня забруднення 
поверхневих і підземних вод річкових ба-
сейнів України з подальшим сталим його 
скороченням та розширенням числа по-
верхневих і підземних водних об’єктів, 
віднесених до категорії з „добрим” їх ста-
ном.

•

•
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В результаті комплексного вивчення 
вихідних матеріалів для розробки 
Концепції встановлено, що сучас-

ний стан використання заплави р.Дніпро 
у верхів’ї Канівського водосховища ха-
рактеризується економічно та екологіч-
но необгрунтованими рівнями їх госпо-
дарського використання, недостатньою є 
вже кількість територій природоохорон-
ного, рекреаційного та оздоровчого при-
значення.

Масова забудова, що здійснювалася 
і здійснюється без урахування цінності 
природних ландшафтів та їхньої ролі в 
підтриманні стабільності територій, а 
також безсистемне днопоглиблення вже 
призвели до руйнування та втрати знач-
ної частини високоцінних природних 
територій та акваторій (зокрема нерес-
товищ) та біорізноманіття. Має місце ма-
сове знищення місць існування рідкісних 

видів рослин, занесених до Червоної кни-
ги України, руйнуються місця проживан-
ня навколоводної фауни. 

Виходячи з того, що майже всі тери-
торії у верхів’ї Канівського водосхови-
ща на ділянці від гирла р.Десна до гир-
ла р.Стугна вже передані під різні види 
користування, то для забезпечення ра-
ціонального використання, охорони та 
відтворення природних ресурсів і екобез-
печного проживання на цих територіях, 
необхідно розробити Схему комплексного 
використання, охорони та відтворення 
водних та земельних ресурсів в басейні 
р.Дніпро на ділянці від гирла р.Десна до 
гирла р.Стугна (далі Схема) з послідую-
чою екологічною її експертизою. 

Враховуючи те, що безсистемне ос-
воєння територій на вказаній ділянці 
заплави р. Дніпро продовжується без уз-
годження з єдиним генеральним планом 

КОНЦЕПЦІЯ ВПОРЯДКУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ВЕРХІВ’Ї 

КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
Яцик А.В., Томільцева А.І.

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем, 
м.Київ, Україна

Дупляк В.Д.
Укрводпроект, м.Київ, Україна

В Концепції впорядкування використання та охорони водних ресурсів у верхів’ї Канівсь-
кого водосховища розглянуто весь спектр проблем в зв’язку із широкомасштабною за-
будовою заплавних земель та вироблені пропозиції щодо мінімізації впливу цієї забудо-
ви на водоресурсний потенціал та навколишнє природне середовище.

КОНЦЕПЦИЯ УПОРЯДОЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ВЕРХОВЬЕ КАНЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Яцык А.В., Томильцева А.И.
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических 

проблем, г.Киев, Украина
Дупляк В.Д.

Укрводпроект, г.Киев, Украина

В Концепции упорядочения использования и охраны водных ресурсов в верховье Канев-
ского водохранилища рассмотрен весь спектр проблем в связи с широкомасштабной 
застройкой пойменных земель и выработаны предложения относительно минимиза-
ции влияния этой застройки на водоресурсный потенциал и окружающую среду.
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м.Києва та приміської зони, необхідно 
призупинити таке освоєння цих заплав-
них і придамбових територій до розроб-
ки Схеми та узгодити освоєння цих те-
риторій з генеральним планом розвитку 
м.Києва та приміської зони.

Виділення та надання у власність чи 
орендне користування земельних діля-
нок на вказаній ділянці Канівського во-
досховища, повинно бути обумовлено ка-
тегоричною вимогою щодо забезпечення 
вільного доступу всіх громадян до водної 
акваторії та їх необмеженого пересування 
у 100 – метровій прибережній смузі.

В Канівському водосховищі, на вка-
заній ділянці, у районах розташування 
існуючих населених пунктів потрібно 
забезпечити потреби місцевого населен-
ня у випасанні худоби та сінокосах, для 
чого передбачити збереження необхідних 
площ заплавних луків.

Всі острови у верхів’ї Канівського во-
досховища, що на сьогодні не забудовано 
й не мають розвиненої рекреаційної ін-
фраструктури, потрібно віднести до те-
риторій природно-заповідного фонду із 
забезпеченням відповідного охоронного 
статусу.

Необхідно зупинити будь-яке госпо-
дарське освоєння островів до затверд-
ження Схеми.

Характерною ознакою режиму рів-
нів води у Канівському водосховищі була 
і залишається наявність вираженого 
щорічного піку весняної повені, після якої 
спостерігалися низькі рівні межені із не-
численними піками під час злив. 

Інтенсивне освоєння заплавної частини 
та островів в басейні р.Дніпро поставило 
питання щодо забезпечення безперешкод-
ного пропуску повеней рідкої повторюва-
ності. Під час пропуску повені 1970 року 
(1%-ної забезпеченості) рівні води протя-
гом короткого проміжку часу (менше тиж-
ня) на ділянці м.Київ – м.Українка переви-
щували меженні рівні на 4–8 м, що вже тоді 
призвело до значного затоплення та під-
топлення прибережних територій (майже 
30 тис. га приміських земель).

Сучасна хаотична масова забудова 
заплавної частини р.Дніпро супровод-

жується підвищенням рівня території 
способом гідронамивів до позначок 95,0 
– 99,0 м, що є близькими до рівнів повені 
малої забезпеченості. Це вже призвело 
до зменшення пропускної спроможності 
русла та заплави р.Дніпро. В зв’язку з цим 
створена реальна загроза підпору води та 
затоплення приміської зони м.Києва та 
сіл Бортничі, Гнідин, Вишеньки під час 
пропуску повеней 1 %-ної забезпеченості 
на ділянках звуження русла річки в райо-
нах островів Великий, Ольжин, Дикий, 
Княжий, Покал, між високими захисни-
ми дамбами “Конча-Заспа – Плюти” та 
“Проців – Кийлів”. Під час подальшої за-
будови звужень між високими дамбами, 
що не передбачалося їх проектами, може 
виникнути загроза порушення стійкості 
дамб та режиму їх експлуатації.

Еколого-гідрологічний аналіз наяв-
них матеріалів, розрахунки витрат, рівнів 
води та пропускної спроможності русла й 
заплави р.Дніпро на ділянці між м.Київ – 
м.Українка показали, що на ряді масивів 
(Конча-Заспа, навпроти с.Вишеньки, 
біля сіл Плюти та Козин, між с.Плюти та 
м.Українка) навіть без додаткових гідро-
намивів вже будуть проблеми під час про-
пуску повеней 1 %-ної забезпеченості.

Під час проектування забудови тери-
торій у верхів’ї Канівського водосховища 
обов’язково передбачити землеустрій во-
доохоронних зон і прибережних захисних 
смуг на цій ділянці р.Дніпро. В проектах 
планів землекористування обов’язковим 
є виділення земель водного фонду.

Розробку проектів землеустрою водо-
охоронної зони потрібно узгодити із за-
ходами по збереженню пропускної здат-
ності верхів’я Канівського водосховища 
під час повеней малої забезпеченості вже 
з врахуванням існуючої забудови приріч-
кових територій. 

Генеральним планом забудови та про-
ектами землеустрою водоохоронних зон 
необхідно переглянути існуючу концеп-
цію використання дамб та захищених 
ними масивів. 

Для призупинення подальшої зміни 
напрямів природокористування у верхів’ї 
Канівського водосховища, збереження 
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унікальної пам’ятки природи, стабілізації 
ситуації і для упередження можливих тех-
ногенно-екологічних катастроф в м.Києві 
і його приміській зоні було б доцільно за-
провадити мораторій на будь-яке відве-
дення земель, а тим більше акваторій, 
під будь-яке будівництво, не пов’язане з 
регулюванням поверхневих і підземних 
вод (спеціальні споруди гідротехнічного 
призначення). Мораторій має діяти аж до 
прийняття Генерального Плану освоєння 
цих територій.

Проведення робіт, пов’язаних із зміною 
рельєфу дна та берегів, а також структу-
ри водяної та прибережно-водяної рос-
линності, включаючи днопоглиблюваль-
ні роботи, дозволяти після погодження 
уповноважених природоохоронних і ри-
боохоронних органів.

Згідно з чинним законодавством Украї-
ни, території, що використовуються під 
забудову, потрібно захистити від повеней 
1 %-ної забезпеченості (1 раз у 100 років), 
інші території, що використовуються в 
спортивно-оздоровчих та рекреаційних 
цілях, підлягають захисту від повеней 10 
%-ної забезпеченості (1 раз у 10 років).

Першочергові заходи визначені Кон-
цепцією: 

заборонити безсистемне відведення і 
призупинити забудову вже відведених 
ділянок в інтересах самих же забудов-
ників;
приступити до розробки проектів із 
захисту існуючих і перспективних за-
будов різного призначення від дії мож-
ливих паводків і повеней різної забез-
печеності;
переглянути систему моніторингу іс-
нуючих захисних дамб;
у зв’язку із різким підвищенням транс-
портного навантаження технологічні 
проїзди гребенями захисних дамб від-
нести до відповідного класу автомо-
більних доріг з передачею їх шляховим 
службам Київської області;
внаслідок зміни цільового призначен-
ня заплавних прибережних та при-
дамбових територій верхів’я Канівсь-
кого водосховища визначити статус 

•

•

•

•

•

захисних споруд масивів “Конча-За-
спа – Плюти”, “Конча-Заспа”, “Бортни-
чі – Вишеньки” та “Проців – Кийлів”;
провести дослідження щодо рівня не-
безпечності кожного із вже побудова-
них об’єктів для екосистеми р.Дніпро.
Перспективні наукові дослідження на 

виконання положень Концепції:
провести роботу з усунення невід-
повідностей у земельному та водному 
законодавстві з тлумачення одних і 
тих питань;
розробити ГІС заплави Канівського 
водосховища, моделювання змін гід-
рологічного режиму Канівського водо-
сховища під час проходження повені 
різної процентної забезпеченості у 
зв’язку з тенденцією сучасної забудо-
ви заплави Канівського водосховища;
оцінити вплив забудови на стійкість 
і функціональне призначення гідро-
споруд;
дослідити вплив забудови на еколо-
гічний та санітарно-епідеміологіч-
ний стани водних об’єктів у басейні 
р.Дніпро у межах від гирла р.Десна до 
гирла р.Стугна і розробити заходи з 
його мінімізації;
дослідити вплив фільтрату, що над-
ходить з полігонів твердих побутових 
відходів м.Києва, на забруднення по-
верхневих і підземних вод на території 
заплави р.Дніпро на ділянці масової 
житлової забудови “Конча Заспа – 
Плюти” з метою впровадження сучас-
них технологій з очищення фільтрату і 
концентрату на цих полігонах, щоб не 
допустити їх надходження в екосис-
тему Дніпра, а в побудованих садибах 
– локальні системи водопідготовки і 
водоочистки стічних вод;
розробити заходи щодо очищення 
стічних вод з Бортницької станції ае-
рації та з притоків Дніпра, що форму-
ються на території м.Києва.
Концепція потребує реалізації з ме-

тою попередження можливої водогоспо-
дарсько-екологічної та техногенної катас-
трофи у верхів’ї Канівського водосховища 
та на прилеглих територіях.

•

•

•

•

•

•

•
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Коммунальное водное хозяйство яв-
ляется крупнейшим энергоемким 
сектором экономики по количест-

ву перерабатываемого и перемещаемого 
продукта.

Энергосбережение в таких системах 
принято оценивать в абсолютных едини-
цах (кВт•час), то есть в идеальном вари-
анте показатель наиболее действенного 
решения состоит в полном прекращении 
потребления электроэнергии. Так, искус-
ственное уменьшение подачи воды легко 
принимается за энергосбережение.

Более точным понятием в водоснаб-
жении представляется энергоэффектив-
ность (достигаемый эффект от исполь-
зования единицы энергии) – социально, 
экономически и экологически оправдан-
ная эффективность энергосбережения в 
сфере питьевого водоснабжения при су-
ществующем уровне развития техники и 

технологии. В экологическом плане речь 
идет об уменьшении вредного воздейс-
твия на окружающую природную среду 
при выработке электроэнергии, направ-
ляемой на нужды водоснабжения, в эко-
номическом аспекте – о снижении общих 
затрат на потребляемую электроэнер-
гию.

Для оценки рационального использо-
вания электроэнергии в водоснабжении 
обычно используется удельный расход 
электроэнергии (УРЭ) на 1 м3 воды – про-
изведенной, перекаченной. Однако на 
практике сам по себе этот параметр не-
достаточно информативен, особенно для 
сравнения систем водоснабжения раз-
личных регионов.

Показатель УРЭ не представителен и 
в одном городе при наличии нескольких 
источников водоснабжения. И хотя он 
измеряется в относительных единицах, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
КОММУНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Василенко С.Л., Кадыгроб С.В.
Коммунальное предприятие «ПТП “Вода”», Харьков, Украина 

Рассмотрены вопросы количественной оценки и повышения энергоэффективности 
муниципальных систем водоснабжения для обеспечения их экологической и экономи-
ческой безопасности.

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ 
СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Василенко С.Л., Кадигроб С.В.
Комунальне підприємство «ВТП “Вода”», Харків, Україна 

Розглянуто питання кількісного оцінювання і підвищення енергоефективності муні-
ципальних систем водопостачання для забезпечення їх екологічної та економічної без-
пеки.

POWER EFFICIENCY OF MUNICIPAL WATER SUPPLY SYSTEMS

Vasilenko S.L., Kadigrob S.V.
“Industrial-technological enterprise “Water” Utility, Kharkov, Ukraine

The questions of quantitative estimation and increasing of power efficiency for municipal water 
supply systems are considered in the context of providing their environmental and economic 
safety.
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по нему трудно сопоставлять между со-
бой степень технического совершенство-
вания отдельных элементов системы, в 
частности, насосных станций.

Вполне логичным представляется пе-
реход от абсолютных значений к оценке 
относительного изменения УРЭ в безраз-
мерных величинах или процентах, что 
отвечает общим правилам определения 
эффективности производственных про-
цессов.

Тогда энергоэффективность n
f
 можно 

определять как относительный УРЭ за 
интервал времени t [2]:  

где  – удельные 
расходы электроэнергии на некотором 

объекте водоснабжения или во всей сис-
теме в моменты времени 0 и t, кВт·час/
м3; соответственно W0, Wt – потребление 
электроэнергии, Q0, Qt – расходы воды. В 
качестве примера на рис. 1 представлены 
оценки n

f
 для г. Харькова. Базовым пери-

одом принят 2002 год как переходный с 
точки зрения рационального использова-
ния энергоресурсов.

Отметим (табл. 1), что в целом энер-
гоэффективность коммунальных пред-
приятий (КП) питьевого водоснабжения 
Украины выше, чем государственных и 
частных (ГиЧП).

Масштабность использования элек-
троэнергии в коммунальном водном хо-
зяйстве выдвигает на первый план созда-
ние комплексной системы управления 
(менеджмента) внедрением энергоэффек-
тивных решений, влияющих на экологи-
ческую безопасность и финансово-эконо-
мическое состояние предприятий. Пока 
же тенденции таковы (рис. 2), что размер 

Показатели 2005 г. (базовый) 2006 г.
Всего КП ГиЧП Всего КП ГиЧП

Подача воды Q в сеть, млн м3 5205,2 3396,2 1809,0 5074,9 3706,8 1368,1
Потребление W, млн кВт·час 3848,3 2399,6 1448,7 3670,4 2413,4 1257,0
Удельный расход W, кВт·час/м3 0,7393 0,7066 0,8008 0,7232 0,6511 0,9188
Энергоэффективность n

f
 , % 2,2 7,9 0

Таблица 1
Макропоказатели энергоэффективности систем водоснабжения Украины

Рис. 1. Энергоэффективность по годам в системе 
группового водоснабжения г. Харькова:
на реализацию и подачу питьевой воды

от удаленных источников.

Рис. 2. Изменение потребления электроэнергии W 
и ее оплаты S КП «ПТП “Вода”» по годам
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платежей за электроэнергию повышает-
ся опережающими темпами, несмотря на 
фактическое сокращение ее потребления 
(с учетом сезонной изменчивости).

Изложенный подход позволяет диффе-
ренцировать структуру потребления элек-
троэнергии, оценивать эффективность ее 
использования по отдельным элементам 
и в целом по системе, отслеживая дина-
мику, для формирования и реализации 
управленческих задач.

Экономия ресурсов возможна на ста-
дии производства, транспортирования и 

потребления воды, когда одновременно 
сберегается вода, электроэнергия и де-
нежные средства на их покупку.

ЛИТЕРАТУРА
1. Василенко С.Л. Оценочные показатели 

энергоэффективности систем централи-
зованного водоснабжения // Інтегровані 
технології та енергозбереження. – 2005. 
– № 3. – С. 89–94.
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Учитывая многолетний опыт зару-
бежных стран, который показыва-
ет, что инвестирование – это один 

из путей преодоления кризиса в отрасли, 
в Автономной Республике Крым в данном 
направлении осуществляется широкий 
спектр работ. В частности ведется поиск 
и привлечение дополнительных средств: 
грантов, кредитов международных бан-
ков и организаций.

В АР Крым с 2003 года начался про-

цесс передачи объектов водопроводно-
канализационного хозяйства (далее ВКХ) 
в концессию, как один из видов деятель-
ности, направленный на привлечение 
инвестиционных средств. Однако в ряде 
районов полуострова результат их де-
ятельности оставляет желать лучшего. 
Поскольку общая стоимость основных 
фондов переданных в концессию состав-
ляет почти 44 млн. грн., а доля средств, 
использованных на модернизацию ос-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

АВТОНОМНОЙ РЕПУБЛИКИ КРЫМ
Салиев Э.И., Каялиева У.С., Зейтулаев Я.Д.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Автономной Республики Крым, Симферополь, Украина

Освещены предложения по усовершенствованию тарифной политики в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, улучшению инвестиционного климата в отрасли  и ста-
билизации экономических показателей предприятий водоснабжения и водоотведения 
Автономной Республики Крым.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ПІДПРИ-
ЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Салієв Е.І., Каялієва У.С., Зейтулаєв Я.Д.
Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, Сім-

ферополь, Україна 

Освітлено пропозиції щодо удосконалення тарифної політики у сфері житлово-кому-
нального господарства, покращення інвестиційного клімату в галузі та стабілізації 
економічних показників підприємств водопостачання і водовідведення Автономної 
Республіки Крим.

TOPICAL PROBLEMS OF ECONOMIC STABILITY OF CRIMEA 
WATER-SUPPLY AND SEWERAGE ORGANIZATIONS

Saliev E.I., Kayalieva U.S., Zeytulaev Y.D.
Ministry of housing and communal services of Autonomous Republic of Crimea, 

Simpheropol, Ukraine

The suggestions to improve price politics for housing and communal services, enhancement of 
investment climate in sector and stability of economic activities of Crimea water-supply and 
sewerage organizations are described.
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новных фондов с 2003 г. не превышает 1,1 
млн. грн. (2,5 %), при этом амортизация 
фондов ежегодно увеличивается. 

Но среди прочих источников, учиты-
вая специфику ВКХ АР Крым, особое зна-
чение имеют инвестиционные проекты. 
Во всем мире решение проблем ЖКХ, раз-
витие отрасли, модернизация производс-
твенных мощностей относится к инвести-
ционным проектам. Они осуществляются 
на основе концессионных договоров, пар-
тнерских инвестиционных соглашений и, 
как правило, являются достаточно капи-
талоемкими, долгосрочными, с привле-
чением кредитно-финансовых организа-
ций и механизмов.

В мировой практике  в сфере инфра-
структурного обеспечения регионов, су-
ществует четкая система разработки и 
внедрения проектов, управления ими, 
мониторинга и отслеживания результа-
тивности проектов. Изысканные  инвес-
тиции должны быть использованы по 
наиэффективнейшему способу, а изло-
женный на бумаге проект – дать ожидае-
мый результат.

 Поэтому сегодня должна набирать ак-
туальности система управления инвести-
ционными инфраструктурными проекта-
ми.

С 2002 года по Программе развития и 
интеграции Крыма ПРООН, в тесном со-
трудничестве с населением и местными 
властями, успешно реализовано  392 ин-

вестиционных проекта в социальной и 
инфраструктурной сферах, из них около 
200 в сфере водоснабжения практически 
во всех районах Крыма. Общая сумма ре-
ализованных инвестиционных проектов 
составила 11,4 млн. долл. США, в том чис-
ле: вклады местных властей и населения 
– 7,2 млн. долл. США,  доноров и ПРООН 
– 4,2 млн. долл. США. 

В связи с тем, что местное население 
брало активное участие в реализации 
проектов, затраты на строительство и 
обслуживание систем ВКХ существенно 
сократились, плата за использованную 
воду составила 100 %, а люди получили 
круглосуточный доступ к надежному во-
доснабжению.

Одним из важнейших достижений 
данных инфраструктурных проектов, 
является разработка новых форм экс-
плуатации объектов водоснабжения. В 
этом случае вопросами эксплуатации и 
содержания систем водоснабжения зани-
маются органы самоорганизации населе-
ния или сообщества. Вследствие участия 
сообществ в реализации и управлении 
строительными работами, стоимость 
проектов сократилась в 2–2,5 раза, по 
сравнению с выполнением данного про-
екта подрядчиком.

Анализ данных об участии основных 
партнеров проекта показывает, что доля 
населения, учитывая личную заинтере-
сованность остается стабильной, взнос 

Год Кол-во Бени-
фициариев

Кол-во про-
ектов

Вклад ПРИК/
Доноров 

(USD)  

Вклады мест-
ных властей 
и сообществ 

(USD)  

Итого вкла-
ды  в проек-

ты (USD)  

2002 4,359 17 68853 16191 85044
2003 55,086 38 221781 232124 453905
2004 44,182 94 724352 580641 1304993
2005 20,373 51 726023 773782 1499805
2006 27,723 119 1352294 2183923 3536217
2007 18,171 56 956708 2372217 3328925
2008 3,032 17 193150 1010276 1203426

Итого 172,926 392 4243161 7169154 11412315

Проекты  Органов самоорганизации населения, осуществляемые в социальной и инфра-
структурной сферах совместно с местными органами и поддержке 

ПРИК ПРООН  за период с 2002–2008 гг.
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местной власти имеет увеличение, взно-
сы ПРИК постепенно уменьшаются.

Начиная с 2008 года согласно ме-
морандуму о партнерстве между руко-
водством Автономной Республики Крым 
и Швейцарско-Украинским проектом 
DesPro «Поддержка децентрализации в 
Украине» в трех районах Автономной Рес-
публики Крым (Бахчисарайский, Ленинс-
кий, Нижнегорский) начал работу новый 
проект. Принимая во внимание важность 
и актуальность проблемы качественного 
водоснабжения, основным достижением 
DesPro  следует считать взнос в разви-
тие потенциала местных сообществ. Этот 
взнос состоит из двух основных частей 
– финансирования выбранных проектов 
и методической поддержки местных ини-
циатив. Причем, методическую подде-
ржку получают не только победители кон-
курсного отбора в процессе реализации 
проекта, но и сообщества, которые лишь 
претендуют на сотрудничество с DesPro.    

Сотрудничество DesPro с местными 
сообществами района заключается в пе-
реходе от централизованной модели госу-

дарства к такой форме демократического 
управления, которая бы обеспечивала 
гражданам определенные социально-эко-
номические выгоды. 

Согласно плану, финансирование про-
ектов децентрализованного водоснабже-
ния местных сообществ осуществлялось 
на совместных основаниях из трех источ-
ников, представленных ниже.  

Вследствие чего возникает обосно-
ванная необходимость активизации ин-
вестиционной деятельности. Чем интен-
сивнее она осуществляется, тем быстрее 
осуществляется процесс обновления и 
эффективнее – рыночные  преобразова-
ния. В Украине отсутствуют стимулы для 
внедрения инвестиций в коммунальную 
отрасль. Финансовые и кредитные учреж-
дения не рассматривают коммунальную 
отрасль как инвестиционно привлека-
тельную, из-за значительной финансо-
вой нестабильности. Отсутствие гаран-
тий для привлечения долговых средств на 
финансирование капитальных инвести-
ций ограничивает использование альтер-
нативных механизмов финансирования 
долгосрочных проектов за счет выпуска 
облигаций, финансового лизинга, инвес-
тиционных средств частного сектора.

В настоящее время сложились объ-
ективные предпосылки для перехода на 
качественно новый уровень финансиро-
вания коммунальной отрасли  АР Крым 
для удовлетворения возрастающих пот-
ребностей в инвестициях.

Резкое ухудшение финансово-эко-
номического состояния предприятий 

Вклады сторон в проекты водоснабжения на 
базе сообществ в 2008 году

Вклады сторон в проекты водоснабжения на 
базе сообществ на 2009 год

Вклады сторон в проекты децентрализованно-
го водоснабжения местніх сообществ
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водоснабжения и отсутствие заинтере-
сованности у органов местного самоуп-
равления в их инвестировании привели к 
старению основных фондов отрасли.  Не-
надлежащее финансирование работ по 
капитальному ремонту сооружений и се-
тей водоснабжения и водоотведения (все-
го 8–10 % от потребности) практически 
делает невозможным бесперебойное и ка-
чественное обслуживание потребителей, 
является причиной увеличения количес-
тва аварий на объектах и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Главным условием развития водопро-
водно-канализационного хозяйства АР 
Крым является создание финансово-эко-
номического и организационно-правово-
го механизмов, обеспечивающих:

финансирование отрасли в полном 
объеме;
привлечение инвестиционных и ин-
новационных капиталов;

•

•

привлечение средств внебюджетных 
источников финансирования; 
финансовое обеспечение граждан-
ской ответственности за вред, при-
чиненный в результате аварий на 
водохозяйственных объектах или 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера;
экономически обоснованное форми-
рование  тарифов  и  порядок  регули-
рования  полномочий  органов мест-
ного самоуправления по утверждению 
тарифов на услуги централизованного 
водоснабжения и водоотведения.
В силу влияния объективных факто-

ров,  предприятия водоснабжения явля-
ются естественными монополистами. 
С целью исключения возможности зло-
употребления предприятиями своим мо-
нопольным положением на рынке услуг, 
действующее законодательство строго ог-
раничивает виды и размер затрат, вклю-
чаемых в тарифы на услуги по водоснаб-
жению и водоотведению

На сегодняшний день вопросы форми-
рования и утверждения тарифов на услу-
ги централизованного водоснабжения и 
водоотведения, регламентированы следу-
ющими нормативно-правовыми актами:

1. Закон Украины «О питьевой воде и 
питьевом водоснабжении» от 10.01.2002 г. 
№ 2918-III с последующими изменениями 
и дополнениями;

2. Закон Украины «О жилищно-ком-
мунальных услугах» от 24.06.2004 г. 
№ 1875-IV

3. Закон Украины «О местном само-
управлении в Украине» от 21.05.1997 г. № 
280/97-ВР с последующими изменения-
ми и дополнениями;

4. Закон Украины «Об основах  госу-
дарственной регуляторной политики в 
сфере хозяйственной деятельности» от 11 
сентября 2003 г.   № 1160-IV;

5. Постановление Кабинета Минис-
тров Украины от 12 июля 2006 г.  № 959 
«Об утверждении Порядка формирования 
тарифов на услуги централизованного 
водоснабжения и водоотведения.

Порядком формирования тарифов оп-
ределен перечень и состав затрат, учиты-

•

•

•

Процент ветхих и аварийных водопроводных 
и канализационных сетей в разрезе городов

Уровень физического износа сетей 
водоснабжения некоторых районов
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ваемых при расчете тари-
фов, а также предельная 
величина и порядок ис-
числения прибыли.

В условиях, когда для 
эффективного и качест-
венного предоставления 
услуг по водоснабжению, 
необходимо своевремен-
ное получение доходов в 
достаточных размерах, а с 
другой стороны, действу-
ющее законодательство 
не допускает получение 
излишней прибыли пред-
приятием-монополистом, 
большое значение, для достижения эко-
номической стабильности предприятия, 
приобретает анализ безубыточности или 
так называемой критической точки.

Под критической понимается та точка 
объема реализации, в которой затраты 
равны выручке от реализации всей про-
дукции, т.е. где нет ни прибыли, ни убыт-
ков. Эту точку называют также «мертвой», 
или точкой безубыточности.

Для ее вычисления можно использо-
вать три метода: метод уравнения, метод 
маржинальной прибыли и  метод графи-
ческого изображения.

Рассмотрим графический метод, ко-
торый дает наглядное представление об 
анализе критической точки и сводится к 
построению комплексного графика «за-
траты – объем реализации – прибыль». 

Если проанализируем финансовые по-
казатели работы предприятия, на приме-
ре ППВКХ г. Симферополя за последние 
пять лет (2004 – 2008 гг.), видно, что та-
риф за этот период вырос на 85 % (с 1,125 
грн./куб.м. до 2,075 грн./куб.м.). Однако 
это не улучшило экономических показа-
телей предприятия в связи с тем, что воз-
росли  затраты.  

Основное место в динамике роста за-
трат, занимают затраты на энергоносите-
ли. Рост тарифа на электроэнергию еже-
месячно составляет  4–5 коп. за один кВт 
и достигает в год 25–40%. При этом тариф 
на электроэнергию устанавливается и 
утверждается государственными струк-
турами и вводится в действие момен-
тально, без согласования с местными и 
исполнительными органами власти. В то 

Финансовые показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Тариф средний: грн./куб.м. 1,125 1,35 1,625 1,8125  2,075  
Постоянные затраты: 
тыс. грн.

   25000,0    З0000,0   35000,0   40000,0   45000,0

Удельные условно перемен-
ные затраты: грн./куб.м.

       0,50       0,625    0,750   0,8125     0,875

Критическое значение объ-
ема реализации: тыс. куб.м.

   40000,0     41379,3   40000,0   40000,0   37500,0

Фактический объем реали-
зации: тыс.куб.м.

