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Вітаю вас з відкриттям Міжнародного конгресу 
„ЕТЕВК-2011“!

Відзначу, що за час свого існування Конгрес пере-
творився на широко відомий в Україні та поза її межа-
ми форум міжнародної ваги, який надає можливість 
спілкування, обміну досвідом і відкриває перед нами 
нові шляхи вирішення одного із найважливіших за-
вдань – забезпечення кожної людини якісною пит-
ною водою.  

Змушений констатувати, що в галузі водопо-
стачання та водовідведення чимало труднощів, на 
вирішення яких український Уряд спрямовує наукові, 
кадрові і фінансові ресурси. Сьогодні триває копітка 
робота з реформування та розвитку водопровідно-
каналізаційного господарства. І першочерговим завданням у цій сфері Урядом 
визначено створення сприятливого інвестиційного клімату, що вимагає від нас 
адаптації вітчизняного законодавства до норм Європейського Союзу. Іншими 
словами – формування зрозумілих і прозорих для кожного інвестора правил гри. 
Нам це вдається, адже завдяки ефективній і вправній політиці Глави держави 
Віктора Януковича, в Україні запанували політична стабільність і злагодже-
на, взаємоузгоджена діяльність всіх гілок влади. Хочу вас запевнити, що двері 
відкриті для кожного, хто здатен працювати на розвиток.

До речі, сьогодні ми завершуємо розробку Загальнодержавної програми 
розвитку та реконструкції централізованих систем водовідведення населених 
пунктів України, на яку покладаємо великі надії і сподіваємося, що її реалізація 
вирішить проблемні питання водовідведення.

Переконаний, сьогоднішній діалог в рамках Конгресу створить дієву осно-
ву для визначення шляхів поліпшення якості питної води, технічного стану 
централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Бажаю всім учасникам Конгресу плідної роботи.

Віце-прем’єр-міністр України – 
Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства                                               Віктор Тихонов

Шановні учасники Конгресу!
Шановні колеги!
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Проблема забезпечення населення України якісною 
питною водою відноситься до найважливіших про-
блем соціального значення, оскільки вона безпосеред-
ньо впливає на стан здоров’я населення і кардинально 
визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки 
регіонів.

Аналіз стану питного водозабезпечення населення 
України показує, що якість питної води із централізованих 
водопровідних систем і рівень її споживання залишається 
незадовільним, а в окремих регіонах ця проблема набула 
кризового характеру.

Не зважаючи на те, що останнім часом у галузі 
активізувалася робота із залучення інвестицій у розви-
ток та реконструкцію систем, загальні показники загалом 
по Україні продовжують погіршуватися. Про це свідчать 
дані державної статистичної звітності, зокрема, 37,1% водопровідних мереж та 34,8% 
каналізаційних колекторів знаходяться у ветхому та аварійному стані і потребують 
заміни. Така ситуація призводить до значного росту аварій, кількість яких сягає  від 
100 до 400 випадків за рік на 100 км трубопроводів, що у десятки разів перевищує 
відповідний показник країн Західної Європи. Нераціональні витрати та втрати питної 
води у зовнішніх мережах у середньому досягли 40,6% від води, відпущеної всім спо-
живачам, і постійно зростають. У 102 населених пунктах України послуги з водопо-
стачання надаються не цілодобово, а за графіками. Майже у 260 населених пунктах 
питна вода за окремими фізико-хімічними показниками не відповідала вимогам чин-
ного стандарту; 4,6 мільйона населення у 261 міському поселенні, а саме у 161 місті та 
100 селищах міського типу, отримує питну воду з місцевих джерел з відхиленнями від 
нормативних вимог за такими показниками: загальна жорсткість, хлориди, сухий за-
лишок, сульфати, фтор, загальне залізо, нітрати, аміак, марганець. Через відсутність 
місцевих джерел значна кількість населених пунктів частково чи повністю спожива-
ють привізну питну воду.

Суттєвого оновлення потребують водопровідні насосні станції, виробнича потужність 
яких у кілька разів перевищує показник фактичного перекачування питної води, що 
призводить до підвищених витрат електроенергії та собівартості процесу подачі води. 
Цілий ряд водозаборів не має необхідних зон санітарної охорони, а на тих, що мають такі 
зони, постійно фіксуються порушення. Водопровідні очисні споруди не відповідають 
наявній ситуації, їх виробнича потужність перевищує обсяги очищення та подачі води. 
Більше 50% споруд потребують негайної реконструкції, удосконалення технологічного 
процесу, обладнання. Вкрай негативно впливає на якість питної води зміна режимів 
роботи систем водозабезпечення, викликане в останні роки різким зменшенням водо-
споживання, що призводить до зменшення швидкості води в трубопроводах, накопи-
чування осадів і забруднень, особливо в тупикових мережах.

Одним із головних факторів, що має негативний вплив на якість води, є скид у 
навколишнє середовище неочищених та недостатньо очищених стічних вод. 34,8% 
каналізаційних колекторів та мереж знаходяться у ветхому та аварійному стані і 
потребують заміни. Щорічно знижується завантаження систем водовідведення. 
Каналізаційні насосні станції у всіх регіонах України потребують суттєвого оновлен-
ня, заміни насосних агрегатів і приведення їх потужності у відповідність з існуючою 
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потребою. Більше 50% споруд потребують негайної реконструкції, удосконалення 
технологічного процесу та обладнання. У більшості населених пунктів каналізаційні 
системи працюють неефективно у зв’язку з гідравлічним перевантаженням або, на-
впаки, низькою завантаженістю споруд, нерівномірним надходженням стічних вод на 
споруди, невідповідністю концентрацій забруднень стічних вод, залповими скидами 
стічних вод у міську каналізацію з перевищенням гранично допустимих концентрацій 
токсичних речовин, порушенням технологічного регламенту експ¬луатації очисних 
споруд, несвоєчасним проведенням поточних і капітальних ремонтів, невідповідністю 
ряду технологічних показників сучасним вимогам, оскільки спо¬руди проектувалися 
та будувалися за скасованими на даний час нормами та правилами.

Кризовим залишається фінансово-економічний стан підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства, які на 01.01.2011 отримали збитки у сумі 652 млн. 
гривень. Одним із основних чинників такого стану справ залишається несвоєчасний 
перегляд тарифів та затвердження їх органами місцевої влади на рівні нижчому, ніж 
витрати на їх надання.

Таким чином, на сьогодні проблему забезпечення населення чистою питною водою 
можна вважати проблемою національної безпеки України.

Як першочергове вирішення нагальних питань якісного водопостачання  для 
регіонів з кризовою екологічною ситуацією, де питна вода не відповідає якісним показ-
никам діючих нормативів, а також для дитячих, шкільних, лікувальних закладів та без-
посередньо для населення в місцях її споживання має бути застосування колективних 
та групових установок очистки, доочистки води для питного призначення.

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства підготовлено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про 
Загальнодержавну програму „Питна вода України  на 2006-2020 роки“, який передбачає 
проведення комплексу заходів, спрямованих на охорону джерел питного водопоста-
чання, раціональне і економне використання питної води, розвиток та реконструкцію 
систем водопідготовки із застосуванням ефективних удосконалених технологій і облад-
нання для забору та підготовки питної води, розробку та доопрацювання нормативно-
правових актів у сфері водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства 
Європейського Союзу, підготовку кадрів, інформування громадськості, а також на роз-
робку та впровадження індивідуальних і групових водоочисних систем  тощо.

Органи місцевого самоврядування Харківської, Миколаївської, Луганської, Київської 
та інших областей вживають конкретні заходи щодо вирішення питання забезпечен-
ня населення якісною питною водою завдяки впровадженню колективних систем доо-
чистки питної води, у тому числі в дошкільних та шкільних закладах освіти, лікарнях 
тощо.

Враховуючи те, що вартість електричної енергії є основною складовою собівартості, 
задача енергозбереження стає першочерговою при здійсненні модернізації системи 
питного водопостачання. Успішне розв’язання цієї проблеми дасть змогу не лише зеко-
номити кошти для інвестування розвитку системи питного водопостачання, а й сприя-
тиме в подальшому зниженню тарифів на питну воду.

З метою створення системного законодавчого регулювання у сфері централізованого 
питного водопостачання та водовідведення Міністерством розроблено та наразі 
опрацьовується відповідно до зауважень міністерств та відомств проект Закону України 
„Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення“. Основними шляхами 
вирішення завдань, спрямованих на забезпечення сталого функціонування та розвит-
ку водопровідно-каналізаційного господарства, є:

- на державному рівні:
створення умов для забезпечення населення послугами водопостачання та • 
водовідведення належних рівня та якості відповідно до національних стандартів;  
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удосконалення системи управління та створення конкурентного середовища • 
шляхом залучення підприємств різних форм власності для експлуатації систем 
централізованого питного водопостачання та водовідведення;
удосконалення нормативно-правової бази;• 
розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на • 
технічне переоснащення підприємств; 
стимулювання енергозбереження на підприємствах, спрямованих на технічне пере-• 
оснащення систем, скорочення втрат питної води та питомих витрат енергетичних 
і матеріальних ресурсів;
фінансування Загальнодержавної Програми „Питна вода України“ на 2006-2020 • 
роки“, інших державних програм;
- на місцевому рівні:

виконання регіональних та місцевих програм щодо забезпечення населення України • 
якісною питною водою відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну про-
граму „Питна вода України“ на 2006-2020 роки“;
проведення інвентаризації та переоцінки комунального майна у сфері водопровідно-• 
каналізаційного  господарства;
проведення водогосподарського та енергетичного аудиту на підприємствах • 
водопровідно-каналізаційного господарства;
розроблення і впровадження стратегічних планів розвитку підприємств водопровідно-• 
каналізаційного господарства;
реалізація заходів щодо зменшення втрат і витрат питної води, приведення • 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води відповідно до  
галузевих;
застосування прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, • 
спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів;
забезпечення запровадження обов’язкового технологічного обліку води на усіх • 
ділянках її добування, транспортування та реалізації споживачам;
забезпечення цілодобового постачання питної води належної якості населенню;• 
вжиття заходів щодо забезпечення 100% рівня оплати за спожиті енергоносії та по-• 
гашення існуючої заборгованості;
залучення інвестицій у розвиток, реконструкцію та технічне переоснащення систем • 
водопостачання та водовідведення.
Узагальнюючи викладене, слід підкреслити, що існуюча ситуація щодо питного 

водопостачання та  якості питної води як в окремих регіонах, так і загалом в України 
вимагає вжиття екстрених заходів, спрямованих на негайне відновлення систем 
централізованого питного водопостачання. Враховуючи, що ця проблема не може 
бути вирішена в короткий термін, а забезпечити населення питної водою гарантованої 
якості необхідно вже сьогодні, одним із шляхів покращення стану водопровідно-
каналізаційного господарства із наявної ситуації може стати застосування локальних 
водоочисних установок. Це дасть змогу забезпечити населення країни якісною пит-
ною водою та розпочати поступову комплексну модернізацію всього водопровідно-
каналізаційного господарства.

Сподіваємось, що наша співпраця дозволить прискорити вирішення згаданих про-
блем та забезпечити незворотність ринкових перетворень у житлово-комунальному 
господарстві. 

Бажаю плідної роботи.

Перший заступник Міністра 
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства                                      Ю.Є. Хіврич
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Централізоване питне водопостачання 
та водовідведення України

Романюк О.М.
Управління водопровідно-каналізаційного господарства

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України

Життя людини в усі часи було тісно пов’язано з водою. Довгий час поверхневі води 
використовували для задоволення питних та гігієнічних потреб людини. Але стабільне 
зростання населення, промислового та сільськогосподарського виробництва призвело 
до активізації господарського використання поверхневих та підземних водних ресурсів. 
Вода має найважливіше значення для сталого розвитку суспільства. Саме тому водні 
ресурси є одним зі стратегічних факторів, які забезпечують функціонування економіки, 
задоволення соціальних, культурно-естетичних і гігієнічних потреб населення, а також 
для нормального існування природи в цілому.

Використання якісної питної води є одним з найважливіших чинників для забез-
печення здоров’я людей і тривалості їх життя. Питання щодо кількості та якості питної 
води є особливо актуальним для України, тому що за показником запасів води наша 
держава знаходиться на передостанньому місці в Європі; до того ж територіально вода 
розподілена нерівномірно. Стан джерел водопостачання та якість питної води безпо-
середньо впливають на здоров’я населення. 

Останнім часом спостерігається загальна нестача, поступове виснаження та зро-
стаюче забруднення джерел прісної води. Серед причин цього явища можна назва-
ти недостатнє очищення стічних вод та промислових відходів, втрату природних 
водозбірних площ, зменшення лісових масивів, варварські методи ведення сільського 
господарства. Вода є незмінним ресурсом для людства та природних екосистем; пово-
дження з водними ресурсами та оптимальний розподіл і використання їх передбача-
ють впровадження стратегій, заходів та удосконалення технологій виробництва.  

Централізована система водопостачання України доволі складний інженерний ком-
плекс, річна продуктивність якого сягає 2 мільярдів кубічних метрів. Значна частина 
споруд цього комплексу відпрацювала нормативний термін і потребує оновлення. За 
час експлуатації систем відбулися суттєві технічні, соціальні, економічні та інші зміни, 
які зумовили пріоритетне відтворення на сучасному світовому рівні систем водопоста-
чання в державі. 

Централізованим питним водопостачанням забезпечено 7546 населених пунктів 
України або 25,3% загальної їх чисельності (29815), з яких забезпечені: усі 459 міст, 771 
селище міського типу, або 87,1% загальної кількості (885) та 6316 сільських населених 
пунктів, або 22,2% загальної кількості (28471). Показник охоплення централізованим 
водопостачанням регіонів України коливається у дуже широких межах. Найбільша 
кількість населених пунктів у регіонах із централізованим водопостачанням:  АР Крим 
– 90,7%, Запорізька – 59,2%, Миколаївська – 45,2%, Донецька – 42,7%, Херсонська – 
40,7%, Київська – 35,4%, Луганська – 34,3% та Волинська – 30,4% області. Інші області 
забезпечені централізованими системами водопостачання менше, ніж на 30%. Най-
менше у розрізі населених пунктів забезпечені Івано-Франківська – 5,5%, Закарпатсь-
ка – 6,2%, Чернівецька – 6,5%, Вінницька – 6,7% та Сумська – 8,5% області. Населення 
м. Києва на 100% забезпечено централізованим питним водопостачанням, м. Севасто-
поля разом з територією Севастопольської міської ради на 98,2%. 

Централізоване питне водопостачання в Україні здійснюється на 30% за рахунок 
використання підземних джерел та на70% – поверхневих вод. Основна частина (понад 
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60%) ресурсів підземних вод зосереджена у північних регіонах України: у Чернігівській, 
Київській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Львівській областях. Найменше 
забезпечені ресурсами підземних вод Чернівецька, Кіровоградська, Миколаївська, 
Івано-Франківська, Житомирська та Одеська області. Найбільша питома вага викори-
стання підземних джерел у системах централізованого водопостачання у Рівненській 
(100%), Волинській (99,9%), Сумській (99,9%), Херсонській (99,7%), Чернігівській (99,3%), 
Тернопільській (98,2%) та Львівській (97,9%) областях. Найменша – у Дніпропетровській 
області (1,6%), м. Севастополі (3,2%), Донецькій області (6,9%), м. Києві (11,2%).

Найбільш проблемною часткою системи водопостачання України є водопровідна 
мережа. Загальна протяжність водопровідних мереж складає 181209,6 км, з яких 
в аварійному та ветхому стані знаходяться 67161,4 км або 37,1%, з них – водоводів – 
51638,2 км, аварійних та ветхих – 16960,3 км або 32,8%, вуличної мережі – 104249,1 км, 
аварійної та ветхої – 40691,2 км або 39,0%, дворової мережі – 25322,3 км, аварійної та 
ветхої – 9509,9 км або 37,6%. Найбільша питома вага ветхих та аварійних водопровідних 
мереж від загальної їх протяжності у Луганській області – 60,1%, м. Севастополі – 
56,3%, АР Крим – 50,5%, Донецькій – 47,6% та Львівській – 45,9% областях; найменша – 
у Волинській – 16,1%, Полтавській – 16,8% та Рівненській – 19,2% областях. Найбільша 
кількість ветхих та аварійних водопровідних мереж у Донецькій області – 11786,1 
км, АР Крим – 7162,9 км, Луганській – 7008,5 км, Дніпропетровській – 6545,2 км та 
Херсонській – 4898,3 км областях. Така ситуація призводить до значного росту аварій, 
кількість яких сягає від 100 до 400 випадків за рік на 100 км трубопроводів, що у десят-
ки разів перевищує відповідний показник країн Західної Європи.

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної 
мережі зокрема, негативно позначається на якості питної води і є причиною вторинного 
її забруднення. Відновлення ефективної працездатності водопровідної мережі вимагає 
трьох чвертей коштів, необхідних для відновлення системи загалом. У разі повільного 
вирішення порушеної проблеми зростатиме відсоток спрацьованих трубопроводів, а 
це, поряд з ускладненням якості надання послуг системами водопостачання та якості 
питної води, зумовлюватиме ще більшу потребу в коштах для їх реновації, що позна-
читься на зростанні тарифу на воду. За умови зменшення продуктивності мережі 
собівартість надаваних послуг зростатиме.

Зі зміною економічної системи господарювання відбулось зниження норм водоспо-
живання, а відтак зменшилась продуктивність очисних споруд, насосних станцій, си-
стем розподілу води. Зменшення продуктивності систем розподілу води, за незмінних 
їх розмірів, зумовлює зростання тривалості перебування в ній води. Тривалість пере-
бування води в системах розподілу зросла більше ніж у два рази, і за прогнозними 
оцінками очікується її зростання. На окремих ділянках тривалість перебування в ній 
води сягає декількох десятків днів. Така зміна параметрів роботи мережі позначається 
на властивості води в ній, змінюється гідравлічний режим роботи мережі, зменшується 
у воді кількість розчиненого кисню, змінюється склад та концентрація домішок, поси-
люються біохімічні процеси. 

Установлена потужність водопроводу склала 24502,1 тис.куб.м/добу, насосних 
станцій І підйому – 32939,2 тис.куб.м/добу, водопровідних очисних споруд – 15217,6 
тис.куб.м/добу. Насосними станціями І підйому піднято 3479703,0 тис.куб.м води або 
9533,4 тис.куб.м/добу, у тому числі підземної – 1041234,0 тис.куб.м (29,9%) або 2852,7 
тис.куб.м/добу. Експлуатаційні запаси розвіданих родовищ в Україні становлять 
15978,5 тис.куб.м/добу. Загальний видобуток питних підземних вод постійно регресує 
і змінився від 8396,0 тис.куб.м/добу в 2001 році до 2852,7 тис.куб.м/добу, що складає 
17,9% до розвіданих експлуатаційних запасів та 34,0% до видобутку в 2001 році. По-
дача питної води склала 4282951,0 тис.куб.м, середньодобова – 11734,1 тис.куб.м/
добу, очищено води на очисних спорудах – 2336584,0 тис.куб.м, або 6401,6 тис.куб.м/
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добу, що склало 54,6% від поданої води у мережу. Фактичне завантаження загаломпо 
державі водопроводу склало 47,9%, насосних станцій І підйому – 28,9%, водопровідних 
очисних споруд – 42,1%. Найменше завантаження водопроводу від установлених ви-
робничих потужностей зафіксовано у Херсонській області – 22,4%, АР Крим – 26,6%, 
Закарпатській – 29,4% та Тернопільській – 29,7% областях; насосних станцій І підйому 
– у Чернівецькій – 15,8%, Херсонській – 19,1%, Полтавській – 21,7% та Одеській – 23,5% 
областях, водопровідних очисних споруд – у Херсонській – 4,9%, Тернопільській – 7,6%, 
Львівській – 17,8% та Луганській – 18,1% областях. Найбільша завантаженість водо-
проводу зафіксована у м. Севастополі – 77,6%, Дніпропетровській – 70,5%, Донецькій 
– 69,1% та Львівській – 17,8% областях; насосних станцій І підйому: у Львівській 
області – 43,8%, м. Севастополі – 43,2%, Харківській – 42,0% та Запорізькій – 39,2% об-
ластях; водопровідних очисних споруд: у м. Севастополі – 55,7%, Харківській – 54,5%, 
Миколаївській – 49,3% та Запорізькій – 49,1% областях. Відпущено води усім спожи-
вачам 3048474,0 тис.куб.м або 8352,0 тис.куб.м/добу, витоки та невраховані витрати 
води в системах водопостачання склали 1234477 тис.куб.м або 40,5% від відпущеної 
води споживачам та 28,8% від поданої води у мережу. 

Найбільший відсоток витоків та неврахованих витрат води при її розподілі від поданої 
води у мережу склав: у м. Севастополі – 50,6%, Чернівецькій – 44,1%, Житомирській 
– 44,1% та Львівській – 40,2% областях, від відпущеної споживачам: м. Севастополі – 
102,6%, Чернівецькій – 78,9%, Житомирській – 78,8% та Львівській – 67,2% областях. 
Витоки та невраховані витрати питної води щорічно зростають. 

Знос основних фондів сягнув 62,2%. Найбільший знос основних фондів у Донецькій 
– 76,6% та Волинській – 74,4% областях, м. Києві – 71,9%, АР Крим – 67,7%, Луганській 
області – 62,3%, м. Севастополі – 62,6% та Херсонській області – 63,8%.  

Четверта частина водопровідних очисних споруд потребує відновлення, кожна п’ята 
насосна станція відпрацювала нормативний термін амортизації. Фактично амортизо-
вано і потребує заміни більше 40% насосних агрегатів.

Середньозважені питомі витрати електроенергії на підйом, очищення, подачу та 
розподіл 1 куб.м питної води по Україні склали 0,90968 кВт.год. Найбільші питомі ви-
трати електроенергії в системах водопостачання склали: у Луганській – 1,74873 кВт.
год/куб.м, Чернівецькій – 1,44587 кВт.год/куб.м, Закарпатській – 1,21131 кВт.год/
куб.м та Харківській – 1,13905 кВт.год/куб.м областях. Найменші питомі витрати 
електроенергії на підйом, очищення, подачу та розподіл 1 куб.м питної води склали: 
у м. Києві – 0,63043 кВт.год/куб.м, Черкаській – 0,66914 кВт.год/куб.м, Запорізькій – 
0,69990 кВт.год/куб.м та Волинській – 0,72367 кВт.год/куб.м областях.

Зміна параметрів роботи мережі негативно позначається на якості води, 
спостерігається повторне її забруднення. Якість води, що потрапляє до споживачів, 
надто відрізняється від якості води, що поступає в мережу. Зміна якості води супровод-
жуються зміною стану мережі, наступають незворотні процеси її руйнування. Пробле-
ма вторинного забруднення води у мережах набуває все більшої гостроти.

Серед основних чинників, які впливають на якість води, що надходить до 
споживачів, є нестабільність вихідної води та неефективні технології її очищення, 
змішування у водопровідній мережі води з різних джерел водопостачання, недотри-
мання технологічних регламентів експлуатації, невідповідність матеріалу труб по-
казникам води, незадовільний технічний стан, надмірні діаметри труб та порушення 
гідравлічних параметрів роботи водопровідної мережі.

Біля 4,6 мільйонів населення у 261 міському поселенні, а саме у 161 місті та 100 
селищах міського типу 25 регіонів держави отримує питну воду з місцевих джерел 
з відхиленням від нормативних вимог за фізико-хімічними показниками: загаль-
на жорсткість, хлориди, сухий залишок, сульфати, фтор, загальне залізо, нітрати, 
аміак, марганець. Найбільша кількість населених пунктів де питна вода не відповідає 
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санітарно-гігієнічним нормативам зафіксовано у Хмельницькій – 27, Запорізькій – 20, 
Донецькій – 17, Житомирській – 17, Луганській – 17 та Чернігівській – 17 областях. У 
містах та селищах міського типу Харківської області та м. Києві питна вода відповідає 
вимогам чинного стандарту.

Хімічні речовини, що містяться у водопровідній воді, можна розподілити за таки-
ми групами: які переважно зустрічаються у природній воді – фтор, залізо, мідь, мар-
ганець, цинк, ртуть, селен, свинець, молібден, нітрати, сірководень; що залишаються 
у воді після реагентної обробки – коагулянти, флокулянти, реагенти, що оберігають 
водопровідні труби від корозії, а також залишковий хлор; які потрапляють у водойми 
зі стічними водами, побутовими та промисловими відходами, поверхневим стоком 
сільськогосподарських угідь; які були оброблені хімічним засобами захисту рослин, 
гербіцидами і мінеральними добривами; які можуть потрапляти у воду з водопровідних 
труб. Усі ці речовини можуть бути небезпечні для здоров’я людини. 

Рівень міді в природній воді досить низький, але використання міді в складових 
водопроводу може значно підвищувати її концентрацію в питній воді. Концентрація 
міді більше 3 мг/л може викликати гостре порушення функції шлунково-кишкового 
тракту. У людей, які перенесли захворювання печінки, наприклад, вірусний гепатит, 
обмін міді порушений, і тривале її споживання з водою може сприяти розвитку цирозу 
печінки. Особливо чутливі до підвищеної концентрації міді у воді немовлята на штучно-
му вигодовуванні. У них ще у дитячому віці при вживанні такої води може розвинути-
ся цироз печінки. Безпечна добова доза міді за рекомендаціями Експертного Комітету 
ВООЗ (Всесвітньої Організації охорони здоров’я) з харчових добавок становить 0,5 мг/
кг маси тіла. Враховуючи цю дозу, була розрахована гранично допустима концентрація 
(далі ГДК) міді в питній воді – 1-2 мг/л.

Залізо – один з основних елементів природної води, в якій його концентрація 
коливається від 0,5 до 50 мг/л. Підвищений вміст заліза у воді додає їй іржавого кольору 
і металевого присмаку, що робить воду непридатною до вживання. Постійне вживання 
води з підвищеним вмістом заліза (більше 0,4 мг/кг маси тіла в день) може призвести до 
розвитку гемохроматозу, тобто відкладенню сполук заліза в органах і тканинах. Дуже 
високі дози заліза у воді можуть бути смертельними. За даними ВООЗ смертельна доза 
заліза, прийнятого внутрішньо, становить від 40 до 250 мг/кг маси тіла. При цьому 
розвивається геморагічний некроз (руйнування) і відшарування ділянок слизової обо-
лонки шлунка. Безпечна добова доза заліза за рекомендаціями Експертного Комітету 
ВООЗ з харчових добавок становить 0,8 мг/кг маси тіла. Враховуючи цю дозу, була роз-
рахована ГДК заліза у питній воді – 0,3 мг/л.

Джерелами у питній воді свинцю можуть бути: свинець, розчинений у природній воді; 
свинець забруднювачів, що потрапляють у природну воду різними шляхами; свинець, 
що міститься у водопровідних трубах. Надходження свинцю з водопроводу залежить 
від багатьох факторів: рН води, жорсткості, тривалості стояння води у водопровідних 
трубах. При вживанні з водою підвищених концентрацій свинцю в залежності від дози 
і часу надходження можуть розвиватися гострі або хронічні отруєння. Гостре отруєння 
розвивається при одноразовому надходженні свинцю в дозах – для дорослих 100-120 
мг/мл води, для дітей 80-100 мг/мл води. Гостре отруєння може призвести до смер-
тельного випадку. Хронічне отруєння розвивається при постійному вживанні свинцю 
в малих дозах. Свинець має властивість накопичуватися в тканинах організму, і сим-
птоматика отруєння з’являється при досягненні концентрації свинцю в крові 40-60 
мг/100мл. Проявляється ознаками ураження центральної і периферійної нервової си-
стеми, кишечника, нирок. Свинець відкладається практично в усіх органах і тканинах. 
Основний механізм дії свинцю на організм полягає у тому, що він блокує ферменти, які 
беруть участь у синтезі гемоглобіну, внаслідок чого червоні кров’яні тільця не можуть 
переносити кисень, розвивається анемія і хронічна нестача кисню. Особливо чутливі 
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до впливу свинцю діти. Свинець блокує утворення попередника вітаміну Д, необхідного 
для відкладення кальцію в кістках; порушення обміну кальцію призводить до розвит-
ку рахіту. Шкідливий вплив свинцю на нервову систему призводить до уповільнення 
фізичного та розумового розвитку, зниження інтелектуальних здібностей, ураження 
слухового нерва та зниження гостроти слуху. Вживання води з високим вмістом свин-
цю вагітними жінками підвищує ризик передчасних пологів і ризик розвитку вродже-
них вад у плода. ГДК свинцю в питній воді за рекомендаціями ВООЗ - 0,01 мг/л.

Надходження фтору в організм залежить від вмісту його в природній воді та хар-
чових продуктах. Рекомендована норма фтору у воді становить   1,5 мг/л. При недо-
статньому надходженні фтору до організму може розвинутися карієс зубів. Підвищити 
надходження фтору можна шляхом фторування води та використання фторвмісних 
зубних паст. При перевищенні рекомендованої концентрації фтор може бути шкідливим 
– розвивається захворювання зубів, так званий  флюороз. Сутність його полягає у 
відкладенні фтору в зубній емалі та її руйнуванні.

Цинк міститься практично у всіх продуктах і у воді у вигляді солей та органічних 
сполук. Його концентрація в природній воді не перевищує 0,05 мг/л, але у питній воді 
його концентрації можуть бути вищими через надходження з водопровідних труб. Мак-
симально допустима добова доза цинку становить 1 мг/кг маси тіла. Високий вміст со-
лей цинку в питній воді може викликати отруєння. Встановлено, що рівень солей цинку 
в питній воді більше 3 мг/л робить її непридатною до вживання.

Алюміній присутній у природній воді. Існує кілька шляхів надходження алюмінію 
до організму людини з їжею – сполуки алюмінію використовуються у харчовій 
промисловості в складі харчових добавок, у складі ліків, з питною водою – остаточ-
ний сульфат алюмінію. Сульфат алюмінію широко використовується у процесах 
водопідготовки в якості коагулянту, і присутність його в питній воді є результатом 
недостатнього контролю при виконанні цих процесів. Алюмінію приписують роль у 
виникненні таких важких захворювань нервової системи, як хвороба Альцгеймера 
(виникає в зрілому віці, проявляється  появою провалів пам’яті, дезорієнтацією в навко-
лишньому оточенні, депресією і прогресуючим слабоумством), бічний аміотрофічний 
склероз (виникнення прогресуючого паралічу м’язів, смерть від зупинки дихання та 
серцевої діяльності через кілька років), паркінсонетичне слабоумство (тремтіння голо-
ви, кистей рук, нижньої щелепи, стоп через підвищення тонусу м’язів, слабоумство, по-
рушення в психоемоційній сфері у вигляді появи настирливості, егоїзму, уразливості). 
Рекомендована концентрація алюмінію в питній воді – 0,2 мг/л. 

Зазвичай неорганічна ртуть присутня в природній воді у концентраціях менше 0,5 
мг/л. Рівень ртуті у воді може підвищуватися внаслідок її техногенних та інших забруд-
нень. Ртуть пошкоджує будь-яку тканину організму, з якою контактує, але найбільшої 
шкоди завдає нервовій системі та ниркам. Вживання всередину летальної дози ртуті 
викликає порушення психіки, втрату чутливості шкіри, слуху, зору, мови, судоми, 
серцево-судинний колапс і шок (ослаблення серцевої діяльності та розширення су-
дин, що призводить до падіння тиску в артеріях до такого низького рівня, при якому 
підтримка життєвих функцій організму неможлива), гостру ниркову недостатність, 
важкі пошкодження травного тракту. Летальний результат може наступити при прийомі 
всередину 500 мг ртуті. Рекомендована ГДК ртуті у питній воді – 0,0005 мг/л.

Хлор є одним з основних реагентів, які використовуються на водоочисних станціях 
для знезараження і освітлення води. У воді хлор утворює гіпохлорную кислоту і 
гіпохлорид натрію. Ці хлорвміщуючі похідні можуть бути небезпечні для здоров’я під 
час перебування їх у воді у високих концентраціях. Особливо чутливими  до їх впли-
ву є діти. Невеликі дози хлору викликають запалення слизової оболонки рота, глот-
ки, стравоходу. Сильнохлорована вода має токсичну дію – провокує захворювання на  
бронхіальну астму, різні запалення шкіри, викликає підвищення рівня холестерину в 
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крові, підвищує ризик виникнення лейкозу. ГДК залишкового хлору в питній воді – 0,1- 
0,3 мг/л.

Норма молібдену в питній воді повинна не перевищувати 0,01 мг/л, але в місцях роз-
ташування руд, багатих на цей елемент, його концентрація підвищується до 200 мг/л, 
надає воді особливий смак. У дозах 10-15 мг/л викликає підвищення рівня сечової кис-
лоти в крові, остеопороз кісток і захворювання подібне подагрі, яке проявляється боля-
ми у кистях і стопах, збільшенням розмірів печінки, функціональними розладами трав-
ного тракту, печінки і нирок. Рекомендована концентрація у питній воді – 0,07 мг/л.

Селен у питній воді міститься в дозі близько 0,01 мг/л. При одноразовому надходженні 
до організму більшої дози селену виникають ознаки гострого отруєння, оніміння кінцівок. 
Постійне вживання підвищених доз селену призводить до розвитку захворювання, так 
званого селенозу, яке проявляється функціональними розладами в роботі травного трак-
ту, знебарвленням і випаданням волосся, витонченням та крихкістю нігтів, дерматитом, 
карієсом зубів. Зміни на шкірі, в нігтях і волоссі виявляються при концентрації селену у 
воді 0,66 мг/л. Рекомендований вміст селену у питній воді – 0,01 мг/л.

При надходженні до організму великих доз срібла розвивається гостре отруєння. 
Летальна доза нітрату срібла – 10 грам при прийманні всередину. Постійне споживан-
ня всередину срібла в дозах, які перевищують рекомендовані, призводить до розвитку 
хронічної інтоксикації (отруєння), так званого аргирія. Такий стан може виникнути при 
свідомому введенні до організму препаратів срібла з метою лікування або при додаванні 
срібла у воду з метою дезінфекції. У природній воді вміст срібла – близько 5 мг/л. У воді, 
до якої спеціально додавали срібло з метою дезінфекції його зміст може перевищувати 
50 мг/л. Рекомендована концентрація у питній воді – 0,05 мг/л.

Майже 2,5 мільйона населення 102 населених пунктів у 17 регіонах держави отри-
мують питну воду за графіками. Найбільша кількість населених пунктів, у яких пит-
на вода подається за графіками зафіксована у Луганській області – 24, АР Крим – 15, 
Львівській – 14, Одеській – 7, Київській – 6 та Вінницькій – 5 областях. У містах та сели-
щах міського типу Волинської, Дніпропетровської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Харківської та Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя по-
слуги з централізованого водопостачання надаються цілодобово.

Жителі більше 1200 сільських населених пунктів у південних і східних регіонах че-
рез природні або техногенні причини, не маючи гарантованих джерел водопостачан-
ня, вимушені частково або повністю користуватися привізною водою. Це стосується 
мешканців АР Крим, Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, 
Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Рівненської, Харківської і Херсонської областей. 

Централізована система водовідведення України включає 50,8 тисяч км мереж, 3,2 
тисячі насосних станцій, на яких встановлено близько 7,6 тисяч насосних агрегатів, та 
1,3 тисячі каналізаційних очисних споруд. 

Централізованими системами водовідведення забезпечено 1846 населених пунктів 
України з 28465 наявних, що складає 6,2% загальної їх кількості, з яких: 447 міст або 
98% загальної кількості (459); 540 селищ міського типу, або 61% загальної кількості (885); 
859 сільських населених пункти або 3% загальної кількості (28465). Найменше у розрізі 
населених пунктів забезпечені Вінницька (2,8%), Сумська (2,8%), Волинська (2,9%), 
Чернігівська (2,9%), Хмельницька (3,2%), Тернопільська (3,2%), Кіровоградська (3,4%), 
Полтавська (3,5%), Івано-Франківська (4,0%), Миколаївська (4,1%) області. Найменша 
питома вага міських поселень (міста і селища міського типу) загальної їх чисельності 
забезпечення централізованими системами водовідведення у Донецькій (57,4%), 
Херсонській (57,5%), Луганській (58,9%), Запорізькій (66,7%), Івано-Франківській 
(66,7%), Чернігівській (66,7%), Черкаській (67,7%) областях.

12 міст у 8 областях України – Берестечко, Устилог (Волинська обл.), Підгородне 
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(Дніпропетровська обл.), Ульяновка (Кіровоградська обл.), Белз,  Судова Вишня, Угнів 
(Львівська обл.), Південне (Харківська обл.), Скалат (Тернопільська обл.), Вашківці, Гер-
ца (Чернівецька обл.) та Батурин (Чернігівська обл.) не мають централізованих систем 
водовідведення. Не мають централізованих систем водовідведення 345 селищ міського 
типу у 24 областях України: Вінницькій – 10, Волинській – 3, Дніпропетровській 
– 20, Донецькій – 78,  Житомирській – 8, Закарпатській – 3, Запорізькій – 12, Івано-
Франківській – 13, Київській – 3, Кіровоградській – 9, Луганській – 60, Львівській – 
15, Миколаївській – 6, Одеській – 10, Полтавській – 3, Рівненській – 2, Сумській – 11, 
Тернопільській – 8, Харківській – 22, Херсонській – 17, Хмельницькій – 7, Черкаській – 
10, Чернівецькій – 1, Чернігівській – 14. Найменше у розрізі сільських населених пунктів 
забезпечені Вінницька (0,3%), Волинська (0,4%), Кіровоградська (0,6%), Тернопільська 
(0,8%), Івано-Франківська (0,8%), Чернігівська (0,9%), Сумська (1,2%), Херсонська 
(1,2%), Хмельницька (1,2%) області.

У населених пунктах, де відсутнє централізоване водовідведення,  для скидання 
стічних вод населення користується септиками або вигрібними ямами, використан-
ня яких спричиняє тенденцію погіршення екологічного стану джерел водопостачан-
ня, що призводить до їх забруднення патогенними бактеріями та вірусами, а також до 
збільшення територій підтоплення населених пунктів.

Рівень забезпечення населення централізованою каналізацією в усіх регіонах знач-
но нижчий, ніж водопостачанням, особливо в селищах міського типу та сільських на-
селених пунктах.

Загальна протяжність каналізаційних мереж становить50837,2 км, з яких в 
аварійному та ветхому стані знаходяться 17692,9 км або 35%, з них: головних 
колекторів – 14813,0 км, аварійних та ветхих – 4805,3 км або 32%; вуличної мережі 
– 21390,9 км, аварійної та ветхої – 7632,0 км або 36%; внутрішньо квартальної та 
дворової мережі – 14633,3 км, аварійної та ветхої – 5255,6 км або 36%. Останніми 
роками загалом по Україні спостерігається тенденція росту на 1-2%  протяжності 
ветхих та аварійних мереж. Вкрай незадовільний стан трубопроводів останнім ча-
сом спричинив виникнення ряду аварій у таких містах, як Харків, Севастополь, 
Маріуполь, Одеса, Полтава, Херсон, Бердичів, унаслідок яких виникло значне забруд-
нення водних об’єктів. Питома вага вищих від середніх по Україні (34,8%) ветхих та 
аварійних каналізаційних мереж від загальної їх протяжності у Харківській області 
– 50,7%, АР Крим – 50,4%, Донецькій – 48,8%, Луганській – 47,5%, м. Севастополі – 
42,6%, Запорізькій – 39,2%, Херсонській – 38,3% та Кіровоградській – 37,9% обла-
стях. Незадовільний стан трубопроводів спричиняє ріст кількості аварій та значне 
засмічення труб. Показник кількості значних аварій на 1 км трубопроводу в рік у се-
редньому становить 1,4 аварії на 1 км трубопроводу, що набагато перевищує значен-
ня відповідних показників у країнах Західної Європи. 

Для транспортування стічних вод в централізованих системах водовідведення 
задіяні 3214 каналізаційні насосні станції, на яких експлуатується 7595 насосних 
агрегатів. 1580 насосних станцій потребують реконструкції та 3048 насосів потребує 
заміни із приведенням їх потужності до відповідності з існуючою потребою, тому що 
продуктивність їх значно перевищує фактичну потребу. Це обумовлено як необхідністю 
гарантування безаварійної роботи, так і потребою зменшення витрат електроенергії.

Для очищення стічних вод у централізованих системах водовідведення задіяно 1296 
каналізаційних очисних споруд, які нині не відповідають наявній ситуації у секторі 
водовідведення, їх виробнича потужність перевищує обсяги пропущених через них 
стічних вод. Із 2236,8 млн.куб.м відведених стічних вод централізованими системами 
водовідведення      2179,0 млн.куб.м або 97,4% проходять ступені механіко-біологічного 
очищення, 57,8 млн.куб.м (2,6%) скинуто у водні басейни неочищеними. Із загальної 
кількості каналізаційних очисних споруд потребують реконструкції 721 об’єкт, у 
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тому числі малої потужності – 560 об’єктів; необхідно збудувати 250 нових об’єктів. 
Найбільший відсоток скиду стічних вод у водойми без очищення відведених стічних 
вод спостерігається у Рівненській (25,4%), Одеській (15,1%) областях, м. Севастополі 
(7,8%), Тернопільській (6,3%), Чернівецькій (5,2%) областях, АР Крим (5,2%). 

Основна проблема, пов’язана з очисткою стічних вод, полягає в обробці осаду, що 
утворюється на існуючих спорудах. Наразі на більшості каналізаційних очисних споруд 
утворюються величезні обсяги недостатньо зневодненого та частково дестабілізованого 
осаду. Більша частина осаду подається для зневоднення на мулові майданчики, 
розташовані на околицях населених пунктів, які займають великі території. Унаслідок 
відсутності подальшої обробки, з року в рік відмічається зростання обсягів осаду і мулу 
(щороку близько 40 млн. тонн), що становить реальну загрозу вторинного забруднення 
довкілля.

У великих містах системи водовідведення вже склалися і постає завдання їх 
реконструкції. У разі збільшення обсягів водоспоживання в невеликих містах і селищах 
міського типу здебільшого, а також у сільській місцевості виникає проблема створення 
нових каналізаційних систем. Основна частина існуючих систем водовідведення збудо-
вана протягом періоду з 1960 по 1980 рік (30-50 років тому), строк служби їх складає від 
20 до 55 років. Відтак 35% каналізаційних мереж перебувають у ветхому та аварійному 
стані, 49% насосних станцій потребують реконструкції, удосконалення технологічного 
процесу та обладнання і з метою уникнення аварій потребують термінової заміни. 

Технічний стан каналізаційних очисних споруд через використання застарілих, не-
достатньо ефективних споруд та технологій очистки, брак коштів на планові ремонти 
та реконструкцію постійно погіршується в усіх регіонах і є критичним. При тому, що 
споруди будувалися у 60–80 роки минулого сторіччя, а проектувалися ще раніше, вони 
через зношеність обладнання та застарілі технології очищення не в змозі забезпечити 
прийнятну ступінь видалення забруднень. Очисні споруди проектувалися для очищен-
ня господарсько-побутових та близьких до них по складу виробничих каналізаційних 
стічних вод. У зв’язку зі зміною останніми роками складу та об’єму стічних вод, що ски-
даються до комунальних систем каналізації, технічні можливості очисних споруд не 
дозволяють забезпечити нормативну якість їх очищення по фосфатах та азотній групі. 
Разом з тим, майже у 30% населених пунктах, які мають централізоване водовідведення, 
відсутні, знаходяться в неробочому стані або працюють вкрай неефективно очисні спо-
руди, що спричиняє катастрофічну ситуацію з водними ресурсами.

Мулові майданчики є екологічною проблемою як сьогодення, так і на довгострокову 
перспективу. Унаслідок того, що більшість майданчиків заповнені, вода й осад з них 
або переливаються через край і забруднюють довкілля, або ж надлишок води й осаду 
повертається в голову очисних станцій і збільшує навантаження на очисні споруди. У 
подальшому просочування забрудненої води у ґрунт може призвести до забруднення 
підземних вод та водотоків.

Незадовільний технічний стан централізованих систем водовідведення приводить 
до збільшення як матеріальних, так і енергетичних витрат, що приводить до збільшення 
питомих витрат електричної енергії на транспортування та очищення стічних вод, яке 
у свою чергу значною мірою впливає на собівартість послуг.

З року в рік у багатьох населених пунктах не вирішується проблема ліквідації дефіциту 
потужностей каналізаційних споруд, цілий ряд напірних колекторів прокладено в одну 
нитку, насосні станції не мають аварійних випусків і резервних уводів електропоста-
чання, що є потенційною причиною їх затоплення у разі збільшення притоку стічної 
води та відключення електроенергії. Саме через це мали місце аварії на каналізаційних 
системах міст Сімферополя, Севастополя, Маріуполя, Івано-Франківська, Вінниці, 
Новоград-Волинського, Бердичева, Херсона, що як наслідок спричинило змушене при-
пинення подачі води населенню і суттєво вплинуло на екологічну ситуацію.
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Особливу тривогу викликає той факт, що протягом останніх років через економічні 
труднощі майже повністю припинилися будівництво і введення в експлуатацію нових 
каналізаційних потужностей, а також реконструкція діючих споруд і мереж. Якщо най-
ближчим часом не розпочати будівництво нових та реконструкцію існуючих очисних 
споруд, ситуація не зміниться на краще. За результатами проведеного аналізу насам-
перед необхідно вирішити питання щодо реконструкції (будівництва) біля 5 тисяч км 
аварійних каналізаційних мереж, 1,5 тисяч насосних станцій перекачки стічних вод та 
майже 1 тисячі каналізаційних очисних споруд. Водночас у плановому порядку необхідно 
розробити проектно-кошторисну документацію на реконструкцію та будівництво 
аварійних об’єктів та об’єктів перспективного розвитку систем водовідведення із засто-
суванням новітніх технологій та обладнання, у тому числі обробки та утилізації осадів. 

Основними шляхами вирішення завдань, спрямованих на забезпечення сталого 
функціонування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, є:

- на державному рівні:
створення умов для забезпечення населення послугами водопостачання та • 
водовідведення належних рівня та якості відповідно до національних стандартів;  
удосконалення системи управління та створення конкурентного середовища • 
шляхом залучення підприємств різних форм власності для експлуатації систем 
централізованого питного водопостачання та водовідведення;
удосконалення нормативно-правової бази;• 
розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих на • 
технічне переоснащення підприємств; 
стимулювання енергозбереження на підприємствах, спрямованих на технічне пере-• 
оснащення систем, скорочення втрат питної води та питомих витрат енергетичних 
і матеріальних ресурсів;
фінансування Загальнодержавної Програми „Питна вода України“ на 2006-2020 • 
роки“, інших державних програм;
- на місцевому рівні:

виконання регіональних та місцевих програм щодо забезпечення населення України • 
якісною питною водою відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну про-
граму „Питна вода України“ на 2006-2020 роки“;
проведення інвентаризації та переоцінки комунального майна водопровідно-• 
каналізаційного  господарства;
проведення водогосподарського та енергетичного аудиту на підприємствах • 
водопровідно-каналізаційного господарства;
розроблення і впровадження стратегічних планів розвитку підприємств водопровідно-• 
каналізаційного господарства;
реалізація заходів щодо зменшення втрат і витрат питної води, приведення • 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води відповідно до  
галузевих;
застосування прогресивних енергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, • 
спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів;
забезпечення запровадження обов’язкового технологічного обліку води на усіх • 
ділянках її добування, транспортування та реалізації споживачам;
забезпечення цілодобового постачання населенню питної води належної якості;• 
вжиття заходів щодо забезпечення 100% рівня оплати за спожиті енергоносії та по-• 
гашення існуючої заборгованості;
залучення інвестицій у розвиток, реконструкцію та технічне переоснащення систем • 
водопостачання та водовідведення.
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Міністерство регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України  

За участю:
• Міністерства екології та природних ресурсів, 
• Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 
• Міністерства охорони здоров’я, 
• Міністерства надзвичайних ситуацій, 
• Міністерства енергетики та вугільної промисловості, 
• Національної Академії Наук України, 
• Державного агентства водних ресурсів,  
• Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.
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розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
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Хіврич Юрій Єгорович – перший заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Семчук Григорій Михайлович – заступник Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України.
Кравченко Валерій Анатолійович – директор ДП «Науково-дослідний та 
конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»).
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Абдуллаев А.Р. – заступник Голови  Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністр 
регіонального розвитку та ЖКГ.
Романюк О.П. - заступник Міністра житлово-комунального господарства України.
Гончарук В.В. – академік НАН України, директор Інституту колоїдної хімії і хімії води 
ім. А.В. Думанського НАН України.
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ства Міністерства житлово-комунального господарства України.
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екологічних проблем.
Адаменко І.О. – директор ТОВ «ВІЛО Україна».
Риккардо Перес Джил –  руководитель отдела по работе со странами СНГ фирмы 
VOMM (Италия).
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Войтех Грабовски – президент компании HYDRO - VACUUM S.A. (Польша).
Надзоров В.Н. – Генеральный директор ОДО «Пологівський хімічний завод «Коагу-
лянт».
Атаманчук В.М. – директор виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного 
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водопровідно-каналізаційного господарства.
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СМР.
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Маслак В.М. – Президент Асоціації «Укрводоканаекологія».
Григор’єв О.А. – директор виробничого підприємства водопровідно-каналізаційного 
господарства м. Ялта.
Попов О.Є. - Генеральний директор «Водно-інформаційний центр».
Прокопов В’ячеслав Олександрович – завідувач лабораторією гігієни водопостачан-
ня та охорони водоймищ ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва 
АМНУ».
ГірольМ.М. -  проректор Рівненського Національного університет водного господар-
ства та природокористування, д.т.н., професор.
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Кравченко Ніна Дмитрівна
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Якуша Ольга Михайлівна
Ренська Ірина Григорівна
Мудрий Олег Петрович

Інформаційна підтримка:
Виробничо-практичний журнал «Водопостачання та водовідведення»
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«Водопостачання та водовідведення»
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Компания  «ВИЛО Украина»Компания  «ВИЛО Украина»

Бустерные насосы широко используются во всем мире для коммунального водо-
снабжения. Более высокие эксплуатационные качества, по сравнению с обыч-
ными насосами, приводит к тому, что интерес к такому оборудованию повыша-
ется с каждым годом. 