   40700,0    40000,0   40000,0   37500,0  40000,0

Прибыль: тыс. грн.       437,5     -1000,0     0,0  -2500,0  -3000,0
Рентабельность       1,0%       -1,8%     0,0%    -3.5%     -4,0%
Маржинальная прибыль на 
единицу продукции: 
грн./куб.м.

     0,625      0.725   0,875       1,0      1,20
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же время, процесс внесения изменений в 
тариф, применяемый предприятиями во-
доснабжения и водоотведения, согласно 
перечисленных выше нормативно-пра-
вовых актов,  занимает от трех месяцев, в 
лучшем случае, а иногда и до года.                 

Анализ поступления денежных средств, 
за оказанные услуги, от населения пока-
зывает, что после очередного повышения 
тарифа сбор средств с потребителя резко 
падает (май 2005 г. – 83 %, декабрь 2006 
г. – 50,8 %, сентябрь 2007 г. – 87,8 %, март 
2008 г. – 59,7 %). Для адаптации потреби-
теля к новому тарифу и выравнивания 
«кривой» сбора денежных средств необхо-
димо три–четыре месяца. Предприятие в 
течении всего периода: с момента начала 
оформления нового тарифа и до момента 
достижения нормального уровня сбора 
средств, несет вынужденные убытки. 

Указом Президента Украины от 
28.12.2007г. № 1324/2007 «О Концепции 
ценообразования в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг» одобрена концепция 
ценообразования в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг и поручено, Кабинету 
Министров Украины, обеспечить реали-
зацию положений этой концепции. Це-
лью данной Концепции должно стать оп-
ределение приоритетных направлений и 
заданий относительно совершенствова-

ния ценообразования в сфере жилищно-
коммунальных услуг, обеспечение защи-
ты прав потребителей на получение ими 
товаров и услуг надлежащего качества в 
достаточном объеме и по экономически-
обоснованным ценам, создание условий 

для сбалансированного развития пред-
приятий жилищно-коммунального хо-
зяйства и системного правового решения 
существующих в этой сфере проблем. 

Первоочередными задачами в сфере 
совершенствования системы регулирова-
ния цен/тарифов на услуги централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения, 
являются: 

1. Приведение норм Законов Украи-
ны “О жилищно-коммунальных услугах”, 
“О теплоснабжении”, “Об электроэнер-
гетике”, “О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении”, “О местных государс-
твенных администрациях”, “О местном 
самоуправлении в Украине”, “О ценах и 
ценообразованиях”, “О природных мо-
нополиях” в соответствие между собой, в 
частности в части полномочий органов, 
которые осуществляют регулирование 
цен/тарифов, а также определение про-
цедур утверждения цен/тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги; 

2. Внесение изменений в Законы Ук-
раины “О жилищно-коммунальных услу-

Население на прямых расчетах
2005 % 

оплаты
2006 % 

оплаты
2007 % 

оплаты
    2008 % 

оплаты
Январь 675,6 99,3 654,8 98,3 1763,6 68,7 2281,2 94,7

Февраль 799,4 132,1 787,6 141,6 1955,1 82,0 2824,9 119,8
Март 773,0 112,3 764,3 111,9 2249,4 87,4 2658,4 59,7

Апрель 724,7 98,9 759,5 98,9 2339,6 91,1 3666,9 80,6
май 689,9 83,4 810,6 103,6 2401,0 86,0 3683,5 77,5

Июнь 743,0 91,2 815,9 107,0 2498,2 88,6 4146,5 90,3
Июль 922,2 107,4 965,6 116,8 2805,7 100,2 5322,9 110,0

Август 902,9 105,9 1093,6 127,6 2729,3 93,6 4085,3 83,6
Сентябрь 882,3 108,3 895,5 124,7 2503,8 87,8 4734,8 103,1
Октябрь 832,0 120,3 969,3 141,3 3019,1 121,7 4581,0 103,8
Ноябрь 1192,9 180,4 919,3 134,0 2698,9 114,5 4041,6 96,7
Декабрь 1341,3 192,1 1216,8 50,8 2789,6 110,0 4725,1 110,5
Итого: 10479,2 117,4 10652,8 102,5 29753,3 94,0 46752,1 97,5

Анализ поступления денежных средств за оказанные услуги  
по водоснабжению и водоотведению 
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гах” и “О природных монополиях” отно-
сительно применения альтернативных 
методов регулирования цен/тарифов и 
определения статей расходов, которые 
обязательно должны учитываться в це-
нах/тарифах; 

3. Поэтапная замена льгот и субсидий 
для возмещения расходов на оплату услуг 
адресными денежными выплатами насе-
лению; 

4. Совершенствование порядка фор-
мирования тарифов; 

5. Определение критериев, по которым 
должна осуществляться оценка            эконо-
мической обоснованности цен/тарифов 
на этапе их установления и применения, 
в том числе с учетом уровня социально-
экономического развития соответствую-
щего региона и технических возможнос-
тей субъектов ведения хозяйства: 

обеспечение отдельного учета доходов, 
расходов и финансовых результатов по 
каждому виду деятельности субъектов 
ведения хозяйства, которые подлежат 
регулированию; 
учет инвестиционной составляющей 
для реализации утвержденных в уста-
новленном порядке инвестиционных 
проектов; 
внедрение нормирования расходов и 
затрат ресурсов, которые бы стимули-
ровали оптимизацию расходов субъ-
ектов ведения хозяйства, которые 
предоставляют жилищно-коммуналь-
ные услуги; 
6. Разработка порядка корректировки 

цен/тарифов, в частности в случае изме-
нения цен на энергоносители и размера 
минимальной заработной платы; 

7. Разработка порядка проведения пе-
ресчета платы за не предоставленные, 
предоставленные не в полном объеме жи-
лищно-коммунальные услуги и услуги, 
качество которых не соответствует нор-
мативным требованиям; 

8. Установление уровня рентабельнос-
ти для субъектов ведения хозяйства,  с 
учетом расходов на капитальные инвес-
тиции; 

9. Разработка порядка возмещения 
разницы между утвержденными ценами/

•

•

•

тарифами и экономически обоснованны-
ми расходами на их производство; 

10. Внедрение механизма введения в 
действие новых цен/тарифов на энерго-
носители, которые являются составляю-
щей цены/тарифа на жилищно-комму-
нальные услуги, не ранее, чем через 30 
дней после их обнародования в средствах 
массовой информации; 

11. Разработка нормативно-правово-
го акта о порядке организации открытых 
слушаний по вопросам изменения цен/
тарифов на услуги централизованного во-
доснабжения и водоотведения, доведение 
до потребителей информации о перечне 
услуг, их стоимости и структуры, нормы 
потребления, порядка предоставления 
услуг, обоснованности расходов и тому 
подобное; 

12. Усиление ответственности потре-
бителей за несвоевременную оплату по-
лученных услуг; 

13. Определение основных принципов 
применения средств учета и потребления 
услуг; 

14. Разработка механизмов учета, при 
формировании цен/тарифов, соответс-
твующих  качеству оказанных потреби-
телям услуг; 

15. Внедрение автоматизированных 
систем контроля предоставления потре-
бителям услуг централизованного водо-
снабжения и водоотведения. 

Предложенные усовершенствования 
действующего законодательства относи-
тельно порядка формирования и утверж-
дения тарифов на услуги централизо-
ванного водоснабжения и водоотведения 
приведут в соответствие и учтут интере-
сы, как потребителей, так и исполните-
лей (производителей) услуг, позволят ста-
билизировать экономические показатели 
эффективности работы предприятий ВКХ 
и создать потенциал для привлечения ин-
вестиций в отрасль.
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У любого государства зачастую воз-
никает необходимость в частных 
инвестициях, предприниматель-

ской инициативе и менеджерских талан-
тах для развития и управления теми или 
иными объектами государственной собс-
твенности. При этом передача этих объ-
ектов в частную собственность неприем-
лема. 

Это особенно актуально для жилищно-
коммунальной сферы Украины, где пред-
приятия коммунальной инфраструктуры 
не могут быть приватизированы ввиду их 
социально-политической значимости, но 
с другой стороны ни в государственном 
ни в местных бюджетах нет достаточных 
средств для обеспечения модернизации 
основных фондов и повышения эффек-
тивности работы предприятий. 

В первую очередь это относится к 
предприятиям водопроводно-канализа-
ционного хозяйства, состояние которого 
ухудшается год от года и достигло того 
критического уровня, который требует 
решительных действий со стороны го-

сударства в направлении проведения 
структурных реформ и перевода отрасли 
на рыночные условия хозяйствования. 
Иначе стоимость услуг водоснабжения и 
водоотведения будет резко возрастать на 
фоне снижения надежности и качества 
этих услуг. 

На сегодня целый ряд системных про-
блем не позволяют перевести отрасль на 
рыночные условия хозяйствования: это, 
прежде всего: 

неопределенность тарифной полити-
ки, которая привела к хронической 
убыточности и росту задолженности 
предприятий (производственные за-
траты лишь на 70% покрываются на-
личными оборотными средствами);  
проблемы государственного регулиро-
вания рынка естественных монополий 
(не установлены принципы, методы, 
формы и процедуры осуществления 
государственного регулирования)
угрожающее техническое состояние 
объектов (износ основных фондов со-
ставляет 62%, уровень потерь воды в 

•

•

•

ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ. АНАЛИЗ ПЕРВЫХ 

ШАГОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ

Судникова Ю.Д.
Минжилкомхоз Украины, г.Киев, Украина

Рассмотрен вопрос публично-частного партнерства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения и проанализированы первые результаты и перспективы дальнейшего разви-
тия.

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО 
У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ. АНАЛІЗ ПЕРШИХ 

КРОКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Суднікова Ю.Д.
Мінжитлокомунгосп України, м.Київ, Україна

Розглянуто питання публічно-приватного партнерства у сфері водопостачання і во-
довідведення та проаналізовано перші результати і  перспективи подальшого розвит-
ку
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сетях достиг 40%, энергоемкость про-
изводства возросла до  1,6 кВт·час на 
подачу и отведение 1 м куб воды);
неудовлетворительное качество пить-
евой воды (66% предприятий подают 
населению воду, не отвечающую тре-
бованиям стандартов, 4,2 млн.чел. 
потребляют воду по временным разре-
шениям, допускающим существенные 
отклонения от стандартов);
неэффективная государственная под-
держка отрасли, когда деньги даются 
на безвозвратной основе при отсутс-
твии экономически обоснованных 
критериев распределения государс-
твенных средств. 
В этих условиях одним из направле-

ний реформирования водопроводно-ка-
нализационного хозяйства может быть 
развитие публично-частного партнерс-
тва, когда права собственности на объ-
екты остаются у органов местного само-
управления, а права пользования ими 
передаются бизнесу. Основными призна-
ками этого партнерства должны стать 
равноправный характер отношений го-
сударства и бизнеса, наличие общих це-
лей, объединение усилий и средств для 
их достижения, распределение затрат и 
рисков, а также использования выгод, 
четкая фиксация обязательств сторон в 
официальных документах.

Привлечение частного бизнеса в сфе-
ру водопроводно-канализационного хо-
зяйства  дает ряд преимуществ:

1. Уменьшение риска нерациональ-
ного использования средств;

2. Передача более прогрессивных 
технологий от инвесторов в коммуналь-
ный сектор;

3. Эффективное управление комму-
нальной собственностью;

4. Улучшение экологии из-за исполь-
зования инновационных технологий

5. Освобождение потребителей услуг, 
прежде всего населения, от скрытых рис-
ков, связанных с предоставлением ком-
мунальных услуг.

В Украине  сегодня развитие публич-
но-частного партнерства в отрасли водо-
снабжения и водоотведения находится в 

•

•

начальной стадии. Имеется незначитель-
ный опыт работы в условиях аренды и 
концессии в городах Одессе, Кировограде 
и Луганске.

В г. Одессе целостный имуществен-
ный комплекс коммунального предпри-
ятия «Одессаводоканал» с 1 января 2004 
года был передан в аренду на 49 лет ООО 
«Инфокс» с образованием его филиала 
«Инфоксводоканал». 

На момент передачи состояние соору-
жений и оборудования было близким к 
критическому: износ основных средств 
составлял 55%, потери воды в сетях и 
коммерческие потери составляли 42%, 
задолженность за потребленную электро-
энергию накопилась в сумме 25 млн.грн. 

За прошедшие годы «Инфоксводока-
нал» достиг ряда положительных резуль-
татов. Особое внимание было уделено 
сокращению потерь воды как одному из 
главных факторов уменьшения энерго-
потребления и снижения себестоимости 
производства услуг. С этой целью была 
проведены следующие мероприятия:

оптимизация режимов работы обо-
рудования водопроводных насосных 
станций;
замена наиболее аварийных участков 
водопроводных сетей;
установка домовых приборов учета 
воды;
поиск несанкционированных подклю-
чений к водопроводным сетям и за-
ключение договоров с потребителями, 
которые раньше бесплатно пользова-
лись водой;
переход на круглосуточный режим во-
доснабжения.
Эти меры позволили сократить по-

тери воды на 16 млн.м куб в год, или на 
2 %, но все же потери оставались на вы-
соком уровне. Следующим шагом в этом 
направлении стало упорядочение отно-
шений «Инфоксводоканала» с теплоснаб-
жающими предприятиями города, кото-
рые покупали у него холодную воду для 
горячего водоснабжения. Усовершенс-
твование системы расчетов с ними поз-
волило сократить часть непродуктивных 
потерь воды.

•

•

•

•

•
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Снижение подачи воды и мероприя-
тия, направленные на экономию энерго-
ресурсов привели к снижению потребле-
ния электроэнергии в среднем на 20 млн. 
кВт.час в год. «Инфоксводоканал» обес-
печивает не только 100-% оплату за те-
кущее потребление электроэнергии, но и 
смог полностью погасить доставшуюся «в 
наследство» задолженность прошлых лет.

Еще одним положительным моментом 
можно назвать повышение уровня опла-
ты потребителей воды, который возрос 
до 96% и является одним из наилучших 
показателей в отрасли. При этом бюд-
жетные организации города, население 
частного сектора, кооперативного жилья 
и ОСМД  полностью рассчитываются за 
услуги и не имеют долгов.

За последние годы были оптимизиро-
ваны трудовые затраты и повысилась за-
работная плата работников «Инфоксво-
доканала».

Вместе с тем определенные позитив-
ные сдвиги в работе предприятия были 
снивелированы ростом цен на электро-
энергию, реагенты, материалы и услуги 
сторонних организаций при отстающих 
темпах пересмотра тарифов на услуги во-
доснабжения и водоотведения.

Что касается капитальных инвести-
ций. В соответствии с договором аренды 
ООО «Инфокс»  должен ежемесячно инвес-
тировать около 5 млн. грн. и до 2020 года 
вложить 500 млн. грн. в модернизацию 
объектов. На сегодня план-график капи-
таловложений не выполняется. За весь 
период работы «Инфоксводоканала» вло-
жено около 125 млн. грн. вместо 300 млн. 
грн. Вместе с тем и городской бюджет не 
выполняет свои финансовые обязательс-
тва –  им перечислено всего 7 млн. грн.

Подводя итоги по результатам экс-
перимента в г. Одессе, можно отметить, 
что улучшение работы предприятия 
произошло за счет более эффективного 
менеджмента, изменения технической 
политики предприятия, т.е. более раци-
ональных управленческих решений. Но 
ожидать технического перевооружения 
за счет средств арендатора не приходит-
ся.

Следующий пример внедрения арен-
дных отношений наблюдаем в г. Киро-
вограде, где с 23 марта 2006 г. целостный 
имущественный комплекс коммунально-
го предприятия «Кировоградводоканал» 
на 49 лет передан в аренду ООО «Водное 
хозяйство».

С тех пор финансово-экономическое 
состояние предприятия ухудшалось. На 
сегодня имеется огромная задолженность 
за электроэнергию (около 8 млн.грн.), по 
налогам в бюджет, за покупную воду и с 
прочими кредиторами. Финансовая несо-
стоятельность привела к тому, что вместо 
круглосуточной подачи вода в городе на-
чала подаваться по графику. 

Причиной этого явилось неэффектив-
ное использование средств арендатором 
и неполное покрытие затрат тарифами. 
Так, в 2008 году средний уровень пок-
рытия затрат на услуги водоснабжения 
составил 74%, на услуги водоотведения 
– 78%.  При этом из-за низкого качества 
услуг потребители не оплачивают полно-
стью счета за воду. Уровень оплати – один 
из самых низких по отрасли и составляет 
86 %.  Это означает, что около 40% затрат 
не покрывается полученными доходами. 
Не удивительно, что возрастают долги 
предприятия.

Исполком Кировоградского городско-
го совета на протяжении 2-х лет не пере-
сматривал тарифы, не выделял дотации 
и не позволил воспользоваться государс-
твенными дотациями на покрытие раз-
ницы в тарифах. Повышение тарифов со-
стоялось 1 апреля 2008 года.

Арендатор в свою очередь не прило-
жил никаких усилий к улучшению ра-
боты предприятия, снижению энерго- и 
ресурсоемкости производства. При этом 
условий вложения инвестиций в разви-
тие объектов коммунальной инфраструк-
туры в договоре аренды вообще предус-
мотрено не было.

В настоящее время идут судебные 
тяжбы о расторжении договора арен-
ды и возврату управления имуществом  
новому коммунальному предприятию 
«Кировоградское водопроводно-канали-
зационное хозяйство Кировоградского 
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городского совета», созданному в июне 
прошлого года. На предприятии дейс-
твуют две дирекции, каждая из которых 
занимает определенные кабинеты и уп-
равляет своей частью персонала, имеют-
ся сложности с получением лицензии, за-
ключением договоров и прочее.

Этот отрицательный пример показы-
вает, как непродуманность  и непрозрач-
ность передачи коммунального имущес-
тва в аренду приводит к существенному 
ухудшению качества услуг, разрушению 
коммунальной инфраструктуры что мо-
жет привести к техногенным катастро-
фам и социальной напряженности в го-
роде.

В Луганской области с 2004 года ус-
луги централизованного водоснабжения 
и водоотведения для 85% потребителей 
оказывало областное коммунальное пред-
приятие «Компания «Лугансквода». 

На тот период показатели техничес-
кого и финансового состояния компании 
были одними из худших в отрасли. Коли-
чество аварий на магистральных и рас-
пределительных сетях составляло свыше 
50 тыс. в год, потери воды – 62%, ежегод-
ные убытки – порядка 70 млн.грн.

Для улучшения работы предприятия 
Луганский областной совет  в октябре 
2006 г. принял решение о передаче целос-
тного имущественного комплекса ОКП 
«Компания «Лугансквода» в концессию.

Заинтересованность к объявленно-
му конкурсу проявили 7 предприятий из 
Украины, России, Франции и Кипра. Од-
нако конкурсное предложение поступило 
лишь от одного предприятия – ООО «Лу-
гансквода», основателем которого была 
компания «Росводоканал» из Москвы. 

14 декабря 2007 г. один из крупнейших 
в области потребителей воды Алчевский 
металлургический комбинат  обратился 
в суд с требованием отменить решение 
Луганского облсовета о передаче ОКП 
«Компания «Лугансквода» в концессию, 
поскольку условия концессионного дого-
вора умышленно ограничивали количес-
тво потенциальных его участников – это  
требование о наличии опыта работы в 
отрасли на территории СНГ не менее 3 

лет с населением не меньше 3 млн.чел. ( в 
Украине только в столице насчитывается 
такое количество жителей). 

25 декабря 2007 г. судом было принято 
решение о запрете проведения конкур-
са, однако 18 марта 2008 г. запрет был 
снят, а 21 марта Луганский областной 
совет  признал победителем конкурса  
ООО«Лугансквода». 

Концессионный договор был состав-
лен на 25 лет. Одновременно было приня-
то решение о повышении тарифов на во-
доснабжение и водоотведение в 2,3 раза  
– с 2,85 до 6,66 грн. за 1 м куб. 

Условия концессионного договора 
были проанализированы в Министерстве 
и признаны неудовлетворительными. За-
мечания  Министерства учтены в допол-
нительном соглашении к договору, под-
писанном в сентябре 2008 года.

1 апреля прошлого года концессионе-
ром был внесен первый взнос концесси-
онного платежа в Луганский областной 
бюджет в сумме 2,7 млн.грн. Эти средс-
тва планировалось направить на реали-
зацию региональной социально-экологи-
ческой программы «Улучшение системы 
водоснабжения и водоотведения Луганс-
кой области на 2008 год». К тому времени 
данная программа не прошла необходи-
мых согласований и не была принята и 
утверждена облсоветом.

На протяжении 2008 года сумма ин-
вестиций согласно договору должна была 
составить 21 млн.грн., однако благодаря 
решению областного совета относитель-
но необходимости коррегирования инвес-
тиционной программы  эта сумма умень-
шилась до 10,4 млн.грн., или в 2 раза. Но 
даже эти обязательства не были выполне-
ны концессионером – объем инвестиций 
составил 5,5 млн.грн. что практически не 
оказало  положительного влияния на со-
стояние дел предприятия.

Таким образом, есть основания ут-
верждать, что инвестиционные обяза-
тельства ООО «Лугансквода», которые 
составляют 500 млн.грн. за 5 лет выпол-
нены не будут.

В прошлом году концессионер не улуч-
шил показатели работы предприятия: 
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не смотря на двукратное повышение та-
рифов, получены значительные убытки 
(14,3 млн. грн., отрицательная рентабель-
ность – 9%), увеличилась до 30 млн. грн. 
задолженность за потребленную элект-
роэнергию, из-за чего ООО «Лугансквода» 
отключалось от энергоснабжения, износ 
основных фондов наращивается, растет 
энерго- и ресурсоемкость производства.

В этих условиях концессионером вмес-
те с руководством Луганского областного 
совета было принято решение обратится 
к Премьер-министру Украины Ю.В. Тимо-
шенко с предложением признать переда-
чу предприятия в концессию пилотным 
проектом в масштабах государства. 

Что это означает? Целый ряд префе-
ренций: 

освобождение от концессионных пла-
тежей, 
финансирование из государственного 
бюджета, 
налоговые льготы, 
возможность заложить в себестои-
мость неограниченный объем потерь 
воды, 
низкий тариф на электроэнергию, 
снижение требований к качеству пи-
тьевой воды и прочие льготы.
Кабинет Министров Украины рассмот-

рел эти инициативы и признал их нецеле-
сообразными и такими, которые не могут 
служить примером для дальнейшего рас-
пространения в отрасли.

 Вызывает недоумение попытки как 
частного партнера, так и представителей 
местной власти переложить на государс-
тво ответственность за сомнительные 
сделки, не приносящие пользу террито-
риальным общинам.

Как видим, в жилищно-коммунальном 
хозяйстве очень много проблемных вопро-
сов, тормозящих развитие публично-час-
тного партнерства, главными из которых 
являются чрезвычайная заполитизиро-
ванность отрасли в условиях политичес-
кой нестабильности, неподготовленность 
органов местного самоуправления к ис-
пользованию современных механизмов 
публично-частного партнерства, отсутс-
твие достаточных рычагов влияния госу-

•

•

•
•

•
•

дарства на субъекты рынка коммуналь-
ных услуг. Немаловажную роль играют 
также несовершенство законодательной 
базы и бессистемная бюджетная подде-
ржка отрасли, не стимулирующая при-
влечение инвестиций.

Самой главной проблемой с точки 
зрения частного собственника является 
наличие значительных рисков инвести-
рования в капиталоемкие объекты, ка-
ковыми являются в частности объекты 
систем водоснабжения, при отсутствии 
гарантий государства и органов местно-
го самоуправления из-за политической 
нестабильности в стране. Бизнес пережи-
вает сегодня глубокое недоверие к власти, 
однако и власть, в свою очередь, отвечает 
ему тем же. 

Пока в Украине созданы только кон-
цептуальные основы концессий. Обще-
ство, власть и бизнес имеют слабое, иска-
женное и неполное представление о сути 
концессий, практике их применения, воз-
можных социально-экономических крат-
ко-, средне- и долгосрочных последствиях. 
В этих условиях трудно стать партнера-
ми. Конечно, находятся какие-то единич-
ные проекты, которые я перечислила. Но 
все это примеры разового применения. 
Для настоящего развития публично-час-
тного партнерства в стране должна быть 
создана более доверительная атмосфера, 
чем та, которая есть сегодня.

Еще одним сдерживающим факто-
ром  является отсутствие моментальных 
финансовых выгод. Публично-частное 
партнерство в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  направлено, в первую очередь, 
на долгосрочные проекты социальной 
сферы, которые требуют инвестиций, 
срок окупаемости которых может состав-
лять десятки лет. Сложно назвать отечес-
твенные компании, готовые пойти на по-
добные вложения в сферу деятельности, 
которая не способна генерировать при-
быль. 

 Кроме того, к проблемам становления 
публично-частного партнерства можно 
отнести и людей. Общее число специа-
листов в сфере государственного управ-
ления,   способных     профессионально 
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составить долгосрочный концессионный 
договор, ничтожно мало. Таких специ-
алистов не готовят наши вузы, отсутс-
твуют соответствующие программы и 
спекурсы. Нет методик по составлению 
инвестиционных договоров с длительны-
ми сроками окупаемости инвестиций. 

А если учесть, что по такому договору 
коммунальная собственность на объек-
ты, обеспечивающие жизнедеятельность 
населенных пунктов, переходит в пользо-
вание частной компании на 20–50 лет, то 
можно понять ту ответственность, кото-
рая ложится на чиновника, подписыва-
ющего концессионный договор от имени  
органа местного самоуправления 

 Но все же Министерство  по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства 
считает, что концессия является наиболее 
перспективной и комплексной формой 
партнерства. Во-первых, она носит дол-
госрочный характер, что позволяет обеим 
сторонам осуществлять стратегическое 
планирование своей деятельности. Во-
вторых, в концессиях частный сектор об-
ладает наиболее полной свободой в при-
нятии административно-хозяйственных 
и управленческих решений. В-третьих,  у 
государства в рамках как концессионного 
договора, так и законодательных норм ос-
тается достаточно рычагов воздействия 
на концессионера в случае нарушения им 
условий концессии, а также при необхо-
димости защиты общественных интере-
сов. В-четвертых, государство передает 
концессионеру только права владения и 
пользования объектом своей собствен-
ности, оставляя за собой право распоря-
жения ею, таким образом, концессии яв-
ляются альтернативой приватизации.

Экономический потенциал публично-
частного партнерства в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве можно оценить 
как высокий. Ведь  модернизация пост-
роенных еще при советской власти   ком-

мунальных систем Украины возможна 
только с привлечением отечественного 
и международного капитала на базе пуб-
лично-частного партнерства. Другого 
рационального и к тому же хорошо про-
веренного в международной практике ре-
шения этой проблемы наше государство, 
испытывающее дефицит бюджетных ре-
сурсов, просто не сможет найти.

Условиями привлечения частного сек-
тора в сферу водоснабжения и водоотве-
дения являются:

Формирование концептуальных основ 
развития отрасли  на долгосрочную 
перспективу;
Прозрачность и прогнозированность 
тарифной политики на средне- и дол-
госрочную перспективу;
Усовершенствование нормативно-
правового регулирования сферы ком-
мунальных услуг;
Развитие современных механизмов  
публично-частного партнерства (кон-
цессия, аренда, управление), в том 
числе механизмов социального парт-
нерства бизнеса и власти;
Определение принципов бюджетной 
поддержки отрасли, ориентирован-
ной на удешевление кредитов, реали-
зацию и распространение пилотных 
проектов, создание совместных пред-
приятий для реализации проектов об-
щегосударственного значения.
При этом, наше Министерство помимо 

законотворческой деятельности концент-
рирует свои усилия на создании позитив-
ного общественного мнения для переда-
чи частному сектору функций владения 
и пользования объектами коммунальной 
собственности, обеспечения доверия об-
щественности к этому новому типу хо-
зяйственных отношений, подготовке спе-
циалистов в области концессий, а также 
обеспечения прозрачности деятельности 
бизнеса.

•

•

•

•

•
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Зайцев О.Н., Любарец А.П., Маркин А.В., Науменко С.А.
Национальная академия природоохранного и курортного строительства. 

Симферополь, Украина 

Выявлены причины снижения эффективности работы регулируемых систем водяно-
го отопления в климатических условиях Украины. Рассмотрено взаимодействие тер-
морегулятора и нагревательного прибора при эксплуатации во время отопительного 
периода.  

ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОПАЛЕННЯ

Зайцев О.М., Любарець О.П., Маркін О.В., Науменко С.О.
Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. 

Сімферополь, Україна

Виявлено причини зниження ефективності роботи регульованих систем водяного 
опалення в кліматичних умовах України. Розглянуто взаємодію терморегулятора й 
нагрівального приладу при експлуатації під час опалювального періоду.  

EXPLOITATION OF MODERN SYSTEMS OF AQUATIC HEATING

Zaitsev O.N., Lubarec A.P., Markin A.V., Naumenko S.A.
National academy of nature protection and resort building. Simferopol, Ukraine

Reasons of decline of efficiency of work of the managed systems of the aquatic heating are 
exposed in the climatic terms of Ukraine. Co-operation of termoregulyatora and heater device 
is considered during exploitation during a heating period.

Системы водяного отопления яв-
ляются основным инструментом, 
позволяющим создавать и подде-

рживать тепловые комфортные условия в 
зданиях и сооружениях. В настоящее вре-
мя к этим функциям добавилась функция 
управления параметрами микроклимата, 
что в совокупности с требованиями энер-
госбережения выводит на первую роль 
именно системы отопления.

Однако, обратной стороной расшире-
ния функций систем отопления явилось 
и их усложнение – как разница между 
арифмометром  и современными ЭВМ, 
такое же различие между «классически-
ми» системами водяного отопления и сов-

ременными системами обеспечения мик-
роклимата. По большому счету это два 
совершенно различных объекта с одним 
и тем же предназначением.

Современные системы отопления 
имеют принципиально иной подход к 
регулированию – это не процесс налад-
ки перед пуском с последующей работой 
в постоянном гидравлическом режиме, 
это системы с постоянно изменяющимся 
тепловым режимом в процессе эксплуа-
тации, что соответственно требует обо-
рудования для отслеживания этих изме-
нений и реагирования на них. К примеру, 
изменение теплового режима зависит от 
способности терморегулятора изменять 
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расход тепловой энергии на приборы в 
системе отопления, что вызывает цепную 
реакцию других систем (либо  терморегу-
ляторов, что может вызвать как разрегу-
лировку системы, так и выход из строя 
циркуляционного насоса, либо перегруз-
ку системы электроснабжения).

Терморегуляторы, как элемент систе-
мы отопления изменяют количество теп-
лоносителя, поступающего в нагреватель-
ный прибор, в зависимости от изменения 
температуры воздуха в помещении.

Однако установка терморегулятора 
производится с предварительной на-
стройкой, выполняемой согласно его про-
пускной способности и для обеспечения 
требуемого диапазона регулирования (то 
есть авторитета терморегулятора [5]), что 
предусматривает как уменьшение подачи 
теплоносителя в нагревательный прибор, 
так и увеличение. Последнее обстоятель-
ство возможно, если расчет мощности 
системы отопления выполнен по Евро-
пейским нормам – на среднюю темпера-

туру наиболее холодного месяца. В этом 
случае при снижении температуры до хо-
лодной пятидневки или холодных суток 
работа терморегулятора будет компенси-
ровать теплопотери помещения. Однако, 
в расчетных методиках, действующих в 
Украине [1, 2, 4] расчет мощности систе-
мы отопления выполняется при  темпера-
туре холодной пятидневки, что снижает 
область работы терморегулятора и, соот-
ветственно эффективность работы сис-
темы отопления. Так на рис.1 приведены 
авторитеты терморегулятора тупиковой 
горизонтальной ветви из 5 нагреватель-
ных приборов (нумерация приборов дана 
от самого дальнего). Анализ графика по-
казывает, что даже при таких «идеальных» 
условиях расчета авторитет терморегу-
лятора в первых приборах равен 0,35-
0,45, а учитывая, что данная величина 
рекомендуется в пределах  0,5-1,0, и что 
теплопотери определены по температуре 
холодной пятидневки, то в течении ос-
тального времени отопительного периода 

Рис.1. Авторитеты терморегулятора тупиковой горизонтальной ветви
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терморегулятор будет работать на умень-
шение расхода теплоносителя.

Кроме того, необходимо учесть, что, 
нагревательные приборы малой инерци-
онности быстрее нагреваются и остыва-
ют при изменении расхода теплоносителя 
проходящего через них. При эксплуата-
ции систем отопления с терморегулято-
рами использование таких отопительных 
приборов является более эффективным, 
чем использование приборов с большой 
инерционностью.

Однако, нагревательные приборы 
большой инерционности, как правило, 
дешевле и более долговечны, что опреде-
ляет их распространение. Также, в насто-
ящее время все большее распространение 
получают так называемые периодичес-
кие системы отопления – основанные на 
аккумуляции тепла нагревательными 
приборами (например, при использова-
нии нагревательных элементов в ограж-
дающих конструкциях).

В связи с этим возникает вопрос о со-

поставлении времени полного закрытия 
терморегулятором подачи теплоносителя 
в нагревательный прибор и временем ос-
тывания самого нагревательного прибо-
ра.

Данные о времени полного закрытия 
терморегулятора приняты в соответс-
твии с требованиями нормативных доку-
ментов до 40 мин. (EN – 215) [3], что согла-
совывается с   данными, приведенными 
в каталогах ведущих фирм–производите-
лей терморегуляторов.

Время остывания нагревательного 
прибора определялось по темпу остыва-
ния нагревательного прибора, достаточ-
но обоснованные данные о которым при-
ведены в [5].

Анализ приведенного графика пока-
зывает, что терморегуляторы наиболее 
эффективно работают в случае установки 
конвекторов и стальных, алюминиевых, 
биметаллических радиаторов. В случае 
установки терморегуляторов на чугунные 
радиаторы при изменении температуры 

Рис. 2. Сопоставление времени закрытия терморегулятора с временем остывания 
нагревательного прибора:

Типы нагревательных приборов:
1 – конвектор, 2 – стальной радиатор, 3 – чугунный радиатор, 4 – нагревательная панель в стене, 

5 – нагревательная панель в перекрытии.
(в диаграмме указано время полного закрытия терморегулятора с учетом времени реагирования термо-

стата на изменение температуры в помещении).
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внутреннего воздуха (например, при по-
вышении) произойдет полное закрытие 
потока теплоносителя в нагревательный 
прибор, поскольку время остывания пос-
леднего значительно больше времени 
полного закрытия клапана терморегу-
лятора. То есть регулирование в данной 
системе будет осуществляться в двух по-
зициях – клапан  терморегулятора либо 
полностью открыт, либо закрыт, что, 
уменьшает эффективность регулирова-
ния. Что же касается систем отопления 
с нагревательными элементами в стене 
или перекрытии, то в данном случае це-
лесообразно использовать качественное 
регулирование в котельном агрегате.

В настоящее время наметилась тен-
денция постепенного снижения темпе-
ратуры теплоносителя, что позволяет 
создать более комфортные и безвредные 
условия, хотя увеличение площадь нагре-
вательных приборов увеличивается при 
этом более чем в 2 раза.

Выводы
При подборе зарубежного оборудова-

ния необходимо учитывать различие в 
методиках расчетов и методик определе-
ния его технических характеристик.

При конструировании системы отоп-
ления необходимо учитывать совмес-
тимость отечественного и зарубежного 
оборудования по теплотехническим ха-
рактеристикам (в частности – теплоакку-
мулирующей способности).

Системы водяного отопления следует 
рассматривать в качестве приоритетных, 
однако, в связи с возрастанием стоимос-
ти энергетических ресурсов, источники 
энергии для них  будут комбинироваться 
с альтернативными и возобновляемыми, 
что приведет к работе системы отопле-
ния в других (более низких) температур-
ных режимах. Такой переход потребует 
увеличения площади нагревательных 

приборов или увеличения расхода тепло-
носителя.  

Снижение эффективности работы 
системы отопления может быть вызвано 
различием в методическом подходе к оп-
ределению мощности системы отопления 
– в результате чего происходит уменьше-
ние области работы регулирующего обо-
рудования. 
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 ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ І КОНЦЕСІЇ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВО-
ДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Бабак А.В.
ТОВ «Інститут місцевого розвитку», м.Київ, Україна

У статті досліджено і вперше в Україні сформульовано проблеми державного регулю-
вання діяльності суб’єктів природних монополій у сфері надання комунальних послуг, 
вирішення яких набуло актуальності в умовах розвитку відносин концесії об’єктів 
централізованого водопостачання та водовідведення, і пов’язано з необхідністю ство-
рення умов для забезпечення балансу інтересів учасників ринку комунальних послуг.  
Дослідження базується на результатах узагальнення досвіду укладання договорів кон-
цесії в Україні, міжнародного досвіду, особливостей чинного законодавства з питань 
концесій комунального майна, регулювання тарифів та ліцензування господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення.

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ И КОНЦЕССИИ В СФЕРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО-
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Бабак А.В.
ООО «Институт местного развития», г.Киев, Украина

В статье исследовано и впервые в Украине сформулировано проблемы государственно-
го регулирования деятельности субъектов природных монополий в сфере предостав-
ления коммунальных услуг, решение которых стало актуальным в условиях развития 
отношений концессии объектов централизованного водоснабжения и водоотведения, 
и связано с необходимостью создания условий для обеспечения баланса интересов 
участников рынка коммунальных услуг.  Исследования базируются на результатах 
обобщения опыта заключения договоров концессии в Украине, международного опыта, 
особенностей действующего законодательства по вопросам концессий коммунально-
го имущества, регулирования тарифов и лицензирования хозяйственной деятельнос-
ти централизованного водоснабжения и водоотведения.
 

ТARIFFS FOR SERVICES AND CONCESSIONS IN THE SPHERE OF 
CENTRALISED WATER SUPPLY AND SEWAGE

Alyona Babak
Municipal Development Institute, Ltd., Kyiv, Ukraine

For the first time in Ukraine in this article, there are researched and defined problems of state 
regulation of the entities that are operating as natural monopolists in the sphere of providing 
communal services, and the solving of which became critical for developing of the relations 
of concession of water supply and sewage infrastructure, and achieving balance of interests 
of the communal services market participants.  The research is based on the summary of 
experience of concluding concession contracts in the sphere of water supply and sewage 
in Ukraine, international experience, specifics of current legislation on concession of public 
property, tariff regulation and licensing of centralized water supply and sewage activity.
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Впродовж останніх років органи міс-
цевого самоврядування активізу-
вали свою роботу по пошуку нових 

для сфери житлово-комунального гос-
подарства механізмів залучення інвес-
тиційних ресурсів у об’єкти комунальної 
інфраструктури. 21 березня 2008 року в 
Україні вперше з часів прийняття Зако-
ну України «Про концесії» від 16.07.99 № 
997-XIV, був укладений договір концесії на  
обслуговування великого за обсягами ре-
алізації послуг об’єкту централізованого 
водопостачання та водовідведення. ОКП 
«Компанія «Луганськвода»« була передана 
Луганською обласною радою в концесію 
на двадцять п’ять років ТОВ «Луганськво-
да», яке є дочірнім підприємством росій-
ської компанії «Росводоканал» [26]. Після 
укладання цього договору в інших містах 
України розпочався активний діалог ор-
ганів місцевого самоврядування з потен-
ційними інвесторами з метою залучення 
їх до управління об’єктами комунальної 
інфраструктури на умовах концесії.  У 
грудні 2008 року був затверджений сесією 
міської ради Бердянська договір концесії 
на 30 років на право управління цілісним 
майновим комплексом державного ко-
мунального підприємства «Бердянський 
Міськводоканал» між органом місцевого 
самоврядування міста Бердянська та ТОВ 
«Чиста вода – Бердянськ».  

Сьогодні триває  процес переговорів  
щодо укладання концесійних договорів і в 
інших містах, серед яких Артемівськ (До-
нецької області), Харків, Куп’янськ (Хар-
ківської області), деякі міста АР Крим. 
Піонером в області концесійної діяль-
ності в Криму є Гвардійська селищна 
рада Сiмферопільського району, що дала 
20.03.2001 року приватному підприємс-
тву право управляти та експлуатувати 
об’єкти соціальної інфраструктури тери-
торіальної громади протягом 10 років. Та-
кими об’єктами за зазначеним договором 
є житловий фонд; водопровiдно – каналі-
заційне господарство; теплогосподарство; 
виробнича база та автотранспорт [22]. 
Рішення про концесію чи акціонування 
КП „Полтававодоканал” та ОП „Полтава-
теплоенерго” у 2008 році дискутувалося 

депутатами Полтавської обласної ради 
[21]. 12 липня 2007 року в місті Коростень 
Житомирської області відбулись громад-
ські слухання, на порядок денний яких 
були винесені питання: “Передачі в кон-
цесію цілісного майнового комплексу КП 
“Водоканал” [23], рішення по цьому пи-
тання на сьогодні ще не прийнято.

Законом України „Про Загально-
державну програму реформування і роз-
витку житлово-комунального господарс-
тва на 2004–2010 роки” від 24.06.2004 № 
1869-ІУ передбачено, що забезпечення 
ефективного управління та регулюван-
ня діяльності суб’єктів природних моно-
полій у сфері житлово-комунального гос-
подарства має відбуватися серед іншого 
завдяки передачі об’єктів комунальної 
інфраструктури в концесію. Відносини 
між учасниками концесійних договорів 
у сфері централізованого водопоста-
чання та водовідведення регулюються з 
врахуванням вимог Цивільного кодексу 
України від 16.01.2003 № 435-ІУ, Госпо-
дарського кодексу України від 16.01.2003 
№ 436-ІУ, Законами України: «Про оренду 
державного та комунального майна» від 
10.04.92 № 2269-ХІІ, «Про концесії» від 
16.07.99  № 997-XIV, «Про приватизацію 
державного майна» від 04.03.92 № 2163-
ХІІ,    «Про житлово-комунальні послуги» 
від 24.06.2004 № 1875-ІУ, «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 
№ 280/97-ВР, «Про питну воду та питне 
водопостачання» 10.02.2002 № 2918-ІІІ. 

Відповідно до положень Загально-
державної програми реформування і роз-
витку житлово-комунального господарс-
тва на 2004–2010 роки, затвердженої 
Законом України  від 24 червня 2004 року 
№ 1869-IV, та на виконання доручення 
Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 
№ 52336/3/1-06 до Указу Президента 
України  від 16 грудня 2006 р. № 1093, у 
Верховній Раді України зареєстрований 
проект Закону України «Про особливості 
передачі в оренду та концесію об’єктів 
централізованого водо-, теплопостачан-
ня та водовідведення, що перебувають у 
комунальній власності» [29]. Його метою 
є створення належного нормативно-пра-
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вового підґрунтя для передачі в оренду і 
концесію об’єктів тепло , водопостачан-
ня та водовідведення, які перебувають 
у комунальній власності: врегулювання 
відносин між територіальними громада-
ми та приватними інвесторами, що вини-
кають у процесі такої передачі, встанов-
лення загальних вимог до юридичного 
оформлення такої передачі, а також спе-
цифічних вимог до змісту відповідних до-
говорів, зумовлених особливостями пра-
вового режиму вищезгаданих об’єктів.

Водночас, незважаючи на наявність 
значної кількості нормативно-правових 
актів, які мали б врегульовувати відноси-
ни між концесіонером і концесієдавцем 
[1–20], законодавство України з питань 
формування та встановлення тарифів на 
послуги централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, а також окремі по-
ложення законодавства про концесії щодо 
амортизаційних відрахувань не створює 
умов для ефективної реалізації договорів 
концесії. 

Міжнародний досвід запровадження 
концесійних договорів у сфері централізо-
ваного водопостачання і водовідведення 
[27] свідчить, що основною метою таких 
договорів є визначення органом місцево-
го самоврядування умов господарювання, 
що базуються на показниках діяльності, 
які чітко спрямовують концесіонера на 
досягнення поставлених містом цілей, а  
концесіонер бере на себе зобов’язання по 
виконанню поставлених йому завдань в 
обмін на певну автономію в питаннях уп-
равління підприємством. 

Аналіз положень типового концесій-
ного договору [15], окремих концесійних 
договорів, положень Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження По-
рядку формування тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та во-
довідведення» № 959 від 12.07.2006 (далі 
– Порядок формування тарифів), та поява 
таких документів як Проект Постанови 
про створення Тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України з розслідування 
обставин щодо нехтування національни-
ми інтересами України Луганською об-
ласною радою під час передачі в концесію 

ОКП «Компанії «Луганськвода» іноземній 
компанії «Росвода» та пов’язаних з цим 
наслідків за зміни тарифів на комуналь-
ні послуги, зареєстрованої у Верховній 
Раді за № 3009 від 24.07.2008., свідчать 
про те, що питання ціноутворення на 
послуги централізованого водопостачан-
ня та водовідведення за умови реалізації 
концесійних договорів в Україні не дають 
можливості для реалізації основних при-
нципів запровадження концесійних дого-
ворів, і, відповідно, створюють конфлікт-
ні ситуації.

Зокрема, Порядок формування та-
рифів [16], який є обов’язковим для за-
стосування підприємствами централізо-
ваного водопостачання і водовідведення 
незалежно від форми власності [19], сьо-
годні не створює економічних стимулів 
приватному оператору для ефективного 
господарювання при впровадженні кон-
цесії.  А саме, пункт 26 Порядку зобов’язує 
підприємство спрямовувати кошти, які 
«надійшли в результаті здійснення заходів 
з енергозбереження протягом строку дії 
тарифів, … для відновлення активів та 
матеріального заохочення працівників».  
І навіть при запровадження методу регу-
лювання тарифів шляхом установлення 
їх граничного рівня, який є за своєю еко-
номічною суттю методом стимулюючо-
го регулювання суб’єктів природних мо-
нополій, Порядок  формування тарифів 
вимагає від підприємства спрямовувати 
додатковий прибуток, одержаний за ра-
хунок «зменшення витрат до рівня ни-
жче планового» на заходи з ресурсо –  та 
енергозбереження [пункт 43, 16], тобто в 
об’єкт концесії. Це означає, що інвестор 
не має можливості спрямувати одержані в 
результаті економії кошти на повернення 
інвестицій та на виплату дивідендів, а по-
винен їх повністю реінвестувати в кому-
нальну інфраструктуру. Отже, приватні 
оператори втрачають економічний сти-
мул для того, аби зменшувати фактичні 
витрати і збільшувати реалізацію послуг.  

Єдиним джерелом повернення інвес-
тицій для концесіонера згідно діючого 
Порядку формування тарифів є плановий 
прибуток.  Його розмір не повинен пере-
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вищувати 12 відсотків (зауважуємо, що в 
Прядку не уточнюється база для застосу-
вання цього відсотку планової рентабель-
ності).  Фактично, за таких умов, кон-
цесіонер зацікавлений лише у збільшенні 
повної собівартості послуг. Окрім того, 
встановлення граничного рівня рента-
бельності для підприємств централізова-
ного водопостачання та водовідведення 
в регуляторних нормативно-правових 
актах (як то у Порядку формування та-
рифів), створює ризик неповернення час-
тки інвестицій для приватного інвестора. 
При зменшенні регуляторними актами 
граничного рівня рентабельності, інвес-
тор, що діє за довгостроковим договором 
концесії, не зможе одержати запланова-
ний прибуток. 

Існує і низка інших неврегульованих 
Порядком формування тарифів питань 
ціноутворення на послуги централізова-
ного водопостачання та водовідведення, 
які мають бути визначені однозначно при 
реалізації договорів концесії.

Порядок формування тарифів [16] 
не містить положень стосовно включен-
ня до розрахунків тарифів концесійного 
платежу, який передбачається догово-
ром концесії. Розмір річного концесійно-
го платежу розраховується відповідно до 
Методики розрахунку концесійних пла-
тежів [12]. Практика свідчить, що кон-
цесійні платежі можуть сягати мільйонів 
гривень. Як, приміром, відповідно до пун-
кту 10 проекту концесійного договору, 
ТОВ «Луганськвода»  перший внесок за 
надання цілісного майнового комплексу в 
концесію становить 2696357,51 грн. [26], 
що відповідно до Методики [12] має дорів-
нювати сумі концесійного платежу за пер-
ший квартал діяльності концесіонера.

З економічної точки зору, концесіонер 
повинен мати джерело відшкодовування 
витрат на сплату концесійних платежів.  
Отже, нормативні документи з питань 
регулювання тарифів на послуги цент-
ралізованого водопостачання та водо-
відведення повинні однозначно давати 
відповідь на запитання стосовно можли-
вості включення концесійних платежів 
до розрахунку тарифів, і, в якому обсязі. 

Вважаємо, що, враховуючи соціальну 
значимість об’єктів централізованого во-
допостачання та водовідведення, розмір 
концесійного платежу має бути значно 
меншим за суму амортизаційних відраху-
вань аби не обтяжувати тарифи для спо-
живачів.  

Важливим аспектом для реалізації 
концесійних договорів є питання повер-
нення концесіонером інвестицій в об’єкт 
концесії, відповідно, на етапі визначення 
конкурсних умов орган місцевого самов-
рядування має чітко визначити джерела 
повернення таких інвестицій та забезпе-
чення їх доходності.  В цьому контексті, 
важливо зауважити, що положення статті 
20 пункту 3 Закону України «Про концесії» 
[3] йдуть в супереч з Порядком формуван-
ня тарифів [16] щодо джерел повернення 
інвестицій. Закон вимагає від концесіоне-
ра повного реінвестування амортизацій-
них відрахувань в об’єкт концесії.  З точ-
ки зору ціноутворення та фінансування 
інвестицій це означає, що повернення та 
дохід від інвестицій (у тому числі основної 
суми кредиту, якщо залучаються кредит-
ні ресурси для інвестування) концесіонер 
має здійснювати лише за рахунок при-
бутку. Тобто, при загальному обмеженні 
розміру планового прибутку, інвестицій-
ний дохід приватного оператора реаль-
но зменшуватиметься на суму частки 
інвестицій, що повертаються.  Такі умо-
ви законодавства призводять також і до 
негативних наслідків для споживачів, які 
фактично мають відшкодувати в тарифах 
і амортизаційні відрахування, і податок 
на прибуток і сам прибуток концесіоне-
ра.

Приміром, якщо для демонстрації 
економічного навантаження на тариф 
амортизаційних відрахувань за нововве-
деними основними засобами взяти  дані 
ТОВ «Луганськвода» [25], то сума амор-
тизаційних відрахувань на кінець 3 року 
виконання концесійного договору стано-
витиме 12 млн.грн., а на кінець 5 –го року 
становитиме щонайменше 40 млн. в рік 
при чинній ставці амортизації, яка засто-
совується для новввоведних основних за-
собів у Законі України «Про оподаткуван-
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ня прибутку підприємств»  вісім відсотків 
річних [28].  Цей розрахунок базується 
на даних Міністерства з питань житло-
во-комунального господарства України, 
яке зазначає, що  «договором передбаче-
но вкладення концесіонером інвестицій в 
розмірі 756,7 млн. грн., у тому числі 500,0 
млн. грн. – протягом перших 5 років кон-
цесії (з них 30% – протягом перших двох 
років, а 70% – рівними частинами протя-
гом наступних трьох років) та 256,7 млн. 
грн. – до 2032 року» [25]. Якщо ж ТОВ «Лу-
ганськвода» братиме кредити на фінансу-
вання зазначеної інвестиційної програ-
ми, і включатиме відсотки за кредитом 
до тарифу, то можна очікувати значного 
збільшення тарифу для споживачів. При 
цьому, таке підвищення, в рамках чинно-
го законодавства, буде вважатися еконо-
мічно – обґрунтованим.

Існує ще один аспект ціноутворення, 
який йде в супереч з принципами реалі-
зації договорів концесії.  Фактично, за до-
говорами концесії оператор повинен мати 
повну свободу в питаннях чисельності 
персоналу та оплати праці. Водночас, від-
повідно до пункту 6 Порядку, планування 
витрат з оплати праці працівників під-
приємства здійснюється за переліком, що 
додається до Порядку, з урахуванням по-
ложень Генеральної, галузевої угод та ко-
лективного договору. Тобто, законодавс-
тво з питань формування тарифів не дає 
можливості концесіонеру скорочувати 
витрати з оплати праці за рахунок змен-
шення чисельності працюючих, оскільки 
концесіонер буде змушений тримати в 
штатному розписі значну кількість пра-
цівників з низькою заробітною платою, 
яка обмежується  вимогами Генеральної 
та галузевих угод, щоб мати можливість 
оплачувати працівникам фактично 
більш високу заробітну плату за рахунок  
суміщення. 

Таким чином, для створення умов ре-
алізації договорів концесії у сфері цент-
ралізованого водопостачання та водовід-
ведення в Україні шляхом запровадження 
економічних стимулів для приватного 
оператора у досягненні поставлених ор-
ганами місцевого самоврядування по-

казників діяльності, доцільним є  внести 
зміни до нормативно-правових актів з 
питань ціноутворення.  Це, перед усім, 
стосується перегляду положень, якими 
регулюються  питання встановлення та-
рифів на термін реалізації програм енер-
го- та ресурсозбереження та застосуван-
ня методу регулювання  тарифів шляхом 
встановлення їх граничного рівня.  Необ-
хідним є вилучення із Порядку формуван-
ня тарифів на послуги централізованого 
водопостачання і водовідведення вимог 
щодо обов’язкового реінвестування всієї 
суми коштів, які одержує підприємство в 
результаті впровадження ресурсозбері-
гаючих програм,  в об’єкти інфраструк-
тури. Відповідно, дозволити підприємс-
твам повертати інвестований капітал та 
одержувати інвестиційний дохід не лише 
через плановий прибуток, а і за рахунок 
додатково одержаного прибутку завдяки 
ефективному господарюванню впродовж 
строку дії тарифів.

Необхідно також уточнити джерело 
відшкодування витрат концесіонера зі 
сплати концесійного платежу: або за ра-
хунок собівартості послуг, або за рахунок 
прибутку.

Положення статті 20 пункту 3 Зако-
ну України «Про концесії» [3] мають бути 
змінені таким чином, аби дозволити кон-
цесіонеру залишати амортизаційні відра-
хування, нараховані на основні фонди, от-
римані у концесію або створені у зв’язку з 
виконанням умов концесійного договору, 
у розпорядженні концесіонера і викорис-
товувати їх за згодою сторін відповідно до 
умов договору, а не лише на відновлення 
основних фондів, отриманих у концесію 
або створених в ході виконання договору, 
як це сьогодні передбачено законом.

Більше того, для умов впровадження 
концесійних договорів порядок форму-
вання тарифів повинен надавати органам 
місцевого самоврядування  можливість 
фіксувати тариф на термін щонайменше 
п’ять років (з встановленим механізмом 
коригування тарифів на інфляцію), але 
при цьому надавати автономію суб’єкту 
господарювання в питаннях управління 
підприємством, не втручаючись в еко-
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номічно-фінансові аспекти господарю-
вання. Тобто, якщо проводити аналогію 
з тим, як це відбувається в міжнародній 
практиці, орган місцевого самоврядуван-
ня за таких умов міг би обирати такого 
концесіонера який на конкурсних умо-
вах запропонував би найбільш вигідний 
розмір тарифів на визначений термін і 
гарантував при цьому виконання постав-
лених органом місцевого самоврядування 
завдань.  

Зазначені вище пропозиції доцільно 
впроваджувати в комплексі  із внесенням 
відповідних змін до процедур державно-
го контролю за цінами [17]. Це має відбу-
ватися таким чином, аби відносини  між 
концесіонером та органом місцевого са-
моврядування могли повною мірою ре-
гулюватися умовами концесійних дого-
ворів без втручання органів державного 
контролю за цінами. Водночас, питання 
забезпечення якісної підготовки таких 
договорів має бути предметом окремого 
детального дослідження.

ЛІТЕРАТУРА
1. Господарський кодекс України 16 січня 

2003 року № 436-IV // Відомості Верхов-
ної Ради (ВВР), 2003. – № 18, № 19-20, № 
21-22. – С.144 

2. Цивільний кодекс України 16 січня 2003 
року № 435-IV // Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 2003. – №№ 40–44. – С.356

3. Закон України «Про концесії» від 16 липня 
1999 року, № 997-XIV // Відомості Верхов-
ної Ради (ВВР), 1999. – № 41. – С.372

4. Закон України „Про Загальнодержавну 
програму реформування і розвитку жит-
лово-комунального господарства на 2004–
2010 роки” від 29.06.2004 р. №1869-ІУ. 

5. Закон України «Про житлово-комунальні 
послуги» від 24 червня 2004 № 1875-IV // 
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004. – № 
47. – С.514

6. Закон України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» 21 травня 1997 року № 
280/97-ВР // Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 1997. – № 24. – С.170

7. Закон України «Про питну воду та питне 
водопостачання» 10 січня 2002 року № 
2918-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 

2002. – № 16. – С.112
8. Закон України «Про приватизацію де-

ржавного майна» від 4 березня 1992 року, 
№ 2163-XII // Відомості Верховної Ради 
(ВВР), 1992. – № 24. – С.348

9. Закон України «Про оцінку майна, майно-
вих прав та професійну оціночну діяль-
ність в Україні» 2658-III від 2001.07.12

10. Закон України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 10 квітня 1992 
року, № 2269-XIІ // Відомості Верховної 
Ради (ВВР), 1992. – № 30. – С.416

11. Закон України «Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності» №1775-III 
від 01.06.2000

12. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Методики розрахунку 
концесійних платежів» від 12 квітня 2000 
р. № 639

13. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Положення про прове-
дення концесійного конкурсу та укладен-
ня концесійних договорів на об’єкти права 
державної і комунальної власності, які на-
даються у концесію» від 12 квітня 2000 р. 
№ 642 

14. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку визначення 
об’єктів концесії, концесіонерам яких мо-
жуть надаватись пільги щодо концесійних 
платежів, дотації, компенсації, та умов їх 
надання» від 13 липня 2000 р. № 1114

15. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Типового концесійного 
договору» від 12 квітня 2000 р. № 643 

16. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження порядку формування 
тарифів на послуги централізованого во-
допостачання та водовідведення» №959 
від 12.07.2006

17. Постанова Кабінету Міністрів України 
«Питання Державної інспекції з контролю 
за цінами» №1819 від 13.12.2000

18. Доручення Кабінету Міністрів України 
від 20.12.2006 № 52336/3/1-06 до Указу 
Президента України  «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України 
від 17 листопада 2006 року «Про стан жит-
лово-комунального господарства України 
та основні напрями його реформування»« 
№1093/2006  від 16 грудня 2006 р. 



ЕТЕВК-2009

319

19. Наказ Державний комітет з питань регу-
ляторної політики та підприємництва Де-
ржбуд України «Про затвердження Ліцен-
зійних умов провадження господарської 
діяльності з централізованого водопос-
тачання та водовідведення» №35/34 від 
14.02.2001

20. Наказ Державного комітету України по 
житлово-комунальному господарству 
«Про затвердження норм обслуговування 
та нормативів чисельності працівників, 
зайнятих на роботах з експлуатації ме-
реж, очисних споруд, насосних станцій 
водопровідно-каналізаційних господарств 
та допоміжних об’єктів на них» № 39 від 
06.06.97.