Одна из основных особенностей бустерных 
насосов состоит в том, что его конструкция 
основана на погружном насосе, установленном 
в специальную проточную емкость, или други-
ми словами, в специальный герметичный ко-
жух.

Если сравнить бустерный насос с обычным 
консольным, или с другим насосом сухого рото-
ра, то необходимо выделить следующие отли-
чительные достоинства:
• более высокий КПД, что критично в услови-

ях повышающихся тарифов на электроэнер-
гию;

• насос не боится затоплений, что немаловаж-
но в условиях работы на заглубленных объ-
ектах при периодическом отключении элек-
троэнергии.
Кроме того, немаловажно, что насос не тре-

бует обслуживания, – здесь нет классических 
сальников или скользящего торцевого уплот-
нения. Все подшипники являются погружными 
подшипниками трения, постоянно находятся в 
воде, охлаждаются, и имеют больший ресурс по сравнению с обычными шарикопод-
шипниками.

Другой отличительный фактор бустерного насоса – это компактность и неприхотли-
вость в монтаже. Внешне он выглядит как участок трубы с фланцами. Монтируется он 
просто в разрез трубопровода, не требуя специального фундамента.

Устанавливать насос можно горизонтально или вертикально, причем, при верти-
кальном монтаже можно выбрать место установки всасывающего патрубка произ-

вольно, так, как будет наиболее удобно на 
объекте установки. Монтаж бустерного 
насоса не требует высочайшей квалифи-
кации персонала. После монтажа насос не 
требует специальной центровки и юсти-
ровки, в отличие от консольного насоса 
или насоса двустороннего входа.

Немаловажно также, что уровень шума 
при работе бустерного насоса самый низ-
кий в своем классе мощностей. Это объяс-
няется герметичностью всех вращающих-
ся узлов насоса. Именно поэтому такие 
насосы всегда устанавливаются для водо-
снабжения высотных зданий и других объ-

Директор – 
Адаменко Иван Алексеевич
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ектов, где необходимо применять промежуточные узлы повышения давления с сохра-
нением санитарных норм по шумовому загрязнению.

Технические преимущества бустерных насосов для коммунального водоснабжения 
очевидны. Бустерные насосы не дороже обычных насосов с сухим ротором. Кроме того, 
следует обратить внимание, что существует элемент насоса, который будет служить 
«вечно» и не потребует замены даже в далеком будущем, – это кожух насоса. Кожух на-
соса не испытывает нагрузок на износ и отлично защищен от коррозии, поэтому он 
устанавливается раз и навсегда.

Самым ответственным критерием бустерного насоса является качество его изго-
товления. Прежде всего, следует обратить внимание, что насос должен быть муници-
пального применения. Это отдельный класс оборудования, который характеризуется 
качественной конструкцией и материалами изготовления. Все здесь нацелено на то, 
чтобы не только получить высокую энергоэффективность нового изделия, но и сохра-
нение энергоэффективности изделия после значительного срока эксплуатации.

Упор муниципальных насосов делается на высокую износостойкость, которая по-
зволяет не снижать качественные характеристики и при значительной наработке 
оборудования. Для этого все гидравлические элементы насоса выполняются методом 
литья, сварные швы отсутствуют. Каждая гидравлическая единица конструкции на-
соса представляет собой цельное литое изделие: корпус ступени, рабочее колесо, ще-
левые кольца. Технология литья позволяет получить значительную толщину стенки и 
сложные формы, – все для получения высокой прочности и гидравлической эффектив-
ности соответственно.

Преимущество литья в сложных гидравлических формах позволяет получить вы-
сокий собственный КПД и получить выигрыш в длительной наработке на износ. Срок 
службы насоса может быть 50 лет и более, при этом только подшипники скольжения и 
электродвигатель могут потребовать обслуживания.
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Группа предприятий  «VOMM»Группа предприятий  «VOMM»

Уважаемые коллеги, друзья!

Группа VOMM приветствует экологические реформы, про-
водимые правительством Украины, и имеет честь предло-
жить свою собственную технологию, проверенную во многих 
странах мира. В Украине также проведены промышленные 
испытания технологии VOMM и получены все необходимые 
сертификаты для ее применения. Совместными усилиями 
мы можем строить экологию будущего уже сегодня!

В области экологии VOMM придерживается философии 
полной утилизации отходов промышленного производства 
и осадков, образующихся в процессе очистки коммуналь-
ных сточных вод. Наши технологические решения являют-

ся конкретным ответом на запросы обработки самых разных типов осадков и биомасс, 
позволяя минимизировать расходы на их утилизацию, а при достаточной калорийно-
сти и получить определенный доход посредством реализации произведенного пара, 
электрической и термической энергии.

Я уверен в том, что ваше видение «контролируемого экологического будущего», об-
щая культура украинского народа и культура производства, позволяют грамотно, четко 
и всесторонне оценить и внедрить наилучшие экологические технологии.

Технологии фирмы VOMМ  доказали свое право быть в числе  подходящих для Украи-
ны экологических решений. На многих предприятиях и в крупных городах Украины 
развиваются проекты, использующие оборудование VOMM для комплексного решения 
вопроса обработки осадков коммунальных и промышленных стоков, разных типов био-
масс и других продуктов.

Такая реальность дает мне полную уверенность в перспективности украинского 
рынка. В то же время она накладывает на меня лично как Президента фирмы и весь ко-
лектив группы  предприятий VOMM обязанность быть очень внимательными к новым 
экологическим требованиям  народа, стремящегося в достойное будущее. Мы обязаны 
постоянно улучшать свои технологические процессы и гарантировать своевременное и 
качественное оказание услуг своим клиентам по всей территории Украины.

Желаю всем Вам экономического и экологического процветания!  

VOMM IMPIANTI E PROCESSI S.P.A.

 Компания VOMM была основана в 1969. Фир-
ма имеет разветвленную сеть своих представи-
тельств. В 22 странах  Европы, Азии и Америки 
было реализовано более 200 крупных проектов 
основанных на собственных разработках и тех-
нологиях.

За свою более чем 40-летнюю историю ком-
пания достигла больших успехов в решении ак-
туальных вопросов, которые возникают по мере 

развития мировых технологий, за что получила признание Европейского Сообщества, 
выразившееся в присуждении премий:
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 Progetti “EUREKA”;
LIFE LAW  EU 220;
LIFE TERPENE EU1176;
PREMIO INNVAZIONE TECNOLOGICA 96, 97.

Офисы и производство:
VOMM Impianti e Processi S.p.a.  
Улица Куриэль, 252, 20089 Роццано, (МИЛАН)-ИТАЛИЯ  
Филиалы:
•  San Paolo – Бразилия (отдельное производное отделение)
•  Clermont-Ferrand – Франция 
•  Liegi – Бельгия 
Агентства:
•  ESPALIA, Испания
•  GUITAM, Португалия
•  CETEC, США
•  CETEC, Канада
•  POIM, Китай
•  EKO-MTK, Польша
•  PROGECO, Италия
•  IBTV, Германия 
Производственно-технологическая компания VOMM проектирует и производит обо-

рудование по собственной запатентованной технологии в различных областях хими-
ческой, фармацевтической и пищевой промышленности, аграрном секторе и в комму-
нальной сфере.

Компания VOMM является мировым лидером в разработке и внедрению инноваци-
онных экотехнологий.

VOMM воплощает в жизнь высокотехнологичные проекты в странах Европы и по 
всему миру, как для государственных, так и для частных заказчиков, гарантируя точ-
ное и эффективное исполнение выполнение Контракта, благодаря развитой научной 
инфраструктуре, технической компетентности и финансовым ресурсам.

Компанию VOMM отличает комплексный подход в реализации проектов. Благодаря 
многолетнему опыту наши специалисты осуществляют:

• Проектирование комплекса (составление техпроцессов, детальный инжиниринг);
• Производство;
• Монтаж оборудования и систем (включая выполнение «под ключ»);
• Пусконаладочные работы;
• Обучение персонала;
• Управление;
• Техническое обслуживание (включая гарантийное и постгарантийное);
• Испытание сырья и конечную оценку продукции на собственных лабораторных 

мощностях оснащенных самым современным  оборудованием;
• Содействие в получении льготного финансирования, для реализации проектов.

Высокий уровень собственных технологий, их соответствие самым высоким эколо-
гическим требованиям и международным нормам подтверждается тем фактом, что 
только в странах Центральной Европы (Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Гер-
мании), в т.ч.  их крупнейших городах и столицах, реализовано более 80 муниципаль-
ных проектов.

Компания VOMM имеет квалификацию в категориях OS18, OS14, OS22, OG1, OG11, 
OG12.
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Все процедуры проводимые компанией VOMM соответствуют нормативу по качеству 
производства ISO 9001/2008. 

В странах внедрения VOMM-технологий политика компании в первую очередь на-
правлена на соблюдение национальных экологических и технических стандартов еще 
на стадии разработки проекта.

Например, в Российской Федерации получены:
• Сертификат соответствия ГОСТ РФ, 
• Санитарно Эпидемиологическое Заключение, 
• Разрешение на применение от РосТехНадзора.
в Украине получены:
• Сертификат соответствия Государственного Комитета Украины по вопросам тех 

нического регулирования и потребительской политики государственной серти-
фикации УкрСЕПРО, 

• Санитарно Эпидемиологическое Заключение МОЗ Украины.
Расширяя область применения инновационных технологий, руководство фирмы 

VOMM особое внимание уделяет развитию и  применению технологий для решения 
экологических проблем. На протяжении более 25 лет разрабатываются технологиче-
ские процессы и изготавливаются новые установки для самых разных отраслей про-
мышленности. Эти накопленные знания и практический опыт являются наибольшей 
ценностью предприятия и гарантируют клиентам стабильность и надежность обору-
дования и технологических решений VOMM. 

Установки VOMM работают в режиме постоянного контроля выбросов в атмосферу 
и соблюдения нормативов Европейского Союза по взрывоопасности (АТЕХ) - без при-
менения дорогостоящих инертных газов.

Для решения проблемы дальнейшей утилизации осадков было специально создано 
дочернее предприятие VOMM – GEO TECK, которое специализируется на разработке и 
производстве термоутилизаторов различной мощности и технологического назначе-
ния. 

На сегодняшний день группа VOMM единственная в мире, которая может предло-
жить своим клиентам мобильные модули различных типоразмеров для обработки и 
термической утилизации осадков и биомассы в месте их образования. Компактность, 
как сушильных агрегатов, так и котлов-утилизаторов, позволяют занимать ограничен-
ные площади, снижая, таким образом, расходы на строительные работы. Технологии 
VOMM- это успешное решение экологических и технологических проблем, а также от-
личное соотношение стоимости инвестирования к прибыли!



ЕТЕВК-2011

24

СПОНСОРИ

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ И ТЕРМОУТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ 
ВОД И РАЗНЫХ БИОМАСС – ВАШЕ ИДЕАЛЬНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 
ДЛЯ ЭКОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Риккардо Перес Джил,  руководитель отдела по работе 
со странами СНГ фирмы VOMM (Италия).

ТЕХНОЛОГІЯ СУШКИ І ТЕРМОУТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД 
ТА РІЗНИХ БІОМАС – ВАШЕ ІДЕАЛЬНЕ І КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ 

ЗАДАЧІ ОБРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ 
ДЛЯ ЕКОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

Рікардо Перес Джіл,  керівник відділу по роботі 
з країнами СНД фірми VOMM (ІталІя).

Оригинальная технология VOMM позволяет выполнить следующие экологические 
решения:

• ВЫСУШИТЬ И ГРАНУЛИРОВАТЬ ОСАДКИ
Несравнимая гибкость Турбосушилки Ecologist позволяет обрабатывать разные 

типы осадков (в независимости от их первоначального влагосодержания), получая на 
выходе однородный продукт с требуемой остаточной влажностью и в гранулах. Грану-
лы получаются компактные, прочные, не пористые. Легко транспортируются и скла-
дируются. Такие характеристики мелкодисперсных гранул делают процесс пригодным 
для обработки осадков, получаемых на очистных сооружениях коммунальных стоков и 
других органических осадков. В случае, когда конечный продукт может быть использо-
ван в качестве удобрения или как комбикорм, Турбосушилка Ecologist гарантирует пол-
ное сохранение органических и питательных компонентов, присущих в субпродукте, а 
также гарантирует его полное обеззараживание.

• ВОССТАНОВИТЬ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ПОЧВЫ
В ходе развития возможных применений технологии VOMM, специалисты фирмы 

разработали вариант «Высокотемпературной» Турбосушилки Ecologist. Этот вариант 
позволяет экстрагировать летучие органические компоненты, присутствующие в за-
грязненных почвах, при соблюдении самых строгих мер безопасности. Инертная мас-
са и экстрагированные органические компоненты могут быть реутилизированы.

• КОНЦЕНТРИРОВАТЬ И ВЫСУШИТЬ ФИЛЬТРАТЫ
Турботехнология позволяет концентрировать фильтраты до их сатурации. Концен-

трат выходит еще в жидком виде, но со значительно меньшим количеством воды. По 
желанию, сконцентрированный фильтрат может быть далее обработан, до получения 
сухого продукта с необходимым процентным содержанием влаги.

• МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИ ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬ ОСАДКИ И ДРУГИЕ ОТХОДЫ
Некоторые осадки и жидкие отходы характеризуются высоким содержанием микро-

биологического заряда, включая патогенные микроорганизмы, которые должны быть 
уничтожены. Турбосушилка Ecologist позволяет получать на выходе совершенно пасте-
ризованный продукт, благодаря всестороннему термическому воздействию на каждую 
отдельную частицу полностью соблюдая международные стандарты US-EPA  класса А 
для использования в сельском хозяйстве.

• ОБРАБАТЫВАТЬ ОТХОДЫ ОТ ЖИВОТНОВОДСТВА
VOMM спроектировала и внедрила промышленные установки для термообработки 

24
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осадков от животноводства. Такое решение успешно внедрялось для термообработки 
крови и отходов скотобойни и жидкой фракции ТБО (Твердо Бытовые Отходы). Уста-
новки VOMM работают не воздействуя на их органические и минеральные составляю-
щие от переработанных субпродуктов для их возможной реутилизации.

• ТЕРМОВАЛОРИЗИРОВАТЬ (УТИЛИЗИРОВАТЬ) ОСАДКИ
Исследование VOMM также ведется в области термовалоризации (термоутилизации) 

осадков и биомасс, чтобы уменьшить потребление традиционных горючих или для 
производства электроэнергии.

Расширение области использования технологии фирмы VOMM происходит высоки-
ми темпами. В частности получены все итальянские государственные разрешения на 
внедрение одной установки для обработки отходов от медицинских учреждений (боль-
ниц). При этом  производится обеззараженный товар (4-ый класс опасности), исполь-
зуемый в качестве твердого топлива. Первая установка будет готова к концу 2011г. Под-
готовка медицинских отходов по технологии VOMM облегчает процесс их термической 
утилизации в простых котлах-утилизаторах.

Каким образом достигаются эти результаты, имеющие применение во многих стра-
нах мира. Главное внимание при составлении технологических процессов обращается 
(когда химический состав позволяет) на подготовку отходов или пром/коммунальных 
стоков к их  дальнейшей утилизации. Ниже приводится общее описание принципа ра-
боты оборудования по технологии сушки VOMM как для процесса сушки так и для тер-
моутилизации.  

ПРОЦЕСС СУШКИ
Турбосушилка Ecologist спроектирована для непрерывного высушивания органиче-

ских и неорганических отходов, таких как осадки, образующиеся при очистке комму-
нальных и промышленных стоков, различные суспензии, концентрированные жидко-
сти, разные влажные материалы не зависимо от их влажности и вязкости.

Процесс сушки по запатентованной турбо технологии VOMM для устранения любых 
возможных неконтролируемых выбросов в атмосферу осуществляется в замкнутом ци-
кле под небольшим давлением всасывания.

Собственно установка Турбосушилки Ecologist состоит из двух расположенных гори-
зонтально коаксиальных  цилиндров разного диаметра, вставленных один внутрь дру-
гого. Передача тепла осуществляется за счет теплообмена одного нагретого теплоно-
сителя, действующего снаружи стенки цилиндра в пространстве (рубашке), созданном 
между стенками двух цилиндров. По мере поступления в сушилку продукт благодаря 
действию лопаток одной турбины распределяется тонким слоем  по всей поверхности 
нагретой стенки. Кроме того слой продвигается вдоль этой нагретой стенки в  высоко 
турбулентном состоянии чем обеспечивается многократный контакт каждой частицы 
создаваемой пленки с нагретой стенкой. Высушивание происходит за 1-3 минуты.

Предварительно нагретый режимный газ подается по направлению движения плен-
ки обрабатываемого продукта, чтобы облегчить удаление создаваемого пара вместе с 
высушенным продуктом в циклон и гарантировать постоянство времени нахождения 
продукта внутри сушилки. 

То есть, Турбосушилка VOMM Ecologist работает по принципу комбинированного 
термического воздействия (КОНДУКТИВНОГО + ИНДУКТИВНОГО), обеспечивая наи-
лучшие результаты. Процесс высушивания осуществляется за один проход, без необхо-
димости возврата высушенного материала не зависимо от влажности начального или 
конечного продукта.

Установки VOMM работают в режиме контролируемой атмосферы, точно соблюдая 
нормативы Европейского Союза  по взрывоопасности ATEX, без употребления инерт-
ных газов (N2, CO2).
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ПРОЦЕСС ТЕРМОУТИЛИЗАЦИИ
С целью удовлетворения справедливых запросов клиентов в дальнейшей утилиза-

ции высушенных осадков/отходов фирма VOMM долгое время искала подходящую 
технологию, подчеркивающую преимущества своего оригинального способа сушки-
подготовки. Ставка была сделана на проверенный годами процесс сжигания ТБО, то 
есть термичемкая утилизация по принципу сжигания на плоско- движущейся решет-
ке.  Определенные технические и технологические изменения были приняты для того, 
чтобы гарантировать максимальный кпд работы котлов-утилизаторов с гарантией 
безопасной работы.

Специально для проектирования и производства котлов-утилизаторов была 
создана дочерняя фирма GeoTeck. Руководство фирмы GeoTeck имеет более 20 
лет опыта в области проектирования производства разных типов котлов. Сегодня 
фирма GeoTeck удачно разработала разные типоразмеры котлов, работающих на твер-
дом топливе, получаемом после сушки осадков коммунальных стоков, прочих отходов 
и разных биомасс.

Новые котлы-утилизаторы очень компактные (даже можно производить мобильные 
модули), легко управляемые и конкурентоспособные по цене. Это реализуется за счет 
достижения температуры внутри адиабатической камеры 1000°C и выше, что позво-
ляет  увеличить кпд котлов по сравнению с котлами, работающими по другому прин-
ципу.

Работа промышленных котлов подтверждает экологичность процесса сжигания. Все 
параметры газовых выбросов в атмосферу находятся в пределах нормативов Европей-
ского Союза, что обеспечивается системой очистки, в которой оставлены главные тех-
нические решения по очистке выходящих газов после сжигания ТБО. При термической 
утилизации осадков или прочих биомасс процесс более простой  и легко управляемый, 
так как в котел утилизатор подается всегда одно и то же топливо.
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Недавние испытания на мобильном котле утилизаторе подтвердили экологическую 
безопасность предложенного процесса для сжигания осадков коммунальных стоков и 
куриного помета. Все параметры газовых выбросов в атмосферу находились в преде-
лах установленных в Украине нормативов.

В зависимости от калорийности утилизируемых отходов, подбираются подходящие 
модули. Главной целью работы котлов-утилизаторов является производство тепла для 
процесса сушки-подготовки обрабатываемых осадков или отходов. Избыточное тепло 
может найти применение для производства горячей воды, для отопления помещений, 
для производства пара или электроэнергии.

Приобретение котла-утилизатора увеличивает первоначальные капиталовложения, 
но его дальнейшее использование значительно уменьшает эксплуатационные расходы 
комплекса по утилизации осадков или отходов.

Технология плоской движущейся решётки (Travelling grate),
принятая фирмой GeoTeck.
Технология пригодна  для сжигания биомасс, в том числе и высушенных осадков 

коммунальных стоков.
Технология очень гибкая в отношении потребления топлива. Это позволяет исполь-

зовать смеси различных биомасс при  условии, что они имеют сходные характеристики 
горения и удельный вес, что делает систему  фактически многотопливной.

Движение основания (решетки) способствует равномерному распределению топли-
ва и жара, что позволяет оптимизировать первичный воздух для поддержания горения 
в разных зонах под решёткой. Поэтапное сжигание предполагает продувание вто-
ричного воздуха в конкретные части камеры сгорания и гарантирует полное сжигание 
биомассы.

Решение  GeoTeck обеспечивает течение во встречном потоке (пламя в обратном 
направлении, относительно топлива). Преимущество такого выбора демонстрирует-
ся в улучшенной сушке и пиро/газификации топлива, прежде чем подойти к полному 
оксидированию (сжиганию) материала, который обычно имеет низкую теплотворную 
способность, поддерживая, таким образом, процесс  сжигания, относительно других 
конструктивных решений.

Горячие газы, следовательно, попадают на свежую и  влажную биомассу, подготав-
ливая её  оптимальным способом к полному сжиганию, и таким образом, максимально 
уменьшая количество несгоревших частиц топлива.

Плоская-движущая решётка имеет, кроме того, следующие преимущества:
• обеспечивается автоматическое удаление золы;
• в фазе возвращения решетка охлаждается первичным воздухом и не нуждается в  

охлаждающей воде для элементов самой решетки;
• скорость перемещения решетки регулируется, гарантируя таким образом лучшее 

сгорание биомассы;
• однородность основания гарантирует лучшее размещение топлива на решетке, 

делая  горение равномерным;
• устойчивое  закрепленное основание жаровни обеспечивает низкий уровень вы-

бросов частиц;
• техническое обслуживание и замена элементов решетки допускается даже во вре-

мя работы;
• время пребывания биомассы достаточно длительное, что гарантирует   необходи-

мое сгорание материала;
• высокое качество первичного воздуха
• допускаются  высокие температуры огня (совместимо с характеристиками топлива).
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Разные технологические решения позволяют:
• производить только горячее масла для процесса сушки;
• производить масло для процесса сушки и/или пар для производства электроэнер-

гии.
Принятое фирмой GeoTeck решение объединяет в  технологии плоско-движущей ре-

шетки все то, что всегда использовалось для больших  установок сжигания  твердых 
бытовых отходов и угля. Спроектированные и реализованные нами модификации по-
зволили удачно применить этот принцип также для сжигания осадков коммунальных 
стоков.

Технология универсальная и позволяет проектирование камер сжигания, будь то в 
вертикальной или горизонтальной разработке.

Другое преимущество – это наличие широкой гаммы размеров, как для маленьких 
мощностей, так и для установок больших размеров.

Отличное отношение стоимости инвестирования / прибыли.
Компактность как сушильных агрегатов так и котлов утилизаторов позволяют за-

нимать ограниченные площади, уменьшая таким образом, расходы на строительные 
работы! 

На сегодняшний день группа VOMM единственная в мире, которая может пред-
ложить своим клиентам мобильные модули для обработки и термической утилизации 
осадков коммунальных стоков и биомассы на месте их образования. Такое оригиналь-
ное предложение очень выгодно для небольших городов и фермерских хозяйств, про-
изводящих небольшое количество осадков и отходов, которые периодически требуется 
обрабатывать. Конечно, применение котлов-утилизаторов предпочтительно на стаци-
онарной основе. По такой схеме сушильные мобильные модули могут подготавливать 
осадки, биомассу и отходы, которые затем транспортируются к центру их термической 
утилизации. Важно заметить, что транспортировка высушенных осадков/отходов не 
требует специальных приспособлений так как они относятся к 4ому классу опасности 
после термической сушки по технологии VOMM.
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АТ «Гідро-Вакуум» (HYDRO-VACUUM S.A.)АТ «Гідро-Вакуум» (HYDRO-VACUUM S.A.)

86-300 м. Грудзьондз, вул. Дрога Єзьорна, 8 
(86-300 Grudzi dz, Droga Jeziorna 8),   
Тел.: 56 45 07 415, 
Web: www.hv.pl, e-mail: eksport@hv.pl

      
АТ «Гідро-Вакуум» (HYDRO-VACUUM S.A.) - це 

найбільший польський завод з виробництва насосів та 
насосних систем, який існує на ринку вже понад 150 
років. Величезний досвід АТ «Гідро-Вакуум» у насосній 
галузі, а також його динамічний розвиток забезпечують 
заводу позицію лідера у виробництві насосів у Польщі.

АТ «Гідро-Вакуум» пропонує своїм клієнтам величез-
ний інтелектуальний потенціал та великі виробничі 
потужності. Фірма в змозі задовольняти комплексні 
потреби клієнтів у сфері насосів та насосних си-

стем, зокрема призна-
чених для водопровідно-
каналізаційної галузі. 
Щорічно з заводського 
конвеєру сходять понад 70 
тис. насосів та пристроїв, 
що входять до складу насосних систем. АТ «Гідро-Вакуум» 
задовольняє більше 70 відсотків потреб польського ринку 
глибинних промислових насосів та постачає 50 відсотків 

усіх станцій перекачування стічних вод з сепарацією твердих тіл, що їх закупову-
ють польські клієнти. 90 відсотків насосів для перекачування газового пального для 
автомобілів на просторах СНД виробляються на АТ «Гідро-Вакуум».    

АТ «Гідро-Вакуум» має у своєму розпорядженні у м. Грудзьондз (Польща), у тому числі, 
власний сучасний ливарний цех, цех обробки,  оснащений верстатами з цифровим 
програмним керуванням типу CNC, збиральний цех, випробувальну ділянку, конструк-

торське бюро. Така структура заводу дозволяє інтегрувати усі процеси, починаючи від 
створення конструкції насосів, виробництва відливків, їх обробки, збирання, у тому 
числі електронних приладів, що співпрацюють з насосами, до перевірки виготовле-
них пристроїв під одним дахом. Це забезпечує заводу можливість повного нагляду за 
продукцією, що виготовляється. 

АТ «Гідро-Вакуум» пропонує покупцям глибинні насоси, насоси, що затоплюються, 
станції перекачування стічних вод, станції підняття тиску, відцентрові насоси, вакуумні 
насоси, повітродувні машини, широкий асортимент промислових насосів, приладів ке-
рування та моніторингу насосних систем. 

президент компании 
HYDRO - VACUUM S.A.

Войтех Грабовски
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ОДО «Пологовский химический завод «КОАГУЛЯНТ»ОДО «Пологовский химический завод «КОАГУЛЯНТ»

ОДО «Пологовский химический завод «КОАГУ-
ЛЯНТ» является специализированным произво-
дителем реагентов для коагуляционных методов 
обработки природной воды, а также эффектив-
ной очистки сточных вод различного происхо-
ждения.

Ассортимент нашей продукции включает в 
себя алюминийсодержащие коагулянты ПОЛВАК 
и Pro-AQUA, железосодержащие коагулянты (суль-
фат и хлорид железа), органические коагулянты и 
флокулянты EXTRAFLOCK.

Вне зависимости от сезона, мы с Вами работа-
ем над тем, как обеспечить каждую украинскую 
семью чистой водой, как сделать так, чтобы в сто-
ках промышленных предприятий не содержалось 
вредных загрязнений, чтобы оставить после себя 
нашим детям богатую и сильную страну – в кото-
рой будет безопасно жить, комфортно работать, 
и, которая сможет стать равной и полноправной 
страной единой объединенной Европы.

Вы можете быть абсолютно уверены в том, что коллектив предприятия               ОДО 
«ПХЗ «Коагулянт» прекрасно знает о трудностях, с которыми Вам приходится стал-
киваться при ежедневной работе, и делает все для того, чтобы взять на себя решение 
большинства проблем, которые общество уже поставило, или  решение которых будет 
востребовано с течением времени. Для этого мы используем накопленный националь-
ный научный потенциал, приобретаем оборудование лучших мировых производите-
лей, находимся в творческом контакте с ведущими инженерами и технологами лидеров 
европейского рынка водоочистки, обеспечиваем производство в Украине большинства 
современных реагентов.

Сегодня рынок требует лучших реагентов по лучшим ценам. Именно это мы пред-
лагаем своим покупателям. Обратитесь к нашим представителям, и мы проконсуль-
тируем Вас по любому вопросу очистки воды, стоков и работе с отходами. Мы подска-
жем – какие технологии и какие реагенты используют в этом случае лучшие компании 
в различных странах, и, дадим Вам выбор для принятия обоснованного решения. И, 
если это будет необходимо, осуществим разработку технологии или продукта индиви-
дуально.

В составе нашего предприятия действуют собственная научно-исследовательская 
лаборатория, обеспечивающая разработку новых видов коагулянтов, и инжиниринго-
вая компания ООО ТД «Аква-Холдинг», осуществляющая деятельность по подбору и по-
ставкам необходимого для применения реагентов оборудования, с выполнением про-
ектов реагентной обработки воды «под ключ».

Специалисты нашей компании проводят технологический аудит действующих 
очистных сооружений предприятия с целью подготовки предложений по повышению 
эффективности и снижению стоимости очистки сточных вод.

Надеемся, что и сами продукты, и качество нашего сервиса будут соответствовать 
Вашим ожиданиям, обеспечат Вашу уверенность и помогут сделать профессиональ-
ный выбор.

 

Генеральный директор 
Надзоров Валентин Николаевич
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ВОДОПОСТАЧАННЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

WATER-SUPPLY
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Розвиток суспільства, який супроводжується зростанням промислового вироб-
ництва, інтенсивною урбанізацією, порушенням екологічної рівноваги тощо, призво-
дить до виникнення ряду негативних факторів – супутників сучасної цивілізації, серед 
яких проблема забезпечення населення чистою питною водою набуває першочергово-
го значення. Це викликано не лише дефіцитом самої води, а й інтенсивним хімічним і 
мікробіологічним забрудненням джерел питного водопостачання. Доброякісна, фізично 
повноцінна вода є одним з провідних факторів здоров'я нації. 

Забезпечення населення питною водою у переважній більшості країн світу, вклю-
чаючи Україну, здійснюється через централізовані системи питного водопостачання. 
Таке рішення має ряд переваг, насамперед, через можливість організації комплексної 

КОЛЕКТИВНІ ТА ЛОКАЛЬНІ СИСТЕМИ ДООЧИЩЕННЯ 
ПИТНОЇ ВОДИ

Семчук Г.М. - заступник міністра
Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України

Кравченко В.А., Кравченко О.В. 
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Для скорішого вирішення найгостріших питань забезпечення населення питною водою 
гаран-тованої якості можуть використовуватися колективні і локальні установки 
доочищення води, які доцільно встановлювати у місцях безпосереднього споживання 
питної води.  Крім цього, вони можуть бути корисними під час техногенних аварій, у 
зонах екологічного лиха тощо.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ И ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ДООЧИСТКИ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Семчук Г.М. - заместитель министра
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины

Кравченко В.А., Кравченко А.В.
ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Для скорейшего решения наиболее острых вопросов обеспечения населения питьевой 
водой га-рантированного качества могут использоваться коллективные и локальные 
установки доочи-стки воды, которые целесообразно устанавливать в местах непо-
средственного потребления питьевой воды.  Кроме того, они могут быть полезными 
во время техногенных аварий, в зонах экологического бедствия и т.п.

COLLECTIVE AND LOCAL POST-TREATMENT SYSTEMS FOR 
POST-TREATMENT OF DRINKING WATER

Semchuk G.М. – deputy minister
The Ministry of Housing and Utilities of Ukraine

Kravchenko V.A., Kravchenko A.V. 
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

For getting a quick solution to supply people with drinking water with guaranteed quality 
collective and local post-treatment systems could be used. These systems should be situated 
immediately at water consumption places. Besides, the systems could be useful during 
technogenic accidents, at ecological disaster zones etc.
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водопідготовки відповідно до встановлених санітарно-гігієнічних нормативів на 
водопровідній станції, звідки очищена вода вже розподіляється по всіх споживачах. 
При цьому використання централізованих систем водопостачання значно підвищує 
надійність і суттєво знижує витрати на виробництво питної води. 

Проте існує питання, як нормативно, організаційно і технічно вирішити таке, по 
суті, парадоксальне явище - людині для забезпечення питних потреб, приготування 
їжі та ін. потрібна лише невелика кількість (5-6 л) високоякісною питною води. У той 
же час, добове споживання води, яка надходить з систем централізованого водопоста-
чання, коливається в середньому у межах від 100 до 300 л/добу/людину (в залежності 
від регіону). Це означає, що лише 1-2 % питної води використовується безпосереднього 
за призначенням, а решта води - витрачається на інші потреби, для яких рівень її очи-
щення міг бути значно нижчим.

Забезпечення населення якісною питною водою, особливо у великих містах, стано-
вить серйозну науково-технічну і практичну задачу. З одного боку, постійно посилю-
ються вимоги до якості питної води, що подається в системи централізованого водопо-
стачання; з іншого - існуючі зараз на водопровідних станціях технології водопідготовки 
не завжди можуть справлятися з поставленим завданням у силу різних причин. Сюди 
можна віднести коливання якості природної та очищеної води, зумовлені природними 
(паводок), екологічними чи технологічними (аварії) чинниками. Важливим аспектом 
проблеми міського водопостачання є стан міських водопровідних мереж, який безпо-
середньо впливає на якість питної води і може призволити до її вторинного забруднен-
ня. 

Проте при відсутності достатніх фінансово-економічних можливостей для повсюд-
ного запровадження централізованих систем водопостачання, проблеми водозабезпе-
чення населення якісною питною водою можуть вирішуватися іншими альтернатив-
ними шляхами.

В деяких випадках, навіть при наявності централізованого водопостачання, може 
виникати потреба у підготовці питної води більш високої якості ніж з водопровідної 
мережі. Вирішення означеної проблеми принципово може досягатися кількома доступ-
ними за наявних умов шляхами, а саме:

застосування установок (колективних або індивідуальних) для доочищення води;• 
використання побутових фільтрів;• 
використання бутильованої (пакетованої) води.• 
У світовій і європейській практиці вже давно використовуються спеціальні си-

стеми доочищення води, що надходить з міського водопроводу. Це чисельні установ-
ки очищення води «у крана», системи підготовки питної води в їдальнях, ресторанах, 
лікарнях і т.д. При цьому установка міністанції чистої води в будинку або офісі все 
частіше розглядається як альтернатива купівлі бутильованої води - як за якістю, так і з 
економічних міркувань. 

Виходячи з вищезазначеного, для скорішого вирішення найгостріших питань 
щодо забезпечення населення водою гарантованої якості можуть використовуватися 
локальні колективні установки доочищення води. Такі установки доцільно встановлю-
вати у місцях безпосереднього споживання питної води.  Крім цього, використання за-
значених установок доцільно під час техногенних аварій, у зонах екологічного лиха і 
т.д.

Колективні системи доочищення води можуть бути улаштовані у житловому 
мікрорайоні (районі) шляхом створення спеціальних пунктів з доочищення питної води. 
При цьому передбачається кілька варіантів запровадження таких систем, наприклад: 

водопровідна вода доочищується на спеціальній установці і далі реалізується насе-• 
ленню або у його власну тару, або у тару виробника;
артезіанська вода із свердловини, яка має високу якість або незначне відхилення за • 
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1-2 показниками і її якість може бути гарантовано доведена до кондиції за допомогою 
локальної установки, очищується, знезаражується і потім реалізується населенню;
артезіанська або водопровідна вода очищується за допомогою локальної уста-• 
новки (наприклад, міні-завод), знезаражується і розвозиться по мікрорайонах, де 
переливається у спеціальні ємності, з яких вже відпускається населенню.   
Конструктивні особливості систем для доочищення і кондиціонування води досить 

різноманітні. В основу їх роботи покладено різні методи водопідготовки. Дуже часто 
при створенні таких установок застосовуються принципи комбінованої обробки води. 

В загальному випадку колективні установки класифікуються наступним чином: 
за призначенням (індивідуального або колективного користування); • 
 за якістю вихідної води (природні поверхневі або підземні води, водопровідна вода); • 
 за принципом очищення (освітлювальні фільтри, адсорбційні фільтри, іонообмінні, • 
баро- і електромембранні, установки для знезараження води); 
 за характером видалених домішок (установки освітлення, опріснення, знезалізнення • 
і т.п.). 
На першому етапі вибору систем для доочищення питної води необхідно здійснити по-

вний аналітичний контроль якості води і провести оцінку всього наявного в ній спектру 
хімічних та мікробіологічних забруднень. Часто вода, навіть в одному місті, але в різних 
районах, суттєво відрізняється за своїми показниками якості. Такий аналіз обов’язково 
повинен виконуватися на професійному рівні у спеціальних, сертифікованих на такі 
аналізи лабораторіях. Результати аналізу стануть головним критерієм при встановленні 
систем доочищення питної води.

Системи доочищення питної води визначаються як спеціальні пристрої, призначені 
для очищення/доочищення/знезараження води з метою покращення її якості або 
цілеспрямованої зміни її складу та властивостей. Вони застосовуються для видален-
ня (або зниження концентрації) певного виду забруднень, які або не видаляються на 
водопровідній станції повністю, або з'являються у воді вже на шляху до місця спожи-
вання, тобто при транспортуванні по розподільних мережах. 

Перед системами доочищення води, як правило, ставляться такі завдання:
очищення від механічних домішок;• 
пом'якшення (зниження вмісту солей жорсткості);• 
знезалізнення (іноді зниження вмісту марганцю, який зазвичай присутній разом зі • 
сполуками заліза);
дезодорація, поліпшення присмаків;• 
дехлорування;• 
зниження концентрації органічних домішок.• 
Вирішуючи питання доочищення води за допомогою спеціальних ло-

кальних систем, необхідно відзначити деякі негативні фактори та об-
меження їх застосування. При використанні колективних систем, при-
значених для покращення якості питної води, необхідно провести її 
додаткове кондиціювання (доочищення), яке має забезпечувати отримання фізіологічно 
повноцінної води, нешкідливою для здоров'я, з задовільними органолептичними вла-
стивостями. Така вода повинна бути безпечною за епідемічними та токсикологічними 
показниками при збереженні її мікроелементного і сольового складу. З цієї та деяких 
інших причин неминуча певна специфіка в роботі водоочисників, а саме:

ступень очищення води завжди у деякій мірі умовний, багато що залежить від кон-• 
кретних умов, наприклад, на якій стадії ресурсу знаходиться фільтруючий елемент;
 існують певні складнощі при визначенні моменту, коли фільтруючий елемент • 
виробляє свій ресурс і може стати джерелом забруднення води;
вода після більшості установок не буде мати ті властивостями і якість, як природна • 
вода, що має збалансований склад мінеральних солей та мікроелементів;
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 вода після фільтрації, у частині випадків, не відповідає гігієнічним вимогам, та її • 
склад вимагає додаткової корекції;
 для інактивації мікроорганізмів у воді використовуються різні види опромінення від • 
жорсткого ультрафіолету до гаммавипромінювання. Поширена також обробка силь-
ними окислювачами газоподібними, такими, як хлор, озон та ін.;
багатоступеневе електрофізіко-хімічне очищення води значно порушує її природні • 
властивості і т.д.

Виходячи з вищевикладеного, системи доочищення питної води можна класифікувати 
за наступними напрямами:

за принципом дії.•  Фільтраційні - включають процеси макро-, мікро-, ультра-, 
нано- та гіперфільтрації; сорбційні - базуються на процесах сорбції на мінеральних, 
органічних або органо-мінеральних сорбентах; сорбційно-десорбційні - застосову-
ють одночасно як процеси сорбції, так і десорбції, тобто можуть виділяти у воду, на-
приклад, такі компоненти, як срібло, йод, фтор; іонообмінні - засновані на проце-
сах іонного обміну катіонів або аніонів; електролітичні - включають процеси діалізу 
(проникнення крізь полупроникну мембрану). Сюди також відносяться і системи 
дезінфекції, серед яких найчастіше застосовуються методи УФ-опромінення та озо-
нування.      
за умовами призначення.•  В залежності вид продуктивності системи доочищення - 
індивідуальні, побутові та колективні.
При оцінці систем доочищення питної води основними критеріями їх відповідності 

призначеним цілям є:
гарантована нешкідливість усіх застосовуваних в установках матеріалів, технологій, • 
реагентів тощо, що дозволяє врахувати здатність самої системи доочищення  у 
будь-який спосіб негативно вплинути на якість контактуючої з ними води, а саме: 
погіршувати її органолептичні властивості, сприяти розвитку мікрофлори, при-
зводити до потрапляння у воду додаткових речовин або утворювати продукти 
трансформації в небезпечних для здоров'я населення концентраціях;
 достатня і стабільна гігієнічна ефективність доочищення (очищення) та знезаражен-• 
ня води протягом регламентованого ресурсу роботи системи, можливість і повнота 
відновлення (регенерації) очисного елементу. Саме цей критерій дозволяє оцінити 
бар'єрну роль установки по відношенню до різних антропогенних забруднень з ура-
хуванням виявлених основних, супутніх і можливих альтернативних (побічних) 
ефектів і кінетики очисного і регенераційної процесів;
 фізіологічна повноцінність макро-і мікроелементного складу води, одержаної із за-• 
стосуванням водоочисних пристроїв. Цей критерій встановлює доцільність (при 
необхідності) корекції основного сольового (макро-і мікроелементного) складу 
очищеної питної води.
Крім цього, системи доочищення питної води повинні задовольняти наступним 

принципам гігієнічної оцінки, а саме: 
комплексності;• 
 оптимальності та послідовності при визначенні обсягу, методів і алгоритму • 
дослідження;
 адекватності способів і ступеня очищення по відношенню до якості вихідної води;• 
 пріоритетності критеріїв, що забезпечують безпеку водоочисних установок для • 
здоров'я населення.
На підставі вищевикладених принципів було розроблено методичні рекомендації по 

встановленню колективних систем доочищення питної води. Згідно цих рекомендацій 
передбачається визначати шляхи встановлення, застосування, експлуатації тощо ко-
лективних та локальних систем доочистки питної води. Крім того, вони регулюватимуть 
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взаємовідносини між суб’єктами, які беруть участь у їх встановленні та застосуванні. 
До останніх належать:

замовник•  - суб’єкт господарювання або орган місцевого самоврядування, який 
здійснює закупівлю системи доочищення і стає її власником або передає іншій 
організації чи групі населення;
власник•  - суб’єкт господарювання, орган місцевого самоврядування, суб’єкт госпо-
дарювання або група населення, якій належить система доочищення. Власник може 
виступати споживачем води або продавати її іншим суб’єктам у встановленому чин-
ним законодавством порядку;
будівельна організація•  - організація, яка здійснює будівництво та монтаж системи 
доочищення;
постачальник обладнання•  - суб’єкт господарювання, який здійснює продаж та вста-
новлення колективної системи доочищення питної води. Може одночасно виступати 
в якості будівельної організації;
проектна організація•  - організація, яка має відповідні ліцензії і дозволи та здійснює 
розробку проектно-кошторисної документації на будівництво та монтаж системи 
доочищення;
експлуатуюча організація•  - суб’єкт господарювання, який здійснює експлуатацію 
системи доочищення та її обслуговування і має отриману у відповідному порядку 
ліцензію на здійснення послуг з водопостачання;
споживачі•  – організації (дитячі садки, школи, лікарні, підприємства громадсько-
го харчування)  або населення окремих населених пунктів, мікрорайонів, будинків, 
організації і фірми, які користуються водою для пиття, отриманою за допомогою си-
стеми доочищення;
контролююча організація•  - організація, яка здійснює постійний контроль якості 
доочищеної питної води, що подається споживачам з колективної системи доочи-
щення (органи місцевого санітарно епідеміологічного нагляду).
Системи доочищення питної води можуть застосовуватися у випадках коли:
- якість питної води у централізованих системах водопостачання не відповідає чин-

ним нормативним вимогам, зокрема ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною»; 

- існує необхідність у питній воді підвищеної якості згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-
10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (дитячі 
заклади, лікувальні установи, підприємства громадського харчування тощо).

- органом місцевого самоврядування прийнято рішення про постачання населен-
ня (в т.ч. окремих мікрорайонів, будинків тощо) водою підвищеної якості згідно вимог 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною». 

У випадках, коли якість води у централізованих системах водопостачання не 
відповідає чинним нормативним вимогам, зокрема ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», системи доочищення 
повинні забезпечувати очищення до нормативів вказаного документу в частині вимог 
до бутильованої води.

У випадках, коли системи доочищення встановлюються для забезпечення водою 
підвищеної якості, вимоги до якості визначаються сумісно Замовником і контролюю-
чою організацією, але вони повинні бути не нижчими, ніж вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-
10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» в частині 
вимог до бутильованої води.

Загальні критерії вибору систем доочищення полягають у наступному.
Колективні системи доочищення питної води мають  забезпечувати:

необхідну якість питної води;• 
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 необхідну продуктивність з урахуванням нерівномірності водорозбору;• 
 надійність та безперебійність експлуатації;• 
 зручність в експлуатації, високий рівень автоматизації;• 
 мінімальну вартість основного та допоміжного обладнання;• 
 компактність;• 
 оптимальні експлуатаційні витрати;• 
 гарантійне та постгарантійне обслуговування.• 
Перевага повинна віддаватись системам доочищення заводської зборки, змонтова-

ним як єдиний комплекс, в яких всі внутрішні підключення виконані до їх поставки 
споживачу. Використання систем доочищення, які поставляють у вигляді окремих уста-
новок (елементів) допускається лише при спеціальному обґрунтуванні з обов’язковими 
технологічними розрахунками з підбору необхідних елементів у загальній технологічній 
схемі. 

При виборі системи доочищення необхідно додержуватися наступного порядку.
Замовником може виступати орган місцевого самоврядування або за його рішенням • 
інша організація, яка у встановленому порядку отримала всі необхідні дозволи. 
Рішення щодо встановлення системи доочищення приймається замовни-• 
ком і погоджується з органом місцевого самоврядування та органом місцевого 
санепідемнагляду.
Вибір місця розташування, попередній підбір конструкції системи доочищення та • 
визначення вимог до неї проводиться сумісно Власником, органом місцевого само-
врядування, органом місцевого санепідемнагляду та експлуатуючою організацією 
з залученням в разі необхідності спеціалістів місцевого водоканалу та проектної 
організації. За результатами Власником та проектною організацією розробляється 
технічне завдання на проектування системи доочищення. 
У технічному завданні на виготовлення колективної системи доочищення питної 

води мають бути зазначені:
мета застосування колективної системи доочищення питної води;• 
 вимоги до технологічного обладнання;• 
 параметри приміщення, в якому буде розміщена колективна система доочищення • 
питної води;
 технічні умови на вихідну воду, яка надходить з централізованої системи водопоста-• 
чання;
 затверджений у встановленому порядку місцевими санітарними органами перелік • 
показників якості очищеної води;
 технічні умови на водо-, тепло-, електропостачання, умови скиду води в • 
каналізацію;
 спеціальні умови техніки безпеки, вентиляції та оцінка впливу на навколишнє при-• 
родне середовище у випадку застосування в технологічному процесі сильнодіючих 
отруйних ре-човин;
 вимоги до гарантійного та постгарантійного ремонту і обслуговування;• 
 інформація про експлуатуючу організацію.• 
Будівельна організація та постачальник обладнання визначаються на основі про-

ведення конкурсних торгів або без них у встановленому чинним законодавством по-
рядку.