21. h t t p : / / o b l r a d a . p l . u a / i n d e x .
php?newsid=3440

22. http://www.minek.crimea-portal.gov.ua/
ukr/index.php?v=5&tek=307&par=303&art
=211

23. http://korosten.osp-ua.info/news-single-
22127.html

24. http://oblrada.lg.ua/tag/luganskvoda
25. h t t p : / / w w w. m i n j k g . g o v. u a / i n d e x .

php?id=888
26. http://www.klv.lg.ua/about/aplication_1/
27. Руководство по использованию контрак-

тов, основанных на показателях деятель-
ности, межу муниципалитетами и водо-
хозяйсвенніми предприятиями в странах 
Европи, Кавказа, и Центральной Азии 
(ВЕКЦА)», www.oecd.org/env.eap 

28. Закон України «Про оподаткування при-
бутку підприємств (в редакції Закону Ук-
раїни N 283/97-ВР від 22.05.97)» №334/94-
ВР від 28.12.1994

29. Проект Закону України «Про особливості 
передачі в оренду та концесію об’єктів 
централізованого водо-, теплопоста-
чання та водовідведення, що перебува-
ють у комунальній власності», реєстр. № 
2320 від 13.04.2008 року, http://gska2.
r a d a . g o v. u a / p l s / z we b _ n / we b p ro c 4 _
1?id=&pf3511=33396  



ЕТЕВК-2009

320

«Безопасность – величайшая отрасль 
в мире. Невозможно точно установить 
ее размеры в силу того, что безопасность 
сливается со всем остальным» [1]. Учиты-
вая круговорот воды в природе, можно 
только утверждать, что современные вод-
ные проблемы имеют всеобъемлющий 
характер. Спектр постоянного воздейс-
твия воды на жизнь людей и общество 
очень широкий. Он проявляется через 
политику, экономику, экологию и другие 
сферы общественно-природных отноше-
ний и явлений. В сложившихся условиях 
даже при благоприятном финансовом по-
ложении безопасность водоснабжения не 
может быть обеспечена только инженер-
ными решениями. 

Повышение устойчивого функциони-
рования систем водоснабжения и качес-
тва питьевой воды приобретает характер 

базовой составляющей в общей экологи-
ческой и национальной безопасности [2, 
ст. 7] Украины (табл. 1).

В целом интересы предприятия мож-
но рассматривать в разных аспектах [3], в 
частности, систематизировав их по ряду 
признаков (рис. 1)

Так, в экономическом аспекте глобаль-
ные интересы в основном проявляются 
на стадии обмена, когда предприятие 
получает доход от реализации своей про-
дукции.

К приоритетным интересам можно 
отнести такие, соблюдение которых ока-
зывает наибольшее влияние на величину 
прибыли.

В целом современная система безо-
пасности Водоканалов должна быть ори-
ентирована на решение новых, не свойс-
твенных им ранее задач из категории 

БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРУКТУРА ИНТЕРЕСОВ
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Варавин В.И., Василенко С.Л.
Коммунальное предприятие «ПТП “Вода”», Харьков, Украина 

Предложена систематика интересов предприятий водоснабжения городов для реали-
зации политики по повышению их безопасности.

БЕЗПЕКА ТА СТРУКТУРА ІНТЕРЕСІВ
КОМУНАЛЬНОЇ СФЕРИ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Варавін В.І, Василенко С.Л.
Комунальне підприємство «ВТП “Вода”», Харків, Україна 

Запропоновано систематику інтересів підприємств водопостачання міст для реалі-
зації політики з під-вищення їх безпеки.

SAFETY AND STRUCTURE OF INTERESTS
IS IN COMMUNAL SPHERE OF WATER ECONOMY

Varavin V., Vasilenko S. 
“Industrial-technological enterprise “Water” Utility, Kharkov, Ukraine

Systematization of interests of municipal water supply enterprises is offered for realization 
policy on the in-crease of their safety.
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самосохранения и “выживания” [4], в том 
числе с их особенностями проявления в 
кризисных ситуациях:

защита главной производственной 
функции;
защита рынка – сферы услуг по водо-
снабжению с учетом естественной мо-
нополии;
защита приоритетов и ведомственных 
интересов по качеству потребляемых 
ресурсов и подаваемой питьевой воды, 
включая повышение культуры водо-
пользования;
защита информации и информацион-
ных технологий.

•

•

•

•

Среди главных моментов системы бе-
зопасности можно выделить:

– противодействие основным раз-
рушительным факторам (угрозам): не-
платежи населения, долги предприятий, 
непосильное налоговое бремя, асинхрон-
ность тарифов на услуги водоснабже-
ния и цен на материально-технические 
ресурсы (особенно на электроэнергию), 
ухудшение качества воды в источниках 
водоснабжения и др.;

– применение упреждающих дейс-
твий (контрмер): ресурсосбережение, 
борьба с хищением воды, форсирование 
инвестиционных программ, совершенс-

Сфера интересов Потенциальные угрозы

Государственная безопасность Незаконное появление в стране средств 
массового поражения (ввоз, нелегальное 
изготовление и др.) и распространение 
опасных веществ через воду.
Использование объектов (водохранилищ, 
систем питьевого водоснабжения) с 
террористической целью

Экономическая Критическое состояние основных 
производственных фондов в системах 
жизнеобеспечения

Экологическая Ухудшение экологического состояния водных 
бассейнов.
Обострение проблемы трансграничных 
загрязнений и снижение качества воды.
Возрастание рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
– источниках водоснабжения

Социальная Ухудшение состояния здоровья населения, 
вызванное неудовлетворительным качеством 
питьевой воды

Таблица 1
Ранжирование угроз национальным интересам и безопасности Украины

(ВОДНЫЙ ФАКТОР)

Рис. 1. Признаки систематизации интересов предприятия
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Таблица 2
Примерное распределение основных интересов предприятий

коммунального водного хозяйства (КВХ) по системно-образующим признакам
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твование внутрифирменного менеджмен-
та, проведение антикризисных меропри-
ятий, организационно-экономическая 
реорганизация, введение в целевую фун-
кцию управления показателей безопас-
ности и т.п.;

– использование новых управлен-
ческих технологий: аудит и разработка 
пороговых характеристик устойчивос-
ти водоснабжения, развитие функций 
финансового анализа и экономического 
прогнозирования, оптимизация и повы-
шение эффективности производства;

– разработка механизмов реализации 
по типу смешанных схем на основе адап-
тации к изменяющимся условиям и от-
слеживания текущих факторов наруше-
ния баланса на основе уже отработанных 
подходов, а также коренных преобразо-
ваний и кардинального решения проблем 
с применением новых принципиальных 
решений.

Ориентировочная раскладка основ-
ных интересов предприятий коммуналь-

ного водного хозяйства представлена в 
табл. 2.
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Современное состояние ВКХ Украины 
продолжает оставаться критическим и 
требует незамедлительной разработки и 
внедрения системы разноплановых ме-
роприятий. Это, в первую очередь, обус-
ловлено следующими факторами: 

прогрессирующей тенденцией к ухуд-
шению уровня предоставляемых пот-
ребителям услуг водоснабжения и во-
доотведения;

•

резким ростом стоимости энергоре-
сурсов;
постоянным увеличением потерь и не-
учтенных расходов воды;
повышением аварийности в системах 
водопровода и канализации;
тяжелым финансово-экономическим 
состоянием предприятий водопровод-
но-канализационного  хозяйства.
При разработке системы мер важ-

•

•

•

•

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗРАБОТКЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИ-
ТИЮ  ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СОВРЕ-

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Кравченко В.А.

ГП «НИКТИ ГХ», г.Киев, Украина

Совершенствование водопроводно-канализационного хозяйства является  одной из на-
иболее значимых задач развития любой страны, так как направлено на решение важ-
нейших социальных проблем – обеспечение потребителей услугами водоснабжения и 
водоотведения в достаточном количестве и с высоким качеством. Проблема главного 
продукта для человека вечна. Пределов к совершенству качества воды нет и быть не 
может.  

ОСНОВНІ ПІДХОДИ У РОЗРОБЛЕННІ ЗАХОДІВ З РОЗВИТКУ ВОДО-
ПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кравченко В.А.
ДП «НДКТІ МГ», м.Київ, Україна

Удосконалення водопровідно-каналізаційного господарства є  однією з найбільших  зна-
чимих задач розвитку будь-якої країни, тому що спрямовано на вирішення  важливі-
ших соціальних проблем – забезпечення споживачів послугами водопостачання та во-
довідведення у достатній кількості і з високою якістю. Проблема головного продукту 
для людини вічна. Меж до досконалості якості води  немає і не може бути.  

BASE METHODS OF APPROACHING TO WATER AND WASTEWATER 
SYSTEMS DEVELOPMENT ACTIONS PREPARATION AT NOWDAY 

CONDITIONS

Kravchenko V.A.
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

Water-supply and sewerage systems improvement is one of the major tasks of development 
of any country, because it is directed to solving one of the most important problems – water-
supply at guaranteed quality and needed amounts. The problem of the major product is eternal 
and there could be no limits for water quality
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нейшей задачей является определение  
основных критериев, а именно, направ-
ленность, цель, принципы и пути реали-
зации. 

Цель, которую ставят перед собой 
предприятия ВКХ, заключается в удов-
летворении всех потребителей в сфере 
получения доступных услуг по водоснаб-
жению и водоотведению, которые предо-
ставляются на надлежащем уровне и по 
своему качеству постепенно приближа-
ются  к стандартам ЕС.

К важнейшим принципам поступа-
тельного развития предприятия ВКХ 
относится разработка комплекса конк-
ретных мероприятий, обеспечивающих 
стабильное функционирование и раз-
витие водопроводно-канализационного 
хозяйства на определенном этапе. Для 
принятия стратегических и тактических 
решений  каждое предприятие должно 
иметь программу развития. Основные 
требования к таким программам следую-
щие: комплектность в подходах, перспек-
тивность в решении проблем, корректи-
ровка направлений и мероприятий.

За основные направления развития 
водопроводно-канализационного хозяйс-
тва могут быть приняты следующие:

экономия водных ресурсов;
повышение надежности работы сис-
тем;
сокращение непроизводственных по-
терь воды;
повышение эффективности использо-
вания энергетических и материаль-
ных ресурсов;
улучшение качества очистки питьевой 
воды и стоков;
научно-техническое и проектно-конс-
трукторское обеспечение;
усовершенствование системы управ-
ления;
обеспечение безубыточного функцио-
нирования предприятий ВКХ;
внедрение прозрачной, экономически 
обоснованной системы ценообразова-
ния на услуги водопровода и канали-
зации.
Для ряда регионов важным направле-

нием можно считать и решение вопроса 

•
•

•

•

•

•

•

•

•

постоянного (круглосуточного) обеспече-
ния потребителей водой. Это позволит 
улучшить работу систем водоснабжения 
(уменьшит утечки и аварии, повысит 
качество воды), сократить непроизводс-
твенные потери воды, возникающие из-
за необходимости создания потребителя-
ми постоянных запасов воды на период ее 
отключения. С другой стороны, повысит 
качество услуг водоснабжения, обеспечив 
не только финансово-экономическую, но 
и социально - политическую стабилиза-
цию в регионе. 

Существующее на сегодня состояние 
водопроводных и канализационных сис-
тем складывалось на протяжении дли-
тельного временного периода. Поэтому, в 
ближайшие годы невозможно разрешить 
все проблемы, стоящие перед отраслью, 
так как они относятся к наиболее капи-
талоемким в хозяйственном комплексе 
страны. Более целесообразно все необхо-
димые для реабилитации и дальнейшего 
развития систем  ВКХ мероприятия  раз-
делить на два больших этапа: 

- неотложные мероприятия, реализа-
ция которых позволит стабилизировать 
ситуацию;

- мероприятия на перспективу, пос-
тепенное выполнение которых определит 
устойчивую тенденции к улучшению ра-
боты, в т.ч. и обеспечение возможности 
самостоятельного (хотя бы частичного) 
инвестирования в развитие  систем сами-
ми эксплуатирующими предприятиями.

Исходя из результатов анализа совре-
менного состояния систем водоснабже-
ния и водоотведения можно разработать 
комплекс мероприятий, позволяющих 
решить выявленные проблемы. Намечен-
ные мероприятия необходимо детально 
проанализировать и далее систематизи-
ровать, например, по следующим направ-
лениям:

энергосбережение;
повышение надежности работы отде-
льных элементов и в целом систем во-
допровода и канализации;
сокращение непроизводительных за-
трат воды;
экономия водных ресурсов;

•
•

•

•
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улучшение качества воды;
научно-проектное обеспечение.
Все перечисленные направления свя-

заны между собой, и выполнение мероп-
риятий по одному из них прямо или опос-
редованно влияет на ситуацию других. 
Например: замена изношенных трубопро-
водов, кроме главной задачи  – сокращения 
непроизводительных потерь воды – спо-
собствует повышению надежности рабо-
ты системы, уменьшению затрат электро-
энергии, улучшению качества воды и т.п. 
Замена устаревшего или несоответствую-
щего по параметрам насосного оборудо-
вания на современное, обеспечивает не 
только оптимальные расходы и давление 
в системе,  уменьшает энергозатраты, но 
и приводит к сокращению утечек, и т.п., а  
самое  главное, дает возможность сэконо-
мить значительные средства и направить 
их на инвестирование.

Ниже указанные направления рас-
смотрены более детально.

Мероприятия по обеспечению энер-
госбережения. Это направление работ 
особенно важно, так как подача и рас-
пределение воды в водопроводных сетях, 
отвод и очистка сточных вод относятся к 
наиболее энергоемким производствам, и 
значительная часть в себестоимости ус-
луг водоснабжения и канализации прихо-
дится именно на электроэнергию. Кроме 
того, новые подходы в тарифной полити-
ке водопроводно-канализационного хо-
зяйства разрешают сейчас аккумулиро-
вать средства, полученные от экономии 
электроэнергии, на специальных счетах 
и направлять их на финансирование дру-
гих мероприятий по развитию системы.

В данное направление работ целесо-
образно включить следующие мероприя-
тия:

замена устаревшего (изношенного) 
насосного оборудования, которое не 
отвечает современным требованиям;
замена насосов или установка спе-
циальных устройств, в случае непра-
вильно подобранного  насосного обо-
рудования;
замена устаревшего электрооборудо-
вания.

•
•

•

•

•

Подбор оптимальных по параметрам 
насосов должен осуществляться на всех 
стадиях их использования в системе во-
доснабжения: насосы скважин, насос-
ные станции ІІ и ІІІ подъемов, городские 
насосные станции (гидроузлы), насосные 
станции подкачки. Подбор насосов дол-
жен выполняться на основании энерге-
тического аудита, который проводится с 
учетом:

современного (реального) гидравли-
ческого расчета системы;
проведения (при необходимости) зо-
нирования системы водоснабжения 
населенного пункта;
возможного снижения непроизводи-
тельных потерь воды в системе водо-
снабжения и жилищном фонде;
повышения учета  воды на всех этапах 
водоснабжения и сбора сточных вод;
возможности установки промежу-
точных насосов, для обеспечения 
равномерности работы системы в 
зависимости от водопотребления на 
протяжении всех периодов года;
установки насосного оборудования 
с регулируемыми электроприводами 
(при соответствующем обосновании).
Замена устаревшего электрообору-

дования: подстанции, распределитель-
ные устройства, системы управления 
и т.п. является важным мероприятием, 
так как безвозвратные потери электро-
энергии на отечественных  насосных 
станциях настолько велики, что могут 
сравниваться с полезной составляющей 
использованной электроэнергии. Энер-
гетическое хозяйство насосных станций 
(основных потребителей электроэнер-
гии) относится к вспомогательной сфе-
ре, поэтому на него не обращают надле-
жащего внимания, а имеющиеся потери 
электроэнергии принимаются как неиз-
бежные. 

Мероприятия по повышению на-
дежности работы систем водоснабже-
ния и водоотведения. Хотя все меропри-
ятия в конечном итоге, безусловно, будут 
способствовать повышению надежности 
систем водоснабжения и канализации, 
это направление целесообразно выде-

•

•

•

•

•

•
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лить как самостоятельное, включающее  
следующие виды работ:

строительство насосных станций с ре-
зервуарами;
реконструкция существующих насос-
ных станций;
строительство новых резервуаров и 
водонапорных башен (расширение ре-
зервуарного парка);
модернизация водопроводной систе-
мы населенного пункта (кольцевание 
сети, зонирование системы и т.п.);
реализация предложений по реконс-
трукции систем водоснабжения в со-
ответствии с современными гидрав-
лическими расчетами;
модернизация и капитальный ремонт 
ведомственных  систем водоснабже-
ния, которые переходят в коммуналь-
ную собственность;
аналогичные работы по системе кана-
лизации.
Существующие насосные станции го-

родских систем водоснабжения, постро-
енные в основном 30-50 лет тому назад, и, 
разумеется, сами здания, коммуникации, 
арматура и др. нуждаются в капитальном 
ремонте, замене или модернизации.

Правильный подбор необходимых объ-
емов и мест расположения резервуарного 
парка водопроводной системы разреша-
ет обеспечивать бесперебойную подачу 
воды потребителям и поддерживать при 
этом нормальный режим эксплуатации 
всей системы. Нормальным (или доста-
точным) объемом резервуарного парка 
считается объем, который дает возмож-
ность работы системы в течение 8-12 ча-
сов (с учетом среднего водопотребления), 
но более надежным считается объем, 
обеспечивающий суточный запас воды 
для данного города. 

Все работы по реконструкции, мо-
дернизации и развитию систем водо-
снабжения должны осуществляться на 
основании результатов гидравлических 
расчетов. Последние, выполненные на 
базе современного реального водопот-
ребления, дают возможность выявить 
недостатки в работе водопроводной сети 
(завышенные или заниженные диаметры 

•

•

•

•

•

•

•

труб, определить динамику изменения 
направления движения воды и т.п.). 

Мероприятия по сокращению не-
производственных потерь воды. Со-
кращение утечек и неучтенных потерь 
воды в городских системах водоснабже-
ния относится к первоочередным задачам 
всех предприятий водного сектора. Это 
направление является одним из наиболее 
капиталоемких. В него могут включаться 
следующие виды работ:

замена изношенных и аварийных 
участков водоводов и водопроводной 
сети;
санация отдельных участков водово-
дов и распределительной сети.
Реализация работ по реновации изно-

шенных и аварийных участков приведет 
к сокращению утечек, снижению ава-
рийности системы, а, следовательно, к 
уменьшению затрат на ликвидацию ава-
рий. Выбор методов (замена, санация, 
восстановление и т.п.) выполнения работ 
по данному направлению в каждом кон-
кретном случае должен осуществляться 
на стадии проектирования. При этом не-
обходимо учитывать, что санацию более 
эффективно проводить в местах, где тру-
бопроводы расположены под твердым 
покрытием дорог. 

Мероприятия по экономии водных 
ресурсов. Экономия водных ресурсов 
может быть достигнута лишь при усло-
вии внедрения повсеместного учета воды 
в системах водоснабжения. Это позволит 
создать четкую картину распределения 
воды в системе и, по опыту многих стран, 
приведет к значительному сокращению 
объемов потребляемой воды. В этом на-
правлении необходимо предусматривать 
организацию многоуровневой системы 
учета в водопроводном хозяйстве, а имен-
но:

учет воды на входе в систему на всех 
водозаборах населенных пунктов;
подомовой учет воды и учет воды у 
коммерческих потребителей;
поквартирный учет воды.
Учет воды должен рассматриваться, 

как важнейшая составляющая эффектив-
ной работы в водопроводном хозяйстве. 

•

•

•

•

•
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Мероприятия по использованию 
альтернативных источников водо-
снабжения. Создание альтернативных 
источников водоснабжения является до-
статочно важным моментом, так как поз-
воляет решить проблему водообеспече-
ния в случаях возникновения аварийных 
ситуаций на основных водозаборах или 
техногенных катаклизмов в регионе.

Мероприятия по улучшению ка-
чества воды. Основные работы в этом 
направлении относятся к очистным со-
оружениям и распределительной сети 
системы водоснабжения. Учитывая ска-
занное, здесь необходима реализация 
следующих видов работ:

улучшение качества очистки воды на 
водоочистных станциях;
внедрение установок для дополнитель-
ного обеззараживания воды в городс-
кой распределительной сети;
повышение санитарно-гигиеническо-
го и технического состояния внутрен-
ней поверхности трубопроводов.
Мероприятия по научно-техничес-

кому и проектному обеспечению ме-
роприятий. Работы в этом направлении 
особенно важны, так как именно на ос-
новании их результатов  можно опреде-
лить наиболее «узкие» места системы во-
доснабжения и канализации, объемы и 
стоимость необходимых работ, сроки и 
порядок их реализации и т.п. К данному 
направлению необходимо отнести такие 
работы:

проведение технического и энергети-
ческого аудита систем водоснабжения 
и канализации;
выполнение гидравлических расчетов 
системы;
разработка проектно-сметной доку-
ментации и т. п.
Не менее важными являются и мероп-

риятия по развитию и совершенствова-
нию систем водоотведения. Для повы-
шения надежности и эффективности их 
функционирования целесообразно выде-
лить такие направления:

энергосбережение;
повышение надежности;
охрана окружающей среды (в т.ч. по-

•

•

•

•

•

•

•
•
•

вышение качества очистки);
модернизация и развитие системы;
научно-проектное обеспечение.
При этом основное внимание должно 

быть сконцентрировано на:
замене аварийных участков коллекто-
ров, особенно напорных;
проведении работ по санации и восста-
новлению канализационных сетей;
замене насосного оборудования на бо-
лее современное с меньшим потребле-
нием электроэнергии;
повышении эффективности  работы 
канализационных  очистных сооруже-
ний;
решении вопроса обработки и утили-
зации канализационных осадков.

Развитие водопроводно-канализаци-
онного хозяйства невозможно без ста-
билизации финансово-экономического 
состояния предприятий, которое в зна-
чительной мере зависит от принятой 
тарифной политики, системы расчетов, 
размеров сборов и др. 

Выставление счетов за воду в жилом 
секторе (независимо от системы расче-
тов) осуществляется  следующим  обра-
зом:

при общедомовом учете, как правило, 
объемы воды, зафиксированные при-
борами учета,  распределяются про-
порционально между всеми жителями 
дома;
при отсутствии водомерного учета 
объемы потребления определяются 
согласно численности прописанных 
в доме жителей и в соответствии с ут-
вержденными городскими советами 
нормами водопотребления;
при наличии квартирных счетчиков, 
если население находится на прямых 
расчетах с водопроводными предпри-
ятиями, выставляются фактические 
объемы, зафиксированные счетчика-
ми. 
При существующей системе расчетов 

с населением, в домах, не охваченных  
домовыми приборами учета, происходит 
занижение реальных объемов реализа-
ции. Это обусловлено тем, что:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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расчеты ведутся по количеству пропи-
санных, а не по числу фактически про-
живающих в доме жителей;
жилищные организации, на чьем ба-
лансе находятся внутридомовые сети 
водопровода, не заинтересованы в 
снижении утечек в системе;
утвержденные нормы водопотребле-
ния не отображают реального состоя-
ния потребления воды.
Устранение указанных факторов воз-

можно только при повсеместном оснаще-
нии жилья, как домовыми, так и квартир-
ными приборами учета воды. Необходимо 
отметить, что хотя увеличение количест-
ва установленных квартирных счетчиков 
и обеспечивает снижение расхода воды в 
сравнении с нормативным, однако такой 
вид учета не отображает реально потреб-
ленных в жилом секторе объемов воды. Из 
сказанного следует, что для стабилизации 
финансово-экономического состояния 
предприятий ВКХ, наряду с установкой 
квартирных счетчиков, необходимо осу-
ществлять и установку подомовых прибо-
ров учета воды. 

Оценка финансово-экономического 
состояния предприятий дает возмож-
ность не только выявить факторы поло-
жительного и отрицательного влияния, 
но и решать задачи его реформирования, 
как в целом, так и по отдельным элемен-
там, а именно: 

разработать рекомендации по устра-
нению причин, дестабилизирующих 
текущую работу предприятий и усили-
вающих действие тех факторов, кото-
рые повышают его эффективность; 
оценить выявленные факторы с точки 
зрения их влияния на основные пара-
метры водопроводно-канализацион-
ного хозяйства;
разработать рекомендации по усовер-
шенствованию системы управления 
предприятий ВКХ и т.д.
Исходя из вышеизложенного, при 

ранжировании мероприятий по разви-
тию  водопроводно-канализационного 
хозяйства необходимо оценивать степень 
их значимости не только с точки зрения 
качества и надежности предоставленных 

•

•

•

•

•

•

услуг, а и улучшения экономических по-
казателей работы самих предприятий. 

При этом необходимо установить оп-
тимальный уровень тарифов (с учетом 
платежеспособности потребителей), пре-
дусмотреть механизм аккумулирования 
собираемых средств для возможности 
их инвестирования в собственное разви-
тие и т.д. На первом этапе реформирова-
ния необходимо сформировать базовые, 
экономически обоснованные тарифы  на 
услуги водоснабжения и водоотведения.  
По мере роста цен на покупаемые ресур-
сы (реагенты, металлоизделия, тепловую 
и электрическую энергию), индексация 
соответствующих элементов тарифов ис-
ключит убыточность предприятий ВКХ 
и создаст условия для формирования та-
рифной инвестиционной составляющей.

  Для достижения финансовой стаби-
лизации необходимо выполнить следую-
щие мероприятия.

1. Решение вопросов относительно за-
долженности предприятий ВКХ путем:

проведения реструктуризации долгов, 
на основании результатов финансо-
вого аудита, с возможным списанием 
безнадежных;
повышения уровня и совершенство-
вания системы сбора коммунальных 
платежей.
2. Изменение тарифной политики:
на первом этапе в тарифах для насе-
ления закладывается лишь себестои-
мость затрат. В противном случае, воз-
мещение разности происходит за счет 
местных бюджетов;
на втором этапе обеспечивается пе-
реход на тарифы, которые возмеща-
ют полностью себестоимость услуг и 
создают тарифную инвестиционную 
составляющую для всех типов потре-
бителей.
Для развития водопроводно-канали-

зационного хозяйства необходимо осу-
ществить:

строительство новых объектов и за-
купку современного оборудования;
реконструкцию существующих объек-
тов водоснабжения;
реновацию сетей, модернизацию со-

•

•

•

•

•

•

•
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оружений и оборудования  водопрово-
да и канализации;
завершение строительства и введение 
к эксплуатации незавершенных объ-
ектов.
Закупка современного оборудования и 

строительство новых объектов предусмат-
ривают введение в эксплуатацию новых 
мощностей, что, с точки зрения экономи-
ки, означает прирост суммы амортизаци-
онных отчислений. Аналогичное экономи-
ческое значение имеют и реконструкция, 
модернизация и завершение строительс-
тва недостроенных объектов.

Замена сетей, сооружений и оборудо-
вания, с одной стороны, также приводит 
к увеличению амортизации и текущих 
эксплуатационных затрат по  введенным 
объектам, но с другой стороны, вывод из 
эксплуатации устаревших основных фон-
дов, соответственно, уменьшает суммы 
амортизации и текущие эксплуатацион-
ные затраты. 

Средства, требуемые для выполне-
ния мероприятий по экономии  водных 
ресурсов, целесообразно закладывать в 
тарифы, как целевую инвестиционную 
составляющую. При этом необходимо 
учитывать возникновение амортизации 
после увеличения балансовой стоимости 
основных фондов и налога на прибыль на 
размер инвестиционной составляющей.

Источниками финансирования ме-
роприятий по развитию и реформирова-

•

нию водопроводно-канализационного хо-
зяйства могут быть:

средства самих предприятий;
кредиты финансовых организаций 
(отечественных и зарубежных);
местные бюджеты;
областной бюджет;
государственный бюджет;
передача предприятия в аренду, уп-
равление, концессию.
Привлечение кредитов целесообразно 

рассматривать только для мероприятий, 
связанных с реализацией энергосберега-
ющих технологий. 

Для стабильности тарифов наиболее 
благоприятным источником финансо-
вых ресурсов при реализации меропри-
ятий по развитию ВКХ является целевое 
бюджетное финансирование. Последнее 
должно использоваться на строительство 
наиболее капиталоемких объектов с низ-
кой окупаемостью (реновация сетей и во-
доводов, природоохранные мероприятия 
и т.п.), т.е. на мероприятия, связанные с 
повышением качества предоставляемых 
услуг и надежности систем водоснабже-
ния и водоотведения.

В данной статье рассмотрены лишь 
базовые подходы и принципы реформи-
рования и последующего развития пред-
приятий водопроводно-канализационно-
го хозяйства, которые могут быть основой 
при создании специальных программ, 
бизнес-планов и т.п.

•
•

•
•
•
•



ЕТЕВК-2009

331

ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ «ЮНАЦЬКИЙ ВОДНИЙ ПРИЗ»

НА ЗДОБУТТЯ СТОКГОЛЬМСЬКОГО 
ЮНАЦЬКОГО ВОДНОГО ПРИЗУ (STOCK-

HOLM JUNIOR WATER PCRIZE)

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕУКРАИНСКОГО
КОНКУРСА «ЮНОШЕСКИЙ ВОДНЫЙ ПРИЗ»

НА СОИСКАНИЕ СТОКГОЛЬМСКОГО
ЮНОШЕСКОГО ВОДНОГО ПРИЗА

(STOCKHOLM JUNIOR WATER PCRIZE)
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Останніми роками в багатьох райо-
нах земної кулі наголошується 
дефіцит водних ресурсів. У при-

морських районах недолік в прісній воді 
хорошої якості у ряді випадків можна 
значно зменшити або навіть повністю 
покрити за рахунок використання під-
земних вод, що стікають в море. У деяких 
країнах вже є позитивний досвід вико-
ристання вод крупних субмаринних дже-
рел, що розвантажуються в морі недале-
ко від берега, а також досвід експлуатації 
свердловин, що пробурені в шельфі і роз-
крили прісні підземні води для постачан-
ня приморських населених пунктів. 