На  системи доочищення питної води необхідно передбачати розроблення проектно-
кошторисної документації, у т.ч. вартості обладнання і будівельно-монтажних робіт. 
Для цього Замовник (або постачальник, якщо це передбачалося договором):

обирає проектувальника;• 
 видає технічне завдання на проектування та вихідні дані;• 
 здійснює оплату робіт з проектування;• 
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 погоджує проект згідно із вимогами чинного законодавства.• 
Проектувальник:

розробляє проектно-кошторисну документацію відповідно до технічного завдання;• 
 несе відповідальність за належне виконання проекту в установленому законодав-• 
ством порядку;
 приймає участь в узгодженні проекту у встановленому чинним законодавством по-• 
рядку.
Проектно-кошторисна документація на будівництво та монтаж системи доочищен-

ня повинна включати:
 перевірочний розрахунок елементів системи доочищення;• 
 план розміщення системи доочищення у наявному приміщенні;• 
 перелік робіт при будівництві та монтажі системи доочищення;• 
 забезпечення умов для ремонту та експлуатації системи доочищення;• 
 розрахунок і погодження нормативів скиду води у каналізацію, показники забруд-• 
нення атмосфери тощо;
 зведений кошторисний розрахунок на виконання всіх робіт. • 
Під час будівництва та монтажу Замовник:

 обирає будівельну організацію для здійснення монтажу (будівництва);• 
 здійснює оплату за обладнання у відповідності з договором.• 
Будівельна організація або постачальник (як це передбачено договором):• 
 здійснює постачання обладнання системи доочищення;• 
 виконує необхідні будівельні роботи;• 
 проводить необхідні монтажні роботи;• 
 виконує пусконалагоджувальні роботи;• 
 проводить передбачені випробування;• 
 розробляє технологічний регламент експлуатації колективної системи доочищення • 
питної води;
 проводить навчання персоналу експлуатуючої організації.• 
При здачі в експлуатацію системи доочищення Замовник:

 створює приймальну комісію;• 
 здійснює контроль відповідності обладнання системи доочищення вимогам • 
технічного завдання;
 приймає систему доочищення у власність або передає її у власність іншій організації, • 
а також та передає систему доочищення в управління експлуатуючій організації;
 укладає договори з експлуатуючою організацією, постачальником та/або третьою • 
організацією на ремонт та обслуговування колективної системи доочищення питної 
води;
 укладає договір з контролюючою організацію.• 
Експлуатуюча організація:

 бере участь у пусконалагоджувальних роботах колективної системи доочищення • 
питної води, контролює відповідність її технічних характеристик;
 приймає систему в управління.• 
Місцеві органи санітарно-епідеміологічного нагляду здійснюють контроль за 

відповідністю якості доочищеної питної води встановленим вимогам. За рішенням 
органів санітарно-епідеміологічного нагляду контроль за якістю води може бути дору-
чений іншій організації, яка має відповідним чином сертифіковану лабораторію.

Експлуатація колективної системи доочищення питної води
 безперебійне постачання доочищеної питної води гарантованої якості; • 
 розробку і впровадження системи контролю якості доочищеної питної води;• 
 поточне обслуговування (гарантійне та постгарантійне);• 
 планово-попереджувальні ремонти та інші необхідні заходи.• 
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Експлуатуюча організація:
- здійснює експлуатацію системи доочищення протягом всього строку її служби;• 
- після завершення гарантійного терміну, якщо це передбачено договором, виконує • 
поточний ремонт та обслуговування системи доочищення, в тому числі здійснює 
своєчасну заміну всіх витратних матеріалів, проводить ремонт, а в разі необхідності 
і заміну обладнання;
 несе відповідальність за дотримання вимог і технологічних режимів, встановлених в • 
технологічному регламенті;
готує необхідні звітні матеріали і направляє їх у встановленому порядку Власнику • 
системи доочищення і контролюючій організації.
Постачальник:

 здійснює ремонт та обслуговування колективної системи доочищення питної води • 
упродовж гарантійного терміну;
 після завершення гарантійного терміну, якщо це передбачено договором, здійснює • 
поточний ремонт та/або обслуговування системи доочищення;
 проводить поставку необхідних витратних матеріалів і реагентів для системи доочи-• 
щення.
Контролююча організація: 

 здійснює постійний контроль якості доочищеної питної води;• 
 проводиться моніторинг ефективності застосування систем доочищення.• 
Власник:

 здійснює загальний нагляд за експлуатацією колективної системи доочищення • 
питної води;
 забезпечує своєчасну оплату за роботи з контролю якості води, обслуговування та • 
ремонту колективної системи доочищення питної води;
 фінансує заходи з розвитку системи доочищення, направлені на підвищення якості • 
очищення води.
Споживачі користуються системами доочищення безоплатно або у разі отримання 

води підвищеної якості у встановленому порядку здійснюють оплату за неї.
Для контролю за роботою колективних систем доочищення питної води органами 

місцевого санітарно-епідеміологічного нагляду здійснюється постійний моніторинг 
експлуатації колективних систем доочищення питної води. Ними також визначають-
ся форми звітності, за якими перед відповідними органами у встановленому порядку 
звітують щодо результатів здійснюваного моніторингу.
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Жизнь на Земле возродилась благодаря наличию воды. Самой большой загадкой счи-
тается неизвестное происхождение на Земле генома. Однако появление биологической 
жизни, скорее всего, обусловлено присутствием бактерий космического происхождения, 
которые сотворили плодородный слой земли и которые по сей день попадают на нее из 
космоса вместе с космическими объектами. Поэтому появление и развитие биологиче-
ского разнообразия на нашей планете произошло,  главным образом, благодаря уни-
кальной по своим физико-химическим свойствам  воде, а не просто наличием на ней са-
мых разнообразных микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях 
космоса. Уникальность свойств воды, к которой мы привыкли относиться как к одному 
из самых простых и хорошо изученных веществ, обусловлена ее изотопным составом и, 
в первую очередь, соотношением протия и дейтерия. Природная концентрация дейте-
рия в мировом океане, в соленых и пресных водах колеблется в интервале 90–180 ppm. 
Стабильная оптимальная концентрация дейтерия в воде составляет 150 ppm. Именно 

SOS: ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
Гончарук В.В., академик НАН Украины

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, 
г. Киев, Украина

Проанализирована современная крайне критическая ситуация с качеством питье-
вой воды. Обоснована несостоятельность существующих в мире подходов к оценке 
качества питьевой воды и необходимость введения новой концепции стандартов на 
питьевую воду. Изложены принципиально новые подходы к оценке ее качества. Пред-
ставлен новый Государственный Стандарт Украины на питьевую воду, легализация 
которого позволит обеспечить население питьевой водой, – биологически и физиоло-
гически безопасной для организма человека.

SOS: ПИТНА ВОДА
Гончарук В.В., академік НАН України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, 
м.Київ, Україна

Проаналізовано сучасну в край критична ситуація з якістю питної води. Обґрунтовано 
неспроможність існуючих у світі підходів до оцінки якості питної води та необхідність 
запровадження нової концепції стандартів на питну воду. Викладено принципово 
нові підходи дооцінки її якості. Представлений новий Державний Стандарт України 
на питну воду, легалізація якого дозволить забезпечити населення питною водою, - 
біологічно і фізіологічно безпечною для організму людини.

SOS: DRINKING WATER
Goncharuk V. V., academic ofNAS of Ukraine

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

The modern extremely critical situation with quality of drinking water have been analysed. 
Grounded inconsistency existing in the world approaches to assessing the quality of drinking 
water and necessity of introduction a new concept of standards for drinking water. Set out new 
approaches to assess water quality. The new State Standard of Ukraine for dinking water, 
which would allow the legalization of public drinking water, biologically and physiologically 
safe for a human body have been presented.
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в этом концентрационном интервале наша привычная обычная вода обладает макси-
мальной биологической активностью как в морских, так и пресных водоемах. Сниже-
ние или повышение концентрации дейтерия в воде приводит к радикальному измене-
нию ее физико-химических и биологических свойств, а именно: плотности, вязкости, 
коэффициента преломления света в воде, скорости звука в ней и многих других свойств 
вплоть до принятых в качестве стандартов температуры кипения и замерзания. Легкая 
вода (~5 ppm) замерзает и закипает при температуре на ~ 3°С ниже, чем обычная вода 
при прочих стандартных условиях. Самое поразительное то, что и протиевая, и дейте-
риевая воды являются токсичными для биологической жизни на Земле [1–3]. Поэтому, 
чтобы найти жизнь на других планетах, подобную нашей, нужно обнаружить на них не 
просто воду, а воду с таким же соотношением в ней дейтерия и протия. 

Вот здесь и возникают вопросы. Что такое питьевая вода? Как оценивать качество 
питьевой воды? Какими оптимальными параметрами она должна обладать, чтобы 
быть совершенно безопасной с биологической и физиологической точек зрения?

Впервые в мире в 1853 г. в Брюсселе на Международном конгрессе гигиенистов была 
предпринята попытка создать норматив на питьевую воду, который включал в себя 
всего девять контролируемых компонентов. Среди них, необходимо обратить особое 
внимание на прозорливость и мудрость ученых еще 150 лет тому назад, были жизнен-
но важные вещества, такие, как магний, кальций, общая минерализация (определя-
ется в основном наличием солей натрия и калия), содержание кислорода в воде, суль-
фаты, хлориды, нитраты и аммиак. Такой подход был обусловлен тем, что на планете 
началась эра индустриализации, быстрое развитие агропромышленного комплекса и 
возникновение мегаполисов с компактным поселением людей, численность которых 
резко возрастала. 

Дальнейшее развитие цивилизации становилось невозможным без создания цен-
трализованных систем водоснабжения и комплекса сооружений систем канализации. 
В связи с ухудшением экологического состояния поверхностных и подземных источни-
ков все острее становилась проблема контроля качества воды, используемой людьми 
для питьевых целей. В результате низкого качества питьевых вод стали возникать ре-
альные угрозы санитарно-эпидемиологической ситуации в разных регионах планеты. 

И вот только в начале ХХ века в США появляется первый стандарт на питьевую воду. 
Спустя почти век, после принятия в Брюсселе первых рекомендаций на качество питье-
вых  вод, был обнародован документ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
в котором сегодня, в начале ХХ1 века, предлагается регламентировать 95 показателей, 
из них  26 токсических веществ нежелательны в питьевой воде. Национальный стан-
дарт США регламентирует в питьевой воде 102 показателя, из них 35 токсических ве-
ществ нежелательны в воде.

В Украине же до сих пор в ГОСТе на питьевую воду регламентируется всего лишь 
29 показателей. В то же время практически по всем водопроводам наблюдается регу-
лярное отклонение более чем по 10-ти токсическим соединениям, среди которых ионы 
алюминия, железа, марганца, серы, фтора, нитратов, нитритов, группа хлорорганиче-
ских соединений, соли жесткости и повышенное солесодержание (более 1 г/дм3). Стан-
дарт на питьевую воду, действующий в настоящее время в Украине, был принят еще в 
1982 г. и с тех пор ни разу не пересматривался. Во всех развитых странах мира суще-
ствует правило ежегодной корректировки национальных стандартов в соответствии с 
меняющейся экологической ситуацией. 

Высокий уровень техногенной нагрузки на водоемы, использование несовершен-
ных технологий водоподготовки и вторичное загрязнение воды в распределительных 
сетях приводит к поступлению в питьевую воду значительного количества неоргани-
ческих и органических загрязняющих веществ, совместное действие которых на орга-
низм человека вызывает известный в химии и биологии эффект синергизма, несущий 
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реальную угрозу здоровью. В сложившейся ситуации принципиально не представля-
ется возможным обеспечить население каких бы то не было стран и континентов ка-
чественной и безопасной для здоровья людей питьевой водой. Кроме этого, питьевая 
вода, полученная из поверхностных источников, является небезопасной в связи с при-
сутствием в ней микотоксинов. В результате наших исследований выявлено наличие в 
поверхностных водах и  водопроводных сетях микромицетов различных классов, в том 
числе и очень токсичных, которые не обеззараживаются известными в настоящее вре-
мя технологическими приемами на централизованных станциях водоподготовки даже 
при хлорировании высокими дозами.

Увеличение количества контролируемых веществ в национальных стандартах раз-
личных стран мира также не решает проблему получения безопасной питьевой воды 
на централизованных станциях водоподготовки. Это требует все более дорогостояще-
го оборудования и усложнения технологических процессов. Особое внимание следует 
обратить на то, что за последние два–три десятка лет произошло неконтролируемое 
резкое увеличение химических соединений в окружающей среде. Общее количество 
антропогенных химических соединений возросло до 30 – 40 млн. вследствие бурного 
развития фармацевтической отрасли, особенно производства новых классов антибио-
тиков, а также агропромышленного комплекса, развитие которого потребовало синте-
за и производства новых видов химических средств защиты растений, ядохимикатов, 
пестицидов (гербицидов, фунгицидов, инсектицидов) и др. По официальной статисти-
ке ежегодно синтезируется более чем 1,5 млн. новых соединений, среди которых осо-
бенно опасными являются антибактериальные, антимикробные препараты, а также 
стерилизующие средства бытовой химии. И все эти вещества оказываются в окружаю-
щей среде, а главное, в водном бассейне – источнике питьевого водоснабжения, изме-
няя качество и количество обычной и естественной микрофлоры, которая выполняет 
главную роль в биологических процессах самоочистки водоемов.

На фоне таких катастрофических изменений качества окружающей среды контроль 
нескольких десятков веществ в питьевой воде вызывает, мягко говоря, удивление. Удив-
ление также вызывает непонимание того, что в погоне за «техническим прогрессом», 
даже увеличивая в разы количество контролируемых компонентов в водопроводной 
воде, нельзя  дать гарантий, что она действительно является питьевой и безопасной 
для здоровья человека. Даже использование подземных вод в настоящее время далеко 
не всегда может гарантировать качество получаемой питьевой воды. Особенно, если 
учесть еще и тот факт, что абсолютное большинство органических соединений в окру-
жающей среде под воздействием различных физико-химических и экологических фак-
торов претерпевает биотрансформацию в неизвестные и, чаще всего, непредсказуемые 
соединения. В соответствии с упомянутым фактором синергизма действия двух и бо-
лее соединений токсические свойства каждого отдельно взятого вещества усиливаются 
даже в том случае, если это вещество изначально не является токсичным. Отсюда сле-
дует бессмысленность применения классических подходов к оценке качества питьевых 
вод. Само понятие «нормирование предельно допустимых концентраций в питьевой 
воде различных токсикантов», якобы безопасных для здоровья человека, является, по 
сути, аморальным. 

Поэтому требуются принципиально новые подходы к оценке качества питьевых вод 
на биологическом уровне, причем достаточно экспрессные, а не исследования на жи-
вых организмах (мышах, крысах, кроликах и др.), требующие длительного времени. 
Предлагаемый новый стандарт  включает в себя  принципиально новые очень эффек-
тивные интегральные методы контроля качества воды. Так,  для  выявления острой 
токсичности на уровне организма и выявления хронической токсичности на клеточ-
ном уровне можно использовать  цитогенетические методы на биологических объектах 
[4, 5]. Интегральные методы являются универсальными на все виды и типы токсиче-
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ских соединений, независимо от их происхождения и характера действия.
Нами была проведена комплексная оценка по степени токсичности наиболее распро-

страненных в Украине и России питьевых фасованных негазированных вод (31 марка) 
по четырем категориям: безопасные, небезопасные (обратимая токсичность), опасные 
и очень опасные токсичные воды

Одновременно были созданы новейшие технологии очистки воды при любой степе-
ни ее загрязнения до уровня высочайшего качества питьевой воды, которая физиоло-
гически безопасна для человека, и предложена новая концепция обеспечения населе-
ния питьевой водой гарантированного качества для удовлетворения физиологической 
потребности человека. Универсальных методов очистки воды принципиально быть не 
может. Для каждой исходной воды в зависимости от степени ее загрязнения должна 
разрабатываться индивидуальная технология очистки. Предлагаемые нами техноло-
гии позволяют получать качественную питьевую воду как минимум из четырех прин-
ципиально разных типов исходной воды:

– водопроводная вода централизованного водоснабжения, которая, как правило, со-
держит высокотоксические примеси соединений алюминия, железа, марганца, хло-
рорганические, микробиологические загрязняющие вещества и др. Применение этих 
технологий для очистки водопроводной воды позволяет удалить не только указанные 
выше токсиканты, но и высокотоксические продукты жизнедеятельности микроорга-
низмов;

– пресные подземные воды, которые содержат достаточно высокие концентрации 
соединений железа, марганца, фторидов, нитратов, солей жесткости, солей аммония, 
сероводорода и др.;

– подземные воды с повышенным солесодержанием (до 5 – 8 г/дм3);
– морские воды.
Для каждого из указанных видов исходной воды разработаны принципиально новые 

технологии, оборудование и установки для очистки данных вод, которые по комплекс-
ности решаемых проблем и себестоимости не имеют аналогов в мире. Такие установки 
с высокой эффективностью работают в школьных, лечебно-профилактических и дру-
гих учреждениях во многих городах Украины.

Успешная реализация таких подходов требует легализации предложенного нами но-
вого Государственного Стандарта Украины на питьевую воду, который, по сути, вклю-
чает в себя три разных нормативных документа:

– ГОСТ на водопроводную воду (условно питьевую);
– ГОСТ на питьевую воду повышенного качества (вода абсолютно безопасная для 

здоровья человека);
– ГОСТ на фасованную (бутылированную) воду.
Новый Стандарт должен быть распространен на все субъекты хозяйствования, про-

изводящие питьевую воду путем централизованного водоснабжения или с помощью 
пунктов разлива воды (в том числе бюветных и передвижных), применения установок, 
других средств нецентрализованного водоснабжения, фасовки питьевой воды. При 
разработке Стандарта относительно нормативных требований к воде централизован-
ного питьевого водоснабжения учтены общие положения и нормативные требования 
к качеству питьевой воды, которые приняты в Европейском Союзе, ВОЗ, Кодексе Али-
ментариусе и др. 

Первым принципиальным отличием нового Стандарта является нормативное 
обоснование нового концептуального подхода к водоснабжению населения Украи-
ны качественной питьевой водой, предусматривающее экономное водоснабжение 
путем разграничения нормативов потребления питьевой воды на физиологические, 
санитарно-гигиенические и хозяйственные потребности человека в течение одних су-
ток в конкретном населенном пункте. Необходимость такого подхода обусловлена сле-
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дующими объективными причинами: неоправданным использованием качественной 
питьевой воды для санитарно-гигиенических и хозяйственных нужд; неудовлетвори-
тельным состоянием транспортирующих и распределительных сетей систем центра-
лизованного питьевого водоснабжения; несоответствием технологии подготовки пи-
тьевой воды в централизованных системах питьевого водоснабжения качеству воды в 
водоисточнике; неоправданно высокими экономическими затратами на реконструк-
цию и модернизацию систем централизованного питьевого водоснабжения для под-
готовки высококачественной питьевой воды в объемах, значительно превышающих 
физиологические и санитарно-гигиенические потребности человека.

Вторым принципиальным отличием нового Стандарта является то, что основной 
акцент сделан на новые подходы к оценке качества питьевой воды по интегральным 
показателям токсичности воды, которая устанавливается методами биотестирования 
по стандартизированным методикам. Это позволяет получить объективную информа-
цию о качестве питьевой воды до проведения детального анализа по всем показателям. 
Такой анализ является целесообразным в случае выявления токсичности и необходи-
мости установления причин ее возникновения. 

Третьим принципиальным отличием нового Стандарта является требование пол-
ного отсутствия всех токсических химических и биологических загрязняющих веществ 
в питьевой воде, предназначенной для потребления человеком. 

Применение методов оценки качества питьевой воды по интегральным показателям 
позволяет в короткие сроки и с наименьшими экономическими затратами оценить 
пригодность питьевой воды для потребления человеком. 

В отличие от принятых на сегодня в Украине и мире методов химического анализа 
более чем 100 показателей качества воды, применение интегральных методов биоте-
стирования позволит существенно (в ~ 3–4 раза) уменьшить количество контролируе-
мых показателей, сократить ресурсы на закупку нового оборудования для лабораторий 
на несколько десятков миллионов долларов (а по всей стране – это миллиарды долла-
ров).

Общеизвестно, что в современный период в Украине и других странах мира широко 
используются установки, устройства различной мощности, мини-заводы по доочистке 
питьевой воды из разных источников водоснабжения, в том числе и из водопроводной 
воды централизованного водоснабжения, пункта реализации или разлива доочищен-
ной питьевой воды в тару потребителей и др. При этом качество питьевой воды и ее 
контроль не регламентируется ни одним государственным нормативным документом. 
Вместе с тем непременным условием достижения всех нормативных показателей безо-
пасности питьевой воды является установление определенных требований к питьевой 
воде как централизованных, так и нецентрализованных систем водоснабжения. Суще-
ствующие сегодня нормативные документы только к питьевой воде централизованного 
водоснабжения не отвечают современным требованиям безопасности государства и не 
могут дальше использоваться без угрозы здоровью населения во всех без исключения 
странах мира. 
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 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАР-
ТА УКРАИНЫ «ПИТЬЕВАЯ ВОДА. ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА» 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Этот стандарт распространяется на питьевую воду централизованного и нецен-

трализованного водоснабжения.
1.2. Этот стандарт могут применять:
– все субъекты хозяйствования, которые производят питьевую воду в системах цен-

трализованного питьевого водоснабжения или с помощью пунктов разлива воды (в 
частности, бюветных и передвижных), устройств, приспособлений, других средств не-
централизованного водоснабжения, фасовки питьевой воды;

– органы исполнительной власти; предприятия питьевого водоснабжения, которые 
осуществляют регулирование, надзор и контроль качества питьевой воды;

– потребители товарной питьевой воды.
1.3. Этот стандарт не распространяется на минеральные лечебные, лечебно-

столовые, природные столовые воды, а также на фасованную воду, которая содержит 
специфические лечебные вещества (йод, фтор, селен и др.) для специального диетиче-
ского потребления детьми, больными и спортсменами. 

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БГКП – бактерии группы кишечной палочки
Бк – беккерель
БОЕ – бляшкообразующие единицы
ОМЧ (общее микробное число) – число сапрофитных микроорганизмов
КОЕ – колониеобразующие единицы
НЕМ – нефелометрические единицы мутности
АПАВ – анионоактивные поверхностно-активные вещества
СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества
ТКБ – термостабильные кишечные бактерии.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
3.1. Этот стандарт содержит нормативы качества питьевой воды и устанавливает 

требования к методам ее контроля в централизованном и нецентрализованном питье-
вом водоснабжении.

3.2. Этот стандарт соответствует требованиям действующего законодательства 
Украины [1]–[4] и нормативным требованиям относительно качества питьевой воды, 
предназначенной для потребления человеком, принятым в Европейском Союзе [5], 
ВОЗ [6] и Codex Stan 227–2001 [7], а также учитывает опыт работы в водоподготовке за 
последние годы в Украине (ДСТУ 4808).

3.3. Источниками нецентрализованного питьевого водоснабжения считают подзем-
ную воду, а также питьевую воду систем централизованного питьевого водоснабжения, 
очищенную с использованием эффективных современных технологий кондициониро-
вания. 

3.4. Основные условия для обеспечения нормативов качества питьевой воды в си-
стемах централизованного водоснабжения следующие: 

– выбор источников централизованного питьевого водоснабжения согласно требо-
ваниям ДСТУ 4808;

– обеспечение охраны источников и систем централизованного питьевого водоснаб-
жения от загрязнения;
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– соблюдение требований технологического регламента к системам водоснабжения;
– применение в системах централизованного питьевого водоснабжения оборудова-

ния, устройств, материалов и реагентов, разрешенных МОЗ Украины.  
3.5. Основные условия для обеспечения нормативов качества питьевой воды нецен-

трализованного водоснабжения следующие: 
– проведение технологического процесса обработки питьевой воды в соответствии с 

технологической инструкцией или технологическим регламентом;
– учет состояния качества воды из подземного источника питьевого водоснабжения 

или воды централизованных систем водоснабжения;
– соответствие степени доочистки питьевой воды нормативным требованиям этого 

стандарта относительно качества питьевой фасованной воды;
– применение для питьевой фасованной воды емкостей и средств обеззараживания, 

разрешенных МОЗ Украины.
3.6. Соответствие качества питьевой воды требованиям этого стандарта устанав-

ливают с учетом документов, которые регламентируют правила эксплуатации систем 
водоснабжения.  

3.7. Отраслевые документы, производственные регламенты, схемы технологическо-
го контроля, охватывающие сферу централизованного и нецентрализованного питье-
вого водоснабжения, разрабатывают с учетом нормативов качества питьевой воды, 
установленных этим стандартом.

3.8. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий или катастроф, ко-
торые приводят к загрязнению источников водоснабжения, службы, осуществляющие 
государственный мониторинг состояния поверхностных и подземных вод, обязаны по-
дать информацию об ухудшении качества воды источника в территориальные органы 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В таких случаях выполня-
ются мероприятия по ликвидации последствий катастрофы, изменяются технологии 
водообработки и дополнительного специального контроля качества питьевой воды на 
отмеченной территории и вводятся в эксплуатацию защищенные источники водоснаб-
жения. 

3.9. Разрешение на временные отклонения от установленных этим стандартом нор-
мативов качества питьевой воды возможно лишь в порядке, указанном в [1] и [8]. 

3.10. Предприятия, учреждения и организации, контролирующие качество питье-
вой воды, должны анализировать показатели качества воды в оснащенной техниче-
скими средствами лаборатории, аттестованной на право проведения оценки на соот-
ветствие требованиям ДСТУ ISO/ІЕС 17025. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПРЕДНАЗНА-
ЧЕННОЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

4.1. Требования и нормативы состава и свойств питьевой воды определяют ее 
пригодность для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических и 
хозяйственно-бытовых нужд человека и охватывают: безопасность воды в эпидемио-
логическом отношении, безвредность химического состава, благоприятные органо-
лептические свойства, токсикологическую и радиационную безопасность.

4.2. Перечень показателей и нормативов качества питьевой воды базируется на 
принципе не превышения нормативных величин и значений физических, органолеп-
тических, химических, микробиологических, токсикологических и радиационных по-
казателей для питьевых вод, установленных в этом стандарте и в [3], [5]. 

4.3. Перечень показателей качества питьевой воды, предназначенной для потре-
бления человеком, определяется в этом стандарте в зависимости от источника водо-
снабжения, вторичного загрязнения в результате применения реагентов в процессе 
водоподготовки, оценки уровня токсичности доочищенной воды нецентрализованного 
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питьевого водоснабжения. Для доочищенной фасованной воды нецентрализованного 
питьевого водоснабжения сохраняется такой же перечень показателей, как и для доо-
чищенной нефасованной воды нецентрализованного питьевого водоснабжения.

Требования к качеству воды централизованного и нецентрализованного питьевого 
водоснабжения включают 81 показатель и представлены десятью отдельными группа-
ми: 1-я группа – 8 микробиологических показателей; 2-я группа – 1 вирусологический 
показатель; 3-я группа – 2 паразитологических показателя; 4-я группа – 1 микологиче-
ский показатель; 5-я группа – 5 показателей уровня токсичности; 6-я группа – 2 пока-
зателя радиационной безопасности; 7-я группа – 4 органолептических показателя; 8-я 
группа – 17 химических показателей качества, которые влияют на органолептические 
свойства питьевой воды; 9-я группа – 28 токсикологических показателей безвредности 
химического состава (из них 20 неорганических, 6 органических компонентов и 2 ин-
тегральных показателя); 10-я группа – 13 веществ, которые образуются и поступают в 
питьевую воду во время подготовки.

4.4. По микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показате-
лям питьевая вода должна соответствовать требованиям, приведенным в табл. 4.1–4.3, 
и нормам ДСанПіН № 136/1940 [3].

1* Превышение норматива не допускается для 95% проб воды в сети водоснабжения, исследуемых в течение 
года.
2* Превышения норматива не допускается для 98% проб воды в сети водоснабжения, исследуемых в течение года. 
В случае превышения индекса БГКП на этапе идентификации колонии, которые выросли, дополнительно прово-
дится исследование на наличие фекальных колиформ.
3* При наличии в пробе воды колиформных бактерий и (пли) колифагов их количество срочно определяется в 
повторно отобранных пробах воды. Если в последних будут определены общие колиформные бактерии в коли-

Таблица 4.1. Микробиологические показатели качества питьевой воды
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честве >2/100 см3 и (или) термостабильные колиформные бактерии, и (или) колифаги, определяются патогенные 
бактерии кишечной группы и (или) энтеровирусы Исследования питьевой воды на наличие патогенных бактерий 
кишечной группы и энтеровирусов проводятся также по решению органов санэпиднадзора в случае возникнове-
ния эпидемиологической ситуации.
4* Контроль осуществляется на выходе и станции подготовки питьевой воды в случае использования поверх-
ностных источников водоснабжения или подземных, которые имеют гидравлическую связь с поверхностным 
водоемом: в переходный период ежегодно контро¬лируется показатель споры сульфитредуцируюцих клостриций 
с нормативом - отсутствие/20 см3.

* Определяется один раз в год во время полного анализа воды и по эпидемиологическим показателям.

* Не должны присутствовать Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Penicillum expangum.

Таблица 4.2. Вирусологические показатели качества питьевой воды

Таблица 4.3. Паразитологические показатели качества питьевой воды

Таблица 4.4. Микологические показатели качества питьевой воды

4.5. По микологическим показателям (микромицеты) питьевая вода должна соответ-
ствовать нормативу, приведенному в табл. 4.4.

4.6. Токсичность питьевой воды нецентрализованного водоснабжения является ин-
тегральным (экспрессным) показателем качества питьевой воды в случае подозрения 
загрязнения водоисточника или распределительной сети токсическими соединения-
ми. Перечень показателей и тестовых объектов, а также нормативов для определения 
токсичности по результатам биотестирования приведен в табл. 4.5. 
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1* При превышении уровней Σα- и Σβ-активности следует контролировать радионуклидный 
состав воды относительно его соответствия отмеченным в [9] нормам радиационной безопас-
ности.

2* При превышении уровня Σβ-активности необходимо также учитывать содержание калия 
в воде, поскольку Σβ-активность обусловлена кроме техногенных радионуклидов еще и природ-
ными нуклидами, в частности 40К (1 Бк Σβ-активности соответствует 35,4 мг К/дм3 в воде). Поэ-
тому при Σβ-активности 1 Бк/дм3 в первую очередь необходимо определить содержание калия 
методом атомно-эмиссионной спектроскопии, а потом проводить детальные радиологические 
исследования (зависимость между удельной β-активностью исследуемых проб и концентрацией 
в них калия прямолинейна, в природной смеси изотопов радиоактивного калия 40К содержится 
0,0119).

Таблица 4.5. Уровень токсичности  питьевой воды

4.7. Радиационная безопасность питьевой воды определяется по допустимым уров-
ням, приведенным в табл. 4.6.

Таблица 4.6. Показатели радиационной безопасности питьевой воды
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4.8. По органолептическим и химическим показателям качества, которые влияют 
на органолептические свойства, питьевая вода должна соответствовать нормативам, 
приведенным в табл. 4.7 и 4.8, нормам ДСанПіН №136/1940 [3] и Директивам ЕС [5]. 

Таблица 4.7. Органолептические показатели качества питьевой воды

Таблица 4.8. Химические показатели качества, которые влияют на органолепти-
ческие свойства питьевой воды

* Величина, заключенная в скобки, может быть установлена по постановлению Главного го-
сударственного санитарного врача на соответствующей территории для конкретной системы 
питьевого водоснабжения на основе оценки санитарно- эпидемиологического состояния в на-
селенном пункте и технологии подготовки питьевой воды, применяемой в случае, когда другие 
источники питьевого водо- снабжения недоступны.
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4.9. По токсикологическим показателям безвредности химического состава питьевая 
вода должна соответствовать нормативам, приведенным в табл. 4.9, нормам ДСанПіН 
№ 136/1940 [3] и Директивам ЕС [5].

Таблица 4.9. Токсикологические показатели безвредности химического состава 
питьевой воды 1*
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4.10. Для системы водоснабжения, в которой используются реагентные способы об-
работки воды перед ее подачей в распределительную сеть, во время разлива, транспор-
тирования, хранения в течение установленного срока годности, в случае проведения 
исследований дополнительно учитываются показатели, представленные в табл. 4.10. 
Содержание веществ, которые образуются и поступают в питьевую воду во время ее 
подготовки, не должно превышать нормативов, приведенных в табл. 4.10. 

1* При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, которые относятся к 
1- и 2-му классам безопасности и имеют санитарно-токсикологические показатели вредности 
[10], сумма отношений определенных в воде концентраций каждого из них к их нормативу не 
должна превышать 1. 

2* Величина, заключенная в скобки, может быть установлена только по постановлению Глав-
ного государственного санитарного врача на соответствующей территории для конкретной си-
стемы питьевого водоснабжения на основе оценки санитарно-эпидемиологического состояния 
в населенном пункте и технологии подготовки питьевой воды, применяемой с учетом конкрет-
ной ситуации.

3* Нормирование фторидов в питьевой воде приведено в соответствии с [11]. 
4* Пестициды (сумма) – органические инсектициды, гербициды, фунгициды, нематоциды, 

акарициды, альгициды, бактерициды, вирусоциды, родентициды, слимициды, связанные про-
дукты (в частности, регуляторы роста), а также метаболиты и продукты деградации. К програм-
ме контроля приобщают лишь по тем пестицидам, которые, вероятно, могут содержаться в этой 
воде.

Таблица 4.10. Вещества, образующиеся и поступающие в питьевую воду во время 
водоподготовки

1* К программе контроля из приведенного перечня приобщаются конкретные показатели с 
учетом технологии водоподготовки.

2* К программе контроля приобщаются конкретные показатели использования соответству-
ющих реагентов и рассчитываются на основе анализа содержания мономера в товарном фло-
кулянте. Дозы реагента и уровень мономера должны соответствовать таким требованиям: при 
дозе полиакриламида 1 мг/дм3 содержание акриламида в нем не должно превышать 0,05%.
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4.11. Нормативы качества питьевой воды, установленные и приведенные в табл. 
4.1– 4.10, должны быть обеспечены физическими или юридическими лицами, эксплуа-
тирующими системы водоснабжения или фасующими питьевую воду.

4.12. Контролируются показатели качества воды централизованного и нецентрали-
зованного питьевого водоснабжения с использованием методов исследования, отме-
ченных в приложении А.

4.13. Качество доочищенной нефасованной и фасованной воды нецентрализован-
ного питьевого водоснабжения должно соответствовать требованиям этого стандарта 
как во время ее разлива, транспортирования, хранения, так и в течение установленно-
го срока годности. 

4.14. Нормативы качества воды централизованного и нецентрализованного пи-
тьевого водоснабжения, приведенные в табл. 4.1– 4.10, достигаются в соответствии 
с Программой достижения нормативов качества питьевой воды, согласованной с 
территориальным органом исполнительной власти в сфере обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

4.15. До введения в действие этого стандарта качество воды систем централизо-
ванного питьевого водоснабжения оценивается согласно требованиям ГОСТа 2874-82, 
ДСанПіНа №136/1940.

Таблица 5. Показатели качества питьевой воды и методы их контроля 
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Перестройка плановой социалистической экономики на рыночную, проводимая в 
последнюю четверть века в нашей стране, не смогла не сказаться и на изменении сло-
жившейся до нее структуры организации и управления водохозяйственной отраслью. 
Ушла в прошлое централизованная ведомственная координация научных исследова-
ний и проектно-изыскательских работ. Лишилась должной финансовой поддержки ву-
зовская наука. Обесценился в реальности труд высококвалифицированных ученых и 
преподавателей высшей школы.

Вследствие этого, к старым проблемам развития водопроводно-канализационного хо-
зяйства и, в частности, его научного обеспечения, добавились новые, тесно связанные с 
экономическими и социальными составляющими развития общества в целом.

К современным проблемам, препятствующим эффективному развитию систем водо-
снабжения и водоотведения в нашей стране, относятся:

 ухудшение качества воды в водоисточниках и неудовлетворительное экологическое • 
состояние водных объектов в целом и, в частности, из-за сброса в них неочищенных 
или недостаточно очищенных сточных вод;
 традиционный недостаток средств на реконструкцию и перевооружение морально • 
устаревших и изношенных до 60-80 % технических средств,  продолжение финанси-
рования необходимых работ по остаточному принципу;
 многократное за последние 25 лет удорожание строительно-монтажных работ, реаген-• 
тов, фильтрующих материалов, оборудования для обработки и утилизации осадков, а 
также электроэнергии, тепла и пр.;
 отставание в разработке научного обеспечения и внедрения в практику крайне необ-• 
ходимых новых нормативно-законодательных актов: Технологических регламентов, 
СНиПов, СанПиНов и пр.;
 недостаточный уровень отечественных разработок новых технологий, сооружений и • 
устройств и низкая конкурентоспособность технических средств по сравнению с пере-
довыми зарубежными аналогами. 
В немалой степени последним двум проблемам способствовали: 
 наметившаяся с 1987-1990 гг. деградация многих ранее существовавших крупных • 
НИИ, проектных институтов, отделов и конструкторских бюро, специализирующихся 
в области водоснабжения и канализации;
 отсутствие достаточного научного потенциала многих из вновь созданных за послед-• 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

М.Г.Журба
ОАО «МосводоканалНИИпроект», Москва, Россия

Проанализированы проблемы, препятствующие эффективному развитию систем 
водоснабжения, и обозначены приоритетные направления научных исследований в 
данной области.

ВОДОПОСТАЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

М.Г.Журба
ВАТ «МосводоканалНДІпроект», Москва, Росія

Проаналізовано проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку систем водопо-
стачання, та відзначено пріоритетні напрями наукових досліджень у даній області.
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ние десятилетия малых предприятий, их ограниченность, как правило, узкой темати-
кой профессиональных интересов и посредничеством в продвижении на отечествен-
ный рынок технологий и технических средств зарубежных фирм;
 большая финансовая возможность иностранных производителей водоочистного обо-• 
рудования в получении крупных заказов от отечественных распорядителей кредитов. 
Как следствие этого, в водохозяйственную отрасль страны навязываются иногда недо-
статочно адаптированные к местным условиям зарубежные технологии и водоочист-
ная дорогостоящая техника;
 отрицательная роль и имеющая место коррумпированность при проведении тор-• 
гов и тендеров на получение заказов на научно-исследовательские, проектные и 
строительно-монтажные работы.
Отток из производственной водохозяйственной сферы высококвалифицированных 

кадров и подмена их менеджерами среднего уровня, нередко далекими от производствен-
ных и научных интересов предприятий водопроводно-канализационного профиля и не 
обладающими требуемым уровнем знаний в данной области, привела к прекращению 
востребованных практикой научных исследований на должном теоретическом уровне и 
необходимой экспериментальной базе.

Результатом снижения качества отечественных научных разработок, внедряемых в 
производство стали: слабая специализированная подготовка по этому направлению ин-
женерных кадров в ВУЗах; прекращение деятельности квалифицированных экспертных 
советов, зональных испытательных станций, приемочных комиссий новых образцов во-
допроводного оборудования и технологий; выдача недостаточно обоснованных  серти-
фикатов и лицензий на мало апробированные материалы и установки систем водоснаб-
жения. 

Выборочная финансовая поддержка государства лишь отдельных ВУЗов страны вряд 
ли обеспечит в ближайшем будущем восстановление потерянных вузовских кафедраль-
ных научных школ, созданных в области водоснабжения в 40-70 годах такими известны-
ми отечественными учеными-педагогами как А.А. Сурин, Н.Г. Малишевский, Н.Н. Абра-
мов, Н.Ф. Федоров, С.В. Яковлев, В.С. Оводов, В.С. Дикаревский и др. Именно вузовская 
наука была в недалеком прошлом одной из основных кузниц ученых высшей квалифика-
ции в нашей области.

Представления отдельных специалистов органов государственного управления и 
работающих в сферах охраны и рационального использования водных ресурсов, эко-
номики, социологии, журналистики о том, что все лучшее в водоснабжении изобретено 
и сделано за рубежом, приводит к не всегда обоснованному преклонению перед зару-
бежными разработками. Отсюда появились в последнее время такие популистские и 
спорные формулировки, как «дорожная карта применения нанотехнологий для очист-
ки питьевой воды», «форсайт в сфере природных ресурсов», «наилучшие доступные тех-
нологии» и пр.

Правовая и социальная незащищенность отечественных изобретателей, сокращение 
количества востребованных актуальных научных публикаций и отсутствие квалифици-
рованных рецензий на них в издаваемых журналах также тормозят развитие отечествен-
ной науки, направленные на создание новых и внедрение эффективных и экономичных 
технологий водоснабжения и водоотведения.

«Нововведения» в системе подготовки научных кадров высшей квалификации, пред-
усматривающие сокращение бюджетного финансирования и «заоблачную» оплату за-
очной подготовки соискателями ученой степени кандидатов и докторов технических 
наук, наряду с низкой оплатой труда профессорско-преподавательского состава выс-
шей квалификации приводят к снижению квалификационных требований к таким со-
искателям.

Ошибочной и вредной следует считать с нашей точки зрения, наметившуюся в по-
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следнее время тенденцию подменить необходимость серьезной модернизации существу-
ющих систем централизованного водоснабжения насыщением рынка потребителей 
бытовыми приборами доочистки водопроводной воды. 

Сегодня в прессе и разного уровня дискуссиях на конгрессах, форумах и семинарах 
наблюдается агрессивная попытка такой подмены. В таких условиях необходимо еще 
раз подчеркнуть, что альтернативы централизованному водоснабжению  крупных и 
средних населенных пунктов нет, и не будет в ближайшем обозримом будущем. Что 
касается производства и реализации населению бытовых фильтров доочистки, и бу-
тилированной воды, то эта сфера деятельности коммерческих структур должна быть 
поставлена под жесткий контроль государственных органов санэпиднадзора, и может 
осуществляться только на основе выверенных жизненной практикой законодательных 
нормативных актов.

Между тем, современные задачи по устойчивому развитию систем водоснабжения и 
водоотведения, предусматривающему повышение их санитарно-гигиенической и тех-
нической надежности и экономичности, с каждым годом усложняются.

В стране не осталось практически поверхностных водоисточников, обладающих 
необходимой способностью к самоочищению. Помимо мутности, цветности, фито-
планктона и бактериального загрязнения природных вод сегодня существенно рас-
ширился диапазон и видовой состав таких загрязнителей воды в поверхностных водо-
источниках, как соли тяжелых металлов, ПАВ, азотные соединения, нефтепродукты. 
Из-за истощения и техногенного загрязнения подземных водных горизонтов все чаще 
возникает необходимость удаления из них помимо железа сероводорода, фтора, солей 
жесткости, кремния, марганца, азотных соединений и даже нефтепродуктов. В то же 
время мировые и отечественные нормативы качества питьевой воды непрерывно уже-
сточаются, а применяемые с 50-70-х годов традиционные технологии не были рассчи-
таны на очистку воды от таких ингредиентов [1].

Одной из самых острых текущих задач коммунального и промышленного водо-
снабжения является восстановление изношенных до ~ 70 % трубопроводных систем 
распределения и подачи питьевой воды потребителям. В таких системах происходит 
повторное загрязнение воды. Многие водозаборы из поверхностных источников экс-
плуатируются по 50 и более лет и остро нуждаются в модернизации и технологическом 
перевооружении.

Наблюдается снижение требований при сооружении новых и реконструкции суще-
ствующих водозаборных скважин, особенно в части тампонажа их затрубного про-
странства и оснащения ремонтнопригодными конструкциями фильтров. 

Бессистемное и вседозволенное бурение скважин на воду приводит к истощению 
стратегических запасов подземных вод, ухудшению их качества и удорожанию их кон-
диционирования. Не удается изменить ситуацию с интенсивным загрязнением источ-
ников водоснабжения. 

В связи с вышеизложенным актуальной задачей является изменение ответственно-
сти за водоснабжение и схем финансирования между регионами и Федеральным цен-
тром, предусматривающие: появление частных операторов на рынке создания систем 
и услуг водоснабжения; научно-обоснованная стратегия по реальному восстановле-
нию безопасных водоисточников; повышение надежности водозаборных сооружений; 
усовершенствование технологий глубокой очистки, кондиционирования и обеззара-
живания питьевой воды; восстановление и обновление трубопроводов в системе рас-
пределения и подачи безопасной и вкусной питьевой воды к водоразборным кранам 
потребителей [2].

Очень важно обеспечить финансовые механизмы реализации на практике Феде-
ральной и региональных Программ «Чистая вода» и им подобных. 

Анализ эффективности действующих водозаборно-очистных комплексов и систем 



ЕТЕВК-2011

62

хранения, распределения и подачи воды является приоритетной составляющей при 
разработке таких программ.

Данный анализ должен базироваться на определении полной гарантированной про-
изводительности сооружений и оборудования, энергоемкости систем и путей ее со-
кращения, оценке санитарно-гигиенической надежности технологий водоподготовки, 
сохранения и транспортировки воды [3]. При этом основным принципом подхода к ре-
шению сложных задач в области водоснабжения должно быть соблюдение оптимально-
го соотношения между обязательным обеспечением современных нормативов качества 
питьевой воды (первичная составляющая) и минимальными затратами на их достиже-
ние (вторичная, но не менее важная составляющая).

К примеру, в последние годы для повышения качества очищаемой воды предназна-
ченной для питьевых целей в программах перспективного развития систем водоснабже-
ния городов и поселков зачастую в дополнение к традиционным технологиям очистки 
предусматривается применение таких методов, как озонирование, ультрафиолетовое 
облучение, сорбция и мембранная фильтрация. Однако при этом не всегда учитывает-
ся должным образом то, что хотя и обоснованное применение в технологических схемах 
очистки воды озонирования и мембранной технологии связано, как правило, с необхо-
димостью включения в общую схему дополнительной насосной станции подкачки воды 
с производительностью равной производительности станции первого подъема. Ресурс 
работы ультрафиолетовых ламп и электродов для прямого электролиза поваренной соли 
без замены или восстановления не превышает обычно 1-1,5 года. Сорбционная емкость 
активированных углей при наличии в воде запахов интенсивностью 3-4 балла и летучих 
хлорорганических соединений соответствует нормальному ресурсу их эксплуатации про-
должительностью не более 0,5-1 года, а проблема регенерации активированных углей в 
условиях действующих станций практически до настоящего времени не решена.

Вот почему применение этих и других дорогостоящих технологий и оборудования 
должно тщательно обосновываться технико-экономическим анализом и сопровождать-
ся поиском альтернативных, менее затратных вариантов.

Приоритетные направления. Для дальнейшего повышения экономичности и на-
дежности технологий и систем водоснабжения представляется целесообразным осу-
ществлять интенсификацию научно-исследовательских работ и развитие производства 
питьевой воды в следующих направлениях:

а) в области водоприема и водозабора из подземных водоисточников:
 усовершенствование программно-целевого планирования поэтапного развития си-• 
стем водоснабжения из подземных водоисточников;
 развитие методов гидрогеологических и гидравлических расчетов скважинных водо-• 
заборов;
 совершенствование методов бурения скважин на воду с качественным восстановле-• 
нием водоотдачи водоносного горизонта и тампонажем затрубного пространства;
 создание и организация производства ремонтнопригодных и долговечных фильтров • 
скважин с надежным их монтажом и демонтажом в водоносном пласте;
 дальнейшая интенсификация технологий обезжелезивания в водоносном пласте;• 
 совершенствование средств диагностики и конструкций аварийно-ремонтного обору-• 
дования;
б) в области водоприема и водозабора из поверхностных водоисточников:
 разработка облегченных долговечных конструкций русловых оголовков фильтрующе-• 
го типа;
 усовершенствование технологий строительства руслового и берегового водозаборов;• 
 создание новых эффективных систем промывки фильтрующих оголовков, самотеч-• 
ных и сифонных трубопроводов и береговых водоприемных колодцев;
 разработка новых технологий и конструкций водозаборно-очистных сооружений;• 
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 создание экологически чистых эффективных методов борьбы с зоопланктоном, шугой • 
и донным льдом в местах водоприема;
в) в области очистки и обеззараживания воды:
 поиск путей снижения затрат на установки и материалы отечественного и зарубеж-• 
ного производства, используемые для реализации новых процессов и оборудования и 
их эксплуатационных расходов, а следовательно, и себестоимости подготовки 1 куб. м 
питьевой воды;
 дальнейшее изучение и более широкое внедрение биологических методов (в том числе • 
в сочетании с магнитным воздействием на биосистемы) предподготовки природных 
вод;
 повышение технологической и экономической эффективности процессов окисления • 
органических веществ и обеззараживания воды путем комплексного использования 
озона и УФ-облучения с пероксидом водорода, ультразвуком и хлорсодержащими реа-
гентами;
 усовершенствование методов удаления фито- и зоопланктона на первой стадии водо-• 
обработки, в том числе в водозаборном узле; 
 создание альтернативных активированным углям модифицированных сорбентов-• 
катализаторов, позволяющих проводить их регенерацию без выгрузки из корпусов 
фильтров в условиях эксплуатации действующих станций;
 разработка технических средств, реализующих рациональную и экономичную техно-• 
логию борьбы с запахами и привкусами путем применения модифицированных сор-
бентов в осветлительно-сорбционных фильтрах новых конструкций;
 испытания новых биоцидных реагентов для обеззараживания питьевой воды;• 
г) в системах подачи и распределения воды:
 оптимизация стратегии внедрения передовых технологий реновации и замены изно-• 
шенных трубных систем;
 усовершенствование методов гидравлического расчета режимов совместной работы • 
насосов, резервуаров, водоводов и распределительной сети с применением ЭВМ;
 разработка технологий, позволяющих повысить долговечность и надежность трубо-• 
проводов;
 решение оптимизационных задач, связанных с применением регулируемых электро-• 
приводов с учетом совмещенных графиков почасового распределения воды, режимов 
работы насосов первого и второго подъемов и динамики накопления и опорожнения 
регулирующих емкостей;
 более широкое внедрение труб из ВЧШГ и полимерных материалов.• 
Существенная экономия инвестиций предназначенных для реализации результатов 

исследований в этих и других направлениях может быть обеспечена при условии прове-
дения предварительных испытаний новых технологий, сооружений и установок на круп-
номасштабных полупромышленных стендах, монтируемых непосредственно в районах 
размещения водозаборов, станций очистки воды и систем ее распределения [4].
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Спектр загрязняющих веществ, модифицированных организмов и т.п. расширяется 
быстрее, чем внедряются аттестованные руководящие документы по их определению 
в питьевой воде. Номенклатура новых синтезируемых химических соединений расши-
ряется в геометрической прогрессии, их количество исчисляется уже сотнями тысяч.

Так, электронная коллекция карт химической безопасности Корнельского универси-
тета (США, штат Нью-Йорк) содержит 250 тыс. веществ.

Методики измерения, оснащение лабораторий, финансовые возможности водоснаб-
жающих организаций ограничивают реальное определение контрольных показателей 
– где-то на уровне сотни. И дистанция между фактическим состоянием качества воды и 
потенциалом его равноценного отслеживания с каждым годом только увеличивается.

Вероятность нерегистрируемых «проскоков» нормируемых показателей в 
пространственно-временном разрезе также возрастает. Система фиксирует только ту 
часть информации, которая соответствует ее внутренней организации.

Результаты централизованного водоснабжения нельзя гарантировать. Можно лишь 
повышать вероятность их достижения, снижая неблагоприятные риски.

Риск случайного или преднамеренного внесения в воду возбудителей болезней суще-
ствует всегда, и полное его устранение, к сожалению, недостижимо.

Термодинамическая энтропия (греч. en внутрь + trope поворот, превращение) – мера 
внутренней неупорядоченности системы, рассеяния энергии и перехода всех видов 
энергии в тепловую субстанцию.

В замкнутой системе энтропия, как функция состояния, или возрастает (необрати-
мые процессы) или остается постоянной (обратимые процессы).

Согласно теореме И.Пригожина стационарное состояние системы (в условиях, пре-
пятствующих достижению равновесного состояния) соответствует минимальному про-
изводству энтропии [1, п. 3.4].

ПРИНЦИП ВОДНОЙ ЭНТРОПИИ
Василенко С.Л.

Коммунальное предприятие «ПТП «Вода»», Харьков, Украина 

Показано, что с ограниченным расширением состава контролируемых показателей 
безопасность питьевого водоснабжения может частично повышаться. Но энтропия, 
как мера информационной неопределенности о воде, не уменьшается.

ПРИНЦИП ВОДНОЇ ЕНТРОПІЇ
Василенко С.Л.

Комунальне підприємство «ВТП «Вода»», Харків, Україна 

Показано, що з обмеженим розширенням складу контрольованих показників безпе-
ка питного водопостачання може частково підвищуватися. Але ентропія, як міра 
інформаційної невизначеності про воду, не зменшується.

PRINCIPLE OF WATER ENTROPY
Vasilenko S.L.

«Industrial-technological enterprise «Water» Utility, Kharkov, Ukraine

Shown, that the limited expansion of composition of the controlled indexes can partly promote 
safety of drinking water supply systems. But entropy, as measure of informative vagueness 
about water, does not diminish.
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В открытых системах энтропия падает, пока не достигнет минимума.
На сооружениях водоснабжения энтропия не возрастает за счет «подпитки» природ-

ной водой и электроэнергией, когда хаос выбрасывается во внешнюю среду в виде той 
же возвратной воды.

В теории информации энтропия (по К.Шеннону) характеризует степень неопреде-
ленности ситуации или дезорганизации структуры.

Сама «информация представляет собой отрицательный вклад в энтропию» – негэн-
тропию [2] и характеризует меру упорядоченности.

В закрытой системе /при стабильном качестве воды/ увеличение информации при-
водит к уменьшению энтропии. Для открытой системы, когда свойства исходной воды 
постоянно изменяются, информационная неопределенность о воде не уменьшается.

Если руководствоваться постулатом, что безопасность существует лишь в сознании 
людей, поскольку «безопасности вообще» в мире не существует, то следствием частич-
ного увеличения перечня измеряемых показателей, призванного обезопасить челове-
ка, становится не более чем чувство иллюзорного спокойствия на уровне его мозга.

Для разрешения конфликтной ситуации следует исходить из того, что аналитиче-
ский контроль – всего лишь «измерительная линейка», хотя и крайне необходимая. Но 
общую проблему в категориях риска или опасности она непосредственно не решает, 
поскольку сами по себе нормативы не изменяют качество питьевой воды.

Корпоративное решение проблемы необходимо искать на макроуровне системного 
пространства – экологической безопасности водоснабжения, начиная с обеспечения 
элементарной чистоты рек. А «измерительная линейка» здесь становится полезным 
подспорьем и независимым арбитром.

С другой стороны, качество питьевой воды – объективная реальность, а связанные с 
ней проблемы актуальны для всех регионов мира. Но нормативы качества воды (их со-
став и пороговые значения) в разных странах отражают не столько совокупность зна-
ний о воде, сколько уровень экономического развития конкретного государства.

Поэтому механическое расширение перечня показателей без развития материально-
технической базы и аналитической поддержки ничего не дает. Как и разговоры о том, 
что в Украине нет своего ГОСТа, и пользуемся еще унаследованным советским вариан-
том, или надо приблизиться к европейским нормам. Всё это больше похоже на попу-
листские сентенции и политические декларации PR-водных технологий, оторванные 
от реалий.

В связи с этим, например, можно напомнить, что действующий ГОСТ «Вода питье-
вая», который многими небезосновательно критикуется как устаревший стандарт, сво-
им пунктом 1.6 предполагает контроль более 1000 показателей! Планка, безусловно, 
очень завышенная, но она зафиксирована на уровне официального нормативного до-
кумента.

Другое дело, чем и как их измерять?
Так что в определенном смысле ГОСТ несет в себе рациональные ростки будущего 

нормотворчества.
Но в условиях возрастающей антропогенной нагрузки на водные объекты инфор-

мационная неопределенность о воде не уменьшается. Хотя бы на том основании, что 
существует гораздо больше возможностей перехода в состояние с большей энтропией, 
чем наоборот.

Таким образом, можно сформулировать принцип:
с ограниченным расширением состава контролируемых показателей безопас-

ность питьевого водоснабжения может частично повышаться, но энтропия, как 
мера информационной неопределенности о воде, не уменьшается.

Вместе с этим «познание воды и всех ее характеристик, проявлений и оценки лими-
тируется реально непреодолимой зоной ограниченности» [3].
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Тем не менее, информация о качестве воды, безусловно, нужна.
Как говорил итальянский астроном Галилео Галилей: «Измеряй всё, доступное изме-

рению, и делай недоступное измерению – доступным».
А «максимум информации получит система, способная своевременно адаптировать-

ся (лат. adaptatio – приспосабливаться) к изменениям во внешней среде, сохраняя вну-
треннее постоянство. Либо система, адекватно и своевременно реагирующая на изме-
нения за счет опережающего совершенствования и изменения внутреннего состояния» 
[4, п. 1.2.2].

Но может, часто и не стремятся много измерять. Вероятно, заранее боясь вдруг чего-
нибудь такого намерять, что вода в одночасье перестанет называться питьевой.

Да и знание качества как такового вовсе не означает, что оно автоматически будет 
улучшено. А любой ГОСТ – не абсолютная панацея безопасности, но всего лишь узако-
ненная на данном этапе общественная договоренность, исходя из реальных средств, и 
одновременно частичное отрицание многосложности воды.

Рассматривая частные случаи сформулированного принципа, приходим к таким 
следствиям: 

Следствие 1. Количество определяемых показателей не обязательно переходит в 
улучшение качества воды.

Следствие 2. Деятельность хозяйствующих субъектов в сфере водоснабжения под-
чиняется общему принципу наименьшего действия – поддержанию качества питьевой 
воды на минимально возможном нормативном уровне.

Следствие 3. Необоснованное расширение перечня измеряемых показателей без 
материального сопровождения стимулирует сокрытие информации о качестве воды.
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Введение. Водоснабжение городов как особо важная структура жизнеобеспечения 
стратегического назначения является одной из главных составляющих охраны здоро-
вья человека, национальной безопасности и социально-экономического развития го-
сударства.

В то же время во многих регионах не обеспечивается нормативное качество питье-
вой воды из-за ненадлежащего экологического состояния источников водоснабжения 
и отсутствия экономически приемлемых технологий водоподготовки.

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных сетей становится 
причиной так называемого «вторичного» бактериального и химического загрязнения 
питьевой воды при транспортировке. Одновременно значительно возрастают её поте-
ри, что приводит к локальному подъему уровня грунтовых вод, потоплению террито-
рий городов, разрушению подземных строений, подвалов домов и т.п.

Это общая проблема не только Украины, но и многих стран зарубежья.
Научно-методологические предпосылки её решения основываются на аксиоматике 

[1], которая направлена на развитие законов, правил и принципов экологии с их рас-
пространением на сферу экологических аспектов деятельности в сфере водоснабже-
ния, исходя из позиций современных концепций природопользования и активных от-
ношений человека с окружающей природной средой.

В частности, система постулатов определяет основополагающие доминанты:
 водно-экологический дуализм – водоснабжение на практике несет неустранимое • 
экологическое противоречие;
 априорная непредсказуемость – безусловную безвредность воды для питьевых целей • 
гарантировать невозможно;

ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРОДОВ:
КОНЦЕПЦИЯ ПРИЕМЛЕМОГО РИСКА

Василенко С.Л.
Коммунальное предприятие «ПТП «Вода»», Харьков, Украина 

Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты применения концепции приемле-
мого риска на внешне- и внутрисистемном уровнях опасности для систем питьевого 
водоснабжение городов.

ПИТНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТ:
КОНЦЕПЦІЯ ПРИЙНЯТНОГО РИЗИКУ

Василенко С.Л.
Комунальне підприємство «ВТП «Вода»», Харків, Україна 

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти застосування концепції прийнятного 
ризику на зовнішньо- і внутрішньосистемному рівнях небезпеки для систем питного 
водопостачання міст.

MUNICIPAL DRINKING WATER SUPPLY SYSTEMS
CONCEPTION OF ACCEPTABLE RISK

Vasilenko S.L.
«Industrial-technological enterprise «Water» Utility, Kharkov, Ukraine

Theoretical and applied aspects of application conception of acceptable risk at internal and 
external security levels are considered for municipal drinking water supply systems.



ЕТЕВК-2011

68

 эвентуальная опасность – деятельность по водоснабжению потенциально опасна;• 
 релятивная устойчивость – абсолютная устойчивость систем водоснабжения недо-• 
стижима.
Отмеченные аксиомы соотносятся с положениями общей теории безопасности, где 

используются законы, методы и критерии естественных, технических и общественных 
наук.

Главный её принцип – отказ от идеи «абсолютной безопасности», согласно которой 
любой технологический объект квалифицируется как безопасный при соблюдении 
требований по его эксплуатации, и переход, к концепции «приемлемого риска», при ко-
торой опасность априори присутствует всегда. Как теоретически, так и практически.

Централизованное водоснабжение городов имеет все свойства сложных динамиче-
ских систем. Отличается структурированностью, взаимосвязью и взаимозависимо-
стью отдельных элементов. Его поведение характеризуется открытостью, изменчиво-
стью, стохастичностью и частичной неопределенностью.

Поэтому постоянно существует некоторый риск (как мера опасности, убытков или 
возможных потерь), который не может быть принят ровным нулю, в первую очередь, 
по качеству питьевой воды.

Принцип неопределенности. Одним из основных методологических положений 
Экологической Безопасности систем питьевого Водоснабжения городов (ЭБВ) является 
принцип неопределенности [2, с. 127] (ограничение, лимитированный фактор). – Каче-
ство воды и ЭБВ с их стохастическими особенностями нельзя гарантировать, но можно 
повышать вероятность их достижения и снижать неблагоприятные риски.

Безопасность водоснабжения – случайный (стохастический) процесс, который нахо-
дится под воздействием природных и антропогенных факторов. Риск непредвиденного 
или преднамеренного внесения через воду возбудителей болезней существует всегда, 
и полностью его устранить, к сожалению, невозможно. Это подтверждается многими 
примерами в разных странах. Из принципа неопределенности следует ограниченность 
возможностей системы водоснабжения в целом и барьерной функции очистных соору-
жений в частности.

Количественно степень ЭБВ можно выразить в вероятных категориях, эвристиче-
ских оценках, уровнях доверия, в категориях пространства состояний и даже обычного 
коэффициента полезного действия [3]. Но абсолютную безопасность гарантировать не-
возможно.

К любой опасности можно готовиться всё время. Но когда она реально приходит, во 
всякой системе безопасности могут происходить сбои разного уровня и степени с не-
гативными последствиями. При этом процесс управления осуществляется в условиях 
неопределенности и неполноты информации.

Определение идеологии приемлемого риска. Исходя из приведенной аксиомати-
ки и принципа неопределенности, можно сформулировать концептуальные положения 
приемлемого риска r0 в питьевом водоснабжении городов следующей триадой:

а) риск, обусловленный хозяйственной деятельностью в сфере водоснабжения, не 
должен превышать r0;

б) затраты на поддержание r0 должны соизмеряться с получаемыми доходами от ре-
ализации питьевой воды;

в) деятельность водоснабжения, создаю-
щая риск более r0, является недопустимой 
независимо от приносимой выгоды.

Риск возникновения опасности может 
вычисляться через произведение вероятно-
сти p неблагоприятного события и величи-
ны ожидаемого ущерба S от него (табл. 1).

Таблица 1. 
Вероятностные оценки категории риска
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Опасность имеется или статистически значима, если числовые значения p и S одно-
временно и весомо отличаются от нуля.

Приемлемый риск на внутрисистемном уровне опасности. Главным фактором 
коммунального водоснабжения, в первую очередь, является качество питьевой воды, 
что очерчивает область применения концепции приемлемого риска в водоснабжении 
городов на внутрисистемном уровне опасности, например:

 оптимизация точек контроля качества воды, периодичности отбора проб, и составу • 
измеряемых приоритетных показателей в водораспределительной сети;
 допустимое отклонение показателей отобранных проб от действующих нормативов • 
в течение года, которое согласно ГосСанПиН «Вода питна ...» [4, табл. 1] составля-
ет 95–98 % по микробиологическим показателям безопасности питьевой воды (р = 
0,02–0,05).
Таким образом, приемлемый риск количественно вытекает из компромиссного ре-

шения между стремлением уменьшить уровень риска опасности и расходами на это 
снижение, формируя две составляющие:

негативная – возможность точечных нерегистрируемых событий ухудшения каче-
ства воды в пространственно-временном разрезе системы её подачи и распределения;

позитивная – оптимизация финансово трудовых расходов.
В последнем случае риск является оправданным, если не существует других стопро-

центных средств достижения цели, и эта цель оправдывает средства [5, с. 7].
Приемлемый риск и устойчивость системы. Исходя из постулата о релятивной 

устойчивости, полностью закономерным является применение концепции приемлемо-
го риска для уточнения понятия системной устойчивости:

устойчивость функционирования системы водоснабжения – возможность си-
стемы выполнять главную полезную функцию, когда количество потребите-
лей n и время t, за которое они не получают воду нормативного качества и в не-
обходимом количестве, не превышает заданную величину приемлемого риска 
r

0
 = f(n, t).

В такой дефиниции поддержание устойчивости предусматривается даже в экстре-
мальных условиях (терроризм, катастрофы и т.п.) с режимным переводом системы на 
ограниченное водоснабжение и расширением децентрализованных форм поставки 
воды. Это отвечает положению А.Богданова о структурном постоянстве организации, 
а также принципу разнообразия ЭБВ [2]:  повышение устойчивости городской системы 
жизнеобеспечения за счет увеличения многообразия видов питьевого водоснабжения 
и функциональнодополнительного расширения их компенсационных возможностей в 
кризисных ситуациях.

Численно приемлемый риск r
0
 определяется группой людей, у которых возникают 

негативные эффекты по количеству и качеству воды, – с их повторением и длительно-
стью во времени. В идеальной (абсолютно устойчивой) системе r = n = t = 0.

Очерчивая временной интервал t, необходимо учитывать важный признак о посто-
янном (непрерывном во времени) характере обеспечения потребителей питьевой во-
дой, когда «недодача» услуги в полном объеме не может затем компенсироваться за счет 
её последующего более интенсивного представления в увеличенных объемах.

Так, рассматривая бесперебойность водоснабжения, Кабинетом Министров Украи-
ны  в своё время устанавливался (постановление от 21.07.2005 г. № 630) допустимый 
срок отклонения показателей: не больше 6 часов в сутки при круглосуточном режиме 
или 30 % от общего времени подачи воды по утвержденному режиму (не больше двух 
раз в месяц).

Приемлемый риск на внешнесистемном уровне опасности. На поверхностных 
источниках питьевого водоснабжения всегда присутствует экологический риск, кото-
рый проявляется в разных пространственных аспектах: линейном – вдоль водотоков, 
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площадочном – по затоплению долин, бассейновом и региональном, – по водораздель-
ным и административным признакам. Угрозы водным объектам связаны главным об-
разом с критическим изменением уровней воды (увеличением или уменьшением) и 
ухудшением её качества.

Опасности подобного рода возникают 
от действия природных и антропогенных 
факторов: паводков, техногенных ката-
строф, террористических актов, выноса 
загрязняющих веществ из донных отложе-
ний, развития фитопланктона, отведения 
сточной воды и др.

Исследование рисков на питьевых во-
дозаборах, прежде всего, требует четко 
определиться с термином «аварии на во-
дном объекте», который используется в Во-
дном кодексе Украины (глава 21), хотя и без 
определения самого понятия.

С точки зрения ЭБВ и факторов опасности на источниках водоснабжения (уровень 
«надсистемы») критические условия в случае аварий на водных объектах будем рассма-
тривать на стыке двух процессов (рис. 1):

вредное действие вод при разрушении гидротехнических сооружений с образовани-• 
ем волны прорыва;
загрязнение вод в случаях залпового сброса загрязняющих веществ от экологически • 
опасных предприятий и накопителей возвратной воды.
В первом случае можно также говорить о риске гидродинамических аварий с послед-

ствиями, которые обычно систематизируют по причинам возникновения, характеру 
влияния, региональным особенностям, экологической значимости.

Соответствующий риск допустимо приравнять произведению вероятностей:   p' – 
возникновения негативных процессов в водном источнике и p'' – уязвимости системы 
водоснабжения перед опасностью, умноженных на величину убытков от события S в 
виде возможных финансово-экономических и социальных потерь.

Здесь необходимо учитывать, что опасность и уязвимость, строго говоря, не явля-
ются событиями, а характеризуют свойства исследуемых объектов. При этом уязви-
мость выступает одной из составляющих опасности вместе с такими понятиями, как 
защищенность, безотказность и др. По отношению к одному и тому же объекту употре-
бление некоторых вероятностных оценок опасности и уязвимости не может считаться 
методологически верным.

Поэтому на рис. 1 произведено разделение: опасность в виде усредненной оценки 
наиболее значимых факторов – источнику водоснабжения, и уязвимость другого объ-
екта – самой системы водоснабжения.

Итак, в основу принятия концепции приемлемого риска положена аксиоматика во-
доснабжения об эвентуальной опасности систем, их экологическом противоречии и 
невозможном достижении абсолютной устойчивости. Идеология приемлемого риска 
вытекает из методологического принципа неопределенности экологической безопас-
ности водоснабжения, согласно которому качество водопроводной воды с её стохасти-
ческими особенностями стопроцентно не гарантируется, но обеспечивается посто-
янное повышение вероятности достижения нормативного состава и свойств воды со 
снижением неблагоприятных рисков.

На внешнем уровне риск для систем водоснабжения определяется вероятностями 
возникновения негативных процессов в водных источниках и уязвимости систем, а 
также величиной ожидаемых потерь. На внутреннем уровне – числом людей, у которых 

Рис. 1. Схема возникновения
аварийных ситуаций и риска нарушения во-
доснабжения из поверхностных источников



ЕТЕВК-2011

71

возникают негативные эффекты по объему и качеству питьевой воды с их длительно-
стью во времени. 
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Одной из задач Закона Украины о питьевой воде является приведение требований 
действующей нормативной базы Украины в соответствие с международными стандар-
тами. Такая нормативная база для бутилированных питьевых вод впервые в нашей 
стране сформулирована в ДСанПиН 2.2.4-171-10 [1] (далее – ДСанПиН-171). В офи-
циальных публикациях и уведомлениях о разработанном нормативном документе его 
авторы провозгласили о соответствии ДСанПиН-171 международным требованиям. В 
этой связи представляет интерес анализ обьективности данного заявления. Следует 
отметить, что такой анализ предпринят впервые не нами [2, 3 и др.], а поэтому в дан-
ной работе будут обсуждены вопросы, не полностью отраженные в названных публи-
кациях.

1. Производство и показатели качества бутилированных питьевых вод в развитых 
странах мира (по крайней мере – в странах-членах Всемирной торговой организации, 
ВТО) должны соответствовать определенным условиям, изложенным в  документах Ко-
миссии Codex Alimentarius. В частности, в CODEX STAN 227-2001 («Общий стандарт 
Кодекса для бутилированных/фасованных питьевых вод (отличных от минеральных 
вод»)  и CAC/RCP 48-2001 («Кодекс по гигиенической практике для бутилированных/
упакованных питьевых вод (отличных от природных минеральных вод)»). Этим услови-
ям соответствовали производство и показатели качества бутилированных вод, которые 
почти 20 лет выпускали в Украине крупные предприятия - производители этой про-
дукции (ввиду отсутствия отечественной нормативной базы). Небольшие предприятия 
выпускали бутилированные воды  в соответствии с ТУ, в которых требования к такой 
воде практически всегда приравнивались к ГОСТ 2874-82, а производство регламенти-
ровалось санитарно-гигиеническими требованиями к пищевым производствам (как и 
рекомендовано Комиссией Codex Alimentarius).

НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА БУТИЛИРОВАННЫХ  ВОД:
ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ДВА ШАГА НАЗАД?

Стрикаленко Т.В.
Одесское отделение МАНЭБ, г. Одесса, Украина

В работе представлен анализ положений ДСанПиН 2.2.4.171-10 (фрагмент – бутили-
рованные воды) и их соответствия действующим международным документам.

НОРМУВАННЯ  ЯКОСТІ БУТИЛЬОВАНИХ  ВОД:
КРОК ВПЕРЕД ЧИ ДВА КРОКИ НАЗАД?

Стрікаленко Т.В.
Одеський відділок МАНЕБ, м. Одеса, Україна

В роботі проаналізовані деякі положення ДСанПіН 2.2.4.171-10 (які стосуються бути-
льованих вод) щодо їх відповідності  чинним  міжнародним документам.

REGLAMENTATION OF QUALITY OF THE BOTTLES WATERS:
STEP FORWARD OR TWO STEPS BACK?

Strikalenko T.
Odessa branch MANEB, Odessa, Ukraine

The analysis of positions ДСанПіН  2.2.4.171-10 (a fragment - bottles waters) and their 
conformity to operating international documents is presented in this article.
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Принципиальная новизна требований к бутилированным  водам, изложенных в 
ДСанПиН -171, состоит в том, что производство бутилированных вод, как и продукция – 
бутилированные питьевые воды - отнесены к сфере хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения страны. 

То-есть, в Украине (в отличие от стран-членов ВТО)  производство бутилированных 
питьевых вод с 16 июля 2010 года не является пищевым производствам, а бутилирован-
ные питьевые воды перестали быть пищевой продукцией. Поэтому ДСанПиН -171 не со-
гласован с Национальной комиссией Украины Codex Alimentarius и противоречит ряду 
Законов и подзаконных актов, в том числе – Министерства здравоохранения Украины, 
регламентирующих требования к пищевой продукции. Трудно, таким образом, согла-
ситься с мнением авторов документа о том, что ДСанПиН-171 соответствует междуна-
родным требованиям (по крайней мере – в рамках требований ВТО).

2. Сравнение  нормативов, представленных в европейском нормативном документе - 
«Директиве Совета Европейского Союза 98/83 ЕС по качеству воды, предназначенной 
для потребления человеком» от 3 ноября 1998г,  и требований к показателям качества 
бутилированных питьевых вод, регламентированных ДСанПиН-171, показывает сле-
дующее. 

Директива Совета ЕС ранжирует микробиологические показатели по степени их 
значимости на 2 группы: А – основные и С – индикаторные. В основную группу входят 
эпидемиологически значимые показатели фекального загрязнения воды (E.coli и энте-
рококки). По индикаторным показателям оценивают качество подготовки воды, пред-
назначенной для потребления человеком, и в эту группу входят колиформные бактерии, 
ОМЧ, определяемое при двух температурах инкубации и, в качестве технологического 
показателя очистки от паразитарных агентов, Cl.perfringens. Таким образом, основным 
показателем, характеризующим эпидемическую опасность воды, то есть ее фекальное 
загрязнение, с 1998г  введено прямое определение E.coli  (взамен термотолерантных  
колиформных бактерий) и разработаны достаточно простые методы ее контроля. В ка-
честве индикатора потенциальной опасности в отношении паразитарных простейших 
(цист лямблий и ооцист криптоспоридий) введено определение Cl.perfringens, которые 
находятся в воде поверхностных водоисточников, имеют сопоставимые с ооцистами 
размеры и проявляют аналогичную последним устойчивость к обеззараживающим 
реагентам. Такое сокращение перечня микробиологических показателей (включая ин-
дикаторы паразитологического загрязнения воды), с точки зрения специалистов Евро-
союза, экономически оправдано, позволяет существенно унифицировать методики ис-
следований и лабораторную базу как предприятий водоканалов, так и контролирующих 
органов.

Для воды, предлагаемой для продажи в бутылках, в основную группу контролируе-
мых микробиологических показателей (группу А) включены E.coli, энтерококки, синег-
нойная палочка и подсчет колоний при 22°С  и 37°С.  Исследования этих показателей 
проводят в воде, поступающей в бутылки, с периодичностью, зависящей от  обьемов вы-
пускаемой продукции (бутилированной питьевой воды).

В ДСанПиН-171 перечень параметров эпидемической безопасности воды, предна-
значенной для бутилирования, включает 10 показателей, в том числе и отсутствующие 
в Директиве Совета ЕС 98/83: патогенные кишечные простейшие, кишечные гельмин-
ты, колифаги, патогенные энтеробактерии, группу энтеровирусов. Кроме того, при необ-
ходимости (при обнаружении колиформных бактерий в бутилированной воде), следует 
проводить определение также лактозоположительных и термотолерантных кишечных 
бактерий (п.4.21 ДСанПиНа-171), но не  E.coli. 

В Приложении 1 к ДСанПиНу-171 предписывается контролировать в воде, поступа-
ющей в бутылки, лишь ОМЧ при двух температурах (указаны конкретные нормативы 
этого параметра). В Приложении 10 перечень контролируемых микробиологических 
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показателей качества бутилированной воды  увеличен  до 4-х  и представлена их взаи-
мосвязь с производительностью предприятия. В обоих случаях, однако, не предполага-
ется контроль эпидемиологически значимых, с точки зрения разработчиков Директивы 
Совета ЕС 98/83, показателей фекального загрязнения воды, поступающей на розлив в 
бутылки (и бутилированной). 

Предписываемая ДСанПиН-171 необходимость определения всех 10 микробиологи-
ческих и паразитологических показателей качества бутилированной воды 1 или 2 раза 
в год, с одной стороны, традиционна для схемы полного анализа воды из системы цен-
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. И результаты исследований 
такого количества  контролируемых показателей могут характеризовать, в том числе, 
состояние водоразводящей сети. На предприятиях, где производят бутилированную 
питьевую воду, соблюдение санитарно-гигиенического режима мойки и дезинфекции 
оборудования (в том числе – цеховых трубопроводов) и контроль их эффективности осу-
ществляются практически еженедельно (или чаще, в зависимости от условий производ-
ства, обьемов и ассортимента выпускаемой продукции и т.д.). По крайней мере, тако-
выми являются требования CAC/RCP 1-1969 («Основные принципы пищевой гигиены» 
- документ, разработанный Комиссией Codex Alimentarius), составной части CAC/RCP 
48-2001 - «Кодекса по гигиенической практике для бутилированных/упакованных пи-
тьевых вод (отличных от природных минеральных вод)». 

Учитывая, что бутилированные воды анализируемым ДСанПиН-171 отнесены к сфе-
ре хозяйственно-питьевого водоснабжения страны, а «Санитарные правила для пред-
приятий по производству бутилированных питьевых вод» отсутствуют до настоящего 
времени,  остается полагать, что и мойку и дезинфекцию оборудования и трубопроводов 
на таких предприятиях будут осуществлять также один раз в год. Тогда экономически 
оправданным будет определение 10 микробиологических и паразитологических пока-
зателей качества бутилированной воды. Вопрос в том, насколько при этом повысится 
эпидемическая безопасность бутилированной воды? И насколько такой подход отвеча-
ет декларируемому положению о том, что ДСанПиН-171 соответствует международным 
требованиям? 

3. Вышеназванные документы Комиссии Codex Alimentarius, имеющие прямое от-
ношение к бутилированным водам (CODEX STAN 227-2001 и CAC/RCP 48-2001), не 
содержат конкретных значений отдельных показателей физико-химического состава 
бутилированной воды, ибо ссылаются на параметры, рекомендуемые последним изда-
нием  Рекомендаций Всемирной организации здравоохранения [4]. Директива Совета 
ЕС 98/83  содержит ряд параметров, которые разделены на 2 группы - В (основные) и 
С (индикаторные). Считаем важным отметить – в рамках анализа соответствия 
ДСанПиН-171 международным требованиям, – что ни один из этих документов не со-
держит и не предлагает разделять показатели физико-химического состава питье-
вых и бутилированных питьевых вод.  Так как любая вода, получившая государствен-
ную оценку  как «вода питьевая», должна быть безвредной и безопасной, а также иметь 
хорошие органолептические (эстетические) качества. Маркетинговая политика част-
ных кампаний – производителей бутилированых вод, рекламирующих бутилированные 
воды как «более» безопасные и безвредные, чем водопроводная вода, просто не может 
быть возведена в ранг государственной политики, определяющей для одной части насе-
ления водопроводную воду как безвредную и безопасную, а для другой части населения 
– безопасной и безвредной бутилированную воду. Именно такой подход задеклариро-
ван в вышеназванных международных документах. К сожалению, это не совпадает с 
опытом отечественного потребителя, вынужденного «потреблять» нормативную, но не 
всегда безвредную и приятную по органолептическим свойствам воду. Минимизиро-
вать такой опыт может и должен отказ от введения Минздравом «временных» нормати-
вов качества воды в отдельных регионах и стимулирование внедрения технологий водо-
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обработки, способных сегодня довести до нормативных значений воду из практически 
любого водоисточника. 

Ибо предлагаемый ДСанПиН-171 подход «разделения» воды и населения не только 
не соответствует международным требованиям, но просто позволяет и в будущем пода-
вать части жителей страны безопасную, безвредную и полезную бутилированную воду 
(качество работы частных производителей бутилированной воды будет строго контро-
лироваться государствеными структурами), а остальному населению – «нормативную» 
воду, производимую государственными предприятиями.     

Еще одним существенным, с нашей точки зрения, недостатком поспешного введе-
ния в действие ДСанПиН-171, является то, что часть нормативов для отдельных по-
казателей физико-химического состава воды не соотвествует действующему в стране 
перечню ПДК для вредных веществ в воде водных обьектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования. Такой ситуации нет ни в одной стране мира, ибо 
это взаимодополняющие и абсолютно связанные между собой документы. Достаточно 
подробно иные «особенности» предлагаемой в ДСанПиН-171  регламентации физико-
химических параметров качества воды, предназначенной для потребления человеком, 
а также санитарно-эпидемиологического надзора за качеством такой воды, освещены  
в работе [2] и ряде других публикаций. 

 Заключение. Принятие государственного документа Украины – ДСанПиН 2.2.4.171-
10, в котором впервые представлены требования к производству бутилированных пи-
тьевых вод, является уже поэтому положительным фактором. Однако, этот документ 
именно по фрагменту «бутилированных вод» очень трудно назвать соответствующим 
международным требованиям – по отличиям в изложенных выше (в настоящем сообще-
нии) принципиальном подходе к бутилированным водам и особенностям их состава и 
контроля качества.

Представленный анализ ни в коей мере не должен рассматриваться как один из спо-
собов сохранения существующей ситуации в области питьевого водоснабжения насе-
ления и производства бутилированных вод. Этот анализ лишь подтверждает то, что 
невозможно решить все проблемы «питьевой воды» только утверждением одного норма-
тивного  документа, без продуманной методологии, без выполнения соответствующих 
исследований, в том числе физиолого-гигиенических, эпидемиологических, эколого-
токсикологических, а также без создания информационной базы и серьезной аналити-
ческой проработки мирового опыта [5]. 
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Основною метою розвитку систем водопостачання є забезпечення споживачів до-
статньою кількістю питної води гарантованої якості за обґрунтовану, доступну ціну. 
Саме тому діяльність держави в цьому напрямі, і в тому числі нормативна політика, 
повинна ґрунтуватись на забезпеченні, з одного боку, поступового підвищення якості 
послуг з питного водопостачання, а з іншого – на підтриманні вартості цих послуг на 
доступному для споживачів (і в першу чергу, населення) рівні. 

Враховуючи сказане, при розробленні нових стандартів якості питної води повинні 
враховуватись не тільки вплив води на здоров’я населення, але й реальні можливості 
досягнення встановлених вимог існуючими водоочисними станціями. 

РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД
 ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ВИМОГ ДСанПіН 2.2.4-171-10 ЗА ПОКАЗНИКОМ 

ПЕРМАНГАНАТНОЇ ОКИСНЮВАНОСТІ
Кравченко О.В., Кравченко В.А., Лессік М.Д., Мамонтов Ю.Б.

ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Розглянуто основні причини відхилення якості питної води за показником 
перманганатної окиснюваності. Представлено результати пілотних досліджень 
по зниженню зазначеного показника на ВОС «Дніпро-Західний Донбас». Зроблено вис-
новок, що, хоча вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10 стосовно величини перманганатної 
окиснюваності можуть бути реально досягнуті при реконструкції існуючих станцій, 
впровадження удосконалених методів неминуче призведе до помітного збільшення 
вартості послуг з водопостачання.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ГСанПиН 2.2.4-171-10 
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ПЕРМАНГАНАТНОЙ ОКИСЛЯЕМОСТИ 

Кравченко А.В., Кравченко В.А., Лессик Н.Д., Мамонтов Ю.Б.
ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Рассмотрены основные причины отклонения качества питьевой воды по показателю 
перманганатной окисляемости. Представлены результаты пилотных исследований 
по снижению указанного показателя на ВОС «Днепр-Западный Донбасс». Сделан вывод, 
что хотя требования ГСанПиН 2.2.4-171-10 относительно величины перманганатной 
окисляемости могут быть реально достигнуты при реконструкции существующих 
станций, внедрение усовершенствованных методов неизбежно приведет к заметно-
му увеличению стоимости услуг по водоснабжению.

THE TECHNOLOGY FOR SURFACE WATER TREATMENT FROM 
PERMANGANATE OXIDATION TO ACHIEVE DSanPiN 2.2.4-171-10 

DEMANDS
 Kravchenko A.V., Kravchenko V.A., Lessik M.D., Mamontov Y.B.

NDKTI MG, Kiev, Ukraine

The major reasons for potable water inequality by permanganate oxydation. The results of pilot 
investigations at «Dnipro-Zhidny Donbass» treatment station are submitted. The conclusion is 
made that though DSanPiN demands by permanganate oxidability could be reached due to 
treatment improvement, it will lead water-treatment services rates to increase highly. 
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У 2010 році було розроблено і прийнято ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною» замість ГОСТ 2874-82 «Вода пи-
тьевая». Новий документ суттєво розширює перелік показників, по яких здійснюється 
контроль якості питної води, а також зменшує концентраційні рівні деяких з існуючих. 
В цілому за своїми вимогами документ близький до європейських стандартів, а за окре-
мими показниками встановлює навіть більш жорсткі вимоги. 

Оскільки існуючий технологічний стан систем водопостачання України при розробці 
документу не був врахований, виявилось, що значна частина систем нездатна забезпе-
чити встановлену якість води. Щоб якимось чином врегулювати ситуацію, було при-
йнято рішення про відкладання введення частини показників на 5 або 10 років. Про-
те при розробці проектів будівництва і реконструкції водоочисних станцій необхідно 
передбачати можливість досягнення усіх нормованих показників якості питної води.

Для більшості водоочисних станцій країни з поверхневим водозабором основним по-
казником якості, за яким спостерігаються відхилення, є перманганатна окиснюваність. 
Це інтегральний показник, що приблизно характеризує загальний вміст у воді легко 
окиснювальних органічних речовин різного походження. У «ГОСТ 2874-82 «Вода питье-
вая» цей показник не нормувався, а у ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною» - він встановлений на рівні 5 мг/л. 

Особливістю багатьох поверхневих водойм України (в т.ч. Дніпра та річок дніпровського 
басейну) є той факт, що на формування їх початкового хімічного складу значно вплива-
ють болота, які є потужним джерелом надходження до води різноманітних органічних 
речовин, насамперед, гумусового ряду, молекули яких разом з карбоксильними, мають 
гідроксильні, метоксильні, аміно- та інші функціональні групи. Гумінові і, особливо, 
фульвокислоти відносяться до активних комплексоутворювачів: створюючи з різними 
металами стійкими комплексні сполуки (тим самим запобігаючи їх осадженню), вони 
транспортуються із током води на великі відстані. Як наслідок, рівень перманганатної 
окиснюваності у вихідній воді може сягати 10-20 мг/л. 

На переважній більшості водоочисних станцій України технологічна схема очищен-
ня побудована за двохстадійним принципом: на першій - проводиться коагуляція води з 
подальшим відстоюванням, на другій - фільтрування на швидких фільтрах. За даними 
моніторингу, при вказаних вище значеннях окиснюваності у вихідній воді існуючі схе-
ми здатні забезпечувати зниження цього показника лише до 6-12 мг/л. Це означає, що 
досягнення нормативних вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 за показником перманганатної 
окиснюваності потребує розробки і впровадження додаткових технологічних прийомів 
очищення.

Аналіз світового досвіду показує, що найбільш надійною технологією видален-
ня органічних сполук з питної води є поєднання методів озонування та подальшої 
фільтрації через гранульоване активоване вугілля. На жаль, в умовах економічних 
реалій сьогодення впровадження такої технологічної схеми на всіх станціях України, 
які потребують удосконалення, неможливе. Це викликає необхідність розробки іншого 
методу, який повинен відповідати наступним критеріям:

можливість впровадження на існуючих станціях без зупинки їх роботи;• 
 якнайменші капітальні затрати і мінімальне збільшення експлуатаційних витрат • 
після впровадження;
 надійне забезпечення достатньо глибокого очищення води, в т.ч. у несприятливі • 
періоди.
Одним з таких рішень може бути використання активованого вугілля, як доповнення 

в існуючих двохстадійних схемах очищення. При цьому впровадження гранульовано-
го активованого вугілля (ГАВ) передбачає створення додаткових вугільних фільтрів, що 
пов’язано зі значними затратами на капітальне будівництво. Ще більша проблема для 
цього варіанту полягає в тому, що існуючі станції працюють по самопливній схемі, і для 
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подачі води у фільтри необхідна зміна висотної схеми станції або створення додаткової 
насосної групи. Технологічний прийом, при якому в існуючих швидких фільтрах 
створюється окремий шар ГАВ взагалі не виправдав себе, оскільки ГАВ ефективно 
працює при інших швидкостях фільтрування, ніж завантаження швидких фільтрів, 
і потребує суттєво інших умов промивки. Ще більш складною виявляється проблема 
зміни завантаження подібних фільтрів для регенерації активованого вугілля, адже його 
шар повинен бути розташований під шаром звичайного завантаження, наприклад, 
піску. Таким чином, технологічні методи використання ГАВ виявляються економічно 
виправданими при будівництві нових споруд, у випадку ж реконструкції існуючих їх 
застосування обмежене.

Впровадження технології використання порошкоподібного активованого вугілля 
(ПАВ) також пов’язане з капітальним будівництвом: створенням системи приготу-
вання вугільної пульпи, улаштуванням складу зберігання ПАВ тощо, але зазвичай 
такі капітальні затрати є суттєво меншими. Крім того, в умовах існуючих водоочис-
них станцій часто є необхідні вільні будівлі для розміщення обладнання, тому затра-
ти на будівництво виявляються мінімальними. Оскільки експлуатаційні затрати при 
впровадженні ПАВ прямо пропорційні дозі активованого вугілля, оптимізація затрат, 
в першу чергу, повинна бути направлена на зменшення його витрат. У свою чергу, це 
досягається поєднанням оптимальних умов контакту ПАВ з водою та підвищенням ро-
бочих доз коагулянтів.

Можливість вирішення проблеми зниження перманганатної окиснюваності в умо-
вах існуючої станції було продемонстровано нашим інститутом на прикладі розробки 
технології реконструкції ВОС «Дніпро-Західний Донбас». Вказана станція забезпечує 
питною водою ряд населених пунктів Дніпропетровської області, реконструйована 
черга здатна забезпечувати продуктивність до 120 тис. м3/добу. Вода на очищення 
забирається з верхньої течії Дніпра і характеризується наступними середніми показ-
никами (табл.1).

Існуюча технологічна схема станції включає:
 первинне знезараження (здійснюється на ВНС першого підйому);• 
 мікрофільтри (за своїм технічним станом виведені з експлуатації);• 
 обробку води коагулянтами (при необхідності флокулянтами) з подальшим • 
відстоюванням у горизонтальних відстійниках;
 фільтрування на швидких фільтрах з піщаним завантаженням;• 
 вторинне знезараження води.• 
Середні показники якості очищеної води до реконструкції  представлені в табл. 2. 

Таблиця 1. Показники якості дніпровської води в районі водозабору
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З метою забезпечення вимог ДСанПіН за показником перманганатної окиснюваності 
проектом передбачалось здійснити перехід на використання оксихлоридних 
коагулянтів, а також впровадження обробки води ПАВ.

Аналіз існуючої технологічної схеми станції дозволив запропонувати 3 можливі місця 
введення ПАВ у воду:

насосна станція першого підйому (НС-І);• 
змішувачі, тобто подача одночасно з коагулянтами• 
подача у трубопровід після відстійників перед швидкими фільтрами.• 
Варіант обробки води ПАВ після фільтрів не розглядався, оскільки будівництво до-

даткових споруд для відділення ПАВ від води проектом не передбачалось.
З метою вибору варіанту та оцінки його оптимальних параметрів в лаборатор-

них умовах на спеціальних установках було проведено моделювання кожного з трьох 
варіантів.

Результати експериментів з подачею ПАВ на НС-І представлені у табл. 3, з якої вид-
но, що окрема подача як високих доз коагулянту, так і досить високих доз ПАВ, не при-
зводить до значного ефекту зниження перманганатної окиснюваності. Натомість при 
сумісній обробці води ПАВ і підвищеними дозами коагулянту вдалось досягти глибокого 
видалення органічних речовин і знизити показник перманганатної окиснюваності до 
3,6 мг/л. Оптимальними дозами були визначені: 160 мг/л коагулянту и 20 мг/л ПАВ.

Таблиця 2. Показники якості очищеної на спорудах питної води (за 2008-2009 роки)

Таблиця 3. Результати моделювання подачі ПАВ на НС-І
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У варіанті з подачею ПАВ у змішувачі сумісний ефект обробки води ПАВ і коагулян-
том був значно меншим (табл.4). Хоча нормативне значення 5,0 мг/л було досягнуте, 
витрати реагентів при цьому були суттєво більшими. Причина зниження ефективності, 
на наш погляд, полягає у недостатньому часі контакту активованого вугілля з водою до 
обробки коагулянтом.

Подача ПАВ перед фільтрами не тільки не забезпечувала суттєвого видалення 
органічних речовин, а взагалі призводила до збільшення каламутності води (табл.5). 
Це пов’язане з недостатньою затримкою вугільної пульпи у швидких фільтрах.

Таблиця 4. Результати експерименту з моделювання подачі коагулянту у змішувачі
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Цікавою, на наш погляд, є орієнтовна оцінка собівартості впровадження 
запропонованої технології. На сьогоднішній день переважну більшість року оптималь-
на доза оксихлоридного коагулянту для ВОС «Дніпро-Західний Донбас» не перевищує 
50 мг/л. Збільшення собівартості очищення води при впровадженні сумісної обробки 
коагулянтом та ПАВ пов’язане зі збільшенням дози коагулянту (експлуатаційні витра-
ти), встановленням системи приготування та дозування вугільної пульпи (капітальні 
затрати) та витратами на закупівлю вугільної пульпи (експлуатаційні витрати).

Збільшення дози оксихлоридних коагулянтів до 110 мг/л за товарним продук-
том при продуктивності станції 120 тис. м3/добу викликає додаткові витрати реаген-
ту, рівні 13,2 т/добу. Витрати вугільної пульпи при її дозі 20 мг/л складають - 2,4 т/
добу. Орієнтовна вартість обладнання для приготування та дозування пульпи вказаної 
продуктивності - 8 млн. грн. Приймаючи строк амортизації системи дозування 15 
років, а вартості коагулянту та вугільної пульпи відповідно 3500 грн./т та 25000 грн./т 
отримаємо збільшення собівартості очищення: 

 
Це у перерахунку на 1 м3 складатиме:

З = 102860/120000=0,8572 грн./м3

Таким чином, навіть приблизні розрахунки свідчать, що впровадження технології 
більш глибокого очищення неминуче призведе до збільшення - на 86 коп./м3. Фактич-
но рівень зростання собівартості буде ще вищим, оскільки обсяги реалізованої спо-
живачам води є суттєво меншими за кількість очищеної на водоочисній станції води. 
З урахуванням цього, можна прогнозувати, що для забезпечення досягнення вимог 
ДСанПіН за показником перманганатної окиснюваності, тарифи на питне водопоста-
чання мають бути підвищені на 1-1,2 грн/м3.

Таблиця 5. Результати експерименту з моделювання подачі вугілля після відстійників
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Проведений на об’єкті ВОС «Дніпро-Західний Донбас» комплекс аналітичних, лабора-
торних, технологічних та техніко-економічних досліджень дозволяє зробити наступні 
висновки:

основні технологічні проблеми досягнення якості питної води на рівні вимог ДСанПіН • 
2.2.4-171-10 для поверхневих станцій з забором води р. Дніпро та її басейну пов’язані 
з показником перманганатної окиснюваності. Високі значення показника у вихідній 
воді пояснюються великим вмістом у ній гумінових та фульвокислот. Оскільки ці ре-
човини складно видаляються традиційними технологіями, існуючі двохстадійні схе-
ми очищення води не можуть забезпечити встановлених нормативних вимог;
у випадку реконструкції існуючих станцій оптимальним технологічним рішенням, • 
направленим на зниження показника перманганатної окиснюваності, є обробка 
води сумісно вугільною пульпою та високими дозами оксихлоридних коагулянтів;
точка введення вугільної пульпи повинна забезпечувати максимально можливий • 
час її контакту з водою до моменту введення коагулянту. Наприклад, для умов ВОС 
«Дніпро-Західний Донбас» було запропоновано її подачу на насосній станції першого 
підйому;
вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10 за показником перманганатної окиснюваності досяга-• 
ються лише при досить високих дозах реагентів. Для досліджуваної ВОС оптимальні 
дози склали відповідно 160 мг/л та 20 мг/л;
навіть орієнтовні розрахунки свідчать про суттєве збільшення собівартості очищен-• 
ня води (на 1-1,2 грн./м3) при впровадженні вказаної технології.
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В общегосударственной программе «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг. прио-
ритетной задачей является обеспечение населения качественной питьевой водой. Ис-
точником 80 % объема питьевого водоснабжения в Украине являются поверхностные 
водоемы, при этом 65 % из всех водоемов занимает р. Днепр. Таким образом, качество 
исходной воды в р. Днепр является определяющим фактором в обеспечении населения 
Украины питьевой водой.

На протяжении последних десятилетий, и особенно в течение 2010 г., отмечено зна-
чительное ухудшение качества днепровской воды по различным физико-химическим 
показателям. Например, в зимний период 2010 г. цветность воды достигала более 100 
градусов. На фоне низкой мутности и низкой температуры воды проблема снижения 
такой цветности возросла многократно. Кроме того, высокая концентрация органиче-
ских загрязнителей обуславливает превышение таких показателей качества воды, как 
пермангантаная окисляемость, содержание ТГМ и др.

МЕТОДЫ ДОСТИЖЕНИЯ НОРМАТИВОВ СанПиН № 2.2.4-171-10 
«ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ ПИТЬЕВОЙ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ» 
ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВОДОПОДГОТОВКЕ

Шаповал А.Н., Свинаренко Т.Е.
ОДО «Пологовский химический завод «Коагулянт», г. Пологи, Украина

Приведены методы эффективного снижения пермангантаной окисляемости, цвет-
ности и содержания хлороформа при очистке воды на водопроводных станциях без 
капитальной реконструкции очистных сооружений. Представлены результаты про-
мышленных и лабораторных испытаний.

МЕТОДИ ДОСЯГНЕННЯ НОРМАТИВІВ СанПіН 2.2.4-171-10 
«ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПИТНОЇ ВОДИ, 

ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ» 
ПРИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ ВОДОПІДГОТОВЦІ

Шаповал О.М., Свінаренко Т.Є.
ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи, Україна

Наведені шляхи ефективного зниження перманганатної окислюваності, кольоровості 
та місткість хлороформу при очищенні води на водопровідних станціях без капітальної 
реконструкції очисних споруд. Представлені результати промислових та лаборатор-
них випробувань.