Історія питання.  Субмаринні джере-
ла привертали увагу людей з давніх часів. 
Більше 2000 років тому фінікійці побуду-
вали колекторну систему від субмарин-
ного джерела, яке забезпечувало прісною 

водою Р. Амріт. Давньоримський філософ 
і поет Лукреций в I ст. до н.е. в роботі “Про 
природу речей” описував “скипання” 
води на поверхні морив, а Пліній відзна-
чав існування значного числа субмарин-
них джерел в берегів Туреччини, Сирії і 
південного побережжя Іспанії (заливши 
Кадіс).

Не дивлячись на те, що про існування 
“підводних” джерел було відомо давно, їх 
детальне вивчення почалося лише в XX 
ст. 

Субмаринні джерела Криму і Тар-
ханкуту.  Недостача прісної води у ряді 
регіонів Криму додає рішення цієї зада-
чі значну актуальність. Роль субмарин-
них вод, особливо важлива для Криму, 
оточеного морями. Умови суббмарин-
них розвантажень і взаємодії підземних і 
морських вод в Криму вельми різноманіт-

ЗДОБУТТЯ ПРІСНОЇ ВОДИ З СУБМАРИННИХ ДЖЕРЕЛ 

Ібраїмова Ферідє, 
10 класс Міжводненської  ЗОШ, Чорноморського  району, АР Крим

Мал. 1. Карта підводних розвантажень в Криму.
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ні. Області субмаринного розвантаження 
і вогнища розвантаження розташовують-
ся як в субаквальній частині прибережної 
зони, так і на шельфі (мал.1). 

Тарханкутський півострів складний 
пліоценом і мэотис-сарматськими відкла-
деннями. Чверткові відкладення пліоцену 
представлені в основному слабо проник-
ливими товщами глинистого і суглинного 
складу. Тому субмаринне розвантаження 
виявляється у вигляді зон фільтрації. Ці 
зони розташовуються в пляжевих тілах, 
складених піщаними відкладеннями з 
коефіцієнтами фільтрації до 25,6 м/добу. 
Положення зони фільтрації визначаєть-
ся режимними чинниками і гідродина-
мічними ситуаціями, тобто штормовими 
наганяннями зганяння явищами. Мак-
симальна величина зафіксованого субма-
ринного розвантаження в районі п. Авро-
ра, розрахована за профілем неглибоких 
свердловин, склала 0,146 м3/доб. на один 
погонний метр берегової лінії.

Мєотис-сарматські відкладення Тар-
ханкутського півострова представлені 

трещіноватими і прокарстованними від-
кладеннями карбонатного складу. Напір-
но-безнапірний Водоносний горизонт 
характеризується широким діапазоном 
зміни коефіцієнта Водопроникності від 
одиниць до десятків тисяч. Коефіцієнт 
фільтрації, розрахований  за даними зйо-
мок трещіноватості з використанням 
тензорного методу, змінювався в межах 
0,001–222,0 м/доб. Виділення вогнищ 
субмаринного розвантаження виявилося 
проблематичним, не дивлячись на те, що 
у ряді приустьевих часток балок розташо-
вані колодязі з прісною водою, рівень якої 
на 0,2–0,37 м перевищує рівень морив. 
Положення відміток рівнів свідчить про 
направлення руху підземних вод до урі-
зання. Проведені розрахунки показали, 
що субмаринне розвантаження може ви-
являтися на відстані від урізання морив 
37 м (паводок) і 67 м (межень). Витрати 
води в області розвантаження змінюють-
ся від 1,5 до 15,0 м3/доб. Найбільші вит-
рати відмічені в балках Очеретай, Кипчак 
і в м. Прибійний.

У таблиці приведені вит-
рати субмаринних джерел 
підземних вод в дослідже-
них районах Криму.

Проблема. Багато при-
морських регіонів світу 
мають проблеми з поста-
чаннями прісної води. У 
Кримському регіоні, особ-
ливо на півострові Тархан-
кут воду підіймають з гли-
бин через свердловини, при 
цьому тиск в водоносному 
шарі зменшується і туди 
поступають солоні морські 
води, що приводить к засо-

Район Витрата субмариного джерела, м3/добу

Тарханкутський півострів 1,5 –15

Каламітська затока 118–128

Балаклава – Форос 3500 – 4500 (межень)

Форос – Алушта  не значна

Алушта – Феодосія р. Алачук – 83; р. Ворон – 180; р. Ускут – 270

Таблиця 1

Мал.2. Розвантаження субмаринного джерела
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ленню (Мал.2). У вздовж  кримських бе-
регів багато підводних субмаринних дже-
рел  (Мал.1) з прісною водою, які можуть 
потенційно використовуватися, щоб за-
довольнити вимоги більш ніж 90 тисяч 
місцевих жителів і понад 1 мільйона тих, 
хто приїжджають на відпочинок.  Тому 
дослідження і використання прісної води 
субмарин них джерел стали головною 
проблемою, яку вирішує наш проект. 

Мета проекту.  Дослідити економіч-
ну можливість використання підводних 
джерел прісної води, щоб вирішити про-
блеми, пов’язані з прісною водою, для за-

безпечення в приморських 
районів Криму.

А також екстраполю-
вати отримані результати 
на інших регіонах Світу, де 
постачання прісної води – 
обмежені, але підводні суб-
марині джерела доступні.

Використані матеріа-
ли і методи. 

1. Вивчення карт і біб-
ліографії. Розташування 
субмариних джерел на бе-
реговій лінії. 

 2. Практичний експе-
римент, що використовує 
модель конструкції для 
підйому прісної води на по-
верхню.

3. Обчислення фізичної і економічної 
здійсненності використання субмарин-
ного джерела, як джерело прісної води 
для берегових областей Криму. 

Експеримент. Субмаринне джерело 
було розміщено близько до берега.  Мо-
дель, що залучає відро з прикріпленою  
трубою, була потім розміщена над джере-
лом і закріплена.  Труба для підйому  пріс-
ної води  до  поверхні виходила над морем. 
Коли прісна вода витіснила морську воду 
через декілька хвилин вона пішла з тру-
би,  зразок води був прийнятий на аналіз, 
який виконувався в регіональній санітар-

Мал.3. Водне забруднення завдяки негативному 
впливовому нарощуванню

Мал. 4. Підводна конструкція, що покриває субмарин не джерело і виводить воду до резервуару. 
1 – водоносний шар; 2 – конструкція; 3 – клапан; 4 – фільтр; 5 – труба; 6 – резервуар
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ній і епідемічній лабораторії. Якість води 
була в межах вимог для прісної води, від-
повідної для пиття.

Виміри потоку води вказали, що тиску 
води в субмариному джерелі  досить, щоб 

підняти достатню кількість води до по-
верхні без додаткових витрат енергії.

Якщо субмарині джерела є близько до 
побережжя (аж до 500 метрів),  ми про-
понуємо, щоб влаштувати конструкцію 
над джерелом з трубами, які сходять на 
берег, де розташований резервуар зборів 
води (Мал. 4). Конструкція  запечатує від 
морської води джерело і містить клапан, 
який використовується, коли тиск за-
надто великий щоб витиснути залишки 
води. 

Якщо субмарині джерела в значній 
відстані від узбережжя, ми пропонуємо, 
щоб встановити конструкцію прісної над 
джерелом з трубами, що приводять до 
зовнішнього буя для використання суда-
ми (мал.5).

Обчислення економічної можли-
вості підтримки і цікавих фактів. Боль-
шая Ялта  споживає 1.87 106 м3 за рік. Це 
дорівнює до 5123,3 м3 день. Єдиний SFWS 
від мису Aйa  дає  3500–4500 м3/сут.

Лабораторний аналіз води отриманої  
від субмаринного джерела виявив, що 
більшість параметрів в межах меж набо-
ру для місцевої області за винятком твер-
дості води. До цього може звернутися по 
воді пом’якшувальна установа в пункті 
резервуару прісної води або на індивіду-
альному сімейному рівні.

Завдяки обмеженій придатності води в 
нашому регіоні, ціна прісної води складає 
$0.75 за 3 зимою і аж до $1.5 за м3 в літі. 
Тому джерело у мису Aya  може давати з 

Мал. 5. Офшорна підводна конструкція, що пок-
риває субмарине джерело з трубами, що приво-

дять до зовнішнього буя 
для використання суднами

Мал. 6. Конкретний купол, який розміщений 
вище за SFWS
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$2625 до $3375 за день зимою і $5250 
до $6750 за день протягом сезону засухи, 
який може задовольнити з 68% до 88% 
з щоденного водного попиту залежно від 
сезону. 

В той же час витрати на піднімання 
інфраструктури з конкретною конструк-
цією 2 м. заввишки і 5 м. в діаметрі, що 
покриває субмарине джерело зв’язаною 
робочою інфраструктурою труби і кіль-
костями колекціонера прісної води до 
$75325 з $116475 для трудових витрат. 
Повна вартість проекту складає $191800. 

Повернення інвестицій таких проект-
них діапазонів від 64 днів протягом зими і 
32 днів в  літньому сезоні. У одному році в 
середньому $1640788!

Висновки. В результаті нашої робо-
ти, ми довели практичне значення по-
будови конструкції для використання 
прісної води від підводних джерел. Одно 
лише джерело біля мису Aйa може дати 
88% споживання добової норми Большої 
Ялти. Витрати яки пов’язані з побудовою 
конструкції повернуться протягом 2 мі-
сяців. Практичне значення велике. Ви-
користання прісної води від підводних 
джерел вирішить проблему питної води в 
офшорних регіонах. Установлення конс-
трукції  захистить джерело від забруднен-
ня. Використання води від джерела без 
свердловин допомагатиме уникати засо-
лення водоносного шару.

ЛІТЕРАТУРА
1. Submarine groundwater discharge. 

Management implications, measurements 
and effects Prepared for International 
Hydrological Program (IHP) Intergovernmental 
Oceanographic Commission (IOC) by 
Scientific Committee on Oceanic Research 
(SCOR) Land-Ocean Interactions in the 
Coastal Zone (LOICZ) UNESCO 2004.

2. Quantifying submarine groundwater 
discharge in the coastal zone via multiple 
methods. Science of the Total Environment 
367 (2006) 498–543

3. В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский, А.Б. 
Климчук, А.В. Фесенко, Г.Е. Годенко. Мо-
делирование ресурсов подземных вод юго-

западной части горного Крыма. Геология 
и полезные ископаемые мирового океа-
на.4/2008.

4. Архимедов винт — Википедия.htm.
5. Burnett W.C., Kontar E.A., Turner J. 

ASSESSMENT AND MANAGEMENT 
IMPLICATIONS OF SUBMARINE 
GROUNDWATER DISCHARGE INTO THE 
COASTAL ZONE. Submarine Groundwater 
Discharge

6. Каримова О.А., Зекцер И.С. Вода под во-
дой. Природа.№ 9,2007г. 

7. Kohout F.A. Submarine springs, a neglected 
phenomenon of coastal hydrology: Central 
Treaty Organization’s Symposium on 
Hydrology and Water Resources Devel. 
Feb. 5–12, 1966. P.391 – http://sjr.state.
fl.us/programs/plan_monitor/gw_assess/
springs/stjohns/crescent_beach.html 

8. Pliny. Natural History / Trans. H.Rackham. 
Harvard, 1967. V.I. P.353. 

9. http://www.nympheawater.com 
10. Коротков А.И., Павлов А.Н., Юровский 

Ю.Г. Гидрогеология шельфовых областей. 
Л., 1980. 

11. Ю.Г. Юровский, И.М. Байсарович. Гидро-
логия прибрежной зоны. Симферополь 
2005 г.

12. Ю.Г. Юровский. Субмаринные источники 
подземных вод. Устойчивый Крым. Вод-
ные ресурсы. Симферополь 2003 г.

13. Моря та їхні ресурси. Атлас.
14. Michel Bakalovicz. Karst Sub-Marine Springs 

(KSMS).HydroSciences, CNRS. Partner #2. 
2004

15. Джамалов .П.Г., Зекцер И.С., Meсхетелі 
A.В. Підземний потік в морях і світовий 
океан. М.. – Наука, 1977 – 94 з.

16. Kiрюхін В.A., Toлстіхін Н.I.  Гідрологія низу 
Світового Океану. 1988 – 104 з.

17. Мітропольський A.Ю., Іванік O.M. Основи 
морської геології. Підручник. Київ 2004.

18. Ю.Г. Юровский. Об оценке величины 
субмаринной разгрузки подземных вод. 
Известия ВГО, т.105, вып.2, 1973. – С.174–
179.                                                                                  

19. Ю.Г. Юровский.  Исследование процессов 
активной субаквальной разгрузки под-
земных вод. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата гео-
графических наук. Л.,1973.–28с.



ЕТЕВК-2009

337

20. Ю.Г. Юровский, Т.Н.Юровская. К вопро-
су о субмаринной разгрузке термальных 
подземных вод. //  В сборнике научных 
трудов ЛГМИ «Методы гидрогеологических 
исследований». Л., 1974. – С.131–140. Ру-
копись депонирована в ВИНИТИ 4.04.74. 
№835–74.

21. Ю.Г. Юровский. Субмаринные источники. 
Для чего их изучают. «Крымская правда» 
19.04.84. Симферополь, 1984. –  С.3.          

22. Иванов В.А., Прусов А.В, Юровский Ю.Г. 
Новые данные о субмаринной разгрузке 

подземных вод в районе м.Айя (Крым). До-
клады национальной Академии наук Укра-
ины (ДНАНУ). .  Серия «Науки про землю). 
№7, 2008. – С105 –111.

23. Юровский Ю.Г., Прусов А.В.  Субмаринные 
источники карстовых вод у м. Айя (Крым) 
Тез. Докладов международной конферен-
ции «Крымские карстовые чтения: Состо-
яние и проблемы карстолого-спелеоло-
гических исследований» 11 – 13.04.2008. 
Симферополь, 2008. – С. 43 – 44.



ЕТЕВК-2009

338

Человечество начинает понимать, 
что дальнейшее загрязнение ок-
ружающей среды грозит его собс-

твенному существованию. Вот почему ох-
рана природы за последние десятилетия 
стала одной из важнейших государствен-
ных и международных проблем.

Вода занимает особое положение сре-
ди природных богатств Земли – она неза-
менима. Иссякнут запасы металлов – быть 
может, удастся заменить их пластмасса-
ми, не хватит растительных и животных 
белков – научатся получать синтетичес-
кие; даже вместо обычного воздуха при-
годна в некоторых случаях искусствен-
ная смесь газов. Вода будет необходима 
во все века и всюду. Потребность живого 
организма в воде может удовлетворить 
только вода.

Защита водных ресурсов от истоще-
ния и загрязнения и их рационального 
использования для нужд народного хо-
зяйства – одна из наиболее важных про-
блем, требующих безотлагательного ре-
шения.

Темпы развития индустрии сегодня 
настолько высоки, что одноразовое ис-
пользование для производственных нужд 
запасов пресной воды недопустимая рос-
кошь. 

В данной работе поставлена цель – ре-
шить практическую задачу самоочистки 
воды в водоеме от крупного мусора и мел-
кодисперсных включений при обтекании 
препятствий за счет создания турбулент-
ных зон.

 В связи с этим необходимо было ре-
шить следующие задачи:

1.  определить характер загрязнения 
реки Учан-Су;

2. рассмотреть вопросы движения 

различных жидкостей и их воздействие 
на обтекаемые твёрдые тела;

3. познакомиться с методами гидро-
механических расчётов различных конс-
трукций;

4.  решить практическую задачу очи-
щения вод реки Учан-Су;

5. обратить внимание общественнос-
ти на экологические проблемы городских 
рек.

 
Внутренние воды Крыма. Внутрен-

ние воды Крыма можно разделить на ес-
тественные (реки, озёра, лиманы, под-
земные воды) и искусственные (каналы, 
пруды, водохранилища).

На характер формирования и распре-
деление естественных и внутренних вод 
влияют природные условия: небольшое 
количество атмосферных осадков, про-
должительное сухое лето, наличие карс-
товых пород, различие в рельефе терри-
тории. 

Поверхностные воды можно разделить 
на равнинные, степные с очень малым их 
количеством и горные, лесные со сравни-
тельно густой речной сетью. В горной час-
ти берут начало почти все реки Крыма. В 
Крыму насчитывается 1657 рек и времен-
ных водотоков общей длиной около 6000 
км, относящихся к Азово-Черноморскому 
бассейну. Из них большую часть состав-
ляют небольшие реки с длиной до 10 км.

Питание рек Крыма в основном сме-
шанное (снегово-дождевое). В гидроло-
гическом режиме наблюдается два пери-
ода. Первый период с декабря по апрель 
– с высоким уровнем воды и второй пери-
од с мая по октябрь – с низким уровнем. 
Изменение уровня с нарушением данных 
периодов, особенно во втором возможно 

СОЗДАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ЗОН КАК СПОСОБ ОЧИЩЕНИЯ ВОД 
МАЛЫХ РЕК 

Дашко Анна, 
10 класс, ЯОШ №6, г.Ялта, АР Крым
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в течение непродолжительного времени 
после ливней. На многих участках режи-
мы рек изменены и зарегулированы, со-
зданы водохранилища, которые исполь-
зуются для водоснабжения и орошения.

Речная сеть развита неравномерно. 
Средняя густота её составляет 0,22 км/
кв.км, поэтому реки Крыма из-за неболь-
ших бассейнов, незначительной длины и 
малой водности относят к рекам горного 
типа. В зависимости от направления сто-
ка поверхностных вод, реки полуострова 
можно разделить на три группы:

1)   реки северо-западных склонов 
Крымских гор: Альма, Бельбек, Кача, 
Чёрная и др. Эти реки текут почти парал-
лельно друг другу. В верховьях – горные, 
с множеством притоков, образуют копьё-
подобные ущелья. В нижнем выходят на 
Альпийскую равнину, где текут в глубоких 
речных долинах с небольшой скоростью. 
Долины этих рек имеют террасы. Пло-
щади бассейнов невелики от 400 до 600 
кв.км. Основная территория их питания 
находится на высоте 1300–1400м.

2) реки южного берега Крыма (ЮБК): 
Учан-Су, Дерекойка, Демерджи, Ат-Баш, 
Ворон и др. Это короткие реки с очень 
крутыми уклонами русел. Имеют во время 
паводков бурный нрав при сравнительно 
небольших расходах воды. Реки часто об-
разуют водопады: Учан-Су (р. Учан-Су) 
высотой 98 м., Джур-Джур (р.Улу-Узень) 
высотой 15 м., Головкинского (р.Улу-Узень 
Алуштинский) высотой 12 м. и др.

Учан-Су (Водопадная), стремительно 
двигаясь к морю, образует в четырёх мес-
тах водопады. Самый верхний и наиболее 
крупный из них Учан-Су (“летучая вода”). 
Справа в реку впадают река Барбала и 
Кухна, а слева – Яузлар. На Учан-Су на-
блюдаются селевые паводки. Вода реки, 
направленная по трубам, питает Мога-
бинское водохранилище.

Дерекойка (Быстрая) – самая много-
водная река ЮБК. Она прорезает види-
мое из Ялты живописное ущелье Уч-Кош.

Улу-Узенъ образуется из рек Софу-
Узень, берущей начало на южном склоне 
Чатырдага, и Узень-Баш, стекающей с 
Бабуган-яйлы. Узень-Баш в ущелье Яман-

Дере низвергается каскадом водопадов. 
Наиболее крупный – Головкинский. На 
Улу-Узене в районе Алушты создано Изо-
бильненское водохранилище.

Демерджи – одна из маловодных рек 
Южнобережья. Основное питание – от ис-
точников юго-восточной части Чатырда-
га и западной части массива Демерджи. 
Наиболее крупные притоки - правобе-
режная балка Шумская и левобережная 
– Алагес.

Восточный Улу-Узенъ начинается в 
глубоком ущелье Хапхал, врезанном в мас-
сив Тырке. Русло реки в верховьях спуска-
ется вниз огромными ступенями. На реке 
особенно живописен водопад Джур-Джур 
(“шумный”) высотой 15 м.

3) реки северных склонов Крымских 
гор: Салгир, Мокрый Индол, Чолрох-Су 
и др. Эти реки самые длинные и пологие. 
За пределами гор отклоняются к востоку 
и впадают в залив Сиваш. В верховьях 
реки постоянно с водой, а в низовьях их 
межень почти не имеет стока.

Салгир – самая длинная река Крыма 
(204км). Вместе со своим притоком Биюк-
Карасу представляет самую большую в 
Крыму водную систему. Верховья Салги-
ра образуют реки Ангара и Кизил-Коба. 
Ангара берёт начало на склонах Чатыр-
дага у Ангарского перевала, а Кизил-Коба 
– у знаменитых Красных пещер (Кизил-
Коба). У села Заречного в Салгир впадает 
крупный приток Аян. Ниже по течению в 
Салгир впадает река Тавель с притоком 
Тавельчук. Перед городом Симферополь 
Салгир заполняет крупное Симферо-
польское водохранилище. В черте города 
в Салгир впадает Малый Салгир. Ниже 
Симферополя в Салгир впадают реки: Бе-
штерек, Зуя, Бурульча, а в 27 км. от Сива-
ша – Биюк-Карасу. Ниже впадения реки 
Биюк-Карасу Салгир летом почти не име-
ет поверхностного стока. На реке Биюк-
Карасу сооружены Тайганское и Белогор-
ское водохранилища.

Мокрый Индол (Су-Индол) начинается 
в восточной части горного Крыма. Исток 
реки находится в сухом овраге, под горой 
Караколь. Ниже ряд источников и осо-
бенно паводковые воды питают Индол. 
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Справа у села Грушевки в реку впадает 
река Салы.

Чорох-Су (Чурук-Су) – это уже почти 
полностью степная речка. Исток её об-
разуют балки Старокрымская и Монас-
тырская. Реку питают и карстовые воды 
массива Агармыш. На ней построено Ста-
ро-Крымское водохранилище [3].

Для всех рек горного Крыма характер-
ны селевые паводки, которые образуют-
ся прежде всего вследствие обезлесенья 
в прошлом и распашки склонов их водо-
сборов.

С водой связаны и многие экологичес-
кие проблемы Крыма. Так с 60–70 годов 
XX века, когда в равнинном Крыму на-
чало развиваться орошение, воду много-
численных скважин стали использовать 
для полива. Чрезмерный забор привёл к 
снижению уровня грунтовых вод. На мес-
то отобранной пресной воды в прибреж-
ных районах стала поступать морская, 
произошло засоление подземных вод. Со 
строительством Северо-Крымского ка-
нала и его веток появились новые эко-
логические проблемы. Так через днище 
и борта канала проходящая вода подни-
мает уровень грунтовых вод, что приво-
дит к подтоплению населённых пунктов, 
заболачиванию, вторичному засолению 
земель. Дренажные воды с орошаемых 
полей сбрасываются в Сивашский и Кар-
кинитский заливы, что приводит к изме-
нению и их солености, и водных экосистем 
в целом. А пока эффективно используется 
только 38% воды Северо-Крымского ка-
нала [10].

Характеристики реки “Учан-Су”.  
Река Учан-Су берет начало в известняках 
под обрывом яйлы (на южном склоне Ай – 
Петринской яйлы) и впадает в море к ЮЗ 
от устья р. Дерекойка, в Ялте. Её верхнее 
русло отличается крутыми падениями и 
поэтому река, образует в четырёх местах 
водопады. Самый верхний и наиболее 
крупный из них Учан-Су.

Учан-Су в переводе означает “Летящая 
вода”. Это самый большой водопад в Кры-
му. Вода его падает с высоты 98 метров. 
Ниже по течению реки с отвесных скал 

низвергаются воды трех меньших водо-
падов.

Особенно впечатляющее зрелище 
представляет собой Учан-Су весной, в 
пору таяния снега, или во время обильных 
ливней, когда большая масса вспененной 
воды с силой обрушивается вниз, иногда 
увлекая за собой известняковые глыбы. 
Над водопадом нависает облако водяной 
пыли, и шум потока слышен за километр. 
Летом же только слабые струи сбегают по 
серой поверхности скал.

На втором снизу каскаде устроен во-
дозабор в виде небольшой будки со скуль-
птурой орла (белоголового сипа) наверху. 
Из водозабора вода поступает в одно из 
немногочисленных водохранилищ, со-
оруженных на южном берегу.

Ниже водопада просматривается за-
терявшаяся в зелени одинокая скала с 
остатками оборонительной стены на за-
падном обрыве. Это руины одной из не-
когда многочисленных средневековых 
крепостей (исаров)   Зиго-Исар или Учан-
Су-Исар.

В реку Учан-су справа впадают река 
Барбала и Кухна, а слева – Яузлар. На 
Учан-Су наблюдаются селевые паводки. 
Вода реки, направленная по трубам, пи-
тает Могабинское водохранилище.

 
Прямое и косвенное загрязнение 

рек. Природной воде присущи различ-
ные загрязнения. Это естественно, но 
неестественны и вызывают тревогу объ-
ём и состав загрязнений, которые сейчас 
поступают в реки, озёра, моря. Их назы-
вают собирательным термином “антропо-
генные” (от греческого слова “антропос”– 
человек). Такие загрязнения, от которых 
ощутимо страдают природные воды вы-
званы деятельностью человека.

Анализируя характер загрязнения и 
те последствия, которые сказываются на 
состоянии водных ресурсов, можно выде-
лить два основных типа загрязнений. На-
зовём их условно прямым и косвенным.

Прямое загрязнение возникает при 
непосредственном поступлении в реки 
и водоёмы сточных вод. Это могут быть 
поступления, обусловленные природны-
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ми процессами, например, талые воды, 
дождевые стоки. Беспорядочная застрой-
ка берегов, вытаптывание растительнос-
ти разрушают почвенный покров, что 
приводит к нарушению всего природного 
комплекса, истощению и загрязнению во-
доисточников. Происходит загрязнение 
воды и бытовыми отходами, даже если 
они накапливаются на берегах: с дождя-
ми они поступают в реки.

Мало заметны сразу, но не менее опас-
ны результаты необоснованных гидро-
технических работ. В результате и вод-
ный баланс ухудшается, и качество воды 
страдает. Особенно нежелательно осуше-
ние верховых болот, которые обеспечива-
ют постоянное питание ручьям и рекам.

 Традиционным источником загрязне-
ния природных вод были и продолжают 
оставаться хозяйственно – бытовые сто-
ки. Объем их не сокращается, а возраста-
ет. И это закономерно [11].

Изменяется состав хозяйственно – бы-
товых стоков. В них в значительных ко-
личествах появляются вещества, которые 
отличаются от биологических отходов 
жизнедеятельности человека.

Сейчас, например, редко найдешь хо-
зяйку, пользующуюся при стирке мылом. 
Его повсеместно потеснили специальные 
моющие средства, содержащие синтети-
ческие поверхностно – активные вещес-
тва (СПАВ). Эти соединения относятся 
к “экологически жестким”: они очень 
трудно ассимилируются водной средой и 
крайне неблагоприятно изменяют состо-
яние водоемов. Под воздействием, даже в 
небольших количествах СПАВ, в водоёмах 
образуется обильная стойкая пена. У рыб 
СПАВ вызывают жаберное кровотечение 
и удушение, у теплокровных животных 
– нарушение химических процессов в 
клеточных мембранах. СПАВ усиливает 
токсическое и канцерогенное влияние 
других загрязнений воды [11].

Классификация видов движения 
жидкости. При  решении различных 
проблем часто приходится  встречаться с 
вопросами о движении  различных жид-
костей, а так же с вопросами о воздейс-

твии на обтекаемые ею твёрдые тела. 
Исследование этих вопросов постепенно 
привело созданию гидромеханики. Эта 
наука содержит методы расчётов различ-
ных конструкций, способы практического 
приложения законов “механики жидкос-
тей”. Для решения практической задачи 
используется характеристики изучаемо-
го явления, к таким характеристикам от-
носится классификация видов движения 
жидкости. Все эти классификации можно 
представить следующем виде:

1-я классификация:
1) безвихревое движение, когда вра-

щение элемен тарных частиц жидкости 
на бесконечно малом перемещении их от-
сутствует;

2) вихревое движение.
2-я  классификация:
1) установившееся (стационарное) 

движение;
2) неустановившееся (нестационар-

ное) движение:
а) медленно изменяющееся и б) быст-

ро изменяющееся.
Эту классификацию проводили по 

признаку зависимости движения жид-
кости от времени.

3-я  классификация:
1) равномерное движение, оно же 

параллельноструйное (v = const, причем 
эпюра скоростей не деформируется вдоль 
потока);

2) неравномерное движение (w = const 
или w = const, но эпюра скоростей дефор-
мируется вдоль потока); внутри этого 
вида движения различаем:

а) плавно изменяющееся движение 
(живые сечения принимаются плоски-
ми);

б) резко изменяющееся движение 
(живые сечения криволинейны).

Здесь потоки классифицировались в 
зависимости от геометрической формы 
линий тока (с учетом вопроса о деформа-
ции эпюры скоростей вдоль потока).

4-я  классификация:
1)  напорное движение;
2)  безнапорное движение;
3)  свободные струи.
5-я  классификация:



ЕТЕВК-2009

342

1)  ламинарный режим движения жид-
кости (когда частицы жидкости движутся 
параллельно стенкам трубы или дна рус-
ла, без перемешивания);

2) турбулентный режим движения 
жидкости (здесь имеет место перемеши-
вание жидкости, образование небольших 
водоворотов);

6-я классификация (относящаяся 
только к безнапорному движению):

1) спокойное движение жидкости;
2) бурное движение жидкости.
Пользуясь приведенными шестью 

классификациями, можно достаточно 
точно определять тот или другой изуча-
емый вид движения жидкости. По этой 
классификации можно определить, что 
движение воды в русле реки Учан-Су 
можно назвать безнапорным, режим дви-
жения ламинарный и турбулентный, дви-
жение жидкости спокойное и бурное на 
отдельных участках. Рассматривая такие 
движения, введём основные физические 
характеристики.