METHODS OF IMPEMENTATION OF SANITORY REGULATIONS AND 
STANDARDS SanPiN №  2.2.4-171-10 «HYGIEN REQUIREMENTS 

APPLIED TO POTABLE WATER INTENDED FOR HUMAN CONSUMTION 
IN CENTRALIZED WATER TREATMENT 

Shapoval А., Svinarenko Т.
Coagulant Pology Chemical Plant ALC, Pology, Ukraine 

It shows methods of efficient reduction of permanganate oxidability, coloring and chloroform 
content when treating water at water treatment plants without capital reconstruction of 
treatment facilities. There are given results of industrial and laboratory tests. 
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В результате сложилась очень сложная ситуация в сфере производства питьевой 
воды. С одной стороны, введены новые, более жесткие требования к качеству питьевой 
воды, с другой стороны, отсутствуют реализованные проекты по реконструкции суще-
ствующих очистных сооружений.

Зачастую некоторые водоканалы используют ухудшение качества исходной воды 
как повод для получения от Министерства Здравоохранения Украины разрешения на 
временное отклонение качества питьевой воды от требований СанПиНа № 2.2.4-171-
10. Такое разрешение является оправданием прежде всего экономии средств на под-
готовку воды.

Ярким примером может служить применение коагулянта сульфата алюминия при 
температуре обрабатываемой воды ниже 2 °С. Доза коагулянта колеблется в диапазоне 
2-10 мг/дм3. При этом наблюдается повышенное содержание остаточного алюминия 
без какого-либо эффекта коагуляции. Незначительное снижение цветности достигает-
ся за счет применения высоких доз хлора при первичном хлорировании.

В такие сложные периоды времени только применение гидроксихлоридов алюминия 
позволяет достигать стабильного снижения цветности, не превышая при этом норма-
тивное значение остаточного алюминия обрабатываемой воды.

Опыт применения гидроксихлоридов алюминия в промышленных условиях КП «Чер-
кассыводоканал», а также исследования в лабораторных условиях по каскаду р. Днепр 
(КП «Кременчугводоканал», КП «Аульский водовод», КП «Комсомольскводоканал», КП 
«Днепрводоканал», КП «Запорожьеводоканал» и др.) доказывает эффективность сниже-
ния перманганатной окисляемости с помощью гидроксихлоридов алюминия Pro-AQUA 
и ПОЛВАК. Доза коагулянта при этом зависит от природы органической составляющей 
загрязнений водоема.

Нами проводились лабораторные исследования в различные периоды времени на 
станциях водоподготовки по каскаду р. Днепр. Результаты данных исследований по-
зволяют утверждать об эффективности коагуляционного метода удаления органиче-
ских загрязнений, отвечающих за превышение такого показателя качества питьевой 
воды, как перманганатная окисляемость (табл. 1).

В данной таблице приведены показатели очищенной воды после отстаивания, без 
фильтрации. Помимо приведенных показателей, обеспечено также снижение цветно-
сти в соответствии с требованиями СанПиНа № 2.2.4-171-10, что немаловажно в усло-
виях низкой температуры исходной воды и в период летнего цветения р. Днепр. Следу-
ет отметить снижение концентрации остаточного алюминия в обработанной воде при 
увеличении дозы коагулянта.

Также одним из самых проблемных показателей нововведенного СанПиНа для во-
доканалов является концентрация тригалометанов (ТГМ). Существующая практика 
очистки и обеззараживания воды хлором имеет негативные последствия, которые про-
являются в образовании побочных продуктов дезинфекции – хлорорганических соеди-
нений, обладающих мутагенными и канцерогенными свойствами [1, 2].

В результате мониторинга хлорированной питьевой воды в Украине установлено, что 
по состоянию на 2007 год в Днепропетровской, Полтавской Черкасской, Херсонской, 
Кировоградской, Запорожской, Николаевской областях, населенные пункты которых 
обеспечиваются днепровской водой, уровень содержания хлороформа в питьевой воде 
в 2-3 раза превышал допустимую концентрацию 60 мкг/дм3 [3]. Анализ статистических 
данных и результатов собственных исследований позволил определить основные пути 
предотвращения или минимизации загрязнения питьевой воды хлорорганическими 
соединениями.

Наиболее технологичным и эффективным способом снижения концентрации трига-
лометанов, в частности, хлороформа, является минимизация или исключение первич-
ного хлорирования в сочетании с более глубоким удалением органических загрязнений. 
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В качестве оптимального метода удаления органических соединений антропогенного и 
природного происхождения рекомендуем применять коагуляционную обработку опти-
мальными дозами гидроксихлоридов алюминия Pro-AQUA и ПОЛВАК, а при необходи-
мости и флокулянтов. В результате такой обработки не только уменьшается содержа-
ние хлорорганических соединений, но и улучшаются органолептические показатели 
качества питьевой воды.

Практический опыт работы КП «Черкассыводоканал» показал, что отказ от первич-
ного хлорирования и применение оптимальных доз коагулянтов и флокулянтов позво-
ляет достичь качества очищенной питьевой воды в соответствии с требованиями Сан-
ПиН № 2.2.4-171-10. При этом показатели исходной воды имели следующие значения: 
перманганатная окисляемость - 12 мг О2/л, цветность 65-75 град, мутность < 1,5 мг/л 
и температуре воды < 1 °С. (табл. 2).

* эксперименты проводились с применением этапа аммонизации и последующим хлориро-
ванием.

Таблица 1. Результаты лабораторных исследований по снижению окисляемости на раз-
личных станциях с примененим гидроксихлоридов алюминия производства

ОДО «ПХЗ «Коагулянт»
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Таблица 2. Результаты промышленного применения гидроксихлоридов алюминия 
производства ОДО «ПХЗ «Коагулянт» в условиях КП «Черкассыводоканал» в период 

январь-март 2010 г.

Выводы:
На основании результатов долгосрочных испытаний на различных объектах водо-

подготовки можно утверждать об эффективном удалении загрязнений, отвечающих за 
превышения таких показателей питьевой воды, как цветность, перманганатная окис-
ляемость и хлороформ. 

При этом используются методы интенсификации работы действующих очистных 
сооружений без капитальной реконструкции.

Одним из главных требований является коагуляция оптимальными дозами гидрок-
сихлоридов алюминия Pro-AQUA и ПОЛВАК при одновременном снижении или исклю-
чении первичного хлорирования. Повышение затрат на коагуляционную обработку 
компенсируется снижением затрат на жидкий хлор. Сокращение хлорирования позво-
ляет уменьшить запас жидкого хлора, что положительно отражается на безопасности 
работы персонала станции.

Правильный выбор реагентов и ряд технологических приемов по их применению 
позволяют не только увеличить эффективность очистки, но и удалить целый спектр 
загрязнений, для комплексной очистки от которых потребовалось бы сложное, дорого-
стоящее оборудование и методы очистки, требующие существенных изменений в тех-
нологии подготовки питьевой воды.

При выполнении указанных требований потребитель получит питьевую воду вы-
сокого качества с отличными органолептическими свойствами, а производитель пи-
тьевой воды минимизирует риски, связанные с сезонными колебаниями качества ис-
ходной воды.
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Процес виробництва питної води з поверхневих джерел супроводжується утво-
ренням особливого типу відходів – осаду відстійників та промивних вод фільтрів, де 
сконцентровані усі  забруднюючі речовини, видалені з води протягом технологічного 
циклу водопідготовки. Суттєвих  відмінностей у хімічному складі та фізичних власти-
востях завислих речовин, що утворюються при промиванні відстійників та фільтрів за-
звичай не спостерігається, тому в загальному випадку їх можна розглядати як єдині 
відходи водопровідної станції – виробничі стічні води.

Виробничі стічні води складаються з суспензії нерозчинених у воді завислих речо-
вин природного походження, адсорбованих на поверхні продуктів гідролізу коагулян-
ту (здебільшого солі алюмінію). Питомий вміст гідроксидних сполук алюмінію у сухій 
речовині виробничих стічних вод залежить від прийнятої для очищення води дози коа-
гулянту, яка, в свою чергу, залежить від якості вихідної води. В загальному випадку ця 
величина лежить в концентраційному діапазоні 20-60 %,  при цьому на долю алюмінію 
припадає 8-20 %. Інша частина сухої речовини представлена компонентами природної 
води, в основному тими, що зумовлюють її каламутність та кольоровість. 

При вирішенні проблеми очищення виробничих стічних вод можна визначити ряд 
загальних принципів, а саме:

 взаємозв’язок технології обробки виробничих стічних вод з технологією і спорудами • 
підготовки питної води;
 врахування кількісного і якісного складу утворених виробничих стічних вод при • 
виборі споруд для їх обробки;
 можливість реалізації методу обробки у даних конкретних умовах;• 

ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ОБРОБКИ ВИРОБНИЧИХ СТІЧНИХ ВОД 
НА СПОРУДАХ ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ

Кравченко В.А., Лессік М.Д., Кравченко О.В.
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Розглянуто узагальнену схему очищення виробничих стічних вод на спорудах 
підготовки питної води з поверхневих джерел та один з варіантів її реалізації.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ОБРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД НА СООРУЖЕНИЯХ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ 

ВОДЫ
Кравченко В.А., Лессик Н.Д., Кравченко А.В.

ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Рассмотрена обобщенная схема очистки производственных сточных вод на сооруже-
ниях подготовки питьевой воды из поверхностных источников и один из вариантов ее 
реализации.

TECHNOLOGICAL SCHEME OF PROCESSING INDUSTRIAL 
WASTEWATER ON THE WORKS OF DRINKING WATER

Kravchenko V.A., Lessik M.D., Kravchenko A.V.  
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

A generalized scheme of purification of  surface water-treatment station scourage is considered 
and a method of its realization is proposed.
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 технологічну та економічну доцільність методу;• 
 врахування екологічного стану довкілля тощо.• 
Ці принципи і покладені в основу вибору технологічних схем очищення виробничих 

стічних вод.
Враховуючи залповий характер скидання виробничих стічних вод на першому етапі 

технологічного ланцюжка необхідно забезпечити їх приймання та рівномірну подачу 
на наступні стадії очищення.

Переважна більшість схем обробки виробничих стічних вод водоочисних станцій 
базується на поступовому підвищенні в них концентрації забруднюючих завислих 
речовин, що зумовлено високою вихідною вологістю виробничих стічних вод. На 
інтенсивність і глибину цих процесів суттєво впливає склад та властивості забруд-
нень виробничих стічних вод, які, насамперед, залежать від якості води, з якої вони 
утворюється. Із збільшенням у вихідній воді мінеральних домішок швидкість процесу 
седиментації збільшується, що сприяє утворенню більш щільних осадів. Навпаки, при 
підвищеному вмісті у воді органічної складової (наприклад, кольорові води) і скороченні 
мінеральної складових, утворюються рихлі (легкі) осади з високою вологістю, ступінь 
ущільнення яких знижується.

Таким чином технологічна схема очищення виробничих стічних вод та утилізації 
утворених осадів в загальному вигляді умовно може бути представлена як показано на 
рис. 1.

 

Рис. 1 Технологічна схема очищення виробничих стічних вод та утилізації утворених осадів 
(загальні принципи)

При цьому блоки 1,4,5,6 є обов’язковими, а блоки 2,3 та 7 можуть бути присутніми, 
або відсутніми в загальному технологічному ланцюжку в залежності від технології очи-
щення води на ВОС та прийнятих прийомах реалізації завдань, що вирішуються на 
блоках 1,4 та 5.

Загальна схема, що подана на рисунку 1, може трансформуватися в декілька 
варіантів, які обираються в кожному конкретному випадку.
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Детальніше розглянемо одну з можливостей реалізації технології очищення вироб-
ничих стічних вод, що подана на рис. 2.

 

Рис. 2

Варіант технологічної схеми, що поданий на рисунку 2, базується на використанні 
традиційних прийомів видалення забруднень.

Перший блок технології очищення виробничих стічних вод за цим варіантом 
складається з резервуарів-відстійників.

Резервуари-відстійники можуть експлуатуватися як в безреагентному режимі, 
так і з використанням коагулянтів. В останньому випадку коагулянт без додаткового 
розведення дозується безпосередньо в трубопровід подачі виробничих стічних вод в 
резервуари-відстійники. Для ефективного змішування коагулянту з потоком виробни-
чих стічних вод використовуються спеціальні пристрої.

В якості коагулянту використовується гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК.
Обрана кількість резервуарів-відстійників та режим їх експлуатації повинні забез-

печити рівномірне відведення з них освітленої води та осаду. 
Освітлена вода рівномірно повертається в змішувачі основних ВОС за допомогою 

насосів.
Утворений осад подається в ущільнювачі осаду для подальшого збільшення в ньому 

концентрації сухої речовини.
Для більш ефективного протікання процесу ущільнення передбачена можливість до-

давання до осаду коагулянту.
В якості коагулянту використовується гідроксихлорид алюмінію ПОЛВАК-68.
Надмулова рідина з ущільнювачів рівномірно надходить в проміжні резервуари, а 

звідти, по мірі їх наповнення, - в резервуари-відстійники.
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До складу цеху механічного обезводнювання осаду входить блок приготування та 
дозування флокулянтів, стрічкові згущувачі (один резервний) та апарати механічного 
обезводнювання осаду (один резервний).

Перед подачею на згущувачі в осад додається флокулянт для зниження його питомо-
го опору фільтрації.

В якості апаратів механічного обезводнювання можуть використовуватися стрічкові 
фільтр-преси, камерні фільтр-преси або центрифуги.

 

Кек за допомогою шнекового транспортера видаляється на майданчик складу-
вання для подальшої утилізації, а фільтрат повертається в проміжні резервуари, а 
звідти, по мірі їх наповнення, - в резервуари-відстійники. Як варіант необхідно роз-
глянути відведення фільтрату та промивної води з цеху механічного обезводнювання в 
каналізацію.

Відсутність стадії знезаражування в схемі за варіантом, що розглядається, зумов-
лена тим, що в технологічному процесі очищення води головних ВОС присутня стадія 
попереднього хлорування річкової води, а це відповідно вимог СПиП 2.04.02-84 робить 
знезаражування очищених виробничих стічних вод перед їх поверненням в змішувач 
основних ВОС не обов’язковим.

 надходження виробничих стічних вод – 20-30 хвилин;• 
 відстоювання – 140-150 хвилин;• 
 відкачування освітленої води – 30 хвилин;• 

Рис. 5. Загальний вигляд центрифуги

Рис. 4. Загальний вигляд камерного 
фільтр-преса

Рис. 3. Загальний вигляд стрічкового 
фільтр-преса



ЕТЕВК-2011

91

 видалення утвореного осаду – 20-30 хвилин;• 
 загальний час одного циклу очищення виробничих стічних вод – 240 хвилин.• 
При цьому кількість резервуарів – відстійників приймається рівною 2.
Резервуари відстійники працюють по черзі.
Резервуари відстійники можуть працювати як в безреагентному режимі, так і з до-

даванням коагулянту.
В останньому випадку коагулянт ПОЛВАК подається в трубопровід подачі води в 

резервуари-відстійники (при обґрунтуванні може використовуватися коагулянт іншої 
марки).

Ефективне змішування коагулянту з водою здійснюється за допомогою спеціальних 
пристроїв.

Доза коагулянту становить 15-20 г/м3 за товарним продуктом і коригується в 
залежності від концентрації забруднень в виробничих стічних водах.

Для прикладу в таблиці 1 наведено режим роботи резервуарів-відстійників:

В процесі промислової експлуатації усі технологічні параметри можуть уточнювати-
ся, а у разі необхідності – і корегуватися. 

Принципова технологічна схема споруд першого блоку очищення виробничих 
стічних вод подана на рис. 6 (розміри вказані умовно). 

Споруди розташовані на майданчику водоочисного комплексу і включають 
резервуари-відстійники, проміжний резервуар та насосну станцію. Виробничі стічні 
води самопливом надходять до відстійників. Дно резервуару виконано зі стінками, які 
нахилені під кутом 450 до горизонту для сповзання осаду, що утворюється.

Для забезпечення ефективності процесу змішування води з коагулянтом може бути 
використаний камерно-променевий розподілювач.

Об’єм резервуара-відстійника складається з об’ємів:
зони освітлення;• 
 захисної зони;• 
 зони накопичення осаду.• 
Об’єм зони накопичення осаду повинен дорівнювати об’єму осаду, що утворюється 

від одного циклу.

Таблиця 1
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Утворений осад рівномірно надходить до ущільнювачів осаду, де відбувається по-
дальше зменшення його вологості.

Ущільнення проводиться з використанням гідроксихлориду алюмінію ПОЛВАК-68. 
Надмулова рідина відводиться в проміжні резервуари і по мірі їх наповнення залпами 
скидається в резервуари-відстійники разом із зворотними водами основних ВОС.

Ущільнений осад рівномірно з ущільнювачів подається в цех механічного обезвод-
нювання. Осад викачується з ущільнювачів по черзі.

Після додавання флокулянту через камеру флокуляції осад послідовно проходить 
стрічковий згущувач та апарат механічного обезводнювання, де з нього видаляється 
зайва волога. Фільтрат після згущувача подається в проміжні баки, а звідти – в резер-
вуари відстійники.

Кек після фільтр-преса за допомогою шнекового транспортера видаляється на май-
данчик тимчасового зберігання для подальшої утилізації. Вологість кека становить - 
80%.

Рис. 6. Принципова технологічна схема першого блоку (резервуари-відстійники)
А) - план; Б) розріз; 1 - резервуари-відстійники; 2 - насосна станція; 3 – виробничі стічні води; 
4 – насоси освітленої води; 5 - трубопровід; 6 - шламові насоси; 7 – на споруди обробки осаду;  8 - 
приямок; 9 – до каналізації; 10 - перелив; 11 - кран; 12 - стояк прочищення шламопроводу
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ 
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 

КОМПЬЮТЕРНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Шарков М. В., Шарков Н. К.

ТОО «Институт Местного Развития», Киев, Украина

Освещены новые подходы к решению схемы оптимизации работы системы водоснаб-
жения с точки зрения проблем обеспечения населения питьевой водой и снижения 
энергопотребления. Рассмотрен опыт разработки компьютерно-гидравлических мо-
делей, водного баланса и инвестиционных предложений.

НОВІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ 
СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ДОСВІД РОЗРОБКИ 

КОМП'ЮТЕРНО-ГІДРАВЛІЧНОЇ МОДЕЛІ
Шарков М. В., Шарков М. К.

ТОВ «Інститут Місцевого Розвитку», Київ, Україна

Висвітлює нові підходи до вирішення схеми оптимізації роботи системи водопоста-
чання з точки зору проблем забезпечення населення питною водою і зменшення енер-
госпоживання. Досвід розробки комп’ютерно-гідравлічної моделі, складання водного 
балансу і підготовки інвестиційних пропозицій.

NEW APPROACHES TO SOLVING THE SCHEME OPTIMIZATION 
OF WATER AND EXPERIENCE IN DEVELOPING 

COMPUTER-HYDRAULIC MODELS
Sharkov M. V., Sharkov N. K

Municipal Development Institute, Kiev, Ukraine

Highlights new approaches to solving optimization schemes of water supply system from the 
perspective of the problems of providing population with drinking water and reducing energy 
consumption. The experience of developing computer-hydraulic models, generating water 
balance and preparing investment proposals.

Водопроводные сети городов Украины очень часто складывались исторически, пу-
тем расширения, по мере присоединения новых жилых кварталов и промышленных 
зон к городской территории. Такая практика не всегда учитывала возможности систе-
мы обеспечивать оптимальные параметры по расходам и давления в магистральных 
и распределительных сетях. Довольно часто в водопроводных схемах не учитывались 
перепады отметок земли в границах распределительной сети, что создавало в некото-
рых районах водопроводной сети повышенное или недостаточное давление. Если по 
жалобам потребителя в каком либо районе недостаточное давление, то водоканал, как 
правило, устраивает станции подкачки, но все равно избыточное давление остается 
не устраненным. А надмерное повышенное давление (свыше 3 – 4 кгс/см2) оказывает 
воздействие на повышение аварийности водопроводной сети, увеличению утечек и по-
терь воды и росту энергозатратности системы.

ЧТО РЕШАЕТ И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КОМПЬЮТЕРНО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МО-
ДЕЛЬ (КГМ)?
1. Оптимизацию работы системы водоснабжения.
2. Снижение потребления электроэнергии.
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3. Создание «комфортного» давления в распределительной сети.
4. Уменьшение потерь воды из водопроводной распределительной сети.
5. Снижение аварийности и, как следствие, уменьшение утечек и потерь воды.
6. Инвестиционную привлекательность 

ЦЕЛИ
При разработке схемы оптимизации работы системы водоснабжения необходи-

мо проведение исследований, измерений и создание компьютерно-гидравлических 
моделей. При создании КГМ необходимо всегда исходить из предпосылки технико-
экономической целесообразности последующих проектов.

Целью оптимизации работы системы водоснабжения являются:
 стабилизация и улучшение работы системы водоснабжения; • 
 оптимизация удельного энергопотребления;• 
 определение технически и экономически обоснованной инвестиционной програм-• 
мы;
 определение быстроокупаемых проектов.• 
Созданные КГМ представляют собой результаты изучения возможностей рекон-

струкции систем водоснабжения.
МЕТОДОЛОГИЯ
Изучение вопроса вариантной разработки компьютерно-гидравлической модели 

схемы оптимизации системы водоснабжения состоит в том чтобы улучшить работу во-
допроводных сетей, насосных станций и оптимизировать гидравлические параметры 
схемы водоснабжения и её энергопотребление.

Методология оптимизации системы водоснабжения содержит следующие основные 
шаги:

Шаг 1 – Четкое определение и понимание целей оптимизации системы водоснабже-
ния.

Шаг 2 – Выбор компьютерных программ для разработки гидравлической модели.
Шаг 3 – Сбор и анализ данных, составляющих основу базового варианта (существу-

ющая система водоснабжения).
Шаг 4 – Проведение исследований и измерений в системе водоснабжения.
Шаг 5 – Проведение контрольных вырезок для определения фактической шерохова-

тости труб.
Шаг 6 – Компьютерное моделирование возможных сценариев оптимизации системы 

водоснабжения.
Шаг 7 – Изложение результатов в отчете.
Привлечение к изучению этого вопроса руководителей подразделений и специали-

стов водоканала помогает получить целесообразные идеи, которые позволяют каче-
ственно улучшить результаты работы.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Для достижения наилучшего результата и сокращения сроков при проведении поле-

вых измерений используются результаты измерений, имеющиеся в водоканале. Но, в 
основном, для объективной оценки работы объектов водоснабжения  необходимо про-
водить измерения переносными приборами.

Из опыта проведения полевых исследований, в основном, следует использовать сле-
дующие приборы:

• портативный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками фирмы 
Panametrics. Прибор позволяет измерять расход жидкости в трубах диаметром 50...2000 
мм с толщиной стенки до 75 мм, изготовленных из различных материалов, в т.ч. из 
металлов и пластмасс. Точность измерений – 1.5...5%, зависит от скорости течения 
жидкости и диаметра трубы (увеличивается с возрастанием скорости и диаметра). Ре-
зультаты измерений сохраняются в памяти прибора в цифровом формате. Затем ре-
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зультаты при помощи специальной программы конвертируются в электронные табли-
цы Excel и обрабатываются при помощи этой программы;

• регистратор давления фирмы Dickson Pressure Logger PR300. Прибор использует-
ся для регистрации давлений. Результаты измерений давления сохраняются в памяти 
прибора в цифровом формате и при помощи специальной программы конвертируются 
в электронные таблицы Excel, а затем обрабатываются при помощи этой программы;

• портативный прибор FLUKE3 36 производства фирмы Fluke Corporation для изме-
рения электрических величин: силы тока, напряжения и сопротивления;

• бесконтактный прибор для определения температуры фирмы Raytek, который по-
зволяет измерять температуру воды в трубах;

• манометры для измерения избыточного давления в системе водоснабжения. Граду-
ровка в кгс/см2, МПа и кПа. Класс точности 1.5

БАЗОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Сбор данных осуществлялся методом анкетирования (заполнения наперед заго-

товленнных таблиц), а также интервью со специалистами водоканала и обследования 
обьектов инфраструктуры. 

В процессе работы со специалистами водоканала собираются следующие материа-
лы:

 картографическая карта с топологией водопроводных сетей;• 
 характеристика жилой застройки (таблицы);• 
 перечень потребителей (таблицы);• 
 анкеты (таблицы) по подаче питьевой воды, а именно:• 

забор воды;• 
 система водоснабжения;• 
 аварийность и утечки;• 
 ремонт и замена труб;• 
 зоны давления;• 
 насосные станции;• 
 резервуары;• 
 потребление воды и подключение потребителей;• 
 обеспеченность приборами учета;• 

 анкеты (таблицы) для составления водного баланса;• 
 анкеты (таблицы) по энергопотреблению.• 
Объем базовых данных для успешной реализации схемы оптимизации и создания 

компьтерно-гидравлических моделей – не менее 40 таблиц, а также копии схем объек-
тов водоснабжения их общее описание и анализ отчетов сторонних организаций.

Обязательное условие - фотографирование объектов системы водоснабжения при их 
обследовании.

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ

Первый этап в создании схемы оптимизации работы системы водоснабжения состо-
ит в разработке компьютерно-гидравлической модели существующего положения.

Основные шаги при разработке существующей КГМ:
 создание первоначальной модели;• 
 мониторинг давления;• 
 моделирование утечек;• 
 калибровка модели;• 
 окончательная модель схемы водоснабжения, отвечающая реальным условиям во-• 
допроводной сети;
 карта аварийности.• 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - ПРОЕКТНАЯ КОМПЬЮТЕРНО-
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Второй этап в создании схемы оптимизации работы системы водоснабжения состо-
ит в разработке проектной компьютерно-гидравлической модели.

Основные элементы оптимизации при разработке проектной КГМ:
 зоны;• 
 микрозоны;• 
 камеры контроля;• 
 новые параметров для подбора энергоэффективных насосов;• 
 замена наиболее аварийных участков труб;• 
 система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA).• 
ВОДНЫЙ БАЛАНС
На основе созданных КГМ составляется водный баланс существующей системы во-

доснабжения и прогнозный баланс на проектный срок.
Основные шаги при разработке водного баланса:
 выбор компьютерной программы для расчета водного баланса;• 
 ввод в программу: • 

 данных абонентского отдела и • 
 схемы водоснабжения (напор, расход, периодичность подачи и др. параметры);• 
 индикаторов производительности;• 
 финансовой информации и др данных.• 

На выходе из программы получаем размер физических и коммерческих потерь (м3/
год или м3/сут), а также объем водоснабжения (м3/год или м3/сут), приносящий доход, 
и объем водоснабжения, не приносящий доход.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЬЮТЕРНО-ГИДРАВЛИЧЕС-КОЙ 
МОДЕЛИ

На основании созданной проектной компьютерно- гидравлической модели предла-
гается:

 перечень инвестиционных проектов и их компоненты;• 
 оценка стоимости инвестиционных проектов;• 
 программа краткосрочных инвестиционных предложений на ближайшие 5 - 10 лет;• 
 и программа долгосрочных инвестиций.• 
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МЕТОДИКА ПОИСКА СКРЫТЫХ УТЕЧЕК ВОДЫ 
ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Половинкин А.В., Изотов А.В.
ООО «Себа Спектрум», Москва, Российская Федерация

Предложена оптимальная, с точки зрения точности и экономии времени, методика 
поиска места скрытой утечки воды  из подземных трубопроводов, а также последо-
вательность использования различной аппаратуры.

МЕТОДИКА ПОШУКУ ПРИХОВАНИХ ВИТОКІВ ВОДИ 
З ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ

Половинкин А.В., Ізотов А.В.
ТОВ «Себа Спектрум», Москва, Російська Федерація

Запропонована оптимальна, з точки зору точності та економії часу, методика пошу-
ку місця прихованих витоків води  з підземних трубопроводів, а також послідовності 
застосування різної апаратури.

THE TECHNIQUE OF FINDING HIDDDEN WATER LEAKS 
FROM THE UNDERGROUND PIPELINES.

Dr. Polovinkin A.V., Izotov A.V.
Seba Spectrum, Moscow, Russian Federation

In terms of the accuracy and time economy, there is optimal technique of finding hidden water 
leaks from the underground pipelines and the sequence of using different accessories.

Очищенная вода стоит денег. Только через отверстие диаметром 8 мм при давлении 
воды в трубопроводе 3 кг/см2 теряется около 70 куб. м. воды в сутки или-же 2100 куб. 
м.  в месяц. Умножив это на стоимость куб. м. добытой и очищенной воды мы можем по-
считать наши  потери за счет “неоплаченной” потребителем воды. Снижение потерь от 
утечек воды является важнейшим для Водоканалов экономическим мероприятием. И 
актуальность этой задачи не вызывает сомнений. Это снижение достигается за счет со-
кращения времени поиска  и точности определения места утечки. Предлагаемая ниже 
методика, а также последовательность использования различной аппаратуры, опти-
мальная, с точки зрения точности и экономии времени и описана для самого худшего 
случая. По данной методике можно начинать поиск места утечки с любого пункта, если 
предыдущие пункты точно известны.

Обнаружив по входному расходомеру или водо-счетчику завышенный, по сравне-
нию с обычным,  расход воды мы предполагаем, что в данном микрорайоне или на 
большом предприятии с развитой сетью подземных трубопроводов появилась скрытая 
(не видимая снаружи) утечка.
1. Микрорайон делится на зоны (по количеству потребителей) и в каждой зоне при по-

мощи переносного ультразвукового расходомера, производства различных фирм, 
например, UDM 200 (SEBA KMT, Германия), в течение суток измеряется расход. Если 
в течение суток значение расхода не будет нулевым (с определенной дельтой, учиты-
вающей подтекающую арматуру), то в этой зоне и предполагается место утечки.

2. В данной зоне на каждую трубу устанавливают на ночь логгеры шума, например, 
SebaLog N (SEBA KMT, Германия). Их программируют на прием и запись в память 
акустического шума трубы в самое бесшумное время суток с 2 до 4 часов ночи. И 
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по уровню амплитуды и частоте принятого акустического сигнала судят о наличии 
утечки на данной трубе или же отдельном ее участке. С утра считывают показания 
с логгеров. Тот логгер, который имеет максимальную амплитуду и частоту шумового 
сигнала и находится ближе всего к утечке. Также возможно использование других 
логгеров шума, например, работающих по принципу статистического анализа рас-
пределения амплитуд принятого с трубы шума.

3. От места расположения этого логгера в одну и в другую сторону по направлению 
трубы необходимо точно определить трассу прокладки трубы до колодца. Для этого 
используются трассоискатели, например, i5000 (SEBA KMT, Германия).  Это необхо-
димо при работе с 4 и 5 пунктом методики. Если пройдя по трассе трубопровода опе-
ратор выходит на люк колодца расположенный гораздо дальше, чем он изображен 
на гео-подоснове, то скорее всего ближайший от утечки колодец засыпали или “за-
катали” асфальтом. Для нахождения засыпанного люка ближайшего от утечки ко-
лодца используют металлоискатели, например, FM 880 (SEBA KMT, Германия).  

4. В ближайшие от предполагаемого места утечки с одной и с другой от него стороны 
устанавливаются датчики корреляционного течеискателя, например, Correlux P1 
(SEBA KMT, Германия). В любой корреляционный течеискатель перед измерениями  
необходимо задать скорость распространения акустического сигнала от утечки, ко-
торая определяется материалом и диаметром трубы и расстояние между датчиками, 
расположенными с двух сторон от утечки. Материал и диаметр трубы, как правило, 
известны, а расстояние между датчиками по точно определенной по п.3. трассе не-
обходимо промерить. Здесь можно использовать мерное колесо (курвиметр), простую 
или лазерную рулетки. С какой точностью это расстояние будет измерено и внесено 
в данные для измерения места утечки в корреляционный течеискатель с такой же 
точностью он вычислит место утечки.

5. В связи с тем, что точно не возможно измерить расстояние между датчиками кор-
реляционного течеискателя из-за различных факторов, таких как погрешность из-
мерительных приборов, прогиб по глубине трубы из-за усадки грунта, не ровная по-
верхность грунта при измерении мерным колесом и т.д., место утечки вычисленное 
корреляционным течеискателем уточняется аккустическим течеискателем непо-
средственного прослушивания с поверхности грунта,например, HL 5000 (SEBA KMT, 
Германия).
Для более оперативного получения информации  о наличии утечки в конкретном 

трубопроводе можно использовать логгеры давления, например, SebaLog D (SEBA KMT, 
Германия), и при помощи их создать систему мониторинга давления своих водопрово-
дных сетей. Данные логгеры постоянно измеряют давление и по запросу диспетчера 
по мобильной связи передают о нем информацию, а также, если давление выходит за 
рамки допустимого, в ту или другую сторону логгер сигнализирует диспетчеру и масте-
ру участка на его мобильный телефон.
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ДО 80-РІЧЧЯ ДІ «УКРНДІВОДОКАНАЛПРОЕКТ»: ВПРОВАДЖЕННЯ 
СУЧАСНИХ РОЗРОБОК ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ ВОДОПОСТА-

ЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОМИСЛОВИХ ГІДРОТЕХНІЧНИХ 
СПОРУД

Оглобля О. І., Чванова В. О. 
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Акцентується увага на впровадженні новітній технологій, сучасних матеріалів і об-
ладнання при проектуванні інститутом систем водопостачання, каналізації та про-
мислових гідротехнічних споруд.

К 80-ЛЕТИЮ ГИ «УКРНИИВОДОКАНАЛПРОЕКТ»: ВНЕДРЕНИЕ СО-
ВРЕМЕННЫХ РАЗРАБОТОК ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИДРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Оглобля А. И., Чванова В. А.

ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина 

Акцентируется внимание на внедрении новейших технологий, современных матери-
алов и оборудования при проектировании институтом систем водоснабжения, кана-
лизации и промышленных гидротехнических сооружений.

Державний інститут «УкрНДІводо-каналпроект» цього року святкує своє 80-річчя, і 
ми з гордістю можемо відзначити, що наш інститут займає в Україні провідне поло-
ження з питань проектування систем водопостачання, каналізації та промислових 
гідротехнічних споруд і є базовою організацією Міністерства будівництва та житлово-
комунального господарства України за даними напрямами діяльності.

За період діяльності нашими замовниками стали понад 3000 комунальних і 
промислових підприємств України та багатьох інших держав. За проектами ДІ 
“УкрНДІводоканалпроект” забезпечено централізоване водопостачання Кривого Рогу, 
Івано-Франківська, Білої Церкви, Броварів, Комсомольська, Ужгороду, Славутича, Обу-
хова та багатьох інших міст України, Росії, Білорусії, Туркменістану з потужністю спо-
руд від 0,2 до 250 тис. м3/добу. Це - водозабірні споруди з підземних та поверхневих 
джерел, фільтрувальні станції, станції знезалізнення, очистки води від марганцю та 
сірководню, також насосні станції, водопровідні мережі, водосховища, руслові греблі, 
накопичувачі водопровідних осадів тощо. Наприклад, за нашим проектом була побу-
дована Вілійсько-Мінська водна система для водопостачання м. Мінська у складі во-
досховищ на річках Вілія і Свіслоч та п'яти насосних станцій. Потужність цієї систе-
ми складає 15 м3/сек (1,3 млн. м3/добу). Нещодавно за нашими проектами побудовано 
численні водопровідні споруди у Туркменістані біля м. Ашгабад.

ДІ “УкрНДІводоканалпроект” запроектовано багато систем технічного водопостачан-
ня промислових підприємств з використанням поверхневих джерел і водопідготовкою 
(включаючи системи глибокого знесолення води) потужністю від 8 до 150 тис. м3/добу 
у Северодонецьку, Калуші, Рівному, Черкасах, Обухові (для Трипільського промвузла), 
а також для Бобруйського шинного комбінату, Тобольського хімкомбінату та інших 
підприємств.

Системи оборотного водопостачання промислових підприємств потужністю від 
0,25 до 7 млн. м3/добу запроектовано  нами для гірничо-збагачувальних комбінатів 
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Криворіжжя, Дніпропетровської і Полтавської областей України, Грузії та Азербайджа-
ну, а також для хімкомбінатів у Северодонецьку, Черкасах, Рівному, Навої (Узбекистан), 
для Куйбишевського азотно-тукового заводу (Росія) тощо.

Каналізаційні міські очисні споруди та споруди промканалізації промислових 
підприємств потужністю від 0,4 до 540 тис. м3/добу запроектовано ДІ “Укрводоканал-
проект” на Україні в містах Кривий Ріг, Черкаси, Сєверодонецьк, Біла Церква, Рівне, 
Калуш, Бровари, Обухів (для Трипільського промвузла), Комсомольськ, Олександрія, 
Світловодськ, Славутич, Арциз, Ватутіно, Яворово (КОС дренажних і пластових вод), 
Горлівка (КОС азотно-тукового заводу), а також у Росії потужністю від 10 до 540 тис. м3/
добу у Рязані (нафтопереробний завод), Омську, Уфі, Тобольську, Казані (завод синте-
тичного каучуку, фотожелатиновий завод), Косогорську, Рославлі; у Белорусії для м. Бо-
бруйська, у Молдові для м. Рибниця. Зараз за нашим проектом будуються каналізаційні 
очисні споруди м. Ашгабад, а також унікальний дренажно-комунікаційний тунель, 
який дозволить знизити рівень грунтових вод в центральній частині міста і одночасно 
буде виконувати функцію каналізаційного колектору.

За проектами ДІ “Укрводоканалпроект” побудовано велику кількість накопичувачів 
промислових відходів підприємств, переважно гірничо-збагачувальних комбінатів 
(ГЗК) та хімкомбінатів. Нашими постійними замовниками є ПАТ “Центральний ГЗК”, 
ПАТ “Північний ГЗК”, ВАТ “Південний ГЗК”, ПАТ “Інгулецький ГЗК”, ВАТ “Арселор 
Міттал Кривий Ріг”, ДП “Східний ГЗК”, ВАТ “Полтавський ГЗК”, ТОВ “Миколаївський 
глиноземний завод”, ЗАТ “Кримський титан“ філія “Вільногірський ГМК” та багато 
інших підприємств України. На сьогодні інститут продовжує виконувати комплексні 
роботи, пов'язані з забезпеченням експлуатації даних об'єктів.

Враховуючи плідний досвід нашого інституту, Наказами Мінпромполітики і Держбу-
ду України (Наказ № 319 і Наказ № 204 від 15.09.1998 р.) ДІ “УкрНДІводоканалпроект” 
призначено генеральним проектувальником хвостових господарств гірничо-
збагачувальних комбінатів України. Зараз інститут постійно працює над удосконален-
ням технології зведення споруд промислової гідротехніки, наприклад, над удоскона-
ленням технології замиву експериментальними ярусами огороджувальних дамб карт 
намиву, розробленням технологій згущення хвостової пульпи, складування згущених 
хвостів і організації оборотного водопостачання. Також відпрацьовується відсипання 
скелевих порід методом відвалоутворення в насипну упорну призму екскаватором 
ЕКГ-8 з ковшом ємністю 6 м3  і відсипання хвостів у дамби  екскаваторами “Liebherr” 
та “Katerpiller” з подовженою стрілою та інші методи, які дають економію палива. Для 
освітлення хвостосховищ застосовуються економічні металогалогенні лампи тощо. 
Зважаючи на відсутність на багатьох гірничо-збагачувальних комбінатах достатньої 
кількості суглинків та хвостів, для спорудження протифільтраційних екранів ДІ 
“УкрНДІводоканалпроект” застосовує полімерні геомембрани. При проектуванні во-
допонижувальних свердловин нами використовуються склопластикові трубофільтри 
НТФ “Полісток”, голкофільтри з склопластику замість металевих, при будівництві дре-
нажу застосовується метод горизонтального направленого буріння тощо.

Нові матеріали і технології застосовуються інститутом при проектуванні водопо-
стачання і каналізації. Наприклад, у проекті сталепрокатного заводу у м. Біла Церква 
застосовано нове вертикальне компонування водопровідних споруд (насосної станції 
ІІ підйому та водонапірної башти) господарсько-питного водопостачання, безколо-
дязне установлення арматури (засувок та вантузів), використання поліетиленових 
труб з алюмінієвою вставкою на водогоні технічної води, а також використання скло-
пластикових труб та пластикових колодязів. Для каналізаційної насосної станції № 7 
з зануреними насосами у м. Дніпродзержинську розроблена нова конструкція будівлі 
з поліетилену. На відповідальних об'єктах при проектуванні напірних каналізаційних 
мереж передбачена індикація аварійних витоків, наприклад, на території заповідника 
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“Софія Київська”. Більш детально проблеми застосування нової техніки  будуть 
висвітлені у доповідях співробітників ДІ “УкрНДІводоканалпроект”.

Необхідно відзначати плідну територіальну діяльність інституту,  започатковану у 
Радянському Союзі з 1963 року, яка у дещо змінених формах здійснюється і у теперішній 
час. Територіальна діяльність, одна з форм державного управління та контролю, ство-
рювала технічну і організаційну основу для впровадження досконалих і економічних 
технологій, підвищення технічного рівня проектування, будівництва та експлуатації 
інженерних мереж та споруд, зменшення капіталовкладень і експлуатаційних витрат 
та економії ресурсів за рахунок розміщення промислових, складських, комунальних, 
транспортних та інших підприємств у промислових утвореннях (промвузлах, про-
мрайонах, промзонах) з будівництвом для них спільних загальновузлових інженерних 
мереж та споруд, вирішенням інших питань забезпечення їх діяльності та охоро-
ни навколишнього середовища. При цьому враховувалися інтереси та потреби на-
селених пунктів і прилеглих до промислових утворень житлових районів. Всього ДІ 
“УкрНДІводоканалпроект” розробив розділ “Водопостачання та каналізація” у схемах 
генерального плану понад 100 промислових утворень в Україні. Це - Криворізький про-
мрайон, Красноперекопський промрайон, Портово-промисловий комплекс на березі 
Малого Аджаликського лиману біля м. Южне, Центральний промрайон, Кубанська і 
Бітумна промзони та два промвузли у Сімферополі, промвузли “Пересип” та “Застава - 
ІІ” у Одесі, у Києві - сім промвузлів, у Львові - шість, також промвузли у містах Чернігові, 
Кіровограді, Івано-Франківську, Черкасах, Рівному, Ужгороді, Чернівцях, Тернополі, 
Винниці, Хмельницькому, Луцьку, Севастополі тощо. А також розроблено у Росії - 27, 
Білорусії - 26, Молдові -  22, Латвії - 5 промислових утворень.

Одночасно інститут приймав участь у розробленні схем окремих регіонів, схем 
комплексного використання і охорони водних ресурсів (обласних, басейнових, 
регіональних), схем водопостачання і каналізації міст та селищ,  здійснювалося роз-
роблення та оновлення типових проектів, аналітична обробка та розповсюдження 
інформації, створювався банк даних з питань водопостачання та каналізації.

Як територіальна організація, починаючи з 1976 року, ДІ “УкрНДІводоканалпроект” 
здійснює розгляд та погодження проектної документації з питань водопостачання і 
каналізації, розробленої іншими проектними організаціями. На даний час інститутом 
розглянуто понад 21,7 тисяч проектів, причому багато з них доопрацьовувалося з ура-
хуванням наших зауважень.

Кілька слів щодо нормативної бази. В останні роки Мінрегіонбудом України 
виконується значна робота по її удосконаленню. Зокрема у цьому році має бути закінчено 
розроблення ДБН “Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. 
Частина ІІ. Будівництво” та ДБН “Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. 
Проектування. Частина ІІ. Будівництво”, а на наступний рік заплановано розроблення 
ДБН “Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування” 
та ДБН “Каналізація. Зовнішні мережі і споруди. Основні положення проектування”, 
деяких ДСТУ. Перші редакції даних ДБН будуть розроблені уже в цьому році і надіслані 
для обговорення відповідним організаціям і фахівцям.

З метою удосконалення і регулювання відносин між проектними, будівельними 
та експлуатаційними організаціями комунального і промислового водопостачан-
ня та каналізації, а також промислової гідротехніки, центрального опалюван-
ня, газопостачання, вентилювання та кондиціювання повітря, електропостачан-
ня та освітлювання шляхом стандартизації вимог щодо проектування мереж та 
споруд, включаючи обладнання будівель, Міністерством будівництва та житлово-
комунального господарства України створено Технічний комітет стандартизації 
(ТК) “Інженерні мережі і споруди”. Виконання функцій секретаріату цього ТК по-
кладено на ДІ “УкрНДІводоканалпроект”. До складу ТК увійшли провідні фахівці 
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України за визначеними напрямами діяльності комітету. Об'єктами стандартизації 
мають бути процеси, технології, конструкції, вимоги щодо експлуатації, інша 
науково-технічна продукція. Формалізація об'єктів стандартизації дозволить по-
кращити їх технічні, економічні, енергетичні, природоохоронні показники, більш 
якісно задовольняти потреби замовників та населення.

Таким чином, потенціал ДІ “УкрНДІводоканалпроект” значний, і ми можемо якісно 
виконувати усі роботи з питань проектування систем водопостачання, каналізації та 
промислових гідротехнічних споруд. В інституті розроблена і впроваджена система ме-
неджменту якості та отримано сертифікат “TUV THURINGEN” на її відповідність вимо-
гам міжнародного Стандарту ЕN ISO 9001:2008.  
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ОБЕССОЛИВАНИЕ ШАХТНЫХ ВОД
Оглобля О.И., Буланый О.Я., Краток С.Н.

ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Рассмотрены комбинированные схемы очистки шахтных вод с применением систем 
обратного осмоса и выпарно-кристаллизационной установки.

ОБЕЗСОЛЕННЯ ШАХТНИХ ВОД 
Оглобля О.І., Буланий О.Я., Краток С.М.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Розглянуто комбіновані схеми очистки шахтних вод з використанням систем зворот-
нього осмосу та випарно-кристалізаційної установки.

Существующая схема сброса высокоминерализованных шахтных вод предприятий 
горно-рудного производства г. Кривого Рога в реку Ингулец повышает её общую мине-
рализацию, что негативно влияет на экологическую ситуацию в регионе и южных об-
ластях Украины. По данным экологических служб на поля вместе с поливной водой по-
падают в повышенных количествах соли кальция, магния, хлора, свинца, бериллия и 
многих других элементов, которые находятся в руде, что привело к засолению и дегра-
дированию значительных площадей орошаемых земель в Николаевской и Херсонской 
областях. Одним из вариантов решения данной проблемы является обессоливание 
шахтных вод с последующим использованием пресной воды на промышленных пред-
приятиях региона.

Основное направление в мировой практике развития установок для обессоливания 
было связано с опреснением морской воды для последующего её использования раз-
личными потребителями. К наиболее распространенным относятся установки, ис-
пользующие процессы вымораживания, термодистилляции и обратного осмоса [1].

Процесс опреснения солёных вод вымораживанием основан на охлаждении воды до 
температуры ниже 0 °С, её замораживании и выделении кристаллов льда, которые не 
содержат соли. Физические принципы, реализованные процессом деминерализации 
солёной воды вымораживанием, обуславливают ряд его преимуществ. В частности, ко-
личество тепла, необходимое для получения 1 кг чистой воды вымораживанием в 7 раз 
меньше, чем при выпаривании или дистилляции. Деминерализация вымораживанием 
нечувствительна к минеральному составу исходной воды, показатель качества питье-
вой воды по сухому остатку (менее 1,0 кг солей на   1 м3 воды) может быть достигнут во 
всех случаях [1, 2].

Основными сдерживающими факторами развития этого способа является техниче-
ская сложность и высокая себестоимость вследствие использования холодильных си-
стем, основанных на применении крупных компрессорных установок, работающих на 
аммиаке или фреоне, а также экономическая целесообразность при малых производи-
тельностях, порядка 10 м3/ч. 

Термодистилляция – самый распространенный до недавнего времени способ, ис-
пользуемый для получения обессоленной воды. Этот метод основан на принципе выпа-
ривании (испарения) высокоминерализованных вод и последующей конденсации пара 
для получения обессоленной воды [1, 3]. Применение данного метода связано со значи-
тельными затратами топливно-энергетических ресурсов (тепло, газ, электроэнергия), 
необходимых для нагрева исходной шахтной воды до температуры парообразования, а 
также охлаждением пара до состояния конденсата. В условиях экономического кризи-
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са и роста стоимости энергоносителей применение термодистилляционных установок 
возможно при обработке небольших объемов воды (до 5000 м3/сут) и при условии ис-
пользования бросовой тепловой энергии с низкой себестоимостью. 

Обратный осмос – процесс основанный на принципе разделении растворов на полу-
проницаемых мембранах под воздействием давления (превышающего разницу осмо-
тических давлений) на две части с высокой и низкой концентрацией солей [1, 3]. В 
странах, где получение энергии из первичных источников требует слишком больших 
финансовых затрат, а также там, где требуется обрабатывать воду с солесодержанием 
не более 41 г/л (Испания, острова Средиземного моря, США, Карибы), установки об-
ратного осмоса занимают практически 100% рынка, так как капитальные затраты и 
эксплуатационные расходы в этом случае существенно снижаются. Основным недо-
статком данного метода очистки является образование высокоминерализованных рас-
солов, которые необходимо утилизировать.

Проанализировав выше перечисленные технологии обессоливания высокоминера-
лизованных вод, а также имеющиеся анализы по солесодержанию шахтных вод одного 
из предприятий горно-добывающей промышленности, институт ГИ «УкрНИИводока-
налпроект» предлагает для решения проблемы утилизации шахтных вод Кривбасса ис-
пользовать комбинированную схему очистки с использованием на начальной стадии 
установок обратного осмоса, а на завершающей (при упаривании образующихся кон-
центратов с солесодержанием более 80 г/л) – выпарно-кристаллизационной установки 
(работающей с использованием  метода термодистилляции).

Принципиальная комбинированная технологическая схема обессоливания шахт-
ных вод, приведенная на рис. 1,  позволяет получать воду  для технического водоснаб-
жения или сбросить в объекты коммунально-бытового водопользования и включает 
следующие технологические процессы: 

по «воде» – усреднение; декарбонизация (первая ступень реагентной обработки, • 
осветление и фильтрация); двухступенчатая деминерализация на установках обрат-
ного осмоса;
 по «концентрату» – реагентная обработка, осветление, фильтрация и обработка на • 
выпарно-кристаллизационной установке;
 по «шламу» – обезвоживание твердых остатков на механических фильтр-прессах.• 
Поскольку химический состав шахтных вод постоянно меняется, для оптимизации 

процессов очистки его усредняют в резервуарах-усреднителях, где также происходит 
частичное оседание взвешенных веществ. Для уменьшения цветности, перед подачей 
на резервуары-усреднители, откачиваемые шахтные воды подвергаются аэрации.

Перед подачей на системы обратного осмоса необходимо удалить соли жесткости, 
негативно влияющие на состояние мембран. Для этого шахтные воды, предварительно 
обработанные реагентами (коагулянтами, флокулянтами, известью, содой),  декарбо-
низируют при помощи осветлителей. Для удаления мелких взвешенных веществ после 
осветлителей устанавливаются системы микрофильтрации Pall Aria.

На системах обратного осмоса происходит разделение очищаемой воды на пермеат 
(вода с заданным солесодержанием) и концентрат (рассол с высоким солесодержани-
ем).

Расчетные характеристики шахтных вод, а также образуемых пермеатов (деминера-
лизованных вод) приведены в табл. 1.
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Двухступенчатая система обратного осмоса позволяет получить максимальное ко-
личество воды с заданными параметрами и уменьшить объем концентрата. Перед по-
дачей на выпарно-кристаллизационную установку концентрат поступает на вторую 
ступень реагентной обработки с последующим удалением твердых загрязнений на 
осветлителях и системах микрофильтрации Pall Aria.

Применение пятиступенчатой выпарно-кристаллизационной системы (рис. 2), 
разработанной Институтом проблем машиностроения Национальной академии наук 
Украины, состоящей из 5 аппаратов плёночного типа с различной поверхностью те-
плопередачи, противоточных теплообменников и кристаллизаторов NaCl, а также 2 
холодильных машин холодо-производительностью 0,02 Гкал позволяет получить сле-
дующие товарные продукты:

десятиводный сульфат натрия (Na• 2SO4•10H2O);
 хлористый натрий – поваренную соль;• 
 хлористый калий;• 
 конденсат – деминерализованная вода с солесодержанием не более 10 мг/л.• 
Шлам, образуемый в процессе очистки, смешивается с полиэлектролитом и обезво-

живается на фильтр-прессах. Полученный кек со средней влажностью 65% при опреде-
ленных условиях возможно использовать в строительстве. 

Принципиальная технологическая схема обессоливания шахтных вод до тренова-
ний, предъявляемых к питьевой воде (рис. 3), отличается от выше описанной наличи-
ем дополнительной микрофильтрационной установки, а также установки дозирования 
гипохлорита натрия.

Назначение дополнительной микрофильтрационной установки – корректировка ми-
нерального состава обессоленной воды, вызвана требованиями СанПіН 2.2.4-171-10 
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» к минималь-

Таблица 1. Расчетные характеристики исходных шахтных вод 
и образуемых пермеатов



ЕТЕВК-2011

106

Р
и

с.
 1

. 
П

р
и

н
ц

и
п

и
а

л
ь

н
а

я
 т

ех
н

ол
ог

и
че

ск
а

я
 с

хе
м

а
 о

б
ес

со
л

и
ва

н
и

я
 5

0
0

 м
3
/

ча
с 

ш
а

хт
н

ы
х 

во
д

 с
 п

ол
у

че
н

и
ем

 в
од

ы
 д

л
я

 т
ех

н
и

че
ск

ог
о 

во
д

о-
сн

а
б

ж
ен

и
я

 и
л

и
 с

б
р

ос
а

 в
 о

б
ъ

ек
т

ы
 к

ом
м

у
н

а
л

ь
н

о-
б

ы
т

ов
ог

о 
во

д
оп

ол
ь

зо
ва

н
и

я
.



ЕТЕВК-2011

107

ным допустимым показателям (солесодержание не менее 100 мг/л; магний не менее 
10 мг/л; жесткость – не менее 1,5 мг-экв/л). Смешав образуемый на дополнительной 
установке микрофильтрации фильтрат с премеатами получаем питьевую воду.

Несмотря на то, что получаемая вода бактериально чиста, перед подачей в систему 
хозяйственно-питьевого водопровода, согласно ГОСТ 2873-82 и СанПіН 2.2.4-171-10, 
в неё необходимо ввести активный хлор для защиты от вторичных бактериальных за-
грязнений. Расчетные характеристики данной схемы приведены в табл. 2.

Рис. 2. Пятиступенчатая выпарно-кристаллизационная система

Таблица 2. Сравнительная таблица показателей состава шахтных вод 
до очистки и после
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Таким образом, применение предложенных комбинированных схем очистки шахт-
ных вод позволяет получить воду с заданными параметрами, а также избежать обра-
зования жидких высокоминерализованных отходов, что позволит решить проблему 
загрязнения окружающей среды, а также получить дополнительные источники воды, 
пригодной для использования в оборотных циклах горно-металлургических предпри-
ятий г. Кривого Рога.
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ЕНЕРГООЩАДЛИВА РОБОТА ВОДОЗАБІРНИХ СВЕРДЛОВИН
Хомутецька Т.П.

Інститут гідротехніки і меліорації НААНУ, Київ, Україна

Запропоновано методику оптимізації сумісної роботи споруд в системах з 
водозабірними свердловинами при врахуванні зміни гідравлічних характеристик цих 
споруд у процесі їх експлуатації.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ РАБОТА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН
Хомутецкая Т.П.

Институт гидротехники и мелиорации НААНУ, Киев, Украина

Предложена методика оптимизации совместной работы сооружений в системах с во-
дозаборными скважинами с учетом изменения гидравлических характеристик этих 
сооружений в процессе их эксплуатации.

ENERGY-SAVING WORK OF WELLS
Khomutetska T.P. 

Institute of hydro engineering and land reclamation NAAS, Kiev, Ukraine 

The method of optimizing the the joint work facilities in systems with boreholes to reflect the 
changes of the hydraulic characteristics these facilities during their operation.

У процесі експлуатації систем водопостачання з водозабірними свердловинами 
відбуваються зміни гідравлічних характеристик багатьох її елементів, що призводить 
до зменшення подачі води насосами із цих свердловин та збільшення питомих витрат 
електроенергії. Гідравлічні характеристики споруд змінюються внаслідок дії таких 
факторів:

- від кольматації фільтра і прифільтрової зони осадом, що виділяється з води, 
збільшується коефіцієнт фільтраційного опору ξ2, що призводить до збільшення додат-
кових втрат напору в цих елементах свердловини, зниження рівня води в ній та змен-
шення питомого дебіту [1];

- внаслідок фізичного спрацювання деталей заглибних електронасосів знижується 
їх гідравлічна характеристика Q-H [2, 3];

- внаслідок корозії металевих труб та відкладення осаду в них збільшується 
гідравлічний опір трубопроводів, що призводить до збільшення втрат напору та змен-
шення подачі води із водозабірних свердловин.

Подача води із свердловини, що забирає воду із напірного водоносного пласта, 
визначається [4] за формулою   

(1)
     
де Нф і Sф – параметри гідравлічної характеристики Q-H заглибного відцентрового 

насоса; Нг – геометрична висота водопідйому від статичного рівня води в свердловині 
до розрахункового рівня води в резервуарі, в який подається вода; Sк і Sв – гідравлічні 
опори відповідно у комунікаціях насосної установки і водоводі; q – питомий дебіт сверд-
ловини, тобто витрата води із свердловини при зниженні рівня води в ній на 1 м, що для 
напірних водоносних пластів визначається за формулою 
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(2)

Кф і m – коефіцієнт фільтрації і потужність водоносного пласта; R – радіус впливу, 
тобто радіус депресійної воронки, що утворюється навколо свердловини при заборі із 
неї води; r – радіус свердловини; ξу – узагальнений фільтраційний опір, який враховує 
недосконалість свердловини

ξу = ξ1 + ξ2 ,          (3)
де ξ1 і ξ2 – фільтраційні опори, що враховують недосконалість свердловини відповідно 

за ступенем і характером розкриття водоносного пласта [4].
Фільтраційний опір ξ1 залежить від співвідношення довжини фільтра l до потужності 

водоносного пласта m та від місця розташування фільтра у межах пласта, а фільтраційний 
опір ξ2 залежить від конструкції фільтра свердловини і ступеню його закольматованості 
осадом, що виділяється з води.

У наукових роботах, виконаних І.Прокопчуком і Я.Тугаєм [5] доведено, що внаслідок 
фізичного спрацювання деталей заглибних насосів марки ЭЦВ відбуваються зміни їх 
гідравлічних і енергетичних характеристик, що призводить до зменшення подачі води 
із свердловин та збільшення питомих витрат електроенергії.

Наші дослідження показали, що при експлуатації заглибних відцентрових насосів 
зменшується лише параметр Нф, а величина Sф залишається практично незмінною.

Таким чином, на зменшення подачі води із свердловини впливають такі фактори:
1) геометрична висота водопідйому Нг, яка збільшується при зниженні статичного 

рівня води у свердловині;
2) параметр гідравлічної характеристики Q-H заглибного відцентрового насоса Нф, 

який зменшується внаслідок спрацювання його деталей;
3) фільтраційний опір ξ2, який збільшується внаслідок кольматації фільтра і 

прифільтрової зони осадом, що виділяється з води.
При цьому найбільший вплив на зменшення подачі води із свердловин має зміна 

робочих характеристик заглибних електронасосів, що призводить до перевитрат 
електроенергії на відкачування з них води.

У таблиці і на рисунку показано значення показників роботи насоса ЭЦВ 12-160-100 
у різні терміни його експлуатації.

Максимальний строк експлуатації старого насоса, після якого економічно вигідним 
стає заміна його новим насосом, міс., визначається за формулою

       (4)

де Qн – подача нового насоса на початку його роботи, м3/год, що визначається за 
формулою (1); Е – економічний фактор, що характеризує капітальні та експлуатаційні 

Таблиця 1. Показники роботи насоса ЭЦВ 12-160-100 протягом року
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витрати насосного обладнання свердловини і визначається за формулою

       (5)

ΔQ – величина щомісячного зменшення подачі води із свердловини старим насосом, 
м3/год.міс.; Кн і Кс – вартість відповідно нового і старого насосного обладнання, грн.; См 
– вартість монтажних, демонтажних і пусконалагоджувальних робіт, грн.; σ – вартість 
1 кВт.год електроенергії, грн./кВт.год; ΔNп – щомісячне збільшення питомих витрат 
енергії внаслідок зношення насоса, кВт.год/м3 .міс.

На основі виконаних досліджень встановлено такі граничні умови заміни старого 
насосного обладнання свердловини новим:

1) максимальне значення економічного фактора

(6)

2) мінімальна подача заглибного електронасоса

        (7)

3) максимальна тривалість роботи насоса до його заміни
 

(8)
 

 Висновки
1. При експлуатації водозбірних свердловин необхідно враховувати зменшення 

подачі води з них внаслідок зміни характеристик водоносного пласта, фільтра і заглиб-
ного електронасоса. При цьому найбільший вплив на таке зменшення має зміна ро-
бочих характеристик насоса внаслідок спрацювання його деталей, що призводить до 
перевитрат електроенергії на відкачування води.

Рис. 1. Графіки зміни показників роботи насоса ЭЦВ 12-160-100 
протягом часу його експлуатації
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2. Максимальний строк експлуатації старого насоса, після якого економічно 
вигідним стає заміна його новим насосом, слід визначати за формулою (8). 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ВОДОПОДГОТОВКОЙ
Хоружий П.Д., Хомутецкая Т.П.

Институт гидротехники и мелиорации НААНУ, Киев, Украина
Хоружий В.П., Василюк А.В.

Одесская академия строительства и архитектуры, Одесса, Украина
Прошкин В.С.

Научно-производственное предприятие «Эпром Инжиниринг», Запорожье, Украина

Предложена технологическая схема и конструкции сооружений для обеспечения на-
селения доброкачественной водой путем разделения водопроводной воды на техниче-
скую и питьевую, с получением дешевой технической воды и ее доочисткой

ВОДОПОСТАЧАННЯ З ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОЮ ВОДОПІДГОТОВКОЮ
Хоружий П.Д., Хомутецька Т.П.

Інститут гідротехніки і меліорації НААНУ, Київ, Україна
Хоружий В.П., Василюк А.В.

Одеська академія будівництва і архітектури, Одеса, Україна
Прошкін В.С.

Науково-виробниче підприємство «Епром Інжиніринг», Запоріжжя, Україна

Запропоновано технологічну схему і конструкції спору для забезпечення населення 
доброякісною водою шляхом розділення водопровідної води на технічну та питну, з от-
риманням дешевої технічної води та її  доочищенням

WATER WITH DECENTRALIZED WATER TREATMENT
Khoruzhiy P.D., Khomutetska T.P. 

Institute of hydro engineering and land reclamation NAAS, Kiev, Ukraine 
Khoruzhiy V.P., Vasiluk A.V.

Odessa State academy of building and architecture, Odessa, Ukraine
Proshkin V.S. 

Scientific-Production Enterprise «EPROM Engineering», Zaporozhye, Ukraine

Proposed flow chart and the design of facilities for providing the population with safe water by 
separation of tap water to technical water and drinking water, with getting a cheap technical 
water and its subsequent posttreatment

Обеспечение населения Украины доброкачественной питьевой водой является 
одной из приоритетных задач социально-экономической политики государства. Ухуд-
шение экологической ситуации в стране, неэкономное расходование воды, устаревшие 
технологии ее очистки требуют новых концептуальных подходов в питьевом водоснаб-
жении.

Централизованное питьевое водоснабжение на 75% осуществляется из поверхност-
ных водных источников, возрастающее загрязнение которых и неэффективная работа 
водопроводных очистных сооружений создают серьезную проблему получения каче-
ственной питьевой воды.

На водоочистных станциях воду для всех нужд очищают до качества питьевой, в то 
время как для питьевых целей ее расходуется не более 10-15%. Достичь экономного 
использования ресурсов можно лишь при условии усовершенствования технологиче-
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ских схем водопроводов и технической эксплуатации сооружений, интенсификации их 
работы, коренного улучшения учета и контроля подачи и реализации воды. Себестои-
мость воды увеличивается с ростом затрат  на ее добывание, подготовку и транспорти-
рование. Уменьшение этих затрат повышает экономические показатели системы водо-
снабжения. 

  Основными мероприятиями по сокращению технологических потерь воды и других 
ресурсов в цепи от водного источника до потребителей являются:

 забор воды наилучшего качества в водном источнике (в центральной части по глуби-• 
не водоема);
 применение водозаборно-очистных сооружений с целью предварительной  очистки • 
воды непосредственно в водном источнике и предупреждение транспортирования 
загрязнений из крупных взвешенных веществ на водоочистную станцию;
 применение новых эффективных и экономных технологических схем водоподготов-• 
ки для интенсификации процессов очистки  воды при уменьшении капитальных  и 
эксплуатационных затрат (использование    аэрации,  биосорбции, сил гравитации, 
новых фильтрующих материалов);
 усовершенствование схем промывки водоочистных сооружений (уменьшение интен-• 
сивности и продолжительности промывки) и повторного использования промывных 
вод;
 усиление и реконструкция водоводов и водопроводных сетей, стабилизация напо-• 
ров в них и поддержание их в течение суток на минимально необходимом уровне для 
уменьшения потерь воды из водораспределительных сетей;
 оптимизация совместной работы водопроводных сооружений для минимизации • 
удельных затрат электроэнергии;
 экономическое стимулирование рационального и экономного использования во-• 
дных ресурсов.
С целью ресурсосбережения задачу по обеспечению высокого качества питьевой 

воды при уменьшении общей стоимости системы водоснабжения из поверхностных 
водных источников и удельной стоимости очищенной воды можно решить в децентра-
лизованной схеме водоснабжения путем разделения очищенной воды на техническую 
и питьевую. В такой системе подготовку технической воды ведут на головных соору-
жениях с расходом, который равняется общей производительности водопровода, а ее 
доочистку до качества питьевой осуществляют на локальных установках в местах по-
требления питьевой воды.

В новом ДСанПиН [1]  приводятся гигиенические требования к питьевой воде для 
трех субъектов ее потребления: водопроводной воды; воды из колодцев и каптажей; 
фасованной воды. В этом нормативном документе гигиенические требования к питье-
вой воде из колодцев и каптажей по органолептическим показателям в 1,5 раза ниже 
в сравнении с требованиями к водопроводной питьевой воде, что создает облегченные 
условия для подготовки такой воды.

К технической воде децентрализованного хозяйственно-питьевого водопровода 
(ДХПВ) ставят такие основные требования:

1) по всем показателям качества она должна отвечать гигиеническим требованиям 
ДСанПиН [1] для воды из колодцев и каптажей;

2) иметь небольшую себестоимость.
Питьевую воду расходом Qп готовят в местах ее потребления населением путем доо-

чистки технической воды на дополнительных водоочистных установках. Таким обра-
зом, ДХПВ состоит из трех комплексов водопроводных сооружений (рис.1): головных 
сооружений для забора, подготовки и подачи технической воды; водотранспортирую-
щих и водораспределительных систем; установок для доочистки технической воды до 
питьевого качества и  раздачи потребителям.
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Поскольку гигиенические требования к технической воде менее жесткие, чем к водо-
проводной питьевой воде, то стоимость головных сооружений ДХПВ будет значительно 
меньше по сравнению со стоимостью таких сооружений централизованной системы 
водоснабжения (ЦСВ) такой же производительности.

Для уменьшения стоимости головных сооружений ДХПВ путем оптимизации кон-
структивных и технологичных параметров водопроводных сооружений предложены 
такие мероприятия [2-5]:

1) значительную часть примесей, которые находятся в сырой воде, задерживать не-
посредственно в водоеме, применяя водозаборно-очистные сооружения;

2) очистку воды осуществлять преимущественно биологическими методами (вместо 
химии максимально применять биологию);

3) использовать силы гравитации при восходящем движении воды на очистных со-
оружениях;

4) рационально использовать химические реагенты, применяя переменное коагули-
рование воды.

 Такая технология может быть осуществлена по схеме, показанной на рис.2.

Рис.1.  Принципиальная технологическая схема ДХПВ: 1 – поверхностный водоем (источник 
водоснабжения); 2 – комплекс сооружений в голове водопровода для забора, подготовки и пода-
чи технической воды; 3 – водовод; 4 – водораспределительная сеть; 5 – установки для доочист-

ки технической воды до питьевого качества и раздачи потребителям 

Рис. 2.  Технологическая схема головных сооружений для забора поверхностных вод  и  подго-
товки технической воды: 1 – фильтрующий оголовок; 2 – самотечный трубопровод; 3 – бере-

говой колодец; 4 – погружной центробежный насос; 5 – подача воды на очистную станцию; 
6 – водоочистная станция; 7 – реагентный цех; 8 – подача реагентов для коагуляции воды; 9 

– биореактор; 10 – контактный фильтр; 11 – подача гипохлорита натрия для обеззаражива-
ния воды; 12 – РЧВ; 13 – насосная станция 2-го подъема; 14 – подача воды потребителям; 15 – 

подача воды на промывку фильтров; 16 – канализационная труба
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Поскольку в данное время происходит прогрессирующее загрязнение природных 
вод неочищенными или недостаточно очищенными стоками и поверхностные воды 
являются по существу слабо концентрированными сточными водами, то для очистки 
природных вод следует применять биологические методы, то есть те же подходы, что и 
для доочистки сточных вод.

Для интенсификации работы водоочистных сооружений при подготовке техниче-
ской воды в системах ДХПВ  предложено осуществлять такие мероприятия:

аэрационная обработка исходной воды;• 
 рациональное использование химических реагентов для обработки воды;• 
 контактная коагуляция примесей воды в зернистой загрузке;• 
 начальная «зарядка» фильтров и рациональное дозирование коагулянтов;• 
 использование сил гравитации при восходящем движении скоагулированной воды • 
через плавающую фильтрующую загрузку;
 очистка природных вод биологическими методами с помощью прикрепленных ги-• 
дробионтов в биореакторах с тонковолокнистой загрузкой;
Аэрация воды способствует удалению углекислого газа, повышению рН воды, интен-

сификации процесса коагуляции с образованием хлопьев большей прочности и плот-
ности, которые лучше задерживаются на водоочистных сооружениях. При аэрации 
воды происходит экономия коагулянта и улучшается качество очищенной воды по ор-
ганолептическим показателям (запах, привкус, насыщение кислородом и т.п.).

Для эффективной биологической очистки воды должны выполняться такие усло-
вия:
1) система должна быть прямоточной;
2) все гидробионты (микроорганизмы) должны быть иммобилизованными на нерас-

творимых в воде насадках (носителях);
3) следует создавать максимально возможную концентрацию микроорганизмов во 

всем объеме биореактора.
Для осуществления пространственной сукцессии микроорганизмов необходимо ис-

пользовать фиксированные в аппарате насадки из тонких волокнистых материалов – 
нити, жгуты или насадки.

Таким образом, в нынешних условиях увеличения количества потребляемой воды, 
повышения требований к качеству питьевой воды и прогрессирующего загрязнения 
природных водоисточников недостаточно очищенными сточными водами надежным 
и экономичным способом обеспечения населения доброкачественной водой является 
разделение водопроводной воды на техническую и питьевую. При этомдолжны соблю-
даться такие требования:
1) техническая вода должна иметь небольшую стоимость и отвечать гигиеническим 

требованиям ДСанПиН для воды из колодцев и каптажей;
2) питьевая вода готовится в местах ее потребления населением путем доочистки тех-

нической воды на дополнительных водоочистных установках, количество которых 
на водопроводной сети устанавливается технико-экономическими расчетами.
Доочистку технической воды до питьевого качества целесообразно осуществлять на 

установках системы микрофильтрации PALL ARIA (рис. 3), которые имеют следующие 
преимущества перед классическими системами очистки воды:
1. Компактность (небольшие расходы на строительство и содержание здания).
2. Низкое рабочее давление (0,5 – 3,0 атм.) и низкая энергоемкость (не более 0,15 кВт 

на 1 м3 получаемой воды).
3. Возможность работы системы в широком диапазоне рН, устойчивость к высокому 

содержанию окислителя в воде (например, содержание активного хлора - до 5 г/л).
4. Гарантированное удаление любых примесей с размером > 0,1 мкм, в том числе хлор-

резистентных микроорганизмов (поскольку они имеют диаметр > 0,2 микрометров), 
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радионуклидов и тяжелых металлов (поскольку они, как правило, «прикреплены» к 
частицам с размером > 0,1 мкм), целого набора низко- и высокомолекулярных сое-
динений.

5. Гарантированное удаление из воды железа и марганца (после предварительного 
окисления) до остаточной концентрации 0,05 мг/л.

6. Стабильность качества получаемой воды на протяжении всего срока эксплуата-
ции системы (независимость от изменения концентраций загрязнений в исходной 
воде).

7. Высокая степень автоматизации системы (независимость от «человеческого факто-
ра»).

8. Минимальное количество персонала, необходимого для ежедневного обслуживания 
системы, при любой ее производительности (1 человек, неполный рабочий день).

9. Минимальное потребление химических реагентнов и воды (2 - 3 %) на собственные 
нужды.

10.Простота и удобство в обслуживании, доступность любой части системы (Системы 
позволяют промывать и заменять фильтрующие модули без прекращения подачи 
воды).

Рис. 3. Конструктивные особенности модуля Microsa системы PALL ARIA
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Максимальное количество таких установок на водопроводной сети определяется по-
формуле:

           
где ΔК– уменьшение строительной стоимости головной водоочистной станции в 

ДХПВ по сравнению с ЦСВ; ΔС1 – уменьшение себестоимости технической воды в ДХПВ 
по сравнению с себестоимостью очищенной воды в ЦСВ; ΔС2 – дополнительные удель-
ные затраты на доочистку технической воды до питьевого качества; Ку – стоимость 
одной установки; Wр – реализованное  количество воды за 1 год; Р – средняя величина 
потребления воды питьевого качества, в долях от общего водопотребления; е – норма 
прибыли или коэффициент дисконтирования; Т – срок реализации проекта.
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ДОСВІД  УПРАВЛІННЯ ОПТИМІЗАЦІЄЮ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПИТНОЮ  ВОДОЮ

Псахіс Б.Й., Стрікаленко Т.В., Псахіс І.Б.
Асоціація виробників водоочисної техніки та  доочищеної води, м. Одеса, Україна

Висвітлені сучасні проблеми водозабезпечення населення  та аналіз досвіду 12-річної 
роботи Асоціації виробників водоочисної техніки і доочищеної води, спрямованої на 
оптимізацію забезпечення мешканців міста додатково очищеною питною водою.

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Псахис Б.И., Стрикаленко Т.В., Псахис И.Б.
Ассоциация производителей водоочистной техники и доочищенной воды, 

г. Одесса, Украина

В работе представлены современные проблемы водообеспечeния населения и анализ 
опыта 12-летней работы Ассоциации производителей водоочистной техники и доочи-
щенной воды, направленной на оптимизацию обеспечения жителей города дополни-
тельно очищенной питьевой водой. 

EXPERIENCE OF MANAGEMENT BY OPTIMIZATION OF MAINTENANCE 
OF THE POPULATION BY DRINKING WATER

Psakhis B., Strikalenko T., Psakhis I.

Modern problems maintenance with drinking water the population and the analysis of 
experience of 12-years work of Association of manufacturers of water-purifying technics and 
in addition cleared the water directed on optimization of maintenance of city dwellers by in 
addition cleared drinking water are presented in  this article. 

Починаючи з Конференції в Mar del  Plata (1977 р.),  першого десятиліття питної 
води (1981-1990 рр.), Конференцій в Ріо-де-Жанейро та Дубліні (1992 р.),  Організація 
Об’єднаних Націй та її агентства з наростаючою інтенсивністю інформують населення 
про тяжке та складне становище щодо водозабезпечення мільярдів жителів Землі. Ці зу-
силля слугують  цілі стимулювати політиків та відповідні структури для дій, що їх повинні 
здійснювати уряди країн для задоволення цієї життєво важливої потреби населення пла-
нети. Проте, вони не здатні вказати їм практичні кроки, необхідні для досягнення такої 
мети – в цьому міжнародні зусилля вкрай недосконалі. 

Зростаючий рівень забруднення навколишнього середовища та низька якість питної 
води – це найбільш актуальні проблеми і для нашої держави. Використання неякісної води 
є причинами погіршення стану здоров’я населення України,  відсутності стабільної якості 
та безпечності харчової продукції, зниження ефективності роботи та скорочення стро-
ку експлуатації технологічного обладнання тощо. Для покращення ситуації виконується 
багато бюджетних науково-дослідних робіт і пропонуються різні програми та варіанти 
вирішення даної проблеми. Проте, в складній еколого-економічній ситуації сьогоден-
ня, досить просто формулювати завдання та програми, аніж знаходити реальні шляхи 
вирішення проблем, що створені нами ж. 

Метою роботи є аналіз досвіду 12-річної роботи Асоціації виробників водоочисної 
техніки і доочищеної води (АВТ), що була створена в 1999р (Свідоцтво Міністерства 
юстиції України від 18 травня 1999р № 300) у м. Одесі за підтримки обласної державної 
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адміністрації, обласної санепідстанції, міського управління екобезпеки та Південного 
наукового центру НАН України – для об’єднання професіоналів-виробників водоочисної 
техніки, вчених міста, фахівців санітарно-епідеміологічної служби та координації їх роби-
ти для сприяння оптимізації водозабезпечення населення міста. Діяльність асоціації усі ці 
роки була спрямована на реалізацію положень, викладених ще у Доповіді до Йоханесбурзь-
кого саміту голов держав світу «Без води немає майбутнього» («No Water - No Future: A Water 
Focus For Johannesburg», 2002р), а саме: (1) «створити мережу взаємопов’язаних структур, 
що включає інформаційні системи, центри технологій та установи, що виконують НДДКР, 
для поширення знань та передачі сучасних знань та технологій в інші регіони»; (2) «вста-
новити партнерські відношення між державним та приватним сектором, громадськими 
організаціями з метою розробки та поширення сучасних технологій водопідготовки та 
знань з питань санітарії в установах і серед мешканців поселень для досягнення цілей 
Декларації тисячоліття (Ріо-де-Жанейро, 1992р)». Адже ресурси, що насправді  необхідні 
для покращення  водозабезпчення населення, можна розділити всього на 2 типи: перший 
– це наявність фінансування та технологій, спроможних вирішувати задачу, і другий, що 
потрібен не менше першого, - це «вміння» та досвід, необхідні для виконання запланова-
них завдань, і наявність тих, хто потребує ці знання і буде ними користуватись.

Основними завданнями, розробкою яких члени АВТ (першого в Україні об’єднання 
фахівців різного профілю, що професійно займаються проблемами оптимізації водо-
забезпечення населення) вважали доцільним, були (1) проведення єдиної політики /
технічної, технологічної та цінової/ при створенні водоочисної техніки, координації зу-
силь виробників водоочисної техніки та  реалі заторів чистої води в місті для сприяння по-
кращенню забезпечення населення питною водою; (2) підтримка вітчизняних виробників 
водоочисної техніки; (3) розробка санітарно-гігієнічної регламентації вимог до виробницт-
ва та реалізації додатково очищеної та бутильованої питної води, а також (4) інформаційне 
забезпечення вітчизняних фахівців та населення щодо взаємозв’язку якості води та 
здоров’я, проблем питного водопостачання та шляхів його оптимізації в країнах світу.

Безперечним досягненням АВТ, що отримало позитивну оцінку населення та держав-
них структур, стали розробка у 2000р та реалізація у наступні роки Одеської міської про-
грами раціонального використання питної води та поліпшення водопостачання населен-
ня «Чиста вода» на період 2001-2006 рр. (затверджена рішенням Одеської міської ради 
№2142-ХХIII  від 17.04.2001р). В основу програми було покладено Концепцію оптимізації 
водозабезпечення населення шляхом використання додаткової очистки водопровідної 
води [1-4], суть якої полягала у наступному: (1) воду, що надходить населенню системою 
централізованого господарсько-питного водопостачання, слід поділити на воду для пиття 
та приготування їжі та воду для побутових потреб; (2) вода, що використовується населен-
ням для пиття та приготування їжі, має бути піддана додатковій очистці («приготуванню») 
у місцях, що максимально наближені до користувачів цієї води (до споживачів). Для цьо-
го в мікрорайонах з мало- та одноповерховими будівлями мають бути створені локальні 
системи (павільони, кіоски), де здійснюють доочистку водопровідної води та розлив води 
питної якості у посуд споживачів, тоді як багатоповерхові будинки слід обладнати локаль-
ними системами доочистки водопровідної води («третій кран» на кухні); (3) За такою ж 
схемою мають бути забезпечені питною водою сільські поселення; (4) Локальними систе-
мами додаткової очистки водопровідної води  слід обладнати лікувально-профілактичні, 
оздоровчі, дитячі дошкільні та інші учбові заклади, школи,  готелі, ресторани, будівлі, де 
розміщені установи та фірми, заклади громадського харчування тощо. 

Для втілення цієї Концепції та програми «Чиста вода» (2001-2006рр) надзвичайно 
важливе значення мала творча співпраця членів АВТ із фахівцями Одеської обласної та 
міської санітарно-епідеміологічної служби, з науково-дослідними інститутами Південного 
наукового центру НАН України. З їх ініціативи та за активною участю були напрацьовані 
та вдосконалювались протягом 12 років регіональні нормативно-методичні докумен-
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ти для виробників та фахівців з експлуатації систем додаткової очистки води, для ви-
робництва та реалізації бутильованих питних вод, використання сучасних методів та 
реагентів для хімічного, фізичного і біологічного методів знезаражування обладнання для 
водопідготовки та  питної води (частину з них затверджено МОЗ України як державні до-
кументи, проте більша частина «лежить» у МОЗ вже понад 5 років). 

Позитивна оцінка населенням впровадження у місті пунктів з реалізації додатково 
очищеної води, а також об’єктивні дані досліджень показників якості доочищеної питної 
води в цих пунктах, в лікувально-профілактичних  та дошкільних закладах неодноразово 
підтверджені даними щодо захворюваності, зокрема, дітей, які відвідують такі дошкільні 
заклади. Так, за даними міської СЕС, у 2009 р з 423 проб водопровідної води, що була 
відібрана для вірусологічних досліджень у місті, у 38 пробах виявлені антигени вірусу ге-
патиту А та рота вірусів (9 %). У 2010 р щомісячно позитивні результати таких досліджень 
становили 3-9 %, а епідемічна ситуація  щодо захворюваності кишковою групою інфекцій  
навіть погіршилась: захворюваність гострими кишковими інфекціями серед дітей що 
відвідують дитячі дошкільні заклади, зросла майже в 5 разів. Проведений ретельний 
порівняльний аналіз результатів вірусологічних досліджень водопровідної та додат-
ково очищеної води з даними щодо захворюваності дітей показав, що жодного разу ан-
тигени вірусу гепатиту А та рота віруси не були виділені з додатково очищеної води 
(при наявності їх у водопровідній воді, що надходила на очищення), а в дитячих садах, що 
обладнані системами додаткового очищення води, діти не хворіли гострими кишковими 
інфекціями.

Членами АВТ в останні роки розроблено, всебічно досліджено та впроваджено понад 
10 типів оригінальних конструкцій  водоочисних пристроїв, своєрідних міні-заводів, що 
успішно функціонують у нашому місті, в м.м. Нікополь, Кіровоград, Херсон, Донецьк та 
інших. Надійність створеної водоочисної техніки, правильність прийнятих технологічних 
та конструкторських рішень, оригінальність яких підтверджена 6 патентами на нові 
зразки водоочисного обладнання, та досвід експлуатації в місті понад 100 пунктів, де 
реалізують додатково очищену воду, 70 пристроїв для додаткового очищення води в школах, 
лікувально-профілактичних та дошкільних закладах,  14 «бюветних комплексів» та вже 5 
багатоповерхових будинків, обладнаних локальними системами доочистки водопровідної 
води, підтверджують правильність зробленого членами АВТ вибору та, найголовніше, ре-
альну можливість вже сьогодні покращити забезпечення населення міста питною водою. 

Подальшим розвитком напрацювань  фахівців АВТ стали активна участь у розробці 
регіональної програми «Питна вода Одеської області» на 2010-2013 роки і період до 2020 
року» (затверджена Одеською обласною радою 10 вересня 2010 року №1170-V) та  міської 
програми «Чиста питна вода дітям Одеси на 2011-2014 рр.». Ця програма повинна вклю-
чати, як сплановано управлінням екологічної безпеки Одеської міської ради, виконання 
наступних основних завдань: (1) встановлення пристроїв для доочищення водопровідної 
води в школах та дошкільних закладах міста (щорічно - 50); (2) технічне обслуговування 
фахівцями сервісної служби АВТ вже існуючої мережі апаратів доочищення питної води 
в дитячих та лікувальних закладах міста з метою їх належного функціонування; (3) одер-
жання заявок від управління освіти та науки Одеської міської ради або безпосередньо від 
міських шкіл та дошкільних закладів щодо покращення забезпечення питною водою дітей; 
(4) негайне реагування на відповідні скарги осіб щодо проявів інфекційних хвороб у шко-
лах та дошкільних закладах, спричинених неякісною питною водою. Виконання передба-
чених Програмою заходів дасть можливість забезпечити реалізацію державної політики у 
сфері питної води та питного водопостачання у школи та дошкільні заклади; підвищення 
рівня якості послуг, що надаються школам та дошкільним закладам з питного водопо-
стачання та водовідведення; школи та дошкільні заклади питною водою нормативної 
якості в межах науково-обґрунтованих нормативів питного водопостачання; поліпшення 
санітарно-епідеміологічної ситуації та зниження показників захворюваності серед дітей, 
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викликаної вживанням неякісної питної води. Після завершення дії Програми, починаю-
чи с 2015 року, на балансі управління екологічної безпеки Одеської міської ради буде зна-
ходитись 288 пристроїв доочищення питної води в дитячих і лікувальних закладах міста, 
щорічне сервісне обслуговування яких буде коштувати 1 728,0 тис. грн. 

Вважаючи надважливою задачею своєчасне та об’єктивне інформаційне забезпечен-
ня фахівців та населення з проблем питного водопостачання та шляхів його вирішення у 
країнах світу, Асоціація з 1999 р  випускає «Інформаційний бюлетень АВТ» [5], добре відомий 
спеціалістам в Україні та за її межами  - в Росії, Казахстані, Киргизії, Латвії, Молдавії, 
Польщі. В ньому друкуються оригінальні статті членів АВТ та інших вітчизняних та за-
кордонних фахівців з актуальних «сьогодні» питань якості води (питної, бутильованої), 
водопідготовки та водопостачання, висвітлюються та обговорюються проекти норма-
тивних документів, рекомендації, що видані в Україні, Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я, Комісією Codex Alimentarius, іншими професійними об’єднаннями «водників» 
(IWA, AWWA, IBWA, EBWA, WE тощо). Безумовно, значна увага приділяється практичній 
діяльності членів АВТ в інших регіонах України, спрямованих на поліпшення якості питної 
води та виховання у населення культури використання води.

З 2000 р  Асоціація є колективним членом МАНЕБ (Міжнародної академії наук екології 
та безпеки життєдіяльності - асоційованого члену Департаменту публічної інформації 
та неурядових організацій ООН (DP/NGO UN)) та  приймає активну участь у її роботі 
та засіданнях, у роботі міжнародних форумів та конгресів, присвячених проблемам 
оптимізації водозабезпечення.

Таким чином, у регіоні успішно апробована система управління  оптимізацією якості 
питної води, що включає багаторічну плідну взаємодію і співпрацю громадського 
об’єднання, державного  та приватного секторів. Така система управління отримала пози-
тивну оцінку населення, сприяє впровадженню новітніх технологій у практику сьогодення, 
підтримує вітчизняних виробників водоочисної техніки, виконує важливу інформаційну  
роботу та допомагає вихованню у населення культури використання води. 
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ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ  ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ВОДИ 
ПРИ ЇЇ ЗНЕЗАРАЖУВАННІ

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

В роботі представлено аналіз результатів вивчення особливостей ряду еколого-
гігієнічних  проблем безпеки води при її знезаражуванні досліджуваним реагентом 
(виробництво НТЦ «Укрводбезпека»). Визначені особливості аналітичного контро-
лю ХСК у воді в присутності ПГМГ-ГХ, показано відсутність здатності ініціювати 
резистентність у мікроорганізмів.

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДЫ 
ПРИ ЕЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ

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

В работе представлен анализ результатов изучения некоторых особенностей 
эколого-гигиенических проблем безопасности воды при ее обработке исследованным 
реагентом, выпускаемым НТЦ «Укрводбезпека». Определены особенности аналитиче-
ского контроля ХПК в воде в присутствии ПГМГ-ГХ, показано отсутствие у него спо-
собности к индукции резистентности у микроорганизмов. 

ECOLOGO-HYGIENIC PROBLEMS OF SAFETY OF THE WATER  
AT ITS DISINFECTING

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

The analysis of results of studying of some features of ecologo-hygienic problems of safety of 
water is presented at its processing by the researched reagent (by STC «Ukrvodbezpecka») are 
presented in this article. Features of analytical control ChCO in water at presence PGMG-Ch 
are certain, absence at it is shown to ability to an induction of resistency at pathogenic and 
conditionally pathogenic microorganisms. 

Різноманіття хімічних речовин і сполук та  складність управління ризиками їх впли-
ву на людину перетворили хімічні речовини в реальну загрозу для всього живого [1]. 
Особливу увагу при вивченні показників якості води за критерієм хімічної безпеки при-
вертають в останні роки такі ксенобіотики, як залишки фармакологічних препаратів 
і засобів особистої гігієни, яким притаманні різноманітні  види впливу на живі 
організми (споживачів питної води чи їх нащадків) та довкілля, а також побічні продук-
ти дезінфекції води та реагенти, що використовуються  у водопідготовці. Практично всі 
реагенти, що їх використовують для знезаражування води, добре розчинні у ній, деякі 
з них стабільні при зберіганні і транспортуванні, зберігають активність у широкому 
діапазоні температур. Проте, кількість відомих дезінфікуючих реагентів широкого спек-
тру мікробіологічної дії та призначення досить обмежена, переважно – через їх низьку 
(у застосовуваних дозах) противірусну активність. Крім того, надійність знезараження 
питної води може бути забезпечена лише при використанні дезінфектантів з пролонго-
ваною дією та, бажано, відсутністю у них здатності до формування стійкості у патоген-
них мікроорганізмів,  до спроможності утворювати побічні продукти дезінфекції, але ці 
питання потребують подальшого вивчення, особливо у порівняльному аспекті. Тобто, 
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еколого-гігієнічні проблеми хімічної та біологічної безпеки води (питної, з водойм) по-
требують подальшого вивчення.

Метою роботи було, по-перше, вивчити вплив залишкових кількостей одного з 
нових дезінфікуючих засобів, що має широкий спектр біоцидної активності та про-
лонговану дію у навколишньому середовищі (досліджуваний реагент /ДР/, активною 
діючою речовиною якого є полігексаметиленгуанідин гідрохлорид /ПГМГ-ГХ/, вироб-
ництво НТЦ «Укрводбезпека»), на процеси аналітичного  визначення у воді хімічного 
споживання кисню (ХСК) стандартним біхроматним методом. По-друге, виконати 
порівняльні дослідження деяких реагентів, які використовують для  дезінфекції води 
та об’єктів довкілля, стосовно їх здатності ініціювати  резистентність у  найбільш по-
ширених мікроорганізмів (патогенних та умовно патогенних для людини). 

Результати досліджень та їх обговорення.
 1. Проведені у попередні роки дослідження засвідчили, що ДР має високий знезаражу-

ючий потенціал з широким спектром біоцидної дії, яка включає віруліцидну активність 
щодо вірусу поліомієліту типу 2, у тому числі - при моделюванні забруднення води [2]. 
Це дозволяє надійно знезаражувати різні типи вод при високих рівнях їх біологічного 
і хімічного забруднення.  Надійність знезараження води дослідженим реагентом зале-
жить від використаної дози та експозиції, що погоджується з широко використовува-
ним показником «С*Т», а також від ступеню біологічного та хімічного забруднення води. 
Проте, нами та іншими дослідниками неодноразово було констатовано підвищення на 
10-15% значення ХСК у воді водойм, куди  потрапляли води, оброблені ДР (при цьому не 
реєстрували суттєвих змін інших показників якості води з цих водойм). 

Перевірку робочої гіпотези щодо можливого впливу активної діючої речови-
ни досліджуваного реагенту – ПГМГ-ГХ – на перебіг аналітичного визначення ХСК 
біхроматним методом проведено шляхом визначення ХСК у водних розчинах ПГМГ-
ГХ із різними концентраціями цього азотвмісного полімеру. Результати досліджень 
засвідчили, що з підвищенням концентрації ПГМГ-ГХ у воді констатовано підвищення 
значень ХСК (рис.). Встановлена залежність показника ХСК від концентрації ПГМГ-
ГХ свідчить про вірогідну участь ДР в процесах окислення, що мають місце при 
дослідженнях води біхроматним методом визначення хімічного споживання кисню. 
Таким чином, для отримання достовірних значень ХСК у водоймі, куди могли потра-
пити води, оброблені ДР, слід використовувати поправочний коефіцієнт, розрахувати 
який дозволяє лінійна залежність показників ХСК та концентрації ПГМГ-ГХ. Це до-
сить важливий чинник, тому що поліалкіленгуанідини є речовинами, що нормально 
біорозкладаються та, будучи катіонними поліелектролітами, ефективно сорбуються 
забруднювачами води, що мають найчастіше аніонну природу. Процеси біодеструкції 
суттєво прискорюються після переміщення у донний шар, про що свідчить знижен-
ня на 80 % вмісту гуанідинових реагентів вже після першого переміщення через шар 
«активного мулу». А тому використання для обробки різних вод ДР у концентраціях, 
що не перевищують ГДК, не має и не може представляти загрозу для гідро біонтів та є 
екологічно безпечним.

2. Мікробіологічні дослідження, спрямовані на визначення здатності до фор-
мування резистентності в присутності деяких дезінфектантів води,  проведені в 
Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України у 
відповідності із загальноприйнятими стандартними методами. Для приготування по-
живних середовищ використовували агар Діфко (Sigma, США). Мікробне навантажен-
ня складало 108 клітин/мл; мінімальну бактерицидну концентрацію визначали згідно 
стандартних методів, що використовують в мікробіологічних дослідженнях. Кількість 
повторних досліджень (перевірок) була потрійною. Статистичну обробку результатів 
мікробіологічних досліджень проводили загальноприйнятими методами. Кінцевою 
концентрацією інтервалу, в якому проводили дослідження, була та, що перевищувала на 



ЕТЕВК-2011

126

2-3 пасажі концентрацію, при якій вже не спостерігали росту мікроорганізмів. Кількість 
пересівів визначали відсутністю росту того чи іншого мікроорганізму при подальших 
пересівах на середовищах із зростаючими концентраціями дезінфікуючих реагентів, 
що обумовлено специфічністю генетики і біохімії як самих мікроорганізмів, так і 
специфічністю механізмів дії дезінфектантів. (Коли кінцева концентрація дезінфектанту 
перевищувала мінімальну бактерицидну для даного мікроорганізму у 1,2–1,5 рази, то 
це свідчило про розвиток резистентності, тобто звикання, мікроорганізмів до дії даного 
дезінфікуючого  засобу).  

Результати проведених досліджень свідчать, що у всіх досліджених мікроорганізмів 
може формуватися резистентність до дезінфектантів  майже всіх хімічних груп, які за-
раз найбільш часто використовуються на об’єктах водопідготовки. Як видно з наведеної 
таблиці,  стійкість, тобто резистентність, досліджених мікроорганізмів зростає до впли-
ву: (1) хлораміну - у  2,3 ÷ 38,1 разів; (2) хлорного  вапна  - у 3,5 ÷ 23,8 разів; (3) глутаро-
вого альдегіду - у 1,4 ÷ 16,6 разів, а до (4) четвертинної амонієвої сполуки бензалконіуму 
хлориду, крім штамів кандіда, аспергіла та актиноміцета, - у 2,2 ÷ 9,3 рази.  Разом з 
тим, результати проведених досліджень свідчать також про повну відсутність розвитку 
резистентності у широкого спектру мікроорганізмів до дії досліджуваного реагенту, ви-
готовленого на основі полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ, виробництво 
НТЦ «Укрводбезпека»). 

Для доповнення та підтвердження даних, отриманих при вивченні вірогідності 
адаптації мікроорганізмів до відомих дезінфікуючих засобів та ПГМГ-ГХ методом 
пересівів на середовищах зі зростаючими концентраціями, провели експериментальне 
вивчення індукції мутантів мікроорганізмів, стійких до цих дезінфікуючих засобів, з ви-
користанням методу екпериментального мутагенезу. Суть методу полягає у послідовній 
дії на клітини мікроорганізмів хімічного мутагену (група нітрозосполук - N-метил-N’-
нітро-N-нітрозогуанідин, специфічною дією якого є пошкодженні ДНК у точці реплікації 
та сприяння індукції мутантів) та активної діючої речовини  дезінфектантів (хлору та 
хлорного вапна, ПГМГ-ГХ). Отримані результати засвідчили, що при виживанні від 11 
до 21 %  клітин вивчених штамів мікроорганізмів індукція мутантів, стійких до хлорно-
го вапна, коливалась від 3 до 8 %, стійких до хлораміну – 3 – 6 %. Не було отримано жод-
ного мутанту, стійкого до ПГМГ-ГХ, тоді як індукція ауксотрофів (контроль мутагенезу) 
при вказаній виживаїмості була досить високою і становила  2.6 - 6.5 % в залежності 
від штаму та виду мікроорганізмів. Тобто, не встановлено появлення мутантів, стійких  
щодо досліджуваного реагенту, виготовленого на основі ПГМГ-ГХ, навіть при дії одного 
із найсильніших хімічних мутагенів. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про перспективність ви-
користання  на об'єктах водопідготовки (для обробки води, ємкостей, металевих, гумо-
вих та скляних поверхонь) реагентів комплексної дії на основі гуанідинових полімерів 
(досліджуваного реагенту, активною діючою речовиною якого є ПГМГ-ГХ, виробницт-
во НТЦ «Укрводбезпека») як таких, що не викликають формування резистентності у 
найбільш поширених груп мікроорганізмів (патогенних та умовно патогенних для 
людини). Ці дані, як і результати першої серії дослідів, свідчать також про екологічну 
безпечність використання досліджуваного реагенту  у концентраціях, рекомендованих 
МОЗ України [3], що дозволяє вважати його надійним засобом для  знезаражування в 
технології підготовки питної води, який здатний  забезпечувати еколого-епідемічну 
безпеку води (при обробці у точці водозабору, у розподільній мережі, в  ємкостях для 
зберігання  води тощо).