Два режима течения реальной жид-
кости. В зависимости от скорости потока 
жидкости в каналах и реках существуют 
два различных по структуре режима дви-
жения: ламинарные и турбулентные. Эти 
режимы рассмотрим подробнее, так как 
они являются ключевыми в проблеме са-
моочищения реки.

Ламинарный режим возможен при 
малых скоростях движения жидкости, 
при которых силы вязкого трения меж-
ду слоями жидкости превосходят силы 
инерции. При турбулентном режиме по-
ток представляет собой массу хаотически 
движущихся частиц жидкости. Каждая 
частица, участвуя в поступательном дви-
жении, совершает различные попереч-
ные перемещения, в результате которых 
образуются пульсации и завихрение пото-
ка. Такой режим имеет место при значи-
тельных скоростях движения жидкости,  
при которых инерционные силы  превос-
ходят силы вязкого трения. Ламинарный 
поток может быть как неустановившим-
ся (параметры потока изменяются с те-
чением времени), так и установившимся 

(параметры потока не зависят от време-
ни). Турбулентный поток является всегда 
неустановившимся, так как в результате 
интенсивного перемешивания частиц 
жидкости скорость в любой точке потока 
(местная скорость) постоянно изменяется 
как по величине, так и по направлению. 
Обычно движение потока характеризу-
ется средней скоростью, под которой по-
нимают условную, одинаковую для всех 
точек сечения, скорость, при которой 
расход равен действительному. 

В случае ламинарного движения ско-
рость v есть средняя из действительных 
скоростей. В случае же турбулентно-
го движения скорость v есть средняя не 
из действительных скоростей, а уже из 
осредненных скоростей. Скорость – Vк 
– называется критической, при которой 
ламинарный режим переходит в турбу-
лентный.

О. Рейнольдс на основании прибли-
женных теоретических рассуждений, 
проверенных в дальнейшем опытами по-
лучил следующую формулу для Vк:

Vк =    Reк \ R,                      (2.5)
где R – гидравлический радиус  (рис.2.4);  
– кинематический коэффициент вязкости 
жидкости;   Reк – безразмерный коэффи-
циент, называемый критическим числом 
Рейнольдса.  

 
Обтекание преграды турбулентным 

потоком.  Особый интерес вызывает об-
текание преграды турбулентным пото-
ком  для рассмотрения такого обтекания 
необходимо ввести некоторые понятия: 
водоворотные области, возвратные тече-
ния, отрыв транзитной струи. При обте-
кании турбулентным потоком какой-либо 
преграды происходит отрыв транзитной 
струи от стенки русла. При этом получаем 
области А, заполненные множеством во-
доворотов; такое водоворотное движение 
в этих областях носит резко выраженный 
неустановившийся характер, именно в 
этих областях и будет происходить на-
копление крупного мусора, попавшего в 
русло реки. Будем именовать: области А 
водоворотными областями; остальную 
часть потока   транзитной струей; повер-
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хность abсd, отделяющую транзитную 
струю от водоворотных зон,  поверхнос-
тью  раздела. Поверхность раздела быва-
ет выражена нерезко; она носит неуста-
новившийся и неустойчивый характер. 
Периодически эта поверхность получает 
местные искривления, которые прогрес-
сируют и переходят в отдельные водово-
роты. Эти водовороты попадают, затем в 
транзитную струю и уносятся ею; поверх-
ность же раздела снова восстанавливает-
ся с тем, чтобы в последующие моменты 
времени опять распасться и свернуться в 
водовороты. Постоянное возникновение 
в районе поверхности раздела водоворо-
тов, попадающих в транзитную струю, 
способствует повышению пульсации ско-
ростей в ней.

Водоворотные области характери-
зуются возвратным течением. Эпюры 
осредненных скоростей дают нулевые 
значения продольных скоростей и не 
только на стенках русла, но и на “средней” 
линии водоворотной области.

Сечение 2–2, где заканчивается вто-
рая водоворотная зона, характеризуется 
как повышенной пульсацией скоростей и 
давлений, так и наличием сильно дефор-
мированной эпюры осредненных скоро-
стей. На протяжении некоторого участка 
потока между сечениями 2–2 и 3–3 проис-
ходит:

а) затухание пульсаций до величин, 
свойственных равномерному движению;

б) выравнивание эпюры скоростей, 
причем в сечении 3   3 эта эпюра прини-
мает “нормальную” форму, свойственную 
равномерному течению.

Как видно, водоворотные области, рас-
положенные между сечениями /   / и 2–2 
(рис.), нарушают “нормальный” характер 
движения жидкости на некоторой длине 
l. Переход от сечения 2–2 до сечения 3–3; 
этот участок назовем переходным  или  
послеводоворотным.

Через  поверхность раздела благодаря 
пульсационным поперечным скоростям 
происходит   некоторый   об мен жидкости 
между водоворотной областью и транзит-
ной струей. Турбулентные касательные 
напряжения,   действующие   вдоль по-

верхности  раздела,   относительно   вели-
ки.   Поэтому потеря   напора   в   пределах 
водоворотной зоны получается большая. 

Примером отрыва струи, вызванно-
го поперечной диффузией механической 
энергии, может являться поток в сильно 
расширяющемся русле.

Такого рода отрывы, обусловливаются 
тем, что хотя и полная удельная механи-
ческая энергия жидкости “целого потока” 
снижается  по течению (за счет потерь 
напора), вместе с тем за счет попереч-
ной диффузии энергии (направленной в 
сторону стенки русла). Такое положение, 
очевидно, позволяет объяснять более 
полно возможность возвратного   течения   
тяжелой   реальной   жидкости   в   райо-
не   водоворотных областей,  вызванных  
“инерционным  отрывом”. Такие места 
потока в общем случае характеризуются:

а)  местными искривлениями линий 
тока и живых сечений;

б) уменьшением или увеличением 
живых сечений вдоль потока;

в) возникновением местных отрывов 
транзитной струи от стенок русла, а сле-
довательно, появлением водоворотных 
областей.

В пределах такого рода узлов, а так-
же в пределах некоторого расстояния за 
ними наблюдаем:

1) деформацию эпюр осредненных 
скоростей вдоль потока;

2) повышение пульсации скоростей и 
давлений.

 Рассмотрим ещё один случай отрыва 
транзитной струи от стенок русла, ког-
да поток резко расширяется и образу-
ет два  водоворотно-возратных потока. 
Струя выходящая из первого потока на 
некоторой длине с. При обтекании турбу-
лентным потоком какой-либо преграды 
происходит отрыв транзитной струи от 
стенки русла. При этом получаем области 
А, заполненные множеством водоворо-
тов; такое водоворотное движение в этих 
областях носит резко выраженный неус-
тановившийся характер. Будем имено-
вать: области А водоворотными областя-
ми, остальную часть потока   транзитной 
струей. Поверхность abed, отделяющую 
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транзитную струю от водоворотных зон,  
поверхностью  раздела.

Водоворотные области характери-
зуются возвратным течением. Эпюры 
осредненных скоростей дают нулевые зна-
чения продольных скоростей и не только 
на стенках русла, но и на “средней” линии 
водоворотной области (см. чертеж).

Через  поверхность раздела благодаря 
пульсационным поперечным скоростям 
происходит   некоторый   обмен жидкости 
между водоворотной областью и транзит-
ной струей. Турбулентные касательные 
напряжения,   действующие   вдоль по-
верхности  раздела,   относительно   вели-
ки.   Поэтому потеря   напора   в   пределах 
водоворотной зоны получается большая. 

Помимо такого отрыва струи, можно 
различать еще “отрыв транзитной струи 
(а в соответствующих случаях и отрыв 
пограничного слоя), обусловленный диф-
фузией механической энергии поперек 
потока”. Примером отрыва струи, вы-
званного поперечной диффузией механи-
ческой энергии, может являться поток в 
сильно расширяющемся русле.

На протяжении расширяющейся струи 
(между сечениями 1–1 и 2’ – 2’) и переход-
ного участка (между сечениями 2’ – 2’ и 2 
– 2) получаем неравномерное движение, 
местами резко изменяющееся. Между 
сечениями 1–1 и 2–2 возникает местная 
потеря напора. Эту потерю назовем поте-
рей напора на резкое расширение  потока 
и далее будем обозначать ее через (hj)p p 
или просто через hjp р. Впервые расчет-
ную зависимость для hрр получил фран-
цузский инженер Борда, который уподо-
бил резкое расширение струи явлению 
удара неупругих твердых тел.

hpp= (V1–V2)2 \2g             (2.7)
(V1–V 2) называют потерянной скоро-
стью, это разность скоростей в сечении 
1–1 и сечении 2–2 (в связи с наличием 
продольных сил трения, действующих 
на боковую её поверхность) расширяется 
и в сечении 2–2  заполняет русло потока.  
На длине в струи имеет место отрыв ее от 
стенок русла и образование описанной 
выше водоворотной зоны А, имеющей в 
данном случае кольцевую форму. Струя в 

пределах между сечениями 1–1 и 2–2’ мо-
жет иметь несимметричный вид (получа-
ется искривление  оси потока).

На протяжении расширяющейся струи 
(между сечениями 1–1 и 2’ – 2’) и переход-
ного участка (между сечениями 2’ – 2’ и 2 
– 2) получаем неравномерное движение, 
местами резко изменяющееся. Между 
сечениями 1–1 и 2–2 возникает местная 
потеря напора. Эту потерю назовем поте-
рей напора на резкое расширение  потока 
и далее будем обозначать ее через (hj)p p 
или просто через hjp р. Впервые расчет-
ную зависимость для hр. р получил фран-
цузский инженер Борда, который уподо-
бил резкое расширение струи явлению 
удара неупругих твердых тел:

hpp= (V1–V2)2 \2g              (2.8)
(V1–V2)  называют потерянной скоро-
стью, это разность скоростей в сечении 
1–1 и сечении 2–2.

Результаты исследований. Результа-
ты анализов предоставленные СЭС пока-
зали, что из проведенных  229 исследо-
ваний воды на патогенную микрофлору 
и условнопатогенную микрофлору 57,6 
%  дали положительный результата. Ис-
следования морской воды взятой в устье 
реки Учан-Су подтвердили, что вместе с 
водами реки в море попадают плесневые 
и дрожжевые грибы. По данным исследо-
ваний их концентрация составляет: ас-
пиргиллы – 116000 на литр; пенициллы 
– 12000 на литр; дрожжи (Saccharomyces) 
– 6000 на литр.

Метод самоочистки реки. Сделав 
вывод о качестве воды в реке Учан-Су. 
Перейдём теперь к рассмотрению тече-
ния жидкости. Физики различают два 
основных типа течения жидкостей. Если 
течение плавное и смежные слои как бы 
скользят друг относительно друга, то его 
называют слоистым или ламинарным. 
Каждая частица движется по гладкой 
траектории и траектории разных частиц 
не пересекаются.  Когда скорость течения 
повышается, течение может стать турбу-
лентным. Такое течение характеризуется 
наличием беспорядочных маленьких “во-
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доворотов”, называемых вихрями. 
Возникновение турбулентности час-

то бывает на различных препятствиях, 
встречающиеся в русле реки, с точки зре-
ния математической зависимости воз-
никновение турбулентности определяется 
числом Рейнольдса. Опыты показывают, 
что при  Re< 2000  течение ламинарное, а 
при Re> 2000   течение  турбулентное.

Течение горных  малых рек характе-
ризуется  высокой скоростью, следова-
тельно,  поток легко может перейти из 
ламинарного в турбулентный, для этого 
необходимы различные препятствия в 
русле реки. Беспорядочные “водовороты” 
обогащают кислородом воду, что ведёт к 
повышению процесса самоочищения .

 Форму таких препятствий, “карма-
нов” или “ловушек” предлагают сделать 
в виде небольших полукругов, примы-
кающих к берегу, расположив их в шах-
матном порядке. Такая форма “карма-
нов” будет способствовать осаждению 
крупного и мелкого мусора и его центри-
фугированию. Размеры данных “карма-
нов”, расстояние между ними, их радиус 
можно рассчитать на месте , исследовав 
русло реки и определив среднюю ско-
рость течения . Кроме того, “карманы” 
будут собирать мельчайшие остатки пи-
щевых отходов, которые служат средой 
обитания грибов Аспергилииус и Пе-
ницилиус . Такие конструкции помогут 
контролировать уровень концентрации 
в реке патогенной и условнопатогенной 
флоры, а специальные абсорбенты смо-
гут удалять их излишки.

В ходе данной работе мною была иссле-
дована вода реки Учан-Су , определён вид 
загрязнения и концентрация его. Вода 
реки требует немедленного очищения от 
бытового и строительного мусора. Если  в 
русле заложить хотя бы 5–6 “карманов” , 
искусственных препятствий , создающих 
турбулентные потоки, можно было бы  
повлиять на очищение и самоочищение 
реки, улучшение качества  речной воды, 
а в последствии и морской.

 
Выводы и предложения. Вода – дра-

гоценный дар природы. Вместе с водой 

в организм человека поступают мине-
ральные соли и микроэлементы. Их не-
достаток или избыток может вызвать 
различные заболевания связанные с на-
рушением водно-солевого баланса. С во-
дой могут передаваться болезнетворные 
микроорганизмы. Химические вещества, 
находящиеся в природной воде не долж-
ны превышать кол-во предельно допусти-
мых концентраций.

Жесткость природной воды зависит 
от источника и времени года. Во время 
весенних паводков жесткость воды по-
верхностных бассейнов уменьшается, 
а в зимний период возрастает. Анализы 
воды реки Учан-Су взятые у водопада и 
устья резко отличаются. У истока реки 
микробиологический анализ не выявил 
патогенных и условно патогенных мик-
роорганизмов, тогда как в устье они при-
сутствуют. На качество речной воды, 
а затем и морской воды отрицательно 
влияют отходы коммунально – бытовых 
предприятий, загрязнение бытовым му-
сором, канализационные стоки зоопар-
ка “Сказка”,подземные воды городского 
кладбища, пищевые отходы рынка по 
улице Пионерской.

Экологическая оценка реки Учан-Су 
предполагает длительный мониторинг, 
позволяющий получить ряд наблюде-
ний, необходимый при статистической 
обработке информации. Я понимаю, что 
мои исследования не дают исчерпыва-
ющей характеристики существующих 
проблем, но и по результатам собранной 
мной информации можно сделать вывод 
что:

загрязнение реки бытовым мусором, 
отходами предприятий, канализацион-
ными стоками, изменяют качество воды 
и процессы формирования и функцио-
нирования речного русла. Грязная река 
Учан-Су впадающая в Черное море не 
способствует оздоровлению отдыхающих 
в летний период.

Что же, на мой взгляд, необходимо 
предпринять для исправления ситуации 
в первую очередь.

1) необходимо срочно очистить русло 
реки Учан-Су от бытового, строительного 
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мусора и  наносных грунтов, которые из-
меняют качество воды, и функциониро-
вание речного русла;

2) систематически исследовать качес-
тво воды в устье реки;

3) предотвратить попадание канали-
зационных стоков зоопарка “Сказка” г. 
Ялты;

4) органам местного самоуправления 
создать условия, при которых предпри-
ятиям   будет финансово невыгодно за-
грязнять речку;

5) предотвратить вырубку деревьев 
вдоль русла реки;

6) построить в русле реки 5–6 “карма-
нов” – препятствий, способных центри-
фугировать мусор и биотходы, насыщать 
воду кислородом для её самоочищения.
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Статистика стихійних лих стверджує, що перше місце у світі за масштабами нане-
сених збитків займають повені – більше 40%. 

Одним з найяскравіших прикладів руйнівного впливу водної стихії може слу-
жити цунамі. Причиною більшості з них є підводні землетруси. Спрогнозувати, яку пло-
щу можуть спустошити майбутні цунамі, досить складно, потрібно враховувати багато 
чинників.

Прорив дамб та гребель – це також серйозна загроза нищівних повеней. 
Отже, актуальність вивчення умов утворення повеневих хвиль, моделюван-

ня цих процесів і обґрунтування прогнозів щодо їх виникнення можна вважати безза-
перечною. 

Для вивчення хвильових процесів на поверхні води було сконструйовано спеціальну 
ванну розміром 200 50 см, яка дозволяє «запускати» хвилю сталого профілю (рис. 1).

Також створено математичну модель і проведено комп’ютерне моделювання. Якщо 
математична модель є вдалою, то при співставленні профіль реальної хвилі має відпові-
дати отриманому за допомогою комп’ютерної моделі.

За основу моделі руху рідини обрано нелінійні рівняння мілководдя:
  

Тут U(x,t) – швидкість потоку води, ζ(x,t) – підвищення рівня води над незбуреним 
станом h(x) – описує профіль дна розглянутого басейну, g – прискорення вільного падін-
ня, а C  – коефіцієнт донного тертя, H(x) = h + ζ. 

ХВИЛІ НА МІЛКОВОДДІ

О. Бєліх, 
11-й клас ЗТЛ, Запоріжжя

Рис. 1 Рис. 2
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В рамках методу кінцевих елементів було отримано наступну різницеву схему: 

 На основі наведеної схе-
ми було складено тестову 
програму для розрахунку 
набігання довгої синусої-
дальної хвилі на похилий 
берег (параметри задачі 
див. рис. 2).

Використання розроб-
леного нами алгоритму 
дозволяє коректно розрахо-
вувати поведінку профілю 
води завдяки детальному 
контролю балансу потоків 
в комірці з урізом води. Ре-
зультати розрахунків наве-
дені на рис. 3.

З застосуванням розроб-
леної програми, були про-
ведені розрахунки проход-
ження хвилі висотою 1 м 
по поверхні басейну сталої 
глибини (9 м). В якості пе-
решкоди були розглянуті 
об’єкти різного перерізу. 

Нами були отримані профілі хвилі під час проходження перешкоди з кроком по часу, що 
дорівнював 0,002 сек, тобто ми маємо можливість детально відтворити увесь процес 
проходження хвилі по поверхні басейну. Розрахунки подолання перешкоди, що має у 
перерізі трапецію, наведені на рис. 4.

З метою перевірки відповідності у програму були введені дані, що описують геомет-
рію експериментальної установки. Була задана хвиля висотою та довжиною, рівною 
висоті хвилі та її довжині в установці відповідно, а також побудовані профілі хвилі при 
набіганні на похилу поверхню. Для порівняння з експериментальними даними отри-
мані графіки були накладені на світлини заплеску експериментальної хвилі (рис. 5). 

Саме відповідність експериментальним даним можна вважати найважливішим 
критерієм оцінки коректності дії нашого алгоритму.

Запропоновану програму можна використовувати для: 
1) передбачення руху хвиль цунамі та гравітаційних хвиль; 
2) розрахунку поведінки поверхні води після прориву дамби або під час весняних 

паводків.
Великою перевагою цієї програми є наскрізний розрахунок неоднозв’язних облас-

Рис. 3
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тей (тобто таких областей, 
в яких незатоплені ділянки 
чергуються із затопленими). 
Важливим є те, що програ-
ма дає задовільні результати 
на сітці з широким кроком, 
тобто не сильно завантажує 
систему та не потребує ве-
ликих ресурсів.

Ми бачимо наступні пер-
спективи розвитку цієї ро-
боти:

1) застосування програ-
ми для розрахунку реальних 
задач вже зараз (дамби, хви-
леломи и т. і.);

2) використання можли-
вості переходу на динамічну 
сітку (корекція розбиття об-
ласті розрахунку залежно 
від процесів, що протікають 
в ній, для забезпечення біль-
шої точності);

3) застосування перехо-
ду на неоднорідну сітку;

4) узагальнення програ-
ми для двовимірної сітки: 
тоді можна буде обчислювати 
реальні задачі затоплення.

Реалізація таких планів 
відкриє великі перспективи 
для розробки реальних про-
ектів, пов’язаних із актуаль-
ними проблемами.

Рис. 4

Рис. 5



ЕТЕВК-2009

350

ЕКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ м. КОСТЯНТИНІВКА

Іванова А., 
11 клас Новодмитріського навчально-виховного комплексу,

Донецька обл., м.Костянтинівка

Екологічна діяльність нині є 
обов’язковою складовою, а здебіль-
шого й одним із головних елемен-

тів будь-якої сфери людської активності 
– промислового виробництва, енергети-
ки, сільського та лісового господарства, 
транспорту, наукових досліджень, куль-
тури, релігії тощо. Усі рішення, пов’язані 
з використанням природних або людсь-
ких ресурсів, із втручанням у процеси 
життєдіяльності біосфери, мають прий-
матися з урахуванням його найближчих 
і віддалених наслідків.

Діяльність людини відбувалася у ме-
жах правил антропометричного гуманіз-
му, тобто ідеї підкорення людині всього, 
що є в природі, ідеї панування над при-
родою. Як показало життя, ця ідея вия-
вилася хибною. Доведено, що людина ще 
не може створити екологічно чистих гос-
подарств, ідеальної глобальної соціосис-
теми з регульованою народжуваністю, 
економічною й соціальною стабільністю. 
Сучасні технології стали потужним інс-
трументом, за допомогою якого людина 
споживає значно більше, ніж природа 
може продукувати, а також викидає в 
довкілля таку кількість відходів, яку 
природа не в змозі знешкодити. Настав 
час керуватися в наших діях правилами 
іншого гуманізму – екологічного.

Екологічна криза все більше ніве-
чить природу нашої країни. Загинули 
сотні малих річок, деградують Чорне й 
Азовське моря, перетворюються на стіч-
ні брудні «відстійники» дніпровські та 
інші водосховища, ставки й озера. Зади-
хаються від промислових і транспортних 
забруднень міста, знищуються останні 
ліси, забруднюються, виснажуються i 
деградують орні землі.

Природа, в якій вам, молодим, дове-
деться жити, забруднюється піддається 
руйнуванню, знищується. Чи багатьом 
з вас пощастило бачити прозору річко-
ву воду, чистий пісок, насолоджуватися 
тишею без реву моторiв, дихати чистим 
повітрям без домішок бензину, мазуту, 
пестицидів? Ваше майбутнє може стати 
жахливим, якщо не почати негайно ліку-
вати цю проказу.

Ми живемо в індустріальному місті 
Костянтинівка. На території якого зна-
ходяться багато різних підприємств: 
«Мегатекс», «Кварцит», «Шкіркон», «Крис-
тал», «Хлібокомбінат», «Втормет», тощо. 
Одна з головних проблем міста с його 
екологія, саме у цьому полягає актуаль-
нiсть данної роботи. Нас дуже турбує пи-
тання стану навколишнього середовища 
в нашому місті, саме тому ми узяли цю 
тему для вивчення. 

Екологічна ситуація в м. Костян-
тинівка. Місто Костянтинівка є цент-
ром однойменного району. Населення 
міста становить 86,8 тис, жителів. В 
місті Костянтинівка 21 промислове під-
приємство, серед яких підприємства 
чорної та кольорової металургії, скляної 
промисловості, підприємства будіндус-
трії та інші. Місто пересікає залізнична 
магістраль. В 2005 р. обсяг реалізації 
продукції підприємств міста становив 
451,9 млн. гривень, що на 28,9 % більш 
за минулий рік.

Лабораторією СЕС м. Костянтинів-
ки у 2005 р. відібрано 2438 роб, з них з 
перевищенням ГДК 10,17 %. У 2004 р. 
кількість проб з перевищенням ГДК ста-
новило 10,8 %. На стацносту хімзаводу 
відібрано 1797 проб, з перевищенням 
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ГДК 9,8 % (у 2004 р. – 8,8 %). Аналіз лабо-
раторних даних Костянтинівської СЕС 
свідчить що в цілому по місту зменши-
лися показники проб з перевищенням 
ГДК на 68 %, у тому числі по свинцю на 
4,4 %. Річка Кривий Торець відноситься 
до водних об’єктів рибогосподарського 
призначення. До річки в межах контро-
лю Торецької РДЕІ потрапляють скиди 
з 5 промислових підприємств, очисних 
споруд ВУВКГ та звалища промвідходів 
міста Костянтинівка; очисних споруд 
Клебан-Бикської дільниці Часов-Ярсько-
го РУ ДЇТП “Укрпромводчормет” Костян-
тинівського району; 2-х підприємств 
міста 8ківка. В 2005 р. підприємствами 
міста Костянтинівка і Дружківка ски-
нуто до р. Кривий Торець 7143,78 тис.
м3 зворотних вод, що на 15 % більш ніж 
у 2004 р. Річка відноситься до категорії 
“брудної””. На вході в м.Костянтинівка 
(вище скиду промзвалища відходів) в 
річній воді спостерігається перевищен-
ня ГДК по залізу загальному в 5,7 р., 
сульфатам в 7,8 р., сухому залишку в 2 
р., по марганцю в 18 р.. нітритам в 2,9 
р., цинку в 3 р. Річка Кривий Торець є 
притокою ріки Казенний Торець. Основ-
ними забруднювачами річних вод є під-
приємства: ВУВКГ міст Костянтинівна, 
звалище промвідходів м Костянтинівка.

За 2005 р. по м.Костянтинівка утвори-
лося 76,096 тис. т промислових відходів, 
що на 27 % більш ніж у 2004 р. Основним 
джерелом комплексного забруднення 
навколишнього середовища є міські зва-
лища промисловий та побутових відходів 
міст Костянтинівка. На звалищі твердих 
побутових відходів м.Костянтинівка на 
01.01.05 р. накопичено 6774,389 тис. т 
відходів. Річне розміщення побутових 
відходів у 2005 р. становить 17,796 тис. 
т. Звалище заповнено на 61 %. Звалище 
не забезпечує повну екологічну безпе-
ку, контроль за впливом його на навко-
лишнє середовище не проводиться. У 
2002 р. розроблено проект розширення 
полігону ТПВ. У 2003–2004 рр. кошти на 
реконструкцію полігону не виділялися. 
У 2005 р. на проведення екологічної ек-
спертизи проекту розширення полігону 

ТПВ з місцевого бюджету надано 9,8 тис. 
грн. Костянтинівський міський полігон 
промислових відходів розміщується в б. 
Клебіна та займає площу 45 І а. Полігон 
експлуатується з 1965 р. На 01,01.2006 
р. на звалищі накопичено 2458,28 тис. 
т промислових відходів. За 2005 р. роз-
мішено на полігоні 9,5 тис. т відходів. 
Звалище не відповідає санітарним та 
екологічним вимогам, свердловинами 
спостереження необладнане. З північно-
східного боку промвідвала тече струмок, 
який збираючи в себе дощові та талі води 
зі звалища, несе їх в р.Кривий Торець. У 
місці впадання струмка в річку виявле-
но перевищення проб води по хлоридам, 
сульфатам, залізу, нікелю, цинку, міне-
ралізації. Експлуатація звалища призу-
пинена рішенням Головного державно-
го інспектора з охорони навколишнього 
природного середовища Донецької об-
ласті з 25.02.2003 р. В кінці 2004 року 
було дозволено тимчасове розміщення 
промислових відходів на 10 га звалища( 
лист Держу правління екології та при-
родних ресурсів в Донецькій області № 
19-5606 від 15.09.04р.).

Стан полезахисних лісосмуг в регіоні 
незадовільний. Не проводиться в на-
лежному рівні догляд за лісосмугами, не 
достатньо здійснюється їх підсадка та 
санітарне очищення. Мають місце фак-
ти незаконної вирубки лісосмуг та засмі-
чення їх побутовими відходами.

Також, проблемою є високий рівень 
ґрунтових вод та підтоплення населених 
пунктів.

Внаслідок промислової діяльності 
значної кількості промислових підпри-
ємств м.Костянтинівка ґрунти на тери-
торії міста забрудненні важкими мета-
лами.

По даним Костянтинівської СЕС з 16 
відібраних проб ґрунту у всіх пробах ви-
явлено перевищення ГДК по сірководню 
від 3,3 ГДК в житловій зоні до 380 ГДК 
на промисловому відвалі. У 2-х пробах, 
відібраних на промвідвалі виявлено пе-
ревищення ГДК по хрому (170 ГДК) та в 
1-й пробі по міді (1,2 ГДК). Проби були 
відібрані в зоні впливу промпідпри-
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ємств, автомагістралей, в зоні складу-
вання промвідходiв, в житловій зоні.

Відомчий лабораторний контроль 
ґрунтів проводився на хімічному заводі 
на 12 контрольних точках по 7 інгредієн-
там та ЗАТ „Свинець” на 8 контрольних 
точках по 4 інгредієнтам. В зоні впливу 
хімзаводу виявлено перевищення ГДК 
по сульфатам в 2 рази, фтору в 23 рази, 
сірководню - в 1,7 рази, В зоні впливу 
підприємства ЗАТ „Свинець” виявлено 
перевищення ГДК у всіх пробах по цинку 
з 1,7 ГДК до 15,9 ГДК, у 87,5 % проб від-
хилення по міді БІД 1,6 ГДК до 67,5 ГДК.

Відповідно до аналізу стану навко-
лишнього природного середовища в ре-
гіоні головними екологічними пробле-
мами є: 

В галузі охорони від забруднення ат-
мосферного повітря: високий рівень за-
бруднення атмосферного повітря міста 
Костянтинівка від стаціонарних джерел 
такими забруднюючими речовинами, як 
свинець, оксид вуглецю та інші. Шляха-
ми вирішення цих проблем є оснащення 
стаціонарних викидів ефективним пи-
логазоочисним обладнанням, регулю-
вання двигунів автотранспорту, перехід 
на газоподібне паливо.

В галузі охорони від забруднення, ра-
ціональне використання і відтворення 
водних ресурсів:

високий рівень забруднення річок 
Кривий та Казенний Торець;
аварійний стан та неефективна робо-
та міських очисних споруд м. Костян-
тинівна.
У першу чергу для вирішування цих 

проблем необхідно здійснити реконс-
трукцію сільських очисних споруд, вико-
нати капітальний ремонт міських очис-
них споруд, провести розчищення малих 
річок на впорядкування водоохоронних 
зон та прибережних захисних смуг.