Використання  цього реагенту у менших концентраціях також не буде представ-
ляти загрози для гідробіонтів, проте не буде ефективним і при дезінфекції води (цей 
загальновідомий висновок не потребує гігієнічного підтвердження).
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Рис 1. Залежність ХСК води від концентрації в ній ПГМГ-ГХ 
(активної діючої речовини досліджуваного реагенту)

Таблиця 1. Результати експериментальних досліджень формування резистентності 
(стійкості) мікроорганізмів до вивчених дезінфектантів
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УТИЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ ВОДОПРОВІДНИХ СТАНЦІЙ – 
СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Кречкевич І.М.
Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне, 

Україна

Висвітлено основні підходи до вирішення проблеми утилізації осадів станцій підготовки 
питної води. Розглянуто досвід використання основних методів утилізації.

УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЙ – МИРОВОЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Кречкевич И.Н.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ривнэ, Украина

Освещены новые подходы к решению проблемы утилизации осадков станций подготов-
ки питьевой воды. Рассмотрен опыт использования основных методов утилизации.

WATER TREATMENT SLUDGE UTILISATION – INTERNATIONAL 
AND NATIVE EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEM

Krechkevych I.M.
National University Of Water Management and nature resources use, Rivne, Ukraine

New approaches to solving the problem of drinking water treatment sludge utilization are 
highlighted. The experience of using the basic methods of disposal is reviewed.

Процеси очистки природних вод для надання їм якості відповідно до існуючих вимог 
включають процеси вилучення забруднюючих речовин і супроводжуються утворенням 
великих об’ємів концентрованих технологічних стоків [1]. 

Об’єм осаду, який утворюється на водопровідних станціях в залежності від якості 
вихідної води, типу використовуваних коагулянтів, хімічних реагентів, конструктив-
них особливостей споруд, в яких осаджується осад, і може сягати до 150-200 тис.т/рік.

Метою досліджень є огляд методів утилізації та знешкодження осадів станцій 
водопідготовки та визначення актуальних напрямків їх розвитку.

Майже 80% населення України користується водою, яка постачається з поверхневих 
джерел, тому основну масу осадів, які формуються на водопровідних спорудах України 
становлять осади стацій очистки поверхневих вод. Загальною характеристикою для 
осадів даного виду є наявність у їх складі гідрооксидів алюмінію чи заліза (залежно від 
реагентів, які використовується при очистці). 

В загальному вигляді ці осади представляють складну багатокомпонентну просторо-
ву систему з сильно розвиненою поверхнею, яка об’єднує продукти гідролізу хімічних 
реагентів разом із мінеральними та органічними речовинами [2]. 

Використання мулових майданчиків для зневоднення водопровідних осадів є 
найбільш поширеним методом в регіонах з достатньою кількістю вільних земельних 
ділянок.

В світовій практиці для водопровідних станцій, які знаходяться неподалік від моря 
або океану осад закачується у нижні шари води. 

Зменшенню негативного впливу осадів на довкілля нерідко з їх об’єму вилучають 
зосереджені там реагенти. Завдяки переробці осадів можна вернути у процеси очистки 
води до 80-95%% відпрацьованого коагулянту [1].
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Поширеним у вітчизняній та світовій практиці є скид осадів у каналізаційну мережу 
та їх спільна обробка на каналізаційних очисних споруд. Застосування методу дозволяє 
відмовитись від споруд обробки осаду на станціях водопідготовки.

Відомі технології практичного застосування осадів станцій очистки поверхневих вод 
у сільському господарстві для покращення родючості ґрунтів [3].

Використання осадів як добавок до будівельних матеріалів дозволяє не лише 
вирішувати проблему утилізації осадів, а й у певних випадках замінити дорогі компо-
ненти будівельних сумішей, що в свою чергу дає економічні прибутки [4].

Підземні води, що використовуються для господарсько-питного водопостачання 
міських та сільських населених пунктів переважно містять сполуки двовалентного 
заліза. В результаті кондиціювання такої води на станціях знезалізнення накопичують-
ся  значні об’єми осаду. Основними складовими осаду станцій знезалізнення є сполуки 
Fe2O3, Al2O [5], вміст яких сягає 80%. Річна маса таких осадів на станціях знезалізнення 
України сягає 1000 тонн.

 
Вітчизняний та світовий досвід поводження з відходами станцій знезалізнення води 

засвідчує, що найбільш поширеними є ліквідаційні методи поводження. Серед них такі, 
як скид осадів у лагуни, заболочені території, відпрацьовані свердловини. Наведені 
методи передбачають зберігання відходів у навколишньому середовищі і ведуть до 
повторного забруднення навколишнього середовища, підземних вод, ґрунтів.  Закор-
доном поширений метод утилізації осаду шляхом його транспортування у природні 
пустоти геоморфологічних стабільних пластів, що дозволяє захистити ґрунтові води 
та сам ґрунт від забруднення. Проте на практиці повністю екологічно-чистий резуль-
тат досягається не завжди. У вітчизняній практиці поширеним є зберігання осадів 
на територіях станцій очищення води. Проте в кінцевому результаті при заповненні 

Річна маса осадів на водопровідних очисних спорудах України

Склад осаду станції знезалізнення
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майданчиків для зберігання осаду він вивозиться у ті ж самі лагуни, яри, заболочені 
території тощо.

Наведені методи утилізації осадів не забезпечують належного захисту навколишньо-
го середовища від повторного забруднення, потребують відведення значних земельних 
ділянок для зберігання осадів, не відповідають сучасності і тому можуть бути лише тим-
часовими заходами для утилізації осадів.

Все більшого поширення набувають утилізаційні методи поводження з відходами. 
На сьогодні існує вже ряд досліджень на тему використання осадів станцій очистки 
підземних вод як сировини для виробництва промислового продукту. 

Осади станцій знезалізнення використовуються у будівельній галузі. Можливе вико-
ристання осаду в якості в’яжучого (до 50%) у кладочних розчинах М4, 10, 25, 50 і марках 
бетону 50, 70 (до 30%). При виготовленні гіпсоліту чи сухої штукатурки допускається у 
склад в’яжучого вводити гідроокисний осад до 40-45% по сухій речовині.

Після обробки осаду станцій знезалізнення соляною або сірчаною кислотою можна 
отримати коагулянт Fe2(SO4)3 чи FeCl3, який може використовуватись для очищення 
стічних вод, на станціях знезалізнення – для підвищення ефективності та швидкості 
окислення двовалентних іонів заліза.

Результати, проведених нами в лабораторних умовах експериментів, присвячені 
доцільності використання осадів станцій знезалізнення води в схемах очищення 
стічних вод, засвідчують можливість отримання позитивного ефекту: за цих умов 
з’являється можливість вирішення проблеми утилізації осадів станцій знезалізнення 
води з одночасним підвищенням ефективності роботи станцій очищення стічних вод. 
Використаний осад водопровідних станцій на станціях очищення стічних вод  разом 
з осадом останніх відводиться на мулові майданчики, або підлягає іншим технологіям 
утилізації чи знезаражування.

Отримані дані вказують, що водопровідні осади складають проблему для комунально-
го господарства країни. Вони потребують споруд для їх обробки, зберігання, утилізації, 
що в свою чергу веде до збільшення капітальних та експлуатаційних видатків. Сучасні 
методи утилізації осаду водопровідних станцій дозволяють досягати позитивних 
економічних результатів і переходити від ліквідаційних методів поводження з осада-
ми до утилізаційних. Проте нові технології майже в усіх випадках залежні від інших 
промислових підприємств, які б могли використовувати осад як сировину для своєї 
продукції. Тому перспективними розглядаються напрямки утилізації осадів станцій 
водопідготовки, які проходили в межах галузі комунального господарства.

Висновок. Раціональним методом утилізації осадів водопровідних станцій 
знезалізнення води може слугувати його використання в технологічній схемі очищен-
ня стічних вод.
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УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Джалалова Ш.Б., Лавошников В.В., Юнусов М.П., Назаров У.
Узбекский  научно-исследовательский  химико-фармацевтический институт  

им.  А.Султанова (УзКФИТИ), Ташкент, Узбекистан

Освещены проблемы очистки питьевой воды труднодоступных населенных пунктов 
на конкретном примере. Приведены параметры разработанной малогабаритной мо-
дульной установки (УППВ).

УСТАНОВКА ОЧИЩЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ ДЛЯ ВАЖКОДОСТУПНИХ 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Джалалова Ш.Б., Лавошніков В.В., Юнусов М.П., Назаров У.
Узбецький науково-дослідний хіміко-фармацевтичний інститут ім. А.Султанова 

(УзКФІТІ) Ташкент, Узбекистан 

Висвітлено проблеми очищення питної води важкодоступних населених пунктів на 
конкретному прикладі. Наведено параметри розробленої малогабаритної модульної 
установки (УППВ). 

POTABLE WATER TREATMENT FOR THE HARD - SETTLEMENTS 
Djalalovа Sh.B., Lavoshnikov V.V, Yunusov M.P., Nazarov U.

Uzbek Scientific Research Chemical Pharmaceutical Institute. (UzKFITI), 
Tashkent, Uzbekistan 

The problems clean drinking water hard to reach settlements with a concrete example. Shows 
the parameters of the developed small-sized module installation (UPPV).

Зарегулирование рек, сброс в них промышленных и городских стоков, а также ис-
пользование в сельском хозяйстве гербицидов и пестицидов приводит к их загрязне-
нию и делает их непригодным для питья. 

Показатели воды канала им. Саркисова (Сырдарьинская область)
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Поэтому состояние ряда открытых водоемов не отвечает требованиям, предъявля-
емым к источникам питьевого водоснабжения. Известно, что при низкой плотности 
населения, организация централизованного водоснабжения экономически нецеле-
сообразна. 

С учетом этого, нами разработана малогабаритная модульная адсорбционная уста-
новка получения питьевой воды УППВ-0,5 «Булок». 

Производительность данных малогабаритных модульных установок можно легко 
регулировать, варьируя объем модулей пропорционально объему требуемой воды. Они 
удобны, просты в эксплуатации и позволяют очищать воду до требуемых норм. 

На основании проведенных анализов воды канала им. Саркисова (Сырдарьинская 
область Республика Узбекистан), выявлено, что данный водоисточник по ряду показа-
телей: жесткости, содержанию нитратов, прозрачности и окисляемости имеет превы-
шение норм.       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  
    
       
       
       
Технологическая схема установки получения питьевой воды УППВ -0,5 «Булок».
1. Отстойник; 2. Насос; 3. Мембранный фильтр; 4. Катионообменная колонна; 5. Угольный 

адсорбер; 6. УФ-облучатель; 7. Емкость для очищенной воды; 8. Задвижка; 9. Манометр; 11. 
Ёмкость регенерационного раствора.

Установка характеризуется простотой аппаратурного оформления и эксплуатации. 
Состоит из взаимозаменяемых узлов: механического фильтра, ионообменного адсор-
бера и угольного адсорбера (в качестве сорбента используется ранее полученный в УзК-
ФИТИ активированный уголь (АУК-1М) получаемый из плодовых косточек (отход кон-
сервных производств)) и ультрафиолетового излучателя (рис.1). 

Установка обеспечивает: умягчение, полное удаление взвешенных веществ, органи-
ческих соединений (фенол, нефтепродукты, пестициды, гербициды и др.), а также сни-
жение содержания солей тяжелых металлов (Zn, Сu), улучшение цвета и вкуса воды.

Предлагаемая установка также может быть использована для обеспечения питьевой 
водой отдаленных и труднодоступных школ, детских учреждений, больниц, воинских 
частей и других водопользователей.

 Установка, при сравнительно небольших ее габаритах (1,5х3,0м2), производит до 1.0 
м3/час очищенной воды в соответствии z Dst 950:2000 «Вода питьевая: гигиениче-
ские требования и контроль за качеством».
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ВОДОПІДГОТОВКА НА ДП «КОЗЛІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД»
Бернацький М.В., Гіроль A.M., Якимчук Б.Н., Трач Ю.П. 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне, Україна, 

Боярчук А.В., Чорнота В.Д.
ДП «Козлівський спиртовий завод», смт Козлів, Тернопільської обл., Україна

Наведені результати очищення артезіанської води від сірководню, а також дані по 
зменшенню показника БСК на вугільних фільтрах. Розглянуті питання регенерації 
фільтруючого завантаження із активованого вугілля.

ВОДОПОДГОТОВКА НА ГП «КОЗЛИВСКИЙ СПИРТОВОЙ ЗАВОД»
Бернацкий М.В., Гироль AM, Якимчук Б.Н., Трач Ю.П.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
г. Ровно, Украина, 

Боярчук А.В., Чернота В.Д.
ГП «Козливский спиртовой завод», пгт Козлив, Тернопольской области, Украина

Приведены результаты очистки артезианской воды от сероводорода, а также дан-
ные по уменьшению показателя БПК на угольных фильтрах. Рассмотрены вопросы 
регенерации фильтрующей загрузки из активированного угля.

WATER ON SE «KOZLIVSKYY DISTILLERY»
Bernatskiy M.V., Hirol A.M., Jakimchuk B.N., Trach J.P.

National University of Water Management and Nature Conservation, Rivne, Ukraine)
Boyarchuk A.V.,  Chornona O.D.

SE «Kozlivskyy distillery, t. Kozliv Ternopil region., Ukraine

The results of purification of artesian water from hydrogen sulfide, as well as data on the 
decrease of BOD in coal filters. The problems start from the regeneration of the filter activated 
carbon.

На підприємствах харчової промисловості вимоги до якості води регламентуються 
ГОСТ 2874-82 «Вода питна», ДСанПіН 383 «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води 
централізованого господарсько-питного водопостачання» і додатковими вимогами, об-
умовленим специфікою виробництва. Так, наприклад, у спиртовій і лікеро-горілчаній 
промисловості для виробництва сортових горілок застосовують воду із твердістю до 
0,38 мг-екв/дм3, із змістом заліза та марганцю до 0,1 мг/дм3, а для виготовлення цукро-
вого сиропу, горілочних виробів найвищої якості, медово-цукрових сиропів, використо-
вують тільки дистильовану воду. На виробництво 1 дм3 спирту витрачається близько 
50 дм3 води.

На ДП «Козлівський спиртовий завод», воду використовують для технологічних по-
треб, живлення котлів, охолодження і господарсько-питних потреб. На завод вода 
подається із трьох артезіанських свердловин (№1, №2, №3) загальною продуктивністю 
120 м3/годину, розміщених безпосередньо на території заводу. Глибина свердловин ста-
новить в середньому 30 - 36 м. Характеристика якості води у свердловинах за даними 
аналізів лабораторії Теропільводоканалу наведена в табл. 1.

Як видно із даних табл. 1 якість води у свердловинах в основному відповідає ГОСТ, 
окрім двох показників - запах і присмак. Додаткові аналізи води по цих показни-
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ках показали, що запах і присмак обумовлені підвищеним вмістом сірководню (H2S), 
кількість якого по свердловинах № 1 і 2 в основному становить 4,3 - 6,5 мг/дм3, а у деякі 
періоди може досягати навіть 10 - 10,5 мг/дм3. Найменша концентрація сірководню 
спостерігається у свердловині №3, яка не перевищувала 1,2 - 1,4 мг/дм3.

Таблиця 1. Результати аналізу води ДП «Козлівський спиртовий завод» від 05.06.2008 р.

Для зменшення концентрації сірководню у воді використовували гіпохлорит натрію 
виробництва ОАО «ДнепрАЗОТ» м. Дніпродзержинськ із вмістом активного хлору 15 - 
18 г/дм3. Гіпохлорит натрію подавався безпосередньо у трубопроводи за допомогою 
дозаторів продуктивністю 4 дм3/год. (рис. 1). Враховуючи, що частина води подається 
на механічний фільтр (рис. 1), а інша частина - у бак артезіанської води було вибрано 
хімічні реакції, при якій сірководень окисляється до колоїдної сірки (2, 3):

    H
2
S + Cl

2
=S + 2 CI + 2 Н+        (1)

    HS + Cl
2
 = 5 + 2 CI + H+            (2)

Локалізація, утвореної у результаті хімічних реакцій 
сірки, відбувається на механічному фільтрі і у бакові 
артезіанської води, де вона випадає в осад.

Встановлено, що для того, щоб залишкова 
концентрація сірководню у воді становила 0,05 - 0,1 
мг/дм витрати активного хлору становлять 2,5 - 2,9 мг 
на 1 мг H2S, а якщо рахувати, що вміст активного хлору 
у гіпохлориті натрію становить у середньому 15 г/дм3, 
то витрати останнього будуть становити 16,7 - 19,4 мг 
на 1 мг H2S.

Розрахунок вартості гіпохлориту натрію при ціні 
1400 гривень за 1 м3 показано в табл. 2.

Рис. 1. Схема установки 
дозаторів гіпохлориту натрію
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Таблиця 2. Розрахунок вартості гіпохлориту по зменшенню концентрації H2S у воді 
на ДП «Козлівський спиртовий завод»

Подальші аналізи якості води показали, що в окремі періоди (під час весняного та-
нення снігу і інтенсивних дощів) спостерігається підвищений вміст органічних домішок 
біологічного походження – у ці періоди показник БСК5 досягав значень 4,8 – 5,6 мг/
дм3. Поява органічних домішок пояснюється підвищеним антропогенним наванта-
ження на джерела водопостачання, що останніми роками стає все помітнішим прак-
тично на всій території України. У вказані періоди традиційна технологія очищення 
води з використанням фільтрів із фільтруючим завантаженням з кварцового піску має 
недостатню бар'єрну функцію по відношенню до органічних сполук. Для уникнення цієї 
ситуації було вирішено використовувати сорбційний метод водопідготовки, який у да-
ному конкретному випадку є найбільш надійним, оскільки він базується не на видозміні 
органічних сполук, а на їх вилученні із води.

Із відомих сорбентів найбільш придатним і ефективним для очищення води являється 
активоване вугілля внаслідок гідрофобності (практичної відсутності поглинання основ-
ного компонента – води). Багато інших відомих сорбентів - глина, силікагелі, цеоліти та 
ін. - гідрофільні і малопридатні для поглинання з води органічних сполук саме тому, що 
енергія взаємодії їх з молекулами води майже така ж, як і енергія сорбції забруднень, 
або навіть перевищує її. Активоване вугілля добре поглинає різні органічні речовини, у 
звичайних умовах може сорбувати неорганічні домішки, а також вилучати з води над-
лишкову кількість озону, хлору і його сполук. 

Застосування вуглецевих сорбентів отримує велике поширення у всіх промисло-
во розвинених країнах не тільки по причині економічної вигоди, а також для захисту 
біосфери і раціонального використання природних запасів води.

Сьогодні Міністерством охорони здоров’я України дозволено використовувати в якості 
сорбційного завантаження фільтрів активоване вугілля марок АГ-3, АГ-М, СКТ-Б, А, ан-
трацитове вітчизняне та імпортне активоване вугілля. Вибір виду вугілля залежить від 
характеру органічних та неорганічних сполук, присутніх у вихідній воді.

На підставі вивчення та аналізу опублікованих матеріалів, а також рекомендацій 
СНиП 2.04.02-84 замість кварцового піску в якості фільтруючого завантаження було 
вирішено використовувати гранульоване активоване вугілля марки АГ-3 з такими ха-
рактеристиками:

- основний розмір зерен, мм 1,5 – 2,7;
- маса 1м3, т 0,44 – 0,46;
- вологість, % ≤ 5;
- пористість, % > 75.
Висоту вугільного завантаження Нв.з. визначали по формулі:
     Н

в.з
 = v

р.ф.
•τ

в
 /60,                                                                              (3)

де v
р.ф.

 - розрахункова швидкість фільтрації, яку приймали рівною 10 м/год.; τ
в
 – час 

проходження води через шар вугілля, який в залежності від концентрації і виду забруд-
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нень та сорбційних властивостей вугілля, а також технологічних досліджень приймали 
рівним 10 хв.

При фільтруванні води через вугілля було залишено подачу у вихідну воду гіпохлориту 
натрію з таким розрахунком, щоб хлорування відбувалось не менше, ніж за 2 хв. до по-
чатку процесу фільтрації.

При такій схемі роботи сорбційних вугільних фільтрів вдалося значно поліпшити 
якість очищеної води, а ефективність зниження показника БСК5 становила 98,2 – 
99,8%.

Періодичність промивки фільтрів залишили такою ж як і для пісчаних фільтрів – 1 
раз за добу. Технологічні параметри процесу промивки були встановлені такі:

- відносне розширення вугільного завантаження, % 35 – 40;
- інтенсивність промивки, дм3/(с•м2) 14 – 16;
- тривалість промивки, хв. 8 – 9.
В процесі роботи фільтрів було помічено, що с часом сорбційна здатність 

фільтруючого завантаження зменшувалась і через 20 – 25 діб безперервної роботи 
якість очищеної води не відповідала встановленим вимогам. Необхідно було викону-
вати регенерацію активованого вугілля.

На сьогодні рекомендуються такі основні способи регенерації: біологічний, термічний 
та хімічний.

Біологічний спосіб регенерації базується на життєдіяльності бактерій, 
мінералізуючих сорбовані вугіллям органічні сполуки, проте цей процес протікає 
надто повільно. 

Термічний спосіб заключається у випалюванні сорбованих органічних сполук у 
спеціальних печах при температурі 800 - 900°С. Такий спосіб потребує значних енер-
гозатрат, суворого дотримання технологічних режимів і супроводжується втратами 
вугілля, які становлять 5 – 7%, а інколи досягають 15 – 20%. 

Хімічний спосіб передбачає обробку вугілля лугами або кислотами. Зокрема, 
рекомендується проводити попередню обробку парою, а потім лугом або кислотою. 
На сьогодні практично відсутні детальні рекомендації про практичне застосування 
цього способу, а існуючі дані є досить суперечливими.

У нашому конкретному випадку для регенерації вугільного фільтруючого заванта-
ження було використано 5% або 10% розчин NaOH. Тривалість обробки завантажен-
ня розчином лугу становила 20 – 30 хвилин, після чого фільтр промивали звичайним 
способом. Дослідження показали, що ефективність регенерації вугілля становила 85 
– 95%, а, очищена на регенерованому активованому вугіллі вода, відповідала встанов-
леним вимогам. Стабільна робота фільтрів із сорбуючим вугільним завантаженням 
спостерігається уже на протязі півтора року, а річні втрати вугілля не перевищили 8%. 

Використання активованого вугілля в якості фільтруючого завантаження дало 
можливість значно покращити якість очищеної води у періоди, коли у вихідній води 
спостерігався надлишок органічних сполук, а їх локалізація на піщаних фільтрах була 
мало ефективною.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОДОПРИЕМНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ГОРНЫХ РЕКАХ

 Токмаджян О.В., Петевотян Р.А., Симонян А.В., Варданян Е.В.
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, 

Ереван, Республика Армения

Разработаны усовершенствованные конструкции водоприемных узлов, строящиеся 
на горных реках. В этих сооружениях регулируется гидравлический режим движения 
воды, в результате чего во время паводка из воды отделяются крупные взвешенные 
частицы и донные наносы. Образующиеся в водохранилище осадки постоянно выво-
дятся в нижний бьеф плотины. Предварительная очистка воды гарантирует надеж-
ную и бесперебойную работу очистной станции и всей системы водоснабжения.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВОДОПРИЙМАЛЬНИХ 
СПОРУД ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ГІРСЬКИХ РІЧКАХ

 Токмаджян О.В., Петевотян Р.А., Симонян А.В., Варданян Е.В.
Єреванський державний університет архітектури та будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

Розроблено удосконалені конструкції водоприймальних вузлів, які будуються на гірських 
річках. У цих спорудах регулюється гідравлічний режим руху води, в результаті чого під 
час паводку з води видаляються крупні завислі частинки та доні наноси. Утворювані 
у водосховище осади постійно виводяться у нижній б’єф греблі. Попереднє очищення 
води гарантує надійну та безперебійну роботу очисної станції та всієї системи водо-
постачання.

THE IMPROVEMENT EFFECTIVITY OF WORK OF WATER INTAKE 
CONSTRUCTION OF DRINKING WATER SUPPLY ON MOUNTAINOUS 

RIVERS
Tokmajyan H.V.,Petevotyan R.A., Simonyan A.V., Vardanyan E.V.

Yerevan State of University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

Work out the improvement structures of water intake units being constructed on mountainous 
rivers. These structures are regulating hydraulic regime of water flow, as result of which, during 
high flows suspended particles of large size and bottom sediments are being separated from 
water, thus, ensuring pretreatment of water. Sediments originated in the reservoir continuously 
move to the tail water. Pretreatment of water ensures reliable and uninterrupted work of the 
treatment station and the entire water supply system.

В горных регионах в качестве поверхностного водоисточника для населенных пун-
ктов в основном служат горные реки, особенно их верхние потоки. Этим источникам 
характерно высокое качество воды: особенно в биологическом отношении, так как они 
питаются подземными и талыми водами, а также поверхностными потоками дожде-
вых вод, незагрязненными  бытовыми и производсвенными сточными водами, вслед-
ствие чего имеют сравнительно небольшую жесткость и не содержат также сельско-
хозяйственных удобрений и ядохимикатов. Большую часть года в горных реках воды 
имеют также высокие органолептические показатели - мутность может составлять 
несколько мг/л, цветность - несколько градусов и оптимальная температура, соответ-
ствующая санитарным нормам. Благодаря высоким отметкам этих источников в боль-
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шинстве случаев обеспечивается самотечное водоснабжение населенных пунктов.
Несмотря на перечисленные преимущества, особенности режима потока в горных 

реках создают множество трудностей при заборе воды:
за короткий промежуток времени резко меняется расход воды- до 100 раз и более,• 
 во время паводка происходит перемещение большого количества донных наносов и • 
взвешенных частиц,
 в зимний период эти реки часто обладают большой шугоносностью и образованием • 
внутреннего льда,
 в период ливней наблюдаются сели, отдельные реки несут много плавника.• 
Создаются сложности также из-за непроходимости дорог зимой и во время дождя, 

что препятствует эксплуатации этих сооружений.
В горных условиях для обеспечения бесперебойного водоснабжения необходимо 

правильно решить конструктивные, гидротехнические, а также функциональные за-
дачи всех сооружений водоприемного узла, которые несут особый характер.

Из-за малых глубин, для забора воды из горных рек необходимо создавать подпор 
воды при помощи осуществления плотины небольшой высоты. Необходимо также 
предусмотреть специальные мероприятия для предотвращения проникновения при-
месей в водозаборные сооружения.

При использовании горных рек, в качестве водоисточника, особенно в период па-
водка, когда вода содержит много взвеси, процесс очистки необходимо начать в соору-
жениях водоприемного узла, так как очистная станция не может взять на себя такую 
большую нагрузку. Плохая эксплуатация сооружений предварительной очистки воды 
приводит к накоплению и уплотнению осадка, что в свою очередь приводит к наруше-
нию водоснабжения. К нарушению приводит также обледенение водоприемника.

В горных реках при условии большой скорости потока и малой глубины с целью обе-
спечения надежного водоснабжения, для водоприемника выбирается участок русла 
с сравнительно небольшим уклоном [1, 2], строится водоприемная железобетонная 
плотина, высотой 2,0-2,5м. В реке образуется небольшое водохранилище и  создаются 
условия для забора воды при любой ее глубине. Для приема воды в теле плотины по всей 
ее длине или на некотором участке создается водоприемный канал, который сверху за-
крывается решеткой для грубой очистки воды. Расстояние между стержнями решетки 
должно быть меньше преобладающей части донных наносов (6-12мм). Они изготавли-
ваются из стали квадратного, прямоугольного или Т-образного профиля [3]. 

Водоприемная часть плотины имеет сравнительно низкий уровень, благодаря чему 
в период маловодия весь речной поток проходит через эту часть плотины и при про-
хождении часть воды, проходя через решетку, попадает в водоприемный канал, отку-
да траспортируется к сооружениям предварительной очистки. Остальная (водослив-
ная) часть плотины имеет сравнительно высокий уровень и может обеспечить пропуск 
больших расходов.

В обьеме водохранилища также предусматривается предварительная очистка реч-
ной воды, однако во время паводка этот обьем полностью очень быстро наполняется 
наносами, так как предусмотренными конструктивными мероприятиями невозможно 
освободить обьем водохранилища от осадков, и она в дальнейшем почти не может слу-
жить для очистки воды. Обычно для очистки водохранилища в теле плотины (в центре 
или по краю) предусматривается плоский затвор, который открывается для удаления 
накопившегося осадка, а также во время паводка для пропуска больших вод. Однако, 
как показывает практика, водохранилища этим способом очищаются малоэффектив-
но. Удаление осадка из долго неочищенного водохранилища возможно только механи-
ческим путем. Чтобы не допускать скопления наносов и использовать его для грубой 
очистки воды, необходимо в водохранилище создать соотвествующий гидравлический 
режим движения воды.
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Для постоянного и эффективного удаления образовавшегося осадка из водохрани-
лища, в отличии от существующих конструкций, предлагается ее строить забетониро-
ванным призмообразным дном. Уклон стенок к центральному каналу, который пред-
ставляет собой продолжение русла реки. В теле плотины на канале устанавливается 
плоский затвор, при помощи которого возможно регулировать гидравлический режим 
движения воды во всем обьеме водохранилища (рис.1).

 

Рис.1. Схема конструкции водоприемного узла. 1-водохранилище, 2-центральный канал, 
3-водоприемная решетка, 4-водоприемный колодец, 5-водоспускной плоский затвор, 6-отвод 
воды к водоочистным сооружениям, 7-удаление осадка

Стены водохранилища должны иметь такой уклон, чтобы образовавшийся на них 
осадок скользил вниз и попал в донный центральний канал. В зависимости от природы 
осадков, уклон стенок к горизонтали может составлять 45-60°. Отбираемая через ре-
шетки вода по водоприемному каналу отводится в приемную камеру, затем в сооруже-
ние предварительной очистки воды. Из этих сооружений предварительно очищенная 
вода подается на очистную станцию.

В маловодный период года (летом и зимою), когда в реке вода чистая, регулирующий 
затвор может находиться в закрытом положении и вода в основном проходит по водо-
приемной части плотины, откуда забирается необходимое ее количество.

При увеличении расхода воды в реке (паводок) ливнеспускной регулирующий затвор 
открывается и по степени открывания в обьеме водохранилища регулируется гидрав-
лический режим движения воды.

Донные наносы, проходя по центральному каналу и через проем затвора, постоянно 
переносятся в нижний бьеф плотины.

Благодаря созданному гидравлическому режиму в водохранилище, осадки здесь не 
накапливаются, и ее весь обьем служит как песколовка-отстойник, способствуя пред-
варительной очистке воды. В результате, водоприемная часть плотины, питаясь из 
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верхних слоев водохранилища, забирает сравнительно чистую воду, способствуя эф-
фективной работе системы в целом.

Оптимальные параметры работы каждого водоприемного сооружения уточняются 
во время эксплуатации.

Размеры отдельных элементов водоприемного узла определяются гидравлическим 
расчетом. Размеры центрального канала и установленного на нем затвора, выбирают-
ся из расчета пропуска максимального расхода реки ( Qр), учитывая, что часть воды (q) 
должна проходить водоприемную часть плотины (рис.1). При определении размеров 
канала надо также учесть уклон русла реки. 

По расчетному расходу выбранные размеры затвора проверяются по формуле (1) для 
определения расхода затвора под постоянным давлением [3].

                                                                                                                          (1)

где  
ϕ - коэффициент истечения или скорости (для плоских затворов =0,95),        
b - ширина затвора (м),
a - размер просвета затвора (м),
Н - высота плотины (воды) (м),
ε - величина этого параметра в зависимости от соотошения  a/H определена 

Н.Е.Жуковским.

 
 

Рис.2. Устройство оголовка. 1-слой льда, 2-сьемная решетка, 3-водоприемная труба, 4-опора

Расход воды, проходящей через водоприемную часть плотины, рекомендуется при-
нимать равным удвоенному забираемому расходу - q = 2 qр. Тогда расход воды, проходя-
щей через затвор, получится: 

                                                                            Qз   Qр - 2qр                                                     (2)
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По полученной формуле (2) выбираются размеры затвора [4] и проверяется его про-
пускная способность. Целесообразно предусмотреть затвор, состоящий из двух или 
трех отделений.

Размер водоприемных решеток определяется исходя из принимаего расчетного рас-
хода- qр.

 При благоприятных рельефных условиях речных долин, водохранилища целе-
сообразно осуществлять в виде ковша.  Водный режим водохранилища в этом  случае 
также регулируется степенью открывания водосбросного затвора [5]. В этом случае 
прием воды можно осуществить затопленными водоприемными оголовками, которые 
устанавливаются на 10-15 см ниже толщины обледенения. На оголовках, в раструбной 
части водоприемной трубы устанавливается сьемная решетка (рис.2). При таких усло-
виях не возникает опасность обледенения решеток. Оголовки бывают деревянными, 
бетонными или железобетонными.

 Площадь входного окна (окон) оголовки рассчитывается на пропуск расхода за-
бираемой воды - qр со скоростью входа в пределах 0,4-1,0 м/с (меньшее значение-при 
шугоносности потока) по формуле 3[1].

                                                                                                                                                                                 (3)

где
V- расчетная средняя скорость, м/с,
К1-учитывает наличие стержня (К1=1,1 для круглого сечения К1=1,25- прямоуголь-

ного),
К2 = (а+d)/a, где а - расстояние между стержнями, d- диаметр (ширина) стержня, при 

а=40-50мм и d=10мм, К2=1,25-1,20,
К3-коэффициент засорения, К3=1,25.

Таким образом, при надлежащей эксплуатации предложенных конструкций водо-
приемных узлов будет обеспечено отделение наносов от воды (не требуется предусмо-
трения отдельных песколовных сооружений), а также бесперебойная работа систем во-
доснабжения в целом. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов Н. “ Водоснабжение,, М. Стройиздат, 1982г., 440 с.
2. Бондарь Ф., Ереснов Н., Семенов С., Суров И., Специальные водозаборные        сооружения. 

Гос. издат. лит. по стр., арх. и стр. мат., М., 1963, 167 с.
3. Справочник проектировщика гидротехнических сооружений. М.,, Стройиздат, 1983, 543 с.
4. Овсeпян В., Гидравлика, изд.»Луйс», Ереван, 1973, 478 с.
5. Симонян А., Об усовершенствовании конструкций водоприемного узла, сооружаемого на 

горных реках, Агронаука научный журнал, Ереван 2010, 9-10 (625-626)/2010, с 425-428. 



ЕТЕВК-2011

143

МЕТОД  ВИМОРОЖУВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЯХ ВОДОПІДГОТОВКИ
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Коваленко О.О., Василів О.Б., Курчевич І.В.
Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна

Висвітлені сучасні проблеми застосування методу виморожування в технологіях 
водопідготовки на підприємствах харчової промисловості. Наведені результати 
апробації запропонованої методики оцінки екологічної безпечності сучасних способів 
очистки/опріснення води.

МЕТОД  ВЫМОРАЖИВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОДОПОДГОТОВКИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Коваленко Е.А., Васылив О.Б., Курчевич И.В.
Одесская  национальная  академия  пищевых  технологий, Одесса, Украина

Освещены современные проблемы применения метода вымораживания в технологиях 
водоподготовки на предприятиях пищевой промышленности. Приведены результаты 
апробации предложенной методики оценки экологической безопасности современных 
способов очистки/опреснения воды.

METHOD FREEZING IN TECHNOLOGIES OF PREPARATION OF WATER
ON  FOOD  PLANTS

Kovalenko E., Vasiliv O., Kurchevich I.
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

The modern problems of application of method of freezing are lighted up in technologies of 
water preparation on the plants of food industry. In the article results of approbation of the 
offered estimations method of ecological carelessness of modern methods of water treatment/
desaltation.

Ефективне застосування методу виморожування в технологіях водопідготовки на 
підприємствах харчової промисловості можливе лише при одночасному вирішенні про-
блем, пов’язаних, по-перше, із удосконаленням конструкцій виморожуючих установок та 
покращенням їх техніко-економічних характеристик, по-друге, із організацією процесу 
виморожування таким чином, щоб максимально вилучити із води шкідливі та небажані 
домішки та, по-третє, з визначенням екологічної безпеки способу водопідготовки. Ці 
технологічні та екологічні аспекти методу виморожування слід обов’язково враховува-
ти при отриманні питної води чи води із заданим хімічним складом, необхідним для 
забезпечення якості та стабільності в процесі зберігання харчових продуктів, особливо 
напоїв [1]. 

Метод виморожування полягає у розділенні розчину на чисту (або умовно чисту) 
воду та концентрований розчин домішок, що здійснюється шляхом перетворення в лід 
певної частини води, що знаходиться в розчині . Перевагами цього способу є суміщення 
в одному процесі декількох стадій водопідготовки (опріснення, пом’якшення, дехлору-
вання), відсутність хімічних реакцій в процесі вилучення води та потреби в додаткових 
реагентах для регенерації установки та її додаткового забруднення.  Оскільки виморо-
жуючий процес опріснення води протікає при низьких температурах, корозійні процеси 
протікають досить повільно, тому можливе використання дешевих некорозійностійких 
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конструкційних матеріалів. Крім того, процеси виморожування  не супроводжують-
ся утворенням накипу, а кількість тепла, необхідного для одержання 1 кг чистої води 
методом виморожуванням у 8 разів менша, ніж при випарюванні або дистиляції. 
Демінералізація виморожуванням  нечутлива до мінерального складу вихідної води, 
а тому завжди може бути досягнутий такий показник якості питної води як сухий за-
лишок. Відомий позитивний вплив вимороженої води на здоров’я людини. Основни-
ми недоліками щодо практичного використання методу виморожування є технічна 
складність і висока вартість відповідних холодильних систем, застосування великих 
компресорних установок і використання екологічно небезпечних агентів (фреонів). 

Стримуючим фактором широкого використання методів виморожування в 
технологіях водопідготовки є недостатня вивченість механізмів і закономірностей 
розподілу компонентів вихідної води в процесі виморожування в системі «вимороже-
на фаза (а після плавлення очищена вода) – концентрований розчин домішок». Супе-
речливими є дані літератури про особливості розподілу компонентів водного розчи-
ну в системі «виморожена фаза – концентрований розчин» для випадків направленої, 
масової та змішаної кристалізації, про вплив ступеню дисоціації компонентів розчине-
них речовин на ефективність їх вилучення із розчину в процесі виморожування, а та-
кож особливості сорбції різних компонентів води на поверхні дендритних структур [2]. 

Актуальним на сьогодні є екологічний аспект застосування методу виморожуван-
ня на харчових виробництвах, адже доочищення питної води супроводжується  утво-
ренням стічних вод та інших відходів та викидів, що потрапляють в навколишнє сере-
довище. Методики оцінки екологічної безпечності технологій (або способів) очистки 
води по відношенню до навколишнього середовища відомі і мають практичне засто-
сування  [1, 3 ].  

Метою роботи була апробація запропонованої методики оцінки екологічної 
безпечності сучасних способів очистки води, що використовуються на підприємствах 
харчової промисловості, по відношенню до харчового продукту  (продукції підприємств) 
та людей, які споживають цей харчовий продукт.  Такі методики на сьогодні відсутні.

В ході виконання досліджень запропоновано два показники. Перший показник (оди-
ничний) є відношенням експериментально отриманого значення окремого показника 
якості опрісненої води  до нормативного (для питної води, для певного виду напою). 
Другий показник (комплексний) є сумою добутків одиничних показників та їх вагових 
коефіцієнтів. При цьому вагові коефіцієнти відтворюють інтенсивність впливу окремих 
показників якості води на якість харчового продукту. 

Для практичного використання запропонованих показників проведені 
експериментальні дослідження впливу різних способів опріснення на показники якості 
води. Для аналізу вибрані показники, збільшення  яких у обробленій (опрісненій) воді 
суттєво впливає на якість напоїв (в процесі їх виробництва і зберігання), чинить нега-
тивний вплив на довкілля та несприятливо впливає на самопочуття споживачів напоїв. 
На рис. 1 та 2 наведені результати визначення одиничного та комплексного показників, 
отриманих при різних способах опріснення води, використаної у виробництві горілки.

Таким чином, апробація запропонованої методики оцінки екологічної безпечності 
способів очистки/опріснення води, що використовуються на підприємствах харчової 
промисловості, по відношенню до харчового продукту  та його споживачів, дозволи-
ла сформулювати рекомендації щодо безпечності вивчених способів опріснення води 
для виробництва різних видів напоїв.

ЛІТЕРАТУРА

1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води. [Текст]: монографія / 
А.К.Запольський; Підручник. - К: Вища школа, 2005. -671 с.: іл.



ЕТЕВК-2011

145

2. Курчевич І.В., Василів О.Б., Коваленко О.О. Технологічні аспекти застосування методу ви-
морожування в технологіях водопідготовки [Текст] / І.В. Курчевич, О.Б. Василів, О.О. Ко-
валенко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
учених, аспірантів і студентів «Вода в харчовій промисловості» / Міністерство освіти і науки, 
молоді та спорту України. – Одеса: ОНАХТ, 2011. – С. 50

3. Коваленко О.О, Василів О.Б., Курчевич І.В. Екологічна безпека способів покращення якості 
води на харчових виробництвах. [Текст] / О.О. Коваленко, О.Б. Василів,  И.В. Курчевич // 
Матеріали Першої міжгалузевої науково-практичної конференції «Актуальні проблеми без-
пеки харчування» 14-15  жовтня 2010 р. / - Донецьк: 2010. – С.77

Рис.1.  Одиничні показники екологічної без-
пеки різних способів опріснення води

Рис.2.  Комплексні показники екологічної 
безпеки різних способів опріснення води
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ОСОБЛИВОСТІ ВОДОПІДГОТОВКИ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ 
НАПОЇВ  ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Вєтров Д.І., Коваленко О.О., Постол Н.А.
Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна

У статті представлені результати дослідження особливостей впливу стадії очи-
щення води на такі показники якості охолодженого зеленого чаю з лимоном як 
кислотність, масова доля сухих речовин, вмісту вітаміну С та дубильних речовин, а 
також органолептичні властивості цього функціонального напою.

ОСОБЕННОСТИ ВОДОПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ветров Д.И., Коваленко Е.А., Постол Н.А.
Одесская национальная академии пищевых технологий, Одесса, Украина

В статье представлены результаты исследований особенностей влияния стадии 
очистки воды на такие показатели качества охлажденного зеленого чая с лимоном 
как кислотность, массовая доля сухих веществ, содержания витамина С и дубильных 
веществ, а также органолептические свойства этого функционального напитка.

FEATURES OF WATER TREATMENT FOR PREPARATION 
DRINKS OF FUNCTIONAL PURPOSE

Vetrov D., Kovalenko E., Postol N.
Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

In the article results of researches of influence of a stage of water treating by the activated coal 
of two types and parameters of its work on such parameters of quality of the cooled green tea 
with a lemon as acidity, a mass fraction of dry substances, a content of vitamin C and tannins 
are presented, as well as sensual properties of beverage.

Процес водопідготовки є важливим технологічним етапом виробництва напоїв, 
оскільки вода складає до 96% готового продукту і має власний хімічний склад, який 
може змінюватися як від джерела до джерела, так і протягом року. Компоненти води при 
певних умовах можуть взаємодіяти зі складовими інгредієнтами напою, повністю або 
частково нейтралізуючи їх, сприяючи змінам органолептичних показників, випадінню 
осаду чи помутнінню напоїв, погіршенню стійкості при тривалому зберіганні тощо. 
Даних літератури та експериментальних досліджень щодо можливого впливу складо-
вих води на групи інгредієнтів, що забезпечують корисні та унікальні властивості саме 
функціональних напоїв, вкрай не достатньо і це серйозно обмежує можливості приго-
тування та використання таких напоїв.

Одним з поширених інгредієнтів для виробництва функціональних напоїв є зелений 
чай (як основа для формування різноманітних смакових композицій) та лимон, що дуже 
популярний у поєднанні з чорним чаєм. Основні складові зеленого чаю - катехіни, які на-
лежать до групи дубильних речовин, мають антивірусні та іммунозахисні властивості, 
що перешкоджають поширенню деяких інфекцій (грип, герпес, поліовірус і т.д.). Ли-
монний сік містить багато калію, глюкози, фруктози, цитрину, що разом з вітаміном 
С зміцнює стінки дрібних кровоносних судин і робить їх більше еластичними. Незва-
жаючи на широкий та різноманітний спектр дії лимону та зеленого чаю, ці дві росли-
ни відзначаються однаково високим вмістом вітаміну С, а зелений чай містить ще й 
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корисні дубильні речовини. Тому метою дослідження було вивчення деяких особли-
востей технології підготовки води, що використовується для приготування напою на 
основі зеленого чаю та лимону, та її впливу на вміст вітаміну С і дубильних речовин у 
приготовленому функціональному напої.

Зважаючи на те, що переважна більшість існуючих технологічних ліній очищення 
води для виробництва безалкогольних напоїв містить стадію сорбційного очищення на 
активованому вугіллі (АВ), експериментальні дослідження проведені з використанням 
різних типів АВ та технологічних параметрів їх експлуатації. Очищення здійснювалось 
за дев'ятьма технологічні режими, в яких варіювали витрати води (1.5 – 3. - 7.5 л/хв), 
тиск води в системі очищення (10 – 30 - 120 кПа) та температуру вихідної води (/+5/ - 
/+22/ -/+40°С/), оскільки саме ці параметри мають найбільший вплив на ефективність 
протікання процесів сорбції. Дослідження проведені із зразками гранульованого АВ 
(GAC 10, Pentek, пористість 20 мкм) та пресованого спеченого АВ (FCCBL, Aqua filter, 
пористість 3 мкм), що відрізняється більш розвиненою поверхнею (до 1500 м2/г) та ви-
щою механічною міцністю. (Порошкове АВ не використовується у водопідготовці для 
напоїв, оскільки процес вуглювання є більш тривалим, практично виключає можливість 
реактивації вугілля, призводить до потрапляння вугільного пилу в очищену воду та 
вважається менш ефективним рішенням через утворення каналів при експлуатації, по 
яких вода минає більшу частину сорбенту). В кожному випадку вода перед секцією з АВ 
проходила механічну фільтрацію на промивному фільтрі тонкого очищення Honeywell 
Braukmann FF06 з розміром нижніх/верхніх пор 95/100 мкм та фільтр механічного 
очищення з поліпропіленового волокна з розміром пор 20 мкм.

Для приготування напоїв використані суміш 6 г зеленого листового чаю та 50 г цу-
кру, що їх заварювали попередньо нагрітою (до +80°С) очищеною водою (1 л). Протягом 
3-х хв.. температуру напою знижували (до +50°С), додавали 15 г лимонної цедри, 15 мл 
лимонного соку, вилучали з напою чайний лист та охолоджували.  

У якості контрольного зразку технологічної води, та як вихідну воду для інших зразків, 
брали водопровідну воду м. Одеси, а контролем зразка напою був чай, приготовлений 
на цій воді без додаткової підготовки. У зразках  води визначали вміст вільного залиш-
кового хлору та перманганатну окиснюваність. Показники якості напоїв контролюва-
ли згідно вимог ГОСТ 28188 та ГОСТ 6687.5.

Результати досліджень засвідчили майже лінійну залежність ефективності знижен-
ня у воді вмісту вільного залишкового хлору від температури. Отримані дані не залежа-
ли від продуктивності пристрою у заданих діапазонах та були практично однаковими 
для обох типів вугілля. Зменшення перманганатної окиснюваності було оптимальним 
(100%) при продуктивності 3л/хв. та при температурі /+23°С/; менш ефективним - при 
низькій температурі (40%) та  найменшим при /+40°С/ -  близько 20%.

Вміст сухих речовин у всіх зразках чаю при досліджених режимах був незмінним 
та складав 5%. У зразках чаю, що приготований на воді, яку фільтрували при /+5°С/, 
вміст дубильних речовин був на 10% більшим ніж у чаях, приготованих на воді, 
профільтрованій при температурах /+23°С/ та /+40°С/, а вміст вітаміну С – у два рази 
більшим  та складав у середньому 52 мг/100мл. Це могло бути обумовлено мінімальним 
вмістом у воді, профільтрованій при /+5°С/, вільного залишкового хлору, який 
спричиняє окиснення сильного відновника - аскорбінової кислоти, та дубильних речо-
вин. Зміни продуктивності стадії сорбційної очистки не спричинили суттєвого впливу 
на ці показники.

За результатами органолептичного аналізу (рис.1-3) найкращий результат був от-
риманий при використанні режиму F5-1,5 (умовні позначення – на рис.1) . При інших 
режимах напої, виготовлені на воді, очищеній АВ FCCBL, також відзначились кращи-
ми органолептичними оцінками, хоча й значно поступалися кращому зразку, який от-
римав максимальні бали по всім показникам. Саме ці зразки відзначались найбільшою 
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повнотою смаку та найкраще вираженою терпкістю, яка притаманна зеленому чаю. 
Натомість напої, приготовані на воді, очищеній з використанням АВ GAC, 

відзначались більш стабільними органолептичними оцінками при всіх використаних 
режимах.

Зовнішній вигляд та колір усіх отриманих зразків дослідженого функціонального на-
пою майже на відрізнялись один від одного, тобто сорбційне очищення води з викори-
станням АВ не впливає на ці характеристики чаю.