В галузі охорона від забруднення нав-
колишнього природного середовища не-
безпечними відходами:

забезпечення екологічно безпечної 
експлуатації звалищ твердих побуто-
вих відходів та міського звалища про-
мислових відходів м. Костянтинівка;

•

•

•

утилізація заборонених та непригод-
них до використання ядохімікатів;
Для вирішування цих проблем не-

обхідно здійснити розробку проекту 
та реконструкцію побутового звалища 
м.Костянтинівка, виконати заходи по 
приведенню промислового звалища м. 
Костянтинівка в екологічнобеспечний 
стан. Передача сільських звалищ сільсь-
кими радами на баланс та обслуговуван-
ня комунальним та іншим підприємс-
твам,

В галузі охорони та раціонального ви-
користання земель:

високий рівень ґрунтових вод та під-
топлення плодородних земель та на-
селених пунктів Костянтинівки;
ерозія земель.
Шляхами рішення є виведення най-

більш еродованргх земель з інтенсивно-
го сільського користування, прокладка 
дренажів, створення мережи спостереж-
ливих свердловин на полігоні ТБВ.

В галузі охорони та раціонального 
використання природних рослинних та 
тваринних ресурсів, природно-заповід-
ного фонду:

стан зелених насаджень міст Костян-
тинівка;
стан полезахисних лісосмуг булих 
сільгосппідприємств;
З метою охорони рослинності та тва-

ринного світу треба здійснити озеленен-
ня міст та сіл регіону, розширити при-
родно-заповідний фонд району. 

Антропогенний вплив на природне 
середовище.

Атмосферне повітря. Атмосфе-
ра має величезне екологічне значення. 
Вона захищає живі організми від згуб-
ного впливу космічних випромінювань 
та ударів метеоритів, регулює сезонні й 
добові коливання температури, с носієм 
тепла та вологи.

Атмосфера спричиняє ряд складних 
екзогенних процесів. Проте атмосферне 
повітря можна вважати лише умовно не-
вичерпним природним ресурсом. Спра-
ва в тому, що людині необхідне повітря 
певної якості, а під впливом її діяльності 

•

•

•

•

•
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хімічний склад й фізичні властивості 
повітря дедалі погіршуються. На землі 
вже практично не залишилося таких ді-
лянок, де повітря зберігає свою первісну 
чистоту та якість, а в деяких промисло-
вих центрах стан атмосфери став уже 
просто загрозливим для здоров’я. 

Протягом 2005 р. викиди забруднюю-
чих речовин у атмосферне повітря міста 
Костянтинівки здійснювали 31 підпри-
ємство. Ними було викинуто у атмос-
феру по місту Костяктинівка – 1354,5 т 
шкідливих речовин.

У порівнянні з 2004 р. викиди у атмос-
феру від стаціонарних джерел забруд-
нення по м.Костянтинівка зменшились 
на 212 т (15,5 %) в зв’язку зі зменшенням 
виробництва на хімічному заводі. ТОВ 
ТК „Кристал”, модернізацією обладнан-
ня на ЗАТ „Свинець”.

Водні ресурси. Всю територію міста 
Костянтинівка з південно-східної сторо-
ни на північно-західну пересікає річка 
Кривий Торець. Річка належить до ба-
сейну ріки Сіверський Донець та є прито-
кою ріки Казенний Торець. Басейни рік 
Кривий Торець та Казенний Торець роз-
ташованi у степовій зоні. Довжина ріки 
Кривий Торець 88,36 км, площа водо-
стоку становить І590 км2, заболоченість 
0,2 %. Річка має 13 притоків довжиною 
більш за 10 км. Басейн р. Казенний То-
рець розміщується в північно-західної 
частині Донецького кряжу. Мінімальний 
об’єм водостоку р. Казенний Торець ста-
новить 35 млн.м3 на рік.

Водопостачання міста Костянтинівка 
здійснюється через Костянтинівський 
ВУВКГ. В 2005 р. збiр води здійснював-
ся з каптажів “Біла гора” (підземний во-
дозбiр) та через Донецький та Білокузь-
минівський водопровiд Часов-Ярського 
РУ ДІШ “”Укрпромводчормет”. Збiр води 
склав 10307,5 тис.м3, фактично вико-
ристовано 5458,1 тис.м3, передано ін-
шим 567,0 тис. м3. Втрати при транс-
портуванні складають 41 %. Самостійно 
з річки Кривий Торець забрано води 91,6 
тис.м3 підприємством ТОВ ТК “Кристал”. 
Самостійні підземні водозабори мають 
КНВП “Кварсит”, РРДЦ, ДПФ “Дебекс Ук-

раїна”, інфекційна лікарня, АТЗТ «Кос-
тянтинівська ковбасна фабрика». ТОВ 
„європродукт”, ЗАТ ВО „Київ-Конті”.

Скид зворотніх вод у річку Кривий 
Торець в 2005 р. здійснювався 5 підпри-
ємствами міста Костянтинівна 3741,0 
тис.м3 (ВУВКГ, ТОВ “Будскло”, ТОВ ТК 
“Кристал”, ВАТ “КЗВА”, ЗАТ “Свинець.

Основними забруднювачами р. Кри-
вий Торець є очисні споруди Костян-
тинівського ВУВКГ та відведені води від 
міського промвідвалу.

На очисні споруди Костянтинівсько-
го ВУВКГ надходять госппобутові сто-
ки і стоки підприємств міста. Проектна 
потужність очисних споруд – 14640 тис.
м3 на рік. Очищені стоки самопливом по 
одному випуску скидаються в р.Кривий 
Торець. Стічні води проходять повну біо-
логічну очистку. Об’єм скиду в 2005 р, 
становить 3304 тис.м3 “нормативно очи-
щених” вод. При контролі перевищення 
нормативів скиду спостерігалось по су-
хому залишку – в 1,5 р., азоту амонійно-
му - в 6,7 р., штрітам – в 11,3 р. БСК 5 – в 
1,3 р., завислі речовини в 1,3 р. В 2005 р. 
проведено капітальний ремонт очисних 
споруд на суму 7,49 тис. грн. З початку 
реалізації заходу по реконструкції ка-
налізаційних очисних споруд витрачено 
152,49 тис. грн.

Аналіз проб води, відведеної від місь-
кого промвідвалу характеризуються пе-
ревищенням нормативів по сульфатам 
– в 27 р., хлоридам – в 655 р,, по сухому 
залишку – в 9,3 р., нітритам – в 174 р., 
нафтопродуктам – в 2 р., марганцю – в 
298 р.; цинку – в 9 р.5 ХСК – в 3,9 р., залі-
зу загальному – в 2.8 р.

Від підприємств ТОВ “Будскло”, ТОВ 
ТК “Кристал” скидаються в р.Кривий 
Торець теплообмінні води після охолод-
ження пічей. Зворотні води, скинуті 
цими підприємствами, відносяться до 
категорії “без очищення”.

ВАТ “КЗВА” здійснює скид зливових 
вод в р.Кривий Торець недостатньо очи-
щенних об’ємом 15,2 тис.м3 на рік, які 
характеризуються високим вмістом мар-
ганцю (5мг/дм ) та мінеральних солей.

На ЗАТ “Свинець” скид в р.Кривий 
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Торець в 2005 р. становить 4,08 тис.м3 
“нормативно очищених” вод. Зворотні 
води підприємства та ливневі води про-
ходять фізико-хімічну очистку та вико-
ристовуються в системі оборотного во-
допостачання. Виявлені перевищення 
по сухому залишку в 1,3 р., по марганцю 
в 2.9 р., залізу в 2 р., амонію в 6,3 р., ніт-
ритам в 5 р., ортофосфатам в 3,4р.

Відділом аналітичного контролю 
Торецької РЕІ в 2005 р. проконтроль-
овано 21 підприємство. Перевищення 
нормативів виявлено на скидах від ЗАТ 
“Свинець”, очисних споруд Коcтян-
тинівського ВУВКГ, Костянтинівського 
промзвалища. За перевищення норма-
тивів скиду притягнуто до адміністра-
тивної відповідальності по ст. 59-1 КУп-
роАП 13 посадових осіб.

Контроль якості води р.Кривий То-
рець здійснювався Костянтинівською 
СЕС. Протягом року відібрано 39 проб 
води, з них 100 % не відповідають вимо-
гам санітарних правил по хімічним та 
бактеріологічним показникам як і у 2004 
р. У всіх пробах спостерігається переви-
щенням ГДК по сухому залишку, сульфа-
там. У 50 % проб перевищення ГДК по 
залізу.

В зрівнянні якість води річки вище 
та нижче м.Костянтинівка відмічається 
збільшення забруднення води річки по 
сульфатам на 8 %. аміаку – 70 %, нітри-
там – 16 %. кальцію – 6,7 % залізу – 41 %, 
хрому – 12 %, міді – в 45 разів, свинцю в 
2,2 рази, нікелю в 2 рази.

Відомчий лабораторний контроль 
якості річки вище та нижче скиду 
промстоків здійснюється на ЗАТ „Сви-
нець”, ТОВ „Будемо”, ТОВ „ТК „Кристал”, 
хімичною заводі. Скиди промислових 
підприємств не впливають на якість 
води річки. У 2005 р, лабораторією» СЕС 
м.Костянтинівка проводився відбір проб 
води річки Кривий Торець вище та ни-
жче скиду промвідвала та води прудів 
б. Клебіна. В пробах, відібраних нижче 
скиду значне перевищення по сухому за-
лишку на 18,4 %, хлоридам на 8,5 %, за-
лізу на 77 %, свинцю на 38 %, нікелю на 
55 %. міді в 2,6 р, марганцю в 2,4 р.(див. 

додаток).
Земельні ресурси та ґрунти. Зе-

мельні ресурси та ґрунти мають вели-
чезне значення не лише тому, що є го-
ловним джерелом отримання харчових 
продуктів. Вони відіграють активну роль 
в очищенні природних і стічних вод, які 
скрізь них фільтруються. Грунтово-рос-
линний покрив покров планети є регу-
лятором водного балансу суші, оскільки 
він поглинає, утримує й перерозподiляє 
велику кількість атмосферної вологи. Це 
універсальний біологічний фільтр і ней-
тралізатор багатьох видів антропоген-
них забруднень.

Земельний фонд міста Костянтинів-
ка – 6.598 тис. га. Територія міста Кос-
тянтинівка включає в себе 2,135 тис. 
га сільськогосподарських земель, з них 
сільгоспугіддя становлять 2,128 тис. 
га, у т.ч. ріллі 1,083 тис. га, багаторіч-
ні насадження – 0,549 тис. га, сіножаті 
і пасовища – 0,496 тис. га, Ліса та інші 
лісовкриті площі становлять – 0,303 тис. 
га (Слов’янський гослісгосп), забудовані 
землі – 2,592 тис. га, відкриті землі без 
рослинного покриву – 1,427 тис. га, те-
риторії покриті поверхневими водами 
– 0,132 тис. га (пруди, ставки, річка).

Контроль за забрудненням ґрунтів у 
м.Костянтинівка у 2005 р. проводився 
Костянтинівськото СЄС у зоні вплива 
промислових підприємств, у житловій 
зоні, у зоні вплива автомагістралей, в 
зоні пляжів, па полігоні промислових 
відході. 3 16 відібраних проб грунта у 
всіх пробах виявлено перевищення ГДК 
по сірководню від 3,3 ГДК в житловій зоні 
до 380 ГДК на промисловому відвалі. У 2-
х пробах, відібраних на промвідвалі ви-
явлено перевищення ГДК по хрому (170 
ГДК) та в 1 -й пробі по міді (1,2 ГДК).

На складах отрутохімікатів на нача-
ло звітного періоду було 20,28 т отрути. 
З метою боротьби з хворобами та шкід-
никами сільськогосподарських культур 
землекористувачами у 2005 р. було вне-
сено – 4,446 т отрутохімікатів. На

01.01.2006 р. на складах знаходиться 
– 15,384 т заборонених та непридатних 
до використання.
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За звітний рік Торецькою РЕІ було 
розглянуто та узгоджено 290 відводів зе-
мельних ділянок, в т.ч. погоджено відве-
дення рілля загальною площєю–446,248 
га.

З метою контролю за дотриманням 
вимог Земельного Кодексу України у 
2005 р. Торецькою РЕЇ здійснено 41 пе-
ревірку. У ході перевірок до адміністра-
тивної відповідальності притягнуто 9 
чоловік, сума накладених штрафів ста-
новить 2091 грн. За забруднення земель 
побутовими відходами Полтавської сіль-
ської ради, Іванопільської сільської ради 
розраховано розрахунки збитків на суму 
11,200 тис. грн. та 60,630 тис. грн., ма-
теріали надані до Держуправління. 

Відходи. Екологічна ситуація в місті 
ускладнюється через те, що впродовж 
тривалого часу не вирішувалися про-
блеми у сфері поводження з відхода-
ми. Перш за все через великі обсяги їх 
щорічного утворення, через низький рі-
вень їх використання, що привозило до 
накопичення відходів на звалищах та на 
території підприємств. 

У 2005 р. обсяг утворення промисло-
вих відходів у м.Костянтинівка склав 
76,096 тис.т, з них використано та пере-
дано іншим для використання 46,5666 
тис.т, знешкоджено – 27,808 тис.т, за-
хоронено в містах організованого скла-
дування – 9,5 тис.т. Всього на території 
підприємств зберігається 2610,84 тис.т 
відходів. 

Збільшення кількості утворення від-
ходів по м. Костянтинівка на 27,8 % по 
зрівнянню з 2004 р. сталося у зв’язку з 
введенням первинного обліку відходів 
на ЗАТ „Мегатекс”, ЗАТ „Свинець” та не 
внесення до форми звітності 1-токсичні 
відходи відходів, які є вториною сирови-
ною. 

На території міста Костянтинівка є 
2 діючих полігона для розміщення від-
ходів, та 3 шламових вiдстойника (хіміч-
ного заводу, ВАТ “Завод обванювачів”), 
мулові площадки ВУВКГ.

Звалище твердих побутових відходів 
м.Костянтинівка експлуатується з 1972 
року., площа звалища становить 7 га. 

Отримай акт на постійне землекористу-
вання від 25.02.2001 р. ІІ-ДН № 002148. 
Звалище не забезпечує повну екологічну 
безпеку. У 2002 р. з обласного екофонду 
профінансовано 50 тис. грн. на закінчен-
ня розробки проекту розширення полі-
гону ТПВ, фінансування на будівництво 
полігону у 2003–2004р.р. не було. У 2005 
р. на розширення полігону ТПВ з місце-
вого бюджету надано 9,8 тис. грн. Свер-
дловинами спостереження звалище не 
обладнанедонтроль за впливом на нав-
колишнє природне середовище не про-
водиться. Паспорт на звалище, як місто 
видалення відходів в стадії узгодження. 
В 2005 р. на полігон ТХ1В було вивезено 
17,796 тис.т побутових відходів. Загаль-
ний обсяг накопичення побутових від-
ходів на звалищі складає 6774,389 тис.т. 
Звалище заповнено на 61%.

Територія полігона промислових 
відходів м.Костянтинівка становить 
45 га земель Косгянтинівської міської 
ради. Звалище експлуатується з 1965 
року. За 2005 р. на ньому заскладовано 
9,501 тис.т відходів. Всього за станом 
на 01.01.2006 р. на полігоні накопичено 
2458,28 тис.т промвідходів. Промвідвал 
розташовано в балці “Клебіна”, де з пів-
нічно-східного боку тече струмок. З при-
чини перекриття природного водостоку 
уторившегося 3 ставка, в які збирають-
ся поверхневі води з відвалів, ливневі 
та ґрунтові води. Захисна дамба нав-
коло звалища відсутня. Ложе звалища 
не екрановано, свердловинами спосте-
реження звалище не обладнане. Пром-
звалиіце не відповідає санітарно-еко-
логічним вимогам. Підприємством ТОВ 
“Екоресурс” велась розробка звалища 
при відсутності проекту та позитивного 
висновку державної екологічної експер-
тизи по ньому. Винесено рішення № 3 від 
25.02.2003 р. Головного держінспектора 
з охорони навколишнього природного 
середовища Донецькій області про зупи-
нення експлуатації та розробки звалища 
промвідходів. В 2004 попі було надано 
дозвіл (лист Держуправління екології та 
природних ресурсів в Донецькій області 
№ 19-5606 від 15.09,04р.) на тимчасове 
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розміщення відходів на 10 га промзва-
лища. Розроблено та узгоджен паспорт 
промислових відходів (затрати склали 15 
тис.гри,), розроблено ОВНС промвідвала 
(7 тис.грн.), У 2005 р. згідно договору № 
15-04 від 30.04.04 р. на виконання ро-
бочого проекту „Реконструкція полігону 
промвідходів” НГТЦ „Екогеопроект” ви-
конані інженерно-топографічні дослід-
ження (30 тис.грн.). Вказані міста для 
будівництва захисних дамб для відводу 
струмків з території, яка примикає до 
полігону та відводу ливневих стоків з 
правобережних схилів б.Клебіна, 3 ме-
тою розробки технології знешкодження 
та захоронення промвідходів придбано 
спецобладнення ГИЛ-32 з транспорте-
рами загальною вартістю 34,0 тис.грн. 
та інше обладнання вартістю 67,0 тис.
грн. Ведеться розробка реєстрових карт 
полігону. Контроль за впливом звалища 
на навколишнє природне середовище 
здійснювався Костянтинівською СЕС та 
екологічною інспекцією. Так у 2 пробах 
грунту, відібраних Костянтинівською 
СЄС виявлено перевищення по хрому 
(380 ГДК) та у 1 пробі – по міді (1.2 ГДК) 
У місті скиду стічних вод у річку Кривий 
Торець з промзвалища виявлено (по да-
ним інспекції) перевищення ГДК по су-
хому залишку в 9,3 рази, по сульфатам 
в 27,0 р,, по хлоридам в 6,5 р.5 залізу 
загальному 2,8 р, нітритам – в 174 р, на-
фтопродуктам – в 2 р., марганцю – в 298 
р., цинку – в 9 р., ХСК – в 3,9 р.

Аналіз обсягів видалених побутових 
відходів у місті Костянтинівка показує 
щорічне їх зниження що свідчить про 
неналежну організацію комунальними 
службами санітарного очищення тери-
торій населених пунктів. У 2005 р. на 
території м. Костянтинівка було вияв-
лено 42 несанкціонованих сміттєзва-
лищ. Ліквідовано 36, з яких вивезено 
2.0 тис.м3 відходів (затрати склали 22.8 
тис. грн.). Кількість вивезених відходів 
становить 2,8 тис.м3, розчищено від сва-
лок понад б га землі. За звітний період 
Торецькою РЕТ було проведено 48 пере-
вірок виконання законодавства в сфері 
поводження з відходами. За порушення 

притягнуто до адміністративної відпові-
дальності 47 осіб на суму 4335 грн.

В Програму соціально-економічного 
розвитку по розділу “Охорона навколиш-
нього природного середовища на 2005 р. 
по м. Костянтинівка було закладено 3 за-
ходи на суму 3471 тис. грн.: розширення 
полігону ТПВ, ліквідація несанкціоно-
ваних звалищ, проектно-вишукувальні 
роботи у розробці проекту реконструкції 
полігону ТПВ. Заходи виконано частко-
во всього на суму 215,2 тис. грн.

Державний контроль у галузі охо-
рони навколишнього природного 
середовища та раціональним вико-
ристанням природних ресурсів у місті 
Костянтинівна здійснює Торецька регіо-
нальна державна екологічна інспекція.

За 2005 р. Торецькою РДЕІ було здій-
снено 281 перевірка дотримання приро-
доохоронного законодавства на підпри-
ємствах, господарствах, об’єктах регіону. 
По виявлених порушеннях притягнуто 
до адміністративної відповідальності 
184 посадових осіб та громадян. Сума 
накладених штрафів становить 13,549 
тис. грн. сума стягнутих штрафів 9,308 
тисгрн. (69 %), У зв’язку з порушенням 
природоохоронного законодавства було 
призупинено „КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ” 
завод залізобетонних конструкцій”, ТОВ 
„Дружківський фарфоровий завод”, ТОВ 
„Керамлайн”. ПП „Український бекон”. 
Відділом аналітконтролю Торецької РЕІ 
здійснюється контроль за роботою ві-
домчих лабораторій, джерелами викидів 
забруднюючих речовин в повітря та 
скидів в водні об’єкти промислових під-
приємств. У 2005 р. проконтрольовано 
66 джерел викидів в атмосферу та 21 під-
приємство, які здійснюють скид зворот-
них вод в водні об’єкти. По результатам 
проведених досліджень в Держуправлін-
ня екоресурсів в Донецькій області були 
направлені матеріали для пред’явлення 
позовів за шкоду, заподіяну природним 
ресурсам.

Одним із напрямків вирішення еко-
логічних проблем є розробка та затвер-
дження місцевих Програм охороні нав-
колишнього природного середовища і 
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забезпечення екологічної безпеки До-
нецької області на 2001–2005рр,, а та-
кож природоохоронних розділів Прог-
рам економічного і соціального розвішу 
міста Костянтинівка.

Розділом «Охорона навколишнього 
природного середовища» Програми еко-
номічного і соціального розвитку м. Кос-
тянтинівка» на 2005 р, було передбаче-
но виконання 12 заходів на суму 3715,5 
тис. грн. Фактично виконано 4 заходи, 4 
– не виконані та 4 – виконанні не в пов-
ному обсязі. Всього виконано заходів на 
суму 316,5 тис. грн., що становить 8,5 
% від запланованого. 3 обласного фонду 
охорони навколишнього природного се-
редовища фінансування не було.

Екологічна освіта, інформування 
громадськості, громадські рухи. То-
рецькою РЕІ проводиться робота щодо 
інформування громадкості про екологіч-
ні проблеми регіону, а також діяльність 
інспекції по виявленню природоохорон-
них порушень через публікації в міс-
цевій пресі на сторінках газет “Прапор 
індустрії”, обласної газети “Наш край”. 
Щомісяця виходить екологічна сторін-
ка в Коетянтинівській газеті “Прапор 
індустрії”. З 2001 р. при екологічній інс-
пекції створено громадські приймальні 
в м. Костянтинівка, де ведеться прийом 
скарг та пропозицій від громадян. Про-
тягом 2005 р. було розглянуто 12 скарг 
та звернень громадян, по яким прийняті 
необхідні заходи. 

Торецькою РЕІ надавалась методична 
допомога учням шкіл міст та студентам 
технікумів та вузів в написані доповідей 
та рефератів про стан навколишнього 
природного середовища. Під керівниц-
твом Торецькою РЕІ у містах та районі 
проводились заходи, приурочені до “Дня 
довкілля”. З метою формування у мо-
лоді екологічної свідомості та пропаган-
ди екологічної освіти при Торецькій РЕІ 
створена бібліотека-музей природи рід-
ного краю. У музеї виставлені природні 
експонати, бібліотека екологічної літе-
ратури. Також демонструються природ-
ні сюжети за допомогою відеотехніки. 

З метою поліпшення взаємодії з гро-

мадкістю Торецька РЕЇ активно працює 
зі спортивним екоцентром “Святогор” та 
секція туризму Центра дитячої творчості 
(м. Костянтинівка).

На питання «Що ви вважаєте голо-
вним джерелом забруднення міста? 
Чи бачите ви розв’язок цієї пробле-
ми? Який самий?» отримані досить ці-
каві відповіді:

І. На мою думку, по-перше, це заводи, 
а точніше їх токсичні викиди. Не мен-
ше забруднюють І бомжі, розриваючи 
сміття на смітниках. Розв’язок полягає у 
тому, щоб ставити очисні споруди і ство-
рити загальне приміщення для людей, 
які не мають де жити.

2. По-перше це підприємства, треба 
ставити очисні споруди. По-друге транс-
порт, краще їздити на чистому паливі. 
Сміття не менш важливе, треба створю-
вати баки для роздільного сміття і про-
водити вчасно утилізацію. Також треба 
уважно слідкувати за фільтрацією води. 
Дуже погано вплинули радіоактивні за-
лежи біля району «Красный октябрь ».

З. Я вважаю, що усе це через бай-
дужість людей, доти доки населення не 
зрозуміє і не змінне поведінку, і не буде 
потрібне фінансування то й розмови не 
може бути про чисте місто.

4. Одним з найпоширеніших джерел 
це дрібне сміття. Рішення полягає в по-
ведінці людей, у їхній совісті.

5. На мою думку, просто склався та-
кий менталітет людей. Якщо чесно, то я 
не бачу рішення. Можливо робити рек-
ламу, закликаючи людей до чистоти,

6. Не зважаючи, що заводів стало 
менше, все ж таки вони дуже впливають 
на забруднення в першу чергу атмосфе-
ри. Сама я не багато, що можу, але мож-
на звернутися до людей, які мають пря-
ме відношення до цього питання, і які 
можуть вплинути на це. 

Шокуючі знахідки біля території 
заводу «Красньй Октябрь». Авжеж, 
тепер коли, всі жителі Костянтинівки і 
району отримали назву «потрапивші у 
зону радіаційной аварії», нас всіх мож-
на назвати тим чи інакшим чином пос-
традавшими від радіації. Як мінімум ми 
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відчуваємо хвилювання за здоров’я своє 
й своїх рідних. Но є й потерпівши. До них 
треба віднести людей, потрапивших у 
зону радіаційного випромінювання. Це 
спеціалісти, приймавші участь у лікві-
дації надзвичайної ситуації, а також ба-
гато інших людей, які проходили по за-
раженій території, тримавши там скот, 
рибачивши, бомжи, шукавши метал се-
ред сміття тощо. «Радіаційні могильни-
ки» були знайдені випадково. До складу 
знахідки входили одні з найнебезпеч-
ніших радіаційних елементів, такі як, 
Цезій-137. Міське управління вчасно 
надало допомогу по видаленню знахід-
ки. Протягом декількох діб працювали 
машини пожежної безпеки, швидкої до-
помоги, МЧС та інші служби. Навколо 
радіаційної території стояла охорона, 
яка слідкувала, щоб ніхто не ходив і не 
їздив по території. Експерти вважають, 
що скоріш усього, причиною такого 
«сміття», є нелегальні відходи, якогось 
підприємства, яке бажало зекономити 
на здоров’ї населення. Але точної кінце-
вої причині поки що не знайдено, слідс-
тво триває.

Попередня експертиза, проведена в 
Києві Інститутом ядерних досліджень 
Національної академії наук України, 
підтвердила результати вимірів радіо-
активної плями на кордоні Костянтинів-
ки, встановлених обласними фахівців-
радіологів. Рівень радіації складає дійсно 
близько 700 тисяч мікрорентген на го-
дину (0,7 рентген на годину при нормі 0, 
000025 рентген), а територія заражена 
цезієм-137. Альфа й нейтронне випромі-
нення відсутні. 

З 7 травня фахівці інституту присту-
пили до проведення повного радіохіміч-
ного аналізу проб, який буде продов-
жаться три тижні. Тільки після цього 
буде зроблено остаточне висновок про 
джерело забруднення. 

Причини та джерела забруднення, 
необхідні для розслідування криміналь-
ної справи, повинні показати радіохімі-
ческіе аналізи через три тижні. Фахівці 
з Державного Комітету ядерного регулю-
вання, з огляду на те, що виявлений тіль-

ки цезій-137 такого рівня, схиляються до 
думки, що це, швидше за все, елементи 
контрольно-вимірювальних приладів. 
Вони використовуються в технологіях 
багатьох підприємств Донецької області. 
Загальна кількість таких приладів тех-
нологічного контролю – 661. 

Надзвичайна ситуація під Константі-
новкой, яку вже більше року не можуть 
ліквідувати, показала всю нерастороп-
ность існуючої бюрократичної системи 
ліквідації подібних аварій. Ще більш по-
казовим і нелюдського, виглядає рішен-
ня про засипки шлаком та залишення 
на місці радіоактивних відходів, рівень 
радіації яких в три рази перевищує до-
пустиму норму, тобто 100 і менш мікро-
рентген на годину. 

Однак, нас, місцевих жителів, крім 
очищення території, хвилюють не менш 
важливі питання: 1. Чи є дане забруд-
нення одиничним? 2. Куди багато років 
вивозили радіоактивні речовини, ви-
явлені на численних підприємствах з 
прийому та переробки брухту чорних 
і кольорових металів? 3. Чи можемо ми 
бути впевненими, що пісок, привезений 
з кар’єрів для дитячих пісочниць, чорно-
зем для скверів та інших місць масового 
користування не взяті з подібних неза-
конних ядерних могильників, що місця 
випасу худоби не входять до радіоактив-
них зону і т.п.? 

Радіація в Константіновке – не надов-
го, а назавжди ... Більше місяця пройш-
ло з дня оголошення про те, що прий-
нято рішення про підвищення статусу 
надзвичайної ситуації з об’єктового на 
регіональний і виділення 19 мільйонів 
гривень на ліквідацію НС, але що стало-
ся далі, і відбувається зараз – повне мов-
чання. Нагадаємо те, про що говорили 
неодноразово, але чого вперто не бажа-
ють чути ні служба безпеки, ні правоохо-
ронні органи. Під Константіновкой був 
створений несанкціонований могильник 
радіоактивних речовин. Створено нав-
мисне. Перед в’їздом на місце поховання, 
везущій радіацію транспорт обов’язково 
проходив пост-контроль через охорон-
ця і спеціально встановлений для цього 
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шлагбаум. Потім, так само навмисне, всі 
радіоактивні речовини акуратно засипа-
ли зверху шлаками, глиною та іншими 
прилеглими відходами, розташованими 
на промполігоне. 

Природно, виникає головне питання: 
звідки ж могла взятися ця радіація? 

Але для початку потрібно відповісти 
на інше питання, – куди подівся радіоак-
тивні речовини (перш за все, брухт коль-
орового і чорного металу), які привозили 
і здавали на підприємства, що мають 
ліцензію для переробки цього брухту? 
Адже тільки зараз в Константіновке та-
ких 17. І, практично, всі вони в останні 
роки користуються дозіметрамі при пе-
ревірці, що надходить металу. 

«Нуль» – таку відповідь офіційно дала 
нам санстанція на запитання, скільки 
ж радіоактивних речовин при прийомі 
брухту було виявлено за всю сучасну іс-
торію міста. Але як таке може бути, якщо 
повним ходом в Константіновку везли і 
везуть, наприклад, що були у вжитку, що 
захищають від радіації свинцеві щити, 
встановлені в місцях роботи контроль-
но-вимірювальних приладів, що діють 
на радіоактивні ізотопи і тому подібне? 
Як таке може бути, якщо тільки за перше 
півріччя 2007 року в Донецькій області 
на таких же пунктах прийому метале-
вого брухту виявлено близько 21 тонни 
радіоактивних речовин? Такого бути не 
може. І це підтверджує радіація, захова-
ну в незаконному могильнику. 

Якщо радіоактивні речовини вивози-
ли в цей кар’єр, то де гарантія, що їх не 
вивозять в інші? Що, наприклад, вони 
не потрапляють в піщані кар’єри в Сте-
пановку, звідки місто бере пісок для пар-
ків, цвинтарів і дитячих майданчиків. 

Тому, висновок напрошується сам со-
бою – ВОНИ ЗРАДИЛИ НАС І НАШИХ ДІ-
ТЕЙ, ЗНЕХТУВАЛИ СВОЇМИ БЛИЗЬКИ-
МИ.

Висновок. Прослідивши екологічну 
ситуацію, що склалася в місті, за допомо-
гою таких методів як спостерігання, ма-
тематичний, моніторингові досліджен-
ня, архівні данні минулих років, можемо 

сказати, що екологія продовжує залиша-
тися складною. Викиди в атмосферне 
повітря по зрівнянню з 2004 р. зменши-
лись по м.Костянтинівка зменшились 
на 212 т. Кількість викидів в атмосфер-
не повітря залежить від економічної си-
туації в місті Костянтинівка. Щорічно 
спостерігається зменшення кількості 
скинутих в водні об’єкти зворотних вод 
від підприємств та комунальних госпо-
дарств. На наступний рік збільшення 
викидів в атмосферне повітря та об’ємів 
скидів забруднюючих речовин в водні 
об’єкти не передбачається. Зменшуєть-
ся щорічно і кількість утворення відходів 
виробництва. Але зростає кількість від-
ходів, утворенних в результаті зруйну-
вання недіючих підприємств та об’єктів 
соцкультбиту. Звалища твердих побуто-
вих відходів міста Костянтинівка, міське 
промислове звалище м.Костянтинівка 
не відповідають санітарним та екологіч-
ним вимогам. Особливо складна ситу-
ація склалася на звалищі промвідходів 
м.Костянтишвка в б.Клебша. Потре-
бується проведення негайних заходів по 
поліпшенню екологічного стану середо-
вища в зоні впливу звалища та прове-
дення його реконструкції. В результаті 
промислової діяльності підприємств 
чорної та кольорової металургії, хімічної 
промисловості грунти м.Костянтинівка 
значно забруднені важкими металами.

Так, як житель цього міста, не можу 
байдужо ставитись до екологічного ста-
ну навколишнього середовища. Ми вив-
чали й будемо продовжувати вивчати це 
питання. Можливо в майбутньому, після 
школи, продовжу свою працю в еколо-
гічній службі і оберу це, як діло життя. 
Адже людина повинна сама робити своє 
місто кращим, а не чекати, що це хтось 
зробить за неї.
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Людство приділяє все більше уваги 
екологічному виробництву, еколо-
гічним технологіям та екологічним 

продуктам. На Херсонщині розвинене 
землеробство, в особливості дачні госпо-
дарства. Великим попитом користують-
ся зелені насадження в будівлях, квітни-
карство, тепличні господарства. Є багато 
технологічних розробок і пристосувань 
для підсобних господарств в тому числі 
для землеробства. З кожним роком підви-
щується культура землеробства.

Є необхідність в простих доступних 
приладах для контролю рівня вологості у 
ґрунті. Ми знаємо, що своєчасне забезпе-
чення нормативною кількістю вологи дає 
високі врожаї, приріст рослин і т.д. рос-
лин.

У зв’язку з цим виникла ідея розробити 
простий , екологічний, надійний, недоро-
гий прилад для контролю рівня вологості 
у ґрунті. Проведений аналіз існуючих 
приладів показав, що всі вони дорогі та 
не завжди доступні населенню , особливо 
пенсіонерам, потребують штучних дже-
рел живлення і тому не завжди надійні. 
Наприклад ВПҐ-1 (ИПП-1), Sutron (США), 
які дуже рідко реагують на зменшення 
сили струму постійних електричних еле-
ментів , а також на структуру досліджува-
них матеріалів.

 Тому я вирішив сконструювати при-
лад без допоміжних джерел струму, про-
стий та надійний в експлуатації. 

Датчик контролю вологості у ґрунті.
Будова пристрою. Датчик складаєть-

ся з латунної трубки, що є його корпусом, 
стержня з оцинкованої проволоки. Дві 
єбонитові втулки ізолюють латунну труб-
ку від оцинкованого стержня. Стержень 
та латунна трубка з’єднані провідниками 
з датчиком та індикатором.

Принцип дії. Принцип дії цього датчи-
ка можна порівняти з роботою найпро-
стішого джерела струму з гальванічним 
елементом. Латунна трубка та оцинкова-
ний стержень датчика є електродами, які 
погружають у вологий грунт. У ґрунті іс-
нує певна концентрація солей та кислот. 
Унаслідок хімічної реакції у ґрунті прохо-
дить розділення заряджених частин на 
позитивні та негативні, тобто у ланцюзі 
пристрою виникає електричний струм.

При з’єднанні електродів провідником, 
під дією електричного поля вільні елект-
рони прийдуть до упорядкованого руху. 
Стрілка нашого пристрою при відхиленні 
буде фіксувати певне значення сили стру-
му.

Чим вище рівень концентрації солей 
та кислот у ґрунті , вище температура 
тим більше буде відхилятися стрілка ін-
дикатора. А на різних ділянках ця кон-
центрація може бути різною, тобто при 
однаковій кількості води у ґрунті показ-
ники пристрою можуть бути різні. Тому 
даний датчик можна використовувати у 
конкретних випадках – на певних скла-
дах грунту для контролю вологості ґрунту 
.Для цього необхідно адаптувати шкалу 
пристрою датчика для вимірювання по-
казників вологості через розрахунковий 
коефіцієнт. Наприклад, пристрій можна 
використовувати на дачній ділянці. Так 
як дачні ділянки невеликі, то ми можемо 
переконатися, що концентрація солей та 
кислот однакова. Чим більше полита ді-
лянка, тим показники пристрою будуть 
вище, а з часом по мірі випаровування во-
логи стрілка індикатора буде рухатися до 
нуля. Також цей пристрій можна підклю-
чити до автоматичної системи поливу. 
Датчик буде подавати сигнал про виклю-
чення та включення системи поливу.

Таким чином можна регулювати воло-

РОЗРОБКА, ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЛАДУ 
ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ В ҐРУНТІ

Філатов Євген, 
10 клас Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
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гість грунту у вазонах кімнатних рослин, 
які вимогливі до певного рівня вологості 
грунту.

Експериментальна частина. Перед 
тим, як проводити експеримент потрібно 
визначити и такі поняття , як то: волога; 
абсолютна волога; відносна волога. 

Абсолютна волога – це відношення 
маси вологи , яка знаходиться в даному 
об’ємі ґрунту до маси абсолютно сухого 
ґрунту в процентах.

Відносна волога – це відношення маси 
вологи , яка знаходиться в ґрунті , до маси 
ґрунту у вологому стані в процентах.

 Волога ґрунту W знаходиться мето-
дом висушування . Пробу ґрунту заданого 
об’єму масою (m1 ) висушують до постій-
ної маси (m2) .Коли після зважувань маса 
не змінюється. , то можна найти вологість 
грунту по формулі: 
        m1–m2

W=                        x 100%
             m2

 Позитивна сторона цього методу – до-
сить точне визначення вологи у грунті 
незалежно від її кількості, недолік – цей 
процес довгий за часом (12–24 години) і 
потребує сушильних шаф та специфічно-
го обладнання і т.д.

 Слід пам’ятати, що ще існує метод 
визначення кількості вологи у ґрунті при-
ладом – електровольтметром, котрий (ме-
тод) заснований на зміні електропровід-
ності ґрунту в залежності від кількості в 
ньому вологи .

Експеримент №1. В сушильній шафі 
або на батареї центрального опалення 
висушуємо ґрунт, аналогічний тому, який 
ми хочемо потім визначити (в горщиках 
з квітами, дачний, або інший). Після пос-
тійних зважувань впевнимось, що маса 
ґрунту вже не змінюється. Потім беремо 
ґрунт масою в 1 кг – це в нас буде абсолют-
но сухий грунт та позначимо його симво-
лом m.

Експеримент №2. Добавимо в ґрунт 
(бажано дистильовану або дощову) масою 
10г і проведемо заміри нашим приладом 
і відмітимо положення стрілки. Визначи-
мо вологу по формулі :

m2=m1+10г; m1=1000г; 

m2 = 1000 г + 10 г = 1010 г
Визначимо вологість за формулою:

       m1 – m2

 W=                       x 100%
            m2

 
             m1 – m2+10

W1=                             x 100% = 1%
         m2

Вологість грунту=1%

Експеримент №3. Добавимо в грунт 
воду масою 100 . Тоді: 
     100

W2 =                    x 100%  = 10%
    1000

вологість ґрунту 10%
В експериментах №3,4 добавляємо 

в грунт воду масою 500г води. За тією ж 
схемою розрахунку одержуємо вологість 
ґрунту 50%.

Слід пам’ятати, що в кожному експе-
рименті ми добавляємо воду в абсолютно 
сухий ґрунт (m), або добавляємо кількість 
води до грунту, який ми використовуємо в 
попередніх експериментах таку, що маса 
буде відповідати сумарній. Наприклад: 
в експерименті №1 –10г; в експерименті 
№2 – 90 г, що дасть 10+90=100г; в експе-
рименті №3 – 400г, що дасть 100+400=500 
г. Завдяки цьому методу ми можемо з 
будь-якою точністю розмітити шкалу на 
приладі.

Змінюючи склад грунту (кімнатний, 
дачний і т.п.) ми зможемо для кожного 
виду підготувати свою шкалу.

З довідкової літератури ми знаємо, 
яка волога повинна бути у відповідних 
рослин. Тому ми можемо легко з заданою 
точністю контролювати склад вологи в 
конкретному ґрунті незалежно від його 
хімічного складу.

Такий прилад ми застосовували при 
замірах вологи в кімнатних рослинах (ди-
вись рисунок).

Плануються дуже цікаві експерименти 
з продуктами, адже ми знаємо, що в одно-
му сорті овочів або фруктів приблизно од-
наковий хімічний склад речовин, тому ми 
можемо контролювати кількість нітратів 
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у них. Адже при присутності солей NO3 
показники дуже чуттєво відрізнятися від 
показників отриманих від не оброблени-
ми нітратами продуктів, але це вже пред-
мет наших подальших досліджень. 

Висновки. У цій роботі були розглянуті 
вже існуючі прилади для вимірюванню 
вологості в ґрунті, були оцінені їх недолі-
ки. Ми розробили прилад власної конс-
трукції , який працює беззовніх джерел 
живлення, досить надійний та недорогий. 
Прилад може мати широкий спектр вико-
ристання. Простота будови та методика 
використання дає можливість застосову-
вати прилад усім верствам населення під 
час вирощування сільськогосподарської 
продукції.

 Перспектива подальших наукових до-
сліджень і розширення форм застосуван-
ня приладу дуже широка. Певний інтерес 
являє екологічна сторона експлуатації 
приладу. 
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Історія розвитку сільського господарс-
тва характеризується головним чином 
прагненням одержати як можна більш 

високий врожай культивуючих рослин. 
При цьому інтенсифікації сільськогоспо-
дарського виробництва супроводжується 
збільшенням витрати енергії, паливних 
матеріалів. Додаткову енергію викорис-
товують для обробки ґрунтів, посівів сіль-
ськогосподарських культур, збирання 
врожаю. Багато енергії у виробництві 
добрив і пестицидів, використовуваних 
для зниження втрат врожаю польових 
культур[2].

Одержання повноцінного врожаю ба-
гато в чому залежить від якості посівно-
го матеріалу, тому обробка насіння перед 
посівом є однієї з важливих передумов 
рентабельного виробництва сільськогос-
подарських культур.

Насіння несуть у собі значну кількість 
енергії, що робить їх дуже привабливими 
для різних видів збудників інфекційних 
хвороб. Для знищення насінної інфляції 
насіння перед посівом піддають терміч-
ній обробці чи протруюють їх фунгіцида-
ми[1].

Прогрів насіння активним вентилю-
ванням застосовується для активізації в 
них зростання процесів, час циклу скла-
дає від 2 до 72 ч і більше.

Однак ці способи передпосівної оброб-
ки насіння, через тривалість процесу і його 
енергоємності, не можуть відповідати ви-
могам сучасного сільськогосподарського 
виробництва. Застосування протруйни-
ків при обробці насіння перед посівом і 
внесення великої кількості мінеральних 
добрив приводить до негативних наслід-
ків у сільськогосподарських екосистемах. 
До того ж у сільському господарстві гро-
шові, і матеріальні ресурси були і залиша-

ються обмеженими.
У зв’язку з переходом країни до ринко-

вої економіки і систематичною зміною цін 
на матеріали і послуги, актуальним стає 
застосування ресурсозберігаючих тех-
нологій, що дозволяють при мінімально 
можливих витратах праці і засобів одер-
жувати необхідний врожай.

Один зі способів рішення даної задачі 
– підвищення якості посівного матеріалу 
за допомогою впливу на насіння фізични-
ми факторами. Для цього в сільськогоспо-
дарській практиці використовують різно-
манітні приклади передпосівної обробки 
насінь – обігрівши, замочування, вплив 
електричних, магнітних і інших полів.

При виборі культури враховувався і 
комерційний інтерес. Диня, кавун, гарбуз 
відноситься до баштанних культур і в них 
міститься підвищений зміст цукру.

Експериментальна частина
Об’єкти дослідження. Для обробки 

були використані насіння баштанних 
культур: 

1. диня (Сucumis melo): Тітовка (ран-
ня), Інея (середня), Берегиня (середньо 
рання.),

2. кавун: Скарб (середньо ранні), Зо-
ряний (середній), Північне сяйво (ран-
ній), 

3. гарбуз: Український багатоплід-
ний (Cucurbita pаpo L.), Ждана (Cucurbita 
maxima Duck.), Валок (Cucurbita maxima 
Duck.).

Методи проведення експерименту. 
Насіння врожаю 2007р. надано Дніпро-
петровським науково-дослідним центром 
Інституту овочівництва і баштанництва 
Української аграрної академії наук. На-
сіння відбиралися по 120 штук у кожній 
партії:

ЕЛЕКТРОЛІЗ ВОДИ ЯК ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИЙ МЕТОД ЗБІЛЬШЕННЯ 
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ БАШТАННИХ КУЛЬТУР

Кондратюк Тетяна, 
11 клас  Хіміко-екологічного ліцею, Дніпропетровськ
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40 шт. – польові іспити, 40 шт. – аналіз 
на схожість і енергію росту; 40 шт. – аналіз 
на наявність спор фітопатогенних гри-
бів.

Насіння одного сорту ділили на 6 пар-
тій. 3 контрольні партії:

1 партія – сухий контроль (не оброб-
лені насіння);

2 партія – вологий контроль №1 (замо-
чування в дистильованій воді),

3 партія – вологий контроль №2 (замо-
чування в K2SO4, у якому проводилися до-
сліди).

Партії 4,5,6 піддавалися електролізу 
зі струмом різної величини в анодній ка-
мері диафрагменного електролізера з не-
розчинним анодом, у розчині K2SO4 (як 
добриво) з концентрацією 100г/л.

Електролізер горизонтального типу 
з розділеними діафрагмою катодним і 
анодним просторами. Катод – Ni, А – ТДМА 
(титан диоксидно – марганцевий анод). 
Вихід кисню збоку через випускні трубки, 
а вихід водню зверху. 

Збірка апарата. На нижню частину 
(анод) клали відлічену партію насіння, 
потім на насіння клали сітку, що запобі-
гало потраплянню насіння у трубки для 
відводу кисню. Після клали гумову про-
кладку, а на неї діафрагму і накривали 
кришкою електролізера. Після нижня і 
верхня частина були стиснуті болтами.

Робочий розчин для проведення експе-
рименту готувався з K2SO4. Було прийня-
те рішення використовувати не хімічний 
реактив, а сульфат калію як добриво.

Насіння були оброблені в електролізері 
струмами 2А, 4А та 6А в продовженні од-
нієї години.

 Контрольні партії – суха і вологі (№1, 
№2), замочувалися на той же самий час.

Під час обробки в електролізері мож-
ливе протікання таких реакцій реакції:

К: (s 2H2O +2  H2
+ + 2ОН-

A: (s) 2H2O –4e  O2 + 4H+

 Окислювачі, що утворяться, (різні ак-
тивні форми кисню), з одного боку, будуть 
знищувати на поверхні насіння спори 
патогенних грибів, і з іншого боку, акти-
вувати зародки насіння – за аналогією з 
барботуванням повітрям.

Методи вивчення процесу обробки. 
Після обробки насіння, електроліт зли-
вався і вимірювалася температура розчи-
ну (за допомогою ртутного термометра ), 
рН. Після цього апарат розбирався, насін-
ня промивалися дистильованою водою і 
сушилися до повітряно-сухого стану. Апа-
рат промивали і сушили.

Методи вивчення обробленого насіння. 
Частина насіння після обробки візуаль-
но вивчалися за допомогою бінокулярної 
лупи МБС-9 для визначення впливу об-
робки на поверхню насіння. 40 насінин з 
кожної партії піддавали визначенню схо-
жості й енергії росту. Аналіз проводився 
по методиках ДСТУ в Дніпропетровській 
державній насінній інспекції. Ще 40 насі-
нин проводився аналіз на наявність спор 
фітопатогенних грибів як на поверхні на-
сіння. Аналіз був проведений у Карантин-
ній лабораторії Дніпропетровської каран-
тинної інспекції.

Польові іспити проводилися в Дніпро-
петровськом науково-дослідному центрі 
IОБ УААН за стандартною технологією 
вирощування з троєкратним повтором. 
Насіння вирощували на одному полі.

Результати і їхнє обговорення. В ре-
зультаті використання для приготуван-
ня робочого електроліта, покупне добри-
во «сульфат калія», який містив домішку. 
В аноді утворювався сильний окисник 
– аніон. І тому після обробки було вияв-
лено протравлення поверхні насіння при 
спостереженні через бінокулярну лупу 
МБС – 9. Для дині було виявлено якісне 
зменшення товщини насіння, що напев-
но зв’язано з зменшенням вмісту води. 

Визначення схожості та енергії росту, 
таблиця №1.

Виявлено, що як замочування в ро-
бочому розчині, так і електрохімічна об-
робка приводить до деякого зниження 
в схожості та енергії росту. Особливо це 
виявлено для дині. Можливо цей ефект 
пов’язаний з недоліками методики: при 
проростанні на вологому фільтрованому 
папері утворюється концентрований роз-
чин K2SO4. Який за рахунок осмотично-
го ефекту пригнічує ріст. Чітко це явище 
вивчено для насіння дині. 
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Польові випробування. 

На результати польових випробувань 
вплинули несприятливі погодні умови. 

Кавун – погодний чинник вплинув на 
відсутність однозначного ефекта впливу 
обробки на насіння кавуна усіх трьох сор-
тів.

Диня – результати для Титівки вияви-
лися найбільш виражені. А для Берегині 
і Інеї невелика різниця врожаю між об-
робленими насіннями і необробленим, 
ймовірний вплив погодного фактора. 
Підвищення врожайності після обробки 
насіння (відносно сухого контролю).

Тітовка струм 2А.  59,96% 4А.  53,37%
Так ми бачимо, що при малих стру-

мах врожайність збільшилася, а при ви-
соких струмах спостерігається пригноб-
лення. Для Тітовки також були проведені 
біохімічні аналізи . Які показали, що при 
струмі 4А солодкість дині складає 696,5 
(за індексом Ріхтера). Тоді як для сухо-
го контролю, індекс Ріхтера дорівнює 

494,25. Тобто солодкість дині збільши-
лася на 40,9%. Звертає увагу змінена 
структура цукрів (загальний вміст глю-
кози зменшується на –76%, а фруктози 
збільшується 163%). Можливо, це вказує 
на дію на внутрішньоклітинну структу-
ру і процеси. Підвищення струму приво-
дить до погіршення параметрів (солод-
кості і змісту вітаміну С). Імовірно, йде 
пригнічення. 

Гарбуз – сорти Український багатоплід-
ний, Ждана – при середніх струмах пока-
зали збільшення врожаю (результат сто-
совно сухого контролю)

Ждана: струм 4А 21,47%   
Український багатоплідний: струм 6А     

16,06%.
На сорт Валок дії не виявлено. Для 

сорта Ждана. Підвищення струму веде до 
зниження врожайності. Імовірно, йде при 
гноблення.

Для сортів Ждана та Укр. багатоплід-

Гарбуз Ждана (Cucurbita maxima Duck.)

* – відносно партії №1 (сухий контроль),
** – відносно партії №2 (вологий контроль №1 – замочування в дистильованій воді),
*** – відносно партії №3 (вологий контроль №2 – замочування в робочому розчині).
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ний. Збільшення врожайності (при опти-
мальних струмах) зумовлюється підви-
щенням продуктивності та середньої 
межі плодів. 

Індекс Ріхтера – є індексом солодкості 
продуктів харчування. Визначається як 
сума вмісту глюкози, фруктози та саха-
рози помножених на їх емпіричні коефи-

Гарбуз  Український багатоплідний (Сuсurbіtа раро L.)

Гарбуз Валок (Сuсurbіtа maxima Duck.)

Біохімічний аналіз дині Тіточки
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ціенти солодкості.
До цукру
Фруктоза   200
Глюкоза   100
Сахароза   140
Індекс Ріхтера = Σвміт цукру% * К 

цукру 

Висновки.
1. Вперше запропоновано елект-

рохімічний метод обробки насіння баш-
танних культур в анодній камері діафрагм 

енного електролізера.
2. Аноліт після обробки мав темпе-

ратуру від 16° до 42°, рН від 1.99 до 2.46. 
В зв’язку з використанням для протрую-
вання електроліт «калій сульфат» як доб-
рива, а не, як хімічні речовини.

3. Візуальним спостереженням ви-
явлено розтравлювання поверхні насін-
ня. Імовірно під дією анодно генерованих 
окисників.

4. польовими випробуваннями вияв-
лено:

«Вивчення електрохімічної обработки насіння» 9 сортів по 6 партій = 54 зразок

Результати дослiджень Диня Тiтовка
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а) для ранньо стиглої дині Тіточка. 
Після обробки струмом 4А врожайність 
збільшилася на 53.3 % (відносного конт-
ролю); а за Індексом Ріхтера (солодкість 
плодів) зросла з 494.6 (сухий контроль) до 
696.5 (електрохімічна обробка при струмі 
4А), що складає 40.9%,

 б) для гарбузів сорту Ждана (4А) та Укр. 
багатоплідний (6А) врожайність збільши-
лася на 21.47% (Ждана) та 16.06% (Укр. 
багатоплідний) відповідно.

5. Якісно виявлено зменшення кіль-
кості фітопатогенних грибів на поверхні 
насіння.
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Одним з найнебезпечніших видів 
забруднення Світового океану є 
нафта. У зв’язку з розширенням 

використання нафти та нафтопродук-
тів у світовому господарстві велика їхня 
кількість потрапляє в океани, моря, ріки, 
озера. В нинішній час чверть Світового 
океану покрита нафтою. На шельфі видо-
бувається майже 30 % всієї нафти, сотні 
мільйонів тонн її перевозиться морським 
шляхом, на якому щорічно загублюється 
не менше 1 % нафти, тобто 5-10 млн. тонн. 
Нафта володіє спроможністю покривати 
тонкою плівкою величезні ділянки вод-
ної поверхні. Нафтова плівка на поверхні 
океанів та морів порушує обмін енергією, 
теплом, вологою й газами між океаном та 
атмосферою. Від нафти щорічно гине ба-
гато птахів, планктон та ін. 

Мета роботи полягала в дослідженні 
сорбентів на основі рослинних відходів 
(подрібненого соняшникового, гречаного 
та рисового лушпиння) для очищення по-
верхневих вод від нафтопродуктів. Вико-

ристання багатотоннажних відходів пе-
реробної, олійно-жирової промисловості 
є перспективним для отримання нового, 
дешевого і ефективного сорбенту, що доз-
волить підвищити екологічну безпеку во-
доймища.

Механічна деструкція рослинних від-
ходів була проведена на дезінтеграторі 
ДЕЗІ-15 до ступені подрібнення 0,05-3мм. 
Для проведення експерименту в ємність з 
водою діаметром 30 см нанесли 10 г на-
фти щільністю 0,870 г/см3. Площа плями 
нафти склала 110 см2. 

Сорбент (подрібнене рисове лушпин-
ня) дисперсністю 0,3-3,0 мм нанесли на 
нафтову пляму. Відбулося стовщення на-
фтової плівки і скорочення її площі в 1,5 
рази.

Для повного видалення нафти нанес-
ли 5 г подрібненого рисового лушпиння. 
Густу масу, що утворилась, видалили ме-
ханічним способом (рис. 1).

Результати дослідів при обробці на-
фтової плями сорбентом у кількості 40%, 

ОЧИСТКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ВІД НАФТИ ТА 
НАФТОПРОДУКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СОРБЕНТІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ
Є. Бондаренко, 

учениця комунального навчального закладу Хіміко-екологічний ліцей 
м. Дніпропетровська

SORBANT CLEANING OF THE OIL-POLLUTED WATER SURFACES BY THE 
MEANS OF WASTE PLANT

E .Bondarenko 
The communal educational establishment 

The Dnepropetrovsk chemical-ecological lyceum

The present scientific-research work relates to the methods of adsorption cleaning of water 
surfaces, polluted by oil and oil products. The wastes of food and oil-fatty industry were 
explored. Sunflower, buckwheat and rice shells preliminary were grounded up to the particles 
0,05 –3,0 мм. The high degree of cleaning of water from an oil was at the correlation sorbant 
:oil = 0,5:1. The use of the cheap sorbant allows for a 99 % cleaning of water surfaces with a 
capacity ranging from 2 to 2,5 g of petroleum products for 1 g of sorbant. 2 tonnes of oil it is 
possible to get with 1 tonne of sorbant.
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50%, 60% від маси нафти приведені в таб-
лиці.

Ступінь очищення поверхневих вод 
від нафти та нафтопродуктів при засто-
суванні сорбенту на основі соняшнико-
вого лушпиння (дисперсність 0,3-3,0 мм, 
відношення маси сорбенту до маси нафти 
1:2) складає 99,2 %.

Концентрацію нафти у воді після сор-
бційного очищення визначили гравімет-
ричним методом, перевагою якого є те, що 
не потрібно застосування стандартних 
порівняльних розчинів і, отже, виходять 
точні результати незалежно від частково-

го складу нафтопродуктів 
в аналізованій пробі.

Частки соняшниково-
го, гречаного та рисового 
лушпиння дисперсністю 
0,3-3,0 мм містять від-
криті поверхневі пори, 
що змочуються вуглево-
дами нафти і утримують 
їх, внутрішні закриті пори 
додають часткам гарну 
плавучість. Лушпиння, 
здрібнена до 0,05–0,3 мм, 
володіє гарною сорбційної 
ємністю, однак незнач-
на кількість внутрішніх 
закритих пір обумовлює 
меншу плавучість у порів-
няні з частками 0,3–3,0 
мм. Зі збільшенням часу 
перебування на воді цієї 

фракції соняшникового, гречаного та ри-
сового лушпиння топлена збільшується. 
Через добу після збору просоченого на-
фтою сорбенту фракції 0,05–0,3 мм спос-
терігалося осідання на дно до 2 % пас-
тообразної маси, відразу після обробки 
нафтової плями сорбентом цієї ж диспер-
сності осідання на дно не спостерігалося.

При використанні сорбентів на основі 
соняшникового, гречаного та рисового 
лушпиння досягається досить високий 
ступінь очищення 96–99 %.

Перевагою й новизною методу очи-
щення водяних поверхонь від |нафтопро-

Рис.1. Видалення просоченого нафтою сорбенту механічним способом

Таблиця
Показники ступеня очищення поверхні води від нафти за допомогою 

подрібненого соняшникового лушпиння
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дуктів є простота способу одержання сор-
бенту - механічна деструкція рослинних 
відходів. На промисловому роздрібнювачі 
марки ОГМ можна одержати за 1 годину 1 
тонну сорбенту, за допомогою якого мож-
на очистити водяну поверхню від 2 тонн 
нафти. Сорбент досить дешевий, у зв’язку 
з чим відпадає необхідність його регене-
рувати, а відразу використовувати просо-
чений нафтою сорбент, як паливо.

Адсорбент можна використовувати 
на автопідприємствах, у яких стічні води 

від мийки машин збираються в відстій-
никах. Регулярне використання сорбен-
ту у відстійниках дозволить ліквідувати 
нафтову плівку, що утворилася в ньому, 
і значно скоротити скидання нафтопро-
дуктів із стічними водами в каналізацію.

Застосування запропонованого засо-
бу очищення з використання здрібнено-
го соняшникового, гречаного та рисового 
лушпиння має важливе значення в рі-
шенні проблем захисту морів і водоймищ 
від забруднення нафтопродуктами.
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