 
Рис. 1 Результати органолептичної оцінки напоїв, приготованих на воді, 

очищеній АВ при /+5°С/
Умовні позначення на цьому та наступних рисунках: «G» – вугілля марки GAC 10, Pentek; «C» - 

вугілля марки  FCCBL, Aqua filter; перша цифра після літери – температура вихідної води; через 
дефіс – продуктивність фільтрування

 

Рис. 2  Результати органолептичної оцінки напоїв, приготованих на воді, 
очищеній АВ при /+23°С/
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Рис. 3 Результати органолептичної оцінки напоїв, приготованих на воді, 
очищеній АВ при /+40°С/

Отже, використання стадії сорбційного очищення технологічної води на акти-
вованому вугіллі дозволяє істотно поліпшити ряд органолептичних показників 
функціональних напоїв (запах та смак зеленого чаю) та не впливає на вміст в них су-
хих речовин, зовнішній вигляд та колір. Очищення води при низькій температурі 
дозволяє майже повністю видалити вільний залишковий хлор, що, в свою чергу, при-
зводить до зберігання більшої кількості вітаміну С та дубильних речовин у зеленому 
чаї, що дозволяє думати про підвищення ефективності цільового призначення таких 
свіжоприготовлених функціональних напоїв.
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОДОЗАБОРА С НИЗШЕЙ ТОЧКИ 

НАГНЕТАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА НАСОСА 
Бархударян А.М., Маркарян А.Я., Бархударян М.А., Токмаджян В.О.
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, 

Ереван, Республика Армения

Иследуются  переходные явления, возникающие во время нестационарного движения 
в гидравлической системе вследствие осуществления водозабора с низших точек на-
порных трубопроводов насосных станций. Получено решение задачи, выявлены изме-
нения параметров движения жидкости в гидравлической системе насосной установ-
ки при осуществлении водозабора с низшей точки нагнетающего трубопровода.

НЕСТАЦІОНАРНИЙ РУХ РІДИНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВОДОЗАБОРУ 
З НИЖЧОЇ  ТОЧКИ НАГНІТАЮЧОГО ТРУБОПРОВОДУ НАСОСУ 

Бархударян А.М., Маркарян А.Я., Бархударян М.А., Токмаджян В.О.
Єреванський державний університет архітектури та будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

Досліджуються перехідні явища, що виникають під час нестаціонарного руху в 
гідравлічній системі внаслідок здійснення водозабору з нижчих точок напірних 
трубопроводів насосних станцій. Одержано рішення задачі, виявлено зміни параметрів 
руху рідини в гідравлічній системі насосної установки при здійсненні водозабору з 
нижчої точки нагнітаючого трубопроводу.

NONSTEADY FLOW OF LIQUID WHEN PERFORMING WATER PUMPING 
FROM THE LOWER POINT OF A PRESSURE PIPELINE PUMP

Barkhudaryan A.M., Tokmajyan V.H., M.A.Barkhudaryan, Markaryan A.Ya.
Yerevan State of University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

The present study concerns transition processes arising during non-steady flow of liquid in 
a hydrosystem caused by water pumping from lower points of  pressure  pipelines of pump 
houses. A solution of the problem has been obtained, changes of the liquid flow parameters in 
the hydrosystem of a pump installation when performing water intake from the lower point of 
the forced pipeline have been disclosed.

Аналитическое решение случая стационарного движения жидкости во время рабо-
ты насоса в разветвленной сети представлено в работах [1,2]. Некоторыми авторами 
решение этой задачи представлено также  графическим методом [3].

Случай осуществления водозабора с низшей точки нагнетающего трубопровода на-
соса, когда движение в системе стационарное, представлен в работе [1].

Исследование нестационарного движения жидкости в разветвленном трубопроводе 
во время запуска насоса представлено в работах [4,5].

Часто с низших точек напорных трубопроводов насосных станций осуществляется 
водозабор, который может стать причиной возникновения опасных явлений для насо-
са.

Допустим, что до момента времени t=0, насос нагнетает расход Q0 в верхний напор-
ный бассейн, который находится на высоте H

1
  от уровня воды приемного бассейна. 
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Даны длины и диаметры всасывающей и нагнетающей труб. С помощью задвижки К, 
установленной на трубе диаметром d

2
 и длиной L

2
, которая соединена в точке М с на-

гнетающей трубы, осуществляется водозабор в нижний бассейн, находящийся на вы-
соте  H

2
 (рис.1). 

До момента времени t = 0 водозаборная задвижка К, установленная на трубопроводе, 
полностью закрыта.

Допустим, что с момента времени t = 0 до момента t = t
0
 задвижка постепенно полно-

стью открывается.

 

Рис.1  Схема гидравлической системы

Вследствие открытия задвижки движение в системе становится нестационарным,  
из-за чего с течением времени изменяется производительность насоса Q, развиваемое 
давление Н, расходы Q1  и  Q2 отдельных  участков трубопровода, давление y  в М - точке 
соединения с водозаборной трубой.

До осуществления водозабора верхний бассейн является подпитывающимся. Во 
время водозабора не исключается возникновение гидравлического режима в системе, 
когда верхний бассейн станет подпитывающим, что может произойти, когда с целью 
осуществления водозабора, к действующему трубопроводу будет подсоединена ветвь с 
малым сопротивлением.

С целью осуществления теоретического исследования, воспользуемся уравнениями 
нестационарного движения для отдельных участков системы и развития давления на-
соса.

Представим аналитическую связь развиваемого давления и производительности 
насоса в виде                                                                                                  

                                                                     (1)

где H0 - развиваемое давление насоса в случае нулевого расхода, а значения параме-
тров a и b определяют, пользуясь H-Q  характеристикой [4].  
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Необходимо осуществить исследования для промежутков времени 

Введем новую переменную
 

[4], при которой исследования производятся для   

  интервалов  переменной.  
Зависимость коэффициента гидравлического сопротивления задвижки К от време-

ни с достаточной точностью можно представить в следующем виде  [4]:  

             (2)

Написав уравнения одномерного нестационарного движения несжимаемой капель-
ной жидкости для отдельных участков сети, получим

                            (3)

где 
  

- коэффициент сопротивления затвора,  

y(τ)- избыточное давление в точке M, выраженное высотой столба жидкости,  H - раз-
виваемое давление насоса.

Уравнение неразрывности 
      Q = Q1 + Q2      (4)

Пользуясь начальными условиями, решая уравнения систем (1), (3) и (4), можно 
определить величины Q, Q1 , Q2  и y .

В промежутке времени  , решение, соответствующее случаю стационарного дви-
жения, получается из следующей системы уравнений:

                                                                                                       (5)

В результате решения получаем значения  H(0), y(0) и Q0.       
Для решения системы уравнений  (1),(3) и (4) в интервале 0  τ  1,0  начальные усло-

вия будут:  когда τ = 0, H = H0, y = y0, Q1 = Q = Q0, Q2 = 0.  
Однако, с использованием этих начальных условий, осуществление решения за-

трудняется, поскольку при значении τ = 0 имеем дело с неопределенностью типа . 
В момент времени  t = 0   

Необходимо каким-то образом получить решения для очень малого значения пере-
менной τ (0  τ << 1) и принять полученные значения Q1, Q2, Q  и   в качестве начальных 
условий.

В работе [4], посвященной исследованиям закономерностей нестационарного 

движения, возникающего в трубопроводе, для малых значений  
 

, была получена 
функция 
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             (6)                                                 

Для времени около t = 0   при очень малых значениях τ можно ограничиться первыми 
двумя членами ряда (6) и в случае рассматриваемой задачи принять 

                                                                                              (7)

Подставляя эти функции в систему (3), для q
11

 и q
12

 , получим множество решений, 
откуда необходимо взять решение, вытекающее из физической сущности исследуемой 
задачи.

В результате решения системы уравнений, получим значения величин - H(1), y(1), 
Q(1), Q1(1) и Q2(1) , соответствующие моменту τ = 1,0 , которые будут начальными усло-
виями для получения решений при τ  1,0 . В этом случае уравнеия будут те же, что и в 
предыдущем случае, только надо принять ζ(τ) = 0.

В качестве примера, осуществим решения при следующих значениях параметров 
системы:

марка насоса 12D-6,  a = 104,55 c/м2,  b = 681.82 c2/м5, H
0
 = 78,0 м, H

1
 = 65,0  м, H

2
 = 

30,0  м, H
M

  = 20,0 м, d
B
 = 400 мм, d

0
 = d

1
 = 250 мм, d

2
 = 150 мм, ζ0 = 1,5, L

0
 = 20 м, L

1
 = 200 

м, L
2
 = 150 м, L

B
 = 5 м, t

0
 = 30 c,  

 Для определения коэффициента сопротивления задвижки возьмем [2,4]
 
  C

0
 = 1,86, C

1
 = - 3,8, C

2
 = 2,98, C

3
 = - 2,0, C

4
 = 0,96 

При взятых значениях получится 
S0 = 51,67 c2/м5, S1 = 516,66  c2/м5,
SB = 5,87 c2/м5, S2 = 5091,65  c2/м5,

Ршая систему уравнений (5), получим 
когда  τ = 0, y(0) = 54,64  м, Q(0) = 0,1684  м3/с.

До решения системы уравнений (3) необходимо получить начальные условия: когда 
переменная τ принимает значение τ = 0,01. С использованием условий (7),  из системы 
(3) получим:

q11 = - 0,0325, q12 = 0,2032, y(0,01) = 54,137,
откуда получится
когда  τ = 0,01, y(0,01) = 54,137  м, Q(0,01) = 0,170  м3/с, Q1(0,01) = 0,168  м3/с, 
Q2(0,01) = 0,002  м3/с

Для гидравлической системы при взятых параметрах из (2) и (3) получится следую-
щая система уравнений:

             (8)
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При полученных начальных условиях, решая систему (8), для момента полного от-
крытия затвора, получим 

y(1) = 47,10  м, Q(1) = 0,20  м3/с, Q1(1) = 0,116  м3/с, Q2(1) = 0,084  м3/с
которые являются начальными условиями для получения решений при  τ  1,0.
После полного открытия задвижки система уравнений получается из (8), принимая  

ζ(τ) = 0. В  результате решения этой системы получатся величины  y(τ), Q(τ), Q1(τ), Q2(τ)   и   
при различных значениях τ, когда τ  1,0. 

Результаты решения задачи представлены на рис. 2

 

Рис. 2 Закономерности изменения расходов

Из полученных решений следует, что в момент полного открытия задвижки в систе-
ме процесс очень близок к стационарному. При больших чем   значениях, когда   с, про-
цесс практически можно считать стационарным, при котором 

                                                           
y = 47,05  м, Q = 0,20  м3/с, Q1(1) = 0,117  м3/с, Q2(1) = 0,085  м3/с

Вследствие осуществления водозабора с низшей точки нагнетающего трубопровода 
производительность насоса возросла на 20%.

В результате решения любой  задачи необходимо определить величину производи-
тельности насоса и проверить опасность нагрузки на двигатель и обеспечение условий 
всасывания насоса.
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РАЗГОН ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ 
С ЛИНЕЙНО МЕНЯЮЩИМСЯ ДИАМЕТРОМ ПО ДЛИНЕ

Саруханян А.А., Саруханян Т.А. 
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, 

Ереван, Республика Армения

Рассмотрено движение несжимаемой жидкости в жестком, с линейно-меняющимся 
диаметром по длине, трубопроводе. Принимая движение плавно изменяющимся, вы-
ведено уравнение неустановившегося напорного движения. Для интегрирования диф-
ференциального уравнения движения установлены граничные условия при разгонном 
режиме. Получены закономерности изменения мгновенных скоростей во времени, 
определено время стабилизации нестационарного процесса, оценены стабилизации.

РОЗГІН РІДИНИ У ТРУБОПРОВОДІ 
З ЛІНІЙНО ЗМІНЮВАНИМ ДІАМЕТРОМ ПО ДОВЖИНІ

Саруханян А.А., Саруханян Т.А. 
Єреванський державний університет архітектури та будівництва, Єреван, 

Республіка Вірменія

Розглянуто рух нестискуваної рідини у жорсткому, з лінійно-змінюваним діаметром 
по довжині, трубопроводі. Приймаючи рух плавно змінюваним, одержано рівняння 
невстановленого напірного руху. Для інтегрування диференційного рівняння руху 
встановлено граничні умови при розгінному режимі. Одержано закономірності зміни 
миттєвих швидкостей у часі, визначено час  стабілізації нестаціонарного процесу, 
оцінено стабілізації.

ACCELERATION OF LIQUID IN THE PIPELINE 
WITH LINEARLY VARYING ALONG THE LENGTH DIAMETER 

Sarukhanyan A.A., Sarukhanyan T.A.
Yerevan State University of Architecture and Construction Abstract

This paper presents motion of incompressible liquid in a rigid pipeline of linearly varying along 
the length diameter. Assuming the motion smoothly varying an equation for nonsteady pressure 
flow has been derived. To integrate the differential equation of flow boundary conditions were 
set up for acceleration regime. regularities of varyation of instantaneous velocities with time 
have been obtained, stabilization time of unsteady process determined, factors influencing on 
the stabilization parameter estimated.

Рассмотрим неустановившееся движение несжимаемой жидкости в жесткой, неде-
формируемой трубе, с линейно меняющимся диаметром по длине. Для одномерного 
неустановившегося движения давление и скорость в каждой точке потока зависят не 
только от координат, но и от времени, следовательно

             (1)
Для решения задачи неустановившегося движения, помимо уравнении неустано-

вившегося движения, используют уравнение неразрывности, которое для одномерного 
движения в общем случае имеет вид

             (2)



ЕТЕВК-2011

156

При движении однородной несжимаемой жидкости   в жесткой трубе уравнение (2) 
примет вид

             (3)

Это означает, что величина  AV, представляющая собой расход жидкости в любой 
точке трубы, является функцией только от времени

             (4)
Следовательно, при неустановившемся движении в трубе с линейно меняющимся 

диаметром по длине, в данный момент времени во всех живых сечениях расходы оди-
наковы.

Изучим разгон жидкости в трубопроводе, соединенном с бассейном, в котором под-
держивается постоянный напор H (рис. 1).

 
Рис.1 

Предположим, что трубопровод с конца D закрыт, и мгновенно полностью откроем 
его входное сечение. Тогда начнется истечение жидкости с возрастающей скоростью, 
причем скорость жидкости в фиксированном сечении трубопровода зависит от време-
ни.

Чтобы определить закономерность изменения скорости от времени составим урав-
нение неустановившегося движения для свободной поверхности в бассейне и выходно-
го сечения трубопровода (рис. 1).

             (5)

где   V - скорость жидкости в выходном сечении трубопровода,
hw - суммарные потери энергии в трубопроводе,
hин - инерционный напор.
Вычислим значения hw и hин. Для этого выделим элементарный отсек жидкости   на 

расстоянии х.
1. Потеря энергии на длине   будет
      
             (6)
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где λ - коэффициент сопротивления трения, который в общем случае зависит от диа-
метра трубопровода,

Dx - диаметр трубопровода на расстоянии  ,
Vx - средняя скорость жидкости в сходном сечении трубопровода.
Из условия линейности изменения диаметра трубопровода имеем
 
             (7)

и соответственно средняя скорость будет

             (8)

где D  и d – диаметры входного и выходного сечени трубопровода, соответственно.
Подставляя значения Dx  и Vx из уравнений (7) и (8) в уравнение (6) получим

             (9)

Для данного трубопровода, принимая коэффициент сопротивления трения постоян-
ным, интегрируем уравнение (9). Получим

                       (10)

где l
0
 - расстояние входного сечения трубопровода от начала координат

 
L - длина трубопровода.

2. Инерционный напор для одноразмерного движения имеет вид

                       (11)

или с учетом (4) и (8)

Проинтегрировав последнее выражение, получим

                       (12)

Подставляя значения   и   из  уравнений (10) и (12) в уравнение (5), получим
 
                       (13)

Уравнение (13) является обыкновенным дифференциальным уравнением первого 
порядка.

В случае установившегося движения   и расход в этом случае будет
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                       (14)

Уравнение (13) с учетом (14) можно представить в виде

или

                       (15)

Интегрируя это уравнение для рассматриваемого нами случая, т.е. для начального 
условия, когда  t = 0, Q = 0, найдем

                       (16)

Выражение

 

которое для данной системы является постоянной 

величиной и имеет размерность времени, обозначим через τ. С учетом уравнения (14) 
выражение для τ можно преобразовать в виде

 

                       (17)

Подставляя выражение (17) в уравнение (16), получим

                       (18)

Решая это уравнение относительно Q, получим
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                       (19)

Полученная закономерность изменения расхода жидкости по времени (19) позволя-
ет определить расход в любой момент времени, который всегда меньше расхода при 
стационарном движении (14). При  , т. е. изменение мгновенного расхода 
жидкости имеет асимптотической вид (рис.2).

 
Рис. 2  Закономерность изменения мгновенного расхода жидкости во времени

Процесс нестационарности в системе теоретически становится стационарным в 
бесконечном промежутке времени. Однако, практический процесс за короткий про-
межуток времени становится стационарным. Для определения времени стабилизации 
процесса, обычно установливают критерий стабилизации. Если принимать за крите-
рий стабилизации отношение мгновенного расхода к стационарному расходу, равное 
0.99, т. е.

то получим, что процесс становится стационарным, когда мгновенный расход до-
стигает 99% стационарного расхода.

Если разница между мгновенными и стационарными расходами равна 1%, то   и из 
уравнения (19) получим

откуда T = τ.ln(199) = 5,3τ, где T - время стационаризации движения.
Как видно из последнего равенства, время стационаризации движения зависит 

только от параметра τ, который, в свою очередь, зависит от напора, длины трубопрово-
да, коэффициента сопротивления системы и отношения диаметров выходного сечения 
трубопровода.

График изменения параметра τ  в зависимости от D/d  приведен на рис. 3.
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Рис.3  Изменение параметра   от D/d
1-при расширяющейся трубе,   2-при суживающейся трубе

Подставляя значение параметра β из уравнений  (7) в уравнение (17), получим

                       (20)

Согласно соотношению (20), увеличение длины трубопровода приводит к увеличе-
нию параметра τ, следовательно, в длинном трубопроводе время стационаризации 
неустановившегося процесса увеличивается. Это обосновывается тем, что увеличение 
длины трубопровода приводит к увеличению массы жидкости, заключенной в трубо-
проводе, и для разгона этой массы требуется больше времени. 

Из (20) видно также, что увеличение напора  H  в резервуаре приводит к уменьшению 
параметра τ и продолжительности нестационарности процесса. Это объясняется тем, 
что при увеличении  напора H увеличивается энергия жидкости в резервуаре, за счет 
чего преодолевается инерция массы жидкости в трубопроводе.

Увеличение коэффициента гидравлических сопротивлений трубопровода также 
приводит к уменьшению времени стабилизации нестационарного процесса.

При расширяющемся трубопроводе
  

параметр τ увеличивается, при этом 

увеличивается также время стационаризации.

При суживающемся трубопроводе
   

а параметр τ уменьшается согласно 

уравнения (20). Это означает, что в суживающемся трубопроводе время стабилизации 
нестационарного процесса уменьшается (рис.3).

Пример определения значения параметра τ. Пусть к резервуару, где поддерживается 
напор H = 4 м, под соединен расширяющийся трубопровод длиной L = 20 м, с входным 
и выходным диаметрами d = 100 мм и D = 125 мм, соответственно. Вычислим значение 
параметра τ  для 4-х случаев.

I. случай: К резервуару присоединен трубопровод с диаметром d = 100 мм, длиной  L 
= 20 м.

II. случай: K резервуару присоединен трубопровод с диаметром  d = 125 мм, длиной  L 
= 20 м. 
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III. случай: K резервуару присоединен трубопровод с диаметром
  

= 112 мм, 

длиной L = 20 м.
IV. случай: K резервуару присоединен расширяющийся трубопровод длиной L = 20 

м и диаметрами d = 100 мм и D = 125 мм, 
Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Таблица 1. Значение параметров  τ для разных случаев

ВЫВОДЫ
1. Получена формула расчета мгновенного расхода жидкости в расширяющемся по 

длине трубопроводе при разгонном движении несжимаемой жидкости,
2. Определено время стабилизации нестационарного процесса по установленному 

критерию стабилизации.

ЛИТЕРАТУРА
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ И ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ. САНАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЗAO «HIDORA», Вильнюс, Литва 

Представлены современные методы очистки трубопроводов и методы телевизион-
ной диагностики. Также рассмотрен опыт использования методов санации  трубо-
проводов. 

MODERN TECHNOLOGIES OF CLEANING AND TV DIAGNOSTICS 
AND UPGRADING OF WATER SERVICE AND SEWAGE PIPING SYSTEMS

JSC “HIDORA”, Vilnius, Lithuania 

Modern methods of cleaning and TV diagnostics of piping systems were presented. Experience 
of applying various methods for upgrading piping systems was also examined.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ. САНАЦІЯ ТРУБОПРОВОДІВ СИСТЕМ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
ЗAТ «HIDORA», Вільнюс, Литва 

Представлені сучасні методи очистки трубопроводів і методи телевізійної діагностики. 
Також розглянутий досвід застосування методів санації  трубопроводів. 

Мы - Литовская компания, которая свыше 20 лет консультирует и поставляет разные 
спецмашины и оборудование для водоканалов и промпредприятий  стран Прибалтики, 
Украины, Белоруссии и России:

Каналопромывочные машины и автотранспорт для откачивания и перевозки жид-• 
ких отходов; 
 Системы телевизионной диагностики (CCTV) и 3D оптического сканирования для • 
проведения диагностики и разного рода измерений трубопроводов, колодцев и сква-
жин;
 Насосы для коммунального хозяйства и промышленности;• 
 Воздуходувки для очистных сооружений сточных вод;• 
 Насосы и гидродинамические аппараты высокого давления;• 
 Системы (роботы) бестраншейного ремонта и санации трубопроводов;• 
 Металлоискатели; трассоискатели для поиска подземных коммуникаций; акустиче-• 
ские детекторы и корреляторы, а также другое оборудование и запасные части.

Фирма осуществляет гарантийный и послегарантийный сервис поставляемых това-
ров.

«HIDORA» успешно принимала и принимает участие в больших проектах, которые 
финансируются Всемирным Банком, Европейским Банком реконструкции и развития, 
структурными фондами ЕС и другими финансовыми институциями. 

«HIDORA» всегда стремится НАЙТИ ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ: поставляет современные 
высококачественные технологии и оборудование передовых и надёжных западных 
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производителей, делится своим долголетним опытом, предлагая способы решения воз-
никших проблем.

Каналопромывочные машины и автотранспорт для откачивания и 
перевозки жидких отходов / ADR*

(* – спецмашины для перевозки опасных жидкостей)

Поставка | Консультация | Сервис | Запасные части

гидродинамические каналопромывочные машины• 
 комбинированные каналопромывочные машины для гидродинамической промыв-• 
ки и всасывания / ADR
 комбинированные каналопромывочные машины с системой регенерации воды / • 
ADR
 комбинированные машины для гидродинамической промывки и всасывания с си-• 
стемой сепарации нефти и тяжелых металлов / ADR 
 ассенизационные (вакуумные) машины для откачивания и перевозки сточных и за-• 
грязнённых нефтепродуктами вод / ADR 
 контейнерные системы для обезвоживания ила• 
 

 
  
  
   

 

Системы ТВ диагностики (CCTV) и 3D оптического сканирования / EEX**
(**- взрывоопасная среда)

Поставка | Консультация | Сервис | Запасные части

 Системы телевизионной диагностики (CCTV) и 3D оптического сканирования (ПА-
НОРАМО), предназначенные для проведения диагностики и разного рода измерений 
трубопроводов, колодцев и скважин
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Рилайнинг труб

Система санации труб методом ЗАНФЛЕХ
Релайнинг с использованием тканевого шланга
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Компактная система Compakt-Pipe

Адрес: Ул. Атейтес 10 B,
LT-08303 Вильнюс, Литва 

Тел.: (+370 5) 2600296,  2600295
Факс: (+370 5) 2600293

Эл. почта: info@hidora.lt
www.hidora.lt
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ СМЕШАННЫМИ ОКСИДАНТАМИ: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Шубенок А. Г.
МЧТПП “ОНИКО”, г. Киев, Украина

Подробно описаны преимущества и особенности использования смешанных оксидан-
тов в сравнении с другими методами обеззараживания воды. Рассмотрен успешный 
опыт использования и приведены подробные характеристики положительного ре-
зультата.  

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ЗМІШАНИМИ ОКСИДАНТАМИ: 
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Шубенок А. Г.
МПТВП “ОНІКО”, м. Київ, Україна

Детально описані переваги та особливості використання змішаних оксидантів у 
орівнянні з іншими методами знезараження води. Розглянуто успішний досвід викори-
стання та наведені детальні характеристики позитивного результату.

На сегодняшний день одна из актуальнейших проблем в области водопроводно-
канализационного хозяйства, это отсутствие или недостаточная эффективность 
методов обеззараживания воды. Основной задачей, которая требует первооче-
редного решения при производстве питьевой воды, является внедрение прогрес-
сивных методов обеззараживания, которые обеспечат эпидемиологическую 
безопасность питьевой воды.

Для улучшения качества питьевой воды по санитарно-микробиологическим показа-
телям, применяют разные методы обеззараживания, а именно, хлорирование, озони-
рование, облучение ультрафиолетом (УФ) и обработку смешанными оксидантами.

Сегодня известно, что применение взрывоопасного и токсичного озона, способствует 
образованию в воде побочных продуктов дезинфекции. Кроме того, при озонировании 
питьевой воды отсутствует эффект последействия, остаточная концентрация озона 
распадается меньше, чем через 1 час. Эти характеристики ограничивают использова-
ние озона на водопроводных станциях и при водоотведении.

Широкое распространение метода УФ-излучения ограничивает отсутствие опера-
тивного контроля за процессом обеззараживания. Кроме того, существует большая за-
висимость бактерицидного эффекта от мутности и цветности воды, вида микроорга-
низмов, их количества, дозы облучения, поэтому этим методом можно обрабатывать 
воду только из артезианских скважин или воду после систем доочистки.

Обеззараживание воды жидким хлором – самый распространенный метод в практи-
ке централизованного водоснабжения, канализации, при эксплуатации плавательных 
бассейнов и аквапарков. Но всем известны недостатки методов хлорирования: хлор и 
его препараты – это токсичные соединения, поэтому работа с ними требует жесткого 
соблюдения техники безопасности, существующие схемы имеют недостаточный очи-
щающий эффект по отношению к энтеровирусам, кроме этого, при хлорировании в 
воде образуются побочные продукты дезинфекции, которые имеют канцерогенные, 
мутагенные и тератогенные свойства. 

Среди четырех хлорсодержащих реагентов гипохлорит натрия имеет самую боль-
шую реакционную способность к образованию канцерогенных хлорорганических со-
единений (гипохлорит натрия > хлорная известь > жидкий хлор > хлорамин). При хра-
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нении гипохлорита наблюдается снижение дезинфицирующей способности реагента 
во времени (особенно под действием тепла и света), что необходимо учитывать при его 
использовании, например использовать специальные консерванты, которые усложня-
ют его эксплуатацию.

Постоянное увеличение требований к качеству питьевой воды и охраны окружаю-
щей среды на фоне интенсивного загрязнения источников питьевого водоснабжения, 
приводят к поиску альтернативных методов обеззараживания воды, а именно основан-
ных на синергизме двух или более реагентов. Именно к таким методам можно отнести 
метод обеззараживание воды смесью оксидантов, запатентованный компанией MIOX 
Co., (США).

Смешанные оксиданты получают методом электролиза раствора поваренной соли. 
Применение безопасных сырьевых ресурсов (вода, соль, электроэнергия) лишает не-
обходимости хранить такие опасные химикаты, как жидкий хлор, товарный гипох-
лорит натрия и др., которые требуют обустройства специальных зон безопасности и 
несут в себе возможность утечек, что может привести к экологическим катастрофам. 
Производство смешанных оксидантов на месте потребления в том количестве, кото-
рое необходимо для применения, устраняет необходимость транспортировать опасные 
веществ, что ведет к сокращению как транспортных расходов, так и расходов на обе-
спечение безопасности перевозки грузов.

Существуют явные свидетельства присутствия хлор-кислородных групп в раство-
ре смешанных оксидантов, что отмечено улучшением функциональных показателей 
как в лабораторных так и в  эксплуатационных условиях. Смешанные оксиданты ведут 
себя как диоксид хлора или озон и в тоже время обеспечивают  дезинфектант уровнем 
остаточного хлора. Кроме того, основываясь на многолетних исследованиях, можно 
говорить, что другие хлор-кислородные составляющие смеси оксидантов не содержат 
диоксид хлора или озон, что позволяет потребителям смешанных оксидантов не кон-
тролировать содержание побочных продуктов дезинфекции, за исключением трига-
лометана и HAA5 (галогензамещенная уксусная кислота), также как и другие  формы 
хлора.

Применяя раствор смешанных оксидантов, потребитель получает ряд преимуществ, 
по сравнению с другими методами обеззараживания:

Смешанные оксиданты эффективно удаляют и в дальнейшем не дают образовывать-
ся биообрастаниям в резервуарах хранения воды и трубопроводах. 

Существующие биообрастания поглощают остаточный хлор в воде, придают воде 
неприятный вкус, что заставляет увеличивать первоначальное дозирование хлора для 
достижения его необходимой концентрации на конечной точке потребления. Увеличе-
ние первоначальной дозы хлора влечет за собой увеличение образования опасных кан-
церогенных соединений. Удаление биообрастаний с помощью смешанных оксидантов 

Внутри трубы при исполь-
зовании гипохлорита

Через 6 дней после исполь-
зования смешанных окси-

дантов

Через 22 дня после исполь-
зования смешанных окси-

дантов
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позволяет существенно снизить объем дозирования хлора, что гарантирует как улуч-
шение органолептических показателей воды, так и значительного снижения образова-
ния побочных продуктов дезинфекции. 

Смесь оксидантов имеет более сильные дезинфицирующие характеристики, чем 
гипохлорит или жидкий хлор. В сравнении с обычным хлором, смешанные оксидан-
ты в таком же количестве  и за  такое же время обеспечивают более тщательное и бы-
строе устранение большего числа микроорганизмов, а также имеют лучшие вкусовые 
характеристики и запах. При дозировании одинакового количества активного хлора, 
остаточный хлор после смешанных оксидантов значительно выше, чем после товар-
ного гипохлорита или жидкого хлора. При проведении исследований на водоканале г. 
Никополь (Запорожская область) было выявлено, что остаточный хлор в воде после об-
работки раствором смешанных оксидантов в два раза превышал уровень остаточного 
хлора, чем после обработки воды жидким хлором. Для достижения необходимой кон-
центрации остаточного хлора в воде, первоначальная дозировка активного хлора была 
снижена на 50%, что позволило снизить образование в воде хлороформа на 45%.

При применении смешанных оксидантов для предварительной очистки воды (коагу-
ляция и флокуляция) наблюдается более быстрое и более крупное образование хлопьев 
и комочков, чем при применении жидкого хлора или гипохлорита. 

Это значительно снижает мутность воды после фильтрации или гравитационного 
осаждения, что показали исследования на водоканале г. Калиновка (Винницкая об-
ласть). Для достижения необходимых показателей мутности воды можно снизить объ-
ем дозирования коагулянта до 30%, что позволяет значительно экономить финансовые 
средства на закупку и доставку коагулянта, или снизить объем дозирования активного 
хлора, что приводит к существенному понижению образования канцерогенных соеди-
нений в воде, а также затрат на производство раствора дезинфектанта. 

Малая концентрация хлора в растворе смешанных оксидантов (менее 0,5%) предот-
вращает коррозию труб водоснабжения, что позволяет значительно увеличить срок их 
эксплуатации. Также замеры в рабочих зонах содержания паров хлора в воздухе пока-
зали:

гипохлорит натрия – 0,03 мг/м• 3;
смешанные оксиданты – 0,0095 мг/м• 3.
Проведенные исследования по хранению смешанных оксидантов показывают очень 

низкую деградацию дезинфектанта, по сравнению с гипохлоритом натрия, что позво-
ляет сохранять рабочие характеристики раствора до 20 раз дольше.

Применение смешанных оксидантов для обеззараживания воды в плавательных 

Сульфат алюминия Сульфат алюминия
+

гипохлорит

Сульфат алюминия
+

Смешанные оксиданты
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бассейнах и аквапарках также показывает ряд преимуществ по сравнению с традици-
онными методами обеззараживания. При применении смешанных оксидантов наблю-
дается стабильность остаточного хлора в воде. Т.к. смешанные оксиданты имеют более 
сильные дезинфицирующие характеристики, появляется возможность снизить объем 
дозирования активного хлора. Более сильные окислительные способности раствора 
смешанных оксидантов позволяют добиться идеальной прозрачности воды менее чем 
через неделю применения. 

Отсутствует необходимость шокового хлорирования (гиперхлорирования) воды в 
чаше бассейна. Проведенные испытания показали заметное снижение запаха хлора 
в воде, улучшение органолептических показателей воды, отсутствие раздражений на 
коже и покраснений глаз у посетителей бассейна. Также проведенные бактериологиче-
ские анализы воды показали значительное снижение бактерий и вирусов в чаше бас-
сейна. Смешанные оксиданты устраняют биообрастания в системе циркуляции воды 
в бассейне и не позволяют им образовываться на стенках бассейна, что сокращает ко-
личество профилактических санитарных чисток чаши бассейна, а также экономит де-
нежные средства на его обслуживание.

Применение смешанных оксидантов для обеззараживания сточных вод позволяет 
снизить концентрацию первоначального дозирования активного хлора, что влечет за 
собой снижение объема препаратов для удаления хлора из очищенных стоков. Раствор 
смешанных оксидантов способен убить большее количество бактерий, микроорганиз-
мов и вирусов, чем традиционные дезинфектанты, что способствует улучшению эколо-
гических характеристик канализационно-очистных сооружений, а также сохранению 
природной и окружающей среды.

Применение смешанных оксидантов в области обеззараживания воды и стоков в си-
стемах централизованного водоснабжения, плавательных бассейнах и развлекатель-
ных центрах, канализационно-очистных сооружениях и оборотной воды дает потреби-
телю такие преимущества как:

отсутствие обустройства зон безопасности для хранения опасных химических ве-• 
ществ;
снижение дозирования активного хлора для достижения запланированных резуль-• 
татов;
снижение образования побочных продуктов дезинфекции в обрабатываемой воде;• 
удаление биообрастаний и зеленых водорослей, что в высокой степени улучшает • 
вкус и запах воды;
уменьшение количества препаратов для предварительной очистки воды;• 
снижение скорости коррозии труб;• 

При использовании гипохлорита При использовании смешанных 
оксидантов
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В совокупности вышеперечисленные преимущества позволят достигнуть значи-
тельного экономического эффекта и сокращения затрат на транспортные расходы, на 
общение с контролирующими органами, на дополнительные препараты для очистки 
воды, на обслуживание и ремонт технологического оборудования, что гарантирует бы-
струю окупаемость оборудования. 

Оборудование для получения смешанных оксидантов производит компания MIOX 
Co., (США). Эксклюзивным дистрибьютором компании в Украине является МЧТПП 
«Онико». 

МЧТПП «ОНИКО», ул. Волошская, 55/57, г. Киев, 04070, Украина. 
Тел.: (044) 428-8938, факс: (044) 502-2445, 

oniko@oniko.ua, www.oniko.ua
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ВІДЦЕНТРОВІ ДЕКАНТЕРИ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ СИСТЕМ 
ВОДОПІДГОТОВКИ. НОВА ГЕНЕРАЦІЯ ВІДЦЕНТРОВИХ 

ДЕКАНТЕРІВ UCF.
Х.Вевелер, Ярошев Р.В.

“GEA Westfalia Separator Group GmbH” Німеччина
ДП «ГЕА Вестфалія Сепаратор Груп», Київ, Україна

Висвітлені нові підходи до вирішення проблеми зневоднення осадів систем підготовки 
питної води. Розглянуто досвід впровадження нових поколінь відцентрових декантерів. 
Приведено їх параметри.

«CENTRIFUGAL DECANTERS FOR DRINKING WATER SLUDGE 
DEWATERING WASTE WATER SLUDGE AND

INDUSTRIAL SLUDGE DEWATERING».
H.Weweler, R. Yaroshev

“GEA Westfalia Separator Group GmbH” Germany 
DC “GEA Westfalia Separator Group” Ukraine

New approach for the drinking water sludge dewatering technologies. The experience in 
introduction of the new decanter generations. Some details are given.

Сьогодення яке пов’язано із стрімким розвитком виробництва та технологій задає 
сучасному суспільству свої правила «гри». Невід’ємною частиною є питання пов’язані 
із заходами по захисту навколишнього середовища. Проблеми в екологічному секторі 
як Україні , так і в загалі в світі, які сьогодні дуже гостро постали перед суспільством на 
сам перед напряму залежать від стрімкого розвитку виробництва, споживання товарів 
та продуктів харчування і як наслідок зворотного (негативного) впливу на навколишнє 
середовище. Тому саме для вирішення сучасних екологічних проблем потребується за-
стосування сучасних технологій та рішень які не відстають від розвитку індустріального 
сектору, рівня інтенсивності споживання та рівня негативного впливу на навколишнє 
середовище.

Вирішення екологічних проблем починається із залучення енергозберігаючих 
та високо ефективних технологій на виробничому етапі і далі із будівництвом та 
реконструкцією споруд та систем по очистці стічних вод та утилізації шламів. Людство 
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повинно зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище починаючи із за-
лучення новітніх, високо ефективних технологій та обладнання.

Зневоднення осадів систем підготовки питної води, проблема сьогодення та 
шляхи її вирішення.

Питоме споживання питної води збільшується з кожним роком. Відповідно зростають 
і вимоги до якості питної води. Тому підприємства водопровідних господарств повинні 
застосовувати передові технології підготовки питної води на ряду із погіршенням 
якості вихідної води поверхневих водних ресурсів. За умов глобального потепління на 
ряду із інтенсивним впливом промислових підприємств та людини на водні ресурси, 
погіршується якість вихідної води по багатьом показникам. Зростає ступень забруд-
нення по вмісту різноманітних домішок як у розчиненому так у не розчиненому стані. 
Зростає також рівень біологічно та хімічного забруднення.

На сьогодні більшість підприємств водопровідного господарства України застосовує 
реагент ну схему очищення питної води із застосуванням великої кількості реагентів. 
Основним по масштабності використання є коагулянти на сонові заліза та алюмінію 
для освітлення води. Як наслідок  утворюється велика кількість рідких осадів. За умов 
відсутності систем утилізації таких осадів сьогодні майже 90% підприємств підготовки 
питної води скидають ці осади в джерела водоспоживання. Таким чином відбувається 
скид небезпечних для людини речовин у великій концентрації. З метою запобігання 
негативного впливу на поверхневі джерела питної води Президент України підтримав 
програму захисту басейнів основних із поверхневих джерел (річок) України.

Програма на сам перед передбачає впровадження технологій які дозволять припи-
нити скид рідкого осаду і його утилізацію. На сьогодні існує ефективна технологія, це 
механічне зневоднення осаду з використанням відцентрових декантерів. Застосуван-
ня відцентрових декантерів дозволяє скоротити об’єм осадів в 6 – 10 разів.

Розглянемо декілька переваг механічного зневоднення:
1. За умов застосування відцентрових декантерів можна досягнути значного зменшен-

ня об’ємів осаду до 10 разів. За таких умов стає можливим транспортування  зне-
водненого мулу до міст утилізації чи використання в будівництві як наповнювач до 
суміші.

2. Очищена рідка фаза (центрат) має дуже високий ступень очищення від завислих ре-
човин тому може повертатися безпосередньо в процес підготовки води. Скид цен-
трату відбувається безпосередньо на піщані фільтра. Таким чином стає можливим 
повернення до 5% питної води, що при стрімкому зростанні тарифів є важливою 
економічною складовою.

3. Повністю припиняється скид опарних речовин в поверхневі джерела, що є складовою 
захисту навколишнього середовища та чинником зменшення негативного впливу 
хімічних речовин на людину.

4. Застосування відцентрових декантерів дозволяє проводити зневоднення великої 
кількості осадів на незначній площі. Відцентрові декантери є високо продуктивним 
обладнанням по механічному зневодненню осадів при відносно невеликих габарит-
них розмірах.

5. Використання відцентрових декантерів дозволяє проводити зневоднення осадів 24 
години на добу та 365 днів на рік без зупинки (окрім випадків технологічних зупинок 
на сервісне обслуговування 1-3 добі на рік).

6. На ефективність роботи відцентрового декантера не впливають такі чинники як: 
сезонність, зміна якості вихідного продукту та ін.., за рахунок можливості настрой-
ки нових параметрів  роботи декантера в автоматичному режимі без його зупинки.
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В кінці 90-х років компанія GEA Westfalia Separator прийняла активну участь у 
вивченні проблеми  та специфіки зневоднення осадів систем підготовки питної води та 
почала розробку відцентрових декантерів для цього продукту. Полягаючись  на більш 
ніж 40-а річний  досвід  у сфері зневоднення шламів, компанія розробила у власному 
конструкторському центрі, декілька типів відцентрових декантерів які були б здатні 
зневоднювати осад систем підготовки питної води із високим ступенем ефективності. 
Було поєднано декілька чинників такі як: максимальна пропускна здатність, макси-
мальний ступень зневоднення при досягненні максимального освітлення рідкої фази, 
можливість роботи декантера із високим показником крутного моменту. Результатом 
стало використання відцентрових декантерів компанії GEA Westfalia Separator в галузі 
подготвки питної воді більш ніж 15 років.

Найближчим до України референтним об’єктом можна назвати м. Стамбул, Туреч-
чина. В цьому мегаполісі із населенням більш ніж 20 млн. мешканців існую 6 (шість) 
станцій підготовки питної води. На всіх станціях вже працює обладнання компанії 
GEA Westfalia Separator на протязі більше 6 років. Такого результату компанією GEA 
Westfalia Separator було досягнуто завдяки вдалої реалізації першого проекту за яким 
були підписані контракти на інші замовлення. 

Нове ім’я USF. 
Постійне вдосконалення відцентрових декантерів як запорука сучасності. 
 
В травні 2008 року на виставці м. Мюнхен (Німеччина) компанія GEA Westfalia 

Separator представила декантер нового п’ятого покоління UCF.  
Декантер UCF – 466 – 00 – 35 новий тип декантера, який має вдосконалений клас 

ефективності зневоднення, а саме збільшення ступеню зневоднення та продуктивності 
на загальному фоні зниження енергетичних витрат які є характерними для даного кла-
су обладнання.

Декантер UCF – 466 – 00 – 35 характеризується наступними показниками:

Нова модель декантера більш компактна та потребує приблизно на 25% менших ви-
трат матеріалів при виробництві, що безпосередньо впливає на собівартість. Досягти та-
ких показників дозволило застосування новітніх технологій та технологічно обладнан-
ня при виробництві та використання новітніх матеріалів. Такі зміни впливають окрім 
як на капітальні витрати при виробництві, так і на експлуатаційні витрати, витрати на 
сервісне обслуговування. Новітні технології та матеріали дозволили досягнути більш 
високу надійність та простату використання обладнання. Якщо порівнювати декантер 
нового покоління марки UCF 466 з діаметром барабана 450 та 460 мм із попереднім ти-
пом поколінням декантерів типу СА 501 та СВ 505 відповідно із діаметром барабанів 450 
та 500 мм то можливо зазначити, що новій тип декантера по собівартості відноситься 
до моделі СА 501 а по продуктивності та ступеню ефективності до моделі СВ 505. Після 
використання декантера нового покоління марки UCF 466 на протязі двох років в ре-
альних умовах та отримавши позитивні показники роботи, компанія GEA Westfalia 
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Separator прийняла рішення про зміну всього технологічного парку машин на новий 
тип марки UCF. 

Як зазначалося вище, новий тип декантера марки UCF 466 перш ніж посту-
пив в серійне виробництво був успішно випробуваний в промислових умовах на 
різноманітних підприємствах Європи та країн СНД. Більш пораненими до умов вико-
ристання обладнання на Україні були промислові виробу ванного нового типу декан-
тера на підприємствах каналізаційних господарств Центральної, Північно-Західної та 
Південної частини Росії.

Під час випробувань були досягнуті статистичні данні які в повній мірі підтверджують 
заявлені технологічні показники:

• потужність в діапазоні від 15 до 37,5 м3/год., по вхідному осаду;
• енергоспоживання – 0,95 кВт/м3 (в залежності від типу осаду та при продуктивності 

вище 20 м3/год.);
• ефективність зневоднення вище на 1-5%,  ніж у існуючих сучасних декантерів.

Таблиця 1. Результати опитно-промислових випробовувань на осадах різноманітного складу 
водоканалів міст Росії
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Компанія ДП«ГЕА Вестфалія Сепаратор Груп» пропонує комплексні рішення по за-
стосуванню сучасних систем зневоднення осадів: проектування систем зневоднення, 
виробництво та поставку комплектних технологічних ліній по зневодненню осадів чи 
шламів. 

Пуск обладнання в експлуатацію, навчання персоналу, сервісне (гарантійне та 
післягарантійне) обслуговування, поставку запасних частин проводиться спеціалістами 
Київського сервісного центру.

ДП«ГЕА Вестфалія Сепаратор Груп»
01135  Київ,  Україна, вул. Павловська, 29 
Teл./фaкс: +38 044 461 93 55 / 461 93 60      
E-mail:  wsukrain.office@geagroup.com
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Subor Boru San. Ve Tic. A. .(АО «Субор 
Бору Сан. Ве Тидж. А.Ш.») был основан 
в 1996 г. с целью производства стекло-
пластиковых труб для потребителей на 
внутренних и зарубежных рынках. За-
вод Subor, созданный  в партнерстве 
“Yapı Merkezi” (Япы Меркези) и  концер-
ном  “Amiantit Group” (Амиантит Групп), 
на сегодняшний день является ведущим 
производителем стеклопластиковых труб 
(GRP) в мире, освоив производство труб 
диаметром до 4 метров. 

Subor, начал свою историю с одной 
производственной линии в апреле 1997 
года в г.Адапазары. Он  является первым 
предприятием, созданным в Турции, для  
производства и последующей продажи 
стеклопластиковых труб. Одно предпри-
ятие завода с 3-мя производственными 
линиями находится в г.Адапазары в райо-
не Карапюрчек; второе предприятие с 1-й 
производственной линией - в г.Шанлурфа 
в районе Суруч.  С момента основания и 
по настоящее время произведено  свы-
ше 4000 км стеклопластиковых труб. В 
2010 году завод Subor вошел в список  500 
крупнейших промышленных предприя-
тий Турции.

Subor (Cубор) являющая ведущей ком-
панией страны и региона, обладающей 
Системой Менеджмента Качества ISO 
9001, Системой Управления Состояни-
ем Окружающей Среды ISO 14001, Си-
стемой Менеджмента Качества Охраны 

труда и производственной безопасности 
OHSAS 18001.

Subor на протяжение многих лет 
успешно осуществляет экспорт в 30 стран 
на 3-х континентах: в Северную Африку, 
на Балканы, Ближний Восток, Россию и 
Тюркские государства. Subor, осуществля-
ющая производство с лицензией Flowtite, 
с 4-мя производственными линиями и 2 
заводами в г.Шалыурфа и г. Адапазары, 
не имеет себе  равных в производстве сте-
клопластиковых труб в Турции и Европе.

ЗАВОДЫ SUBOR

 

На производстве в  г. Сакарья/р.Кара-
пурчек 12 апреля 1997 года была запуще-
на первая технологическая линия. Вто-
рую линию здесь же запустили в декабре 
1998 года, а в 2009 году запустили и тре-
тью производственную линию. Завод осу-
ществляет производство труб технологи-
ей непрерывной навивки стекловолокна 
диаметром от 300 мм до максимального 
диаметра - 4000 мм, с классом жесткости 
2500-5000-10000 Н/м2 и давлением до 32 
атм.

Производство Subor в  провинции Са-
карья запущено благодаря сочетанию в 
себе местного и иностранного  капитала. 
Учредителями являются  50% Yapı Merkezi 
(Япы Меркези) и 50% “Amiantit Group (кон-
церн Амиантит). 

SUBOR
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Наряду со стандартным производ-
ством завод обладает инфраструктурой, 
которая позволяет производить трубы 
для специальных установок с нестандарт-
ными характеристиками по желанию за-
казчика.   

 
SUBOR GAP

 

Сооружения в р. Суруч/г. Шанлурфа 
были основаны в июле 2000 года, как 
второй завод Subor и ее третья производ-
ственная линия. На предприятии    про-
изводство труб выполняется по техноло-
гии Flowtite, диаметр труб 300-2500 мм, с 
классом жесткости 2500-5000-10000 Н/
м2 и давлением до 32 атм.

Завод Subor GAP (Субор ГАП) владе-
ет партнерством 80% «SUBOR»(СУБОР) и 
20% «Fernas»(Фернас)

Наряду со стандартным производ-
ством завод обладает инфраструктурой, 
которая позволяет производить трубы 
для специальных установок с нестандарт-
ными характеристиками по желанию за-
казчика.  

 
Трубы GRP

Основными компонентами для  про-
изводства стеклопластиковых труб (GRP) 
являются:

- полиэфирная смола, 
- стекловолокно,
- кварцевый песок.
В рамках различных производствен-

ных технологий, в производстве стекло-

пластиковых труб (GRP),  технология 
непрерывной навивки волокна, приме-
няемая Subor, принимая во внимание ка-
чество, скорость и экономию, является 
самой передовой технологией. 

 Subor производит стеклопластиковые 
трубы (GRP) следующих параметров:

 диаметрами от 300 до 4000 мм, • 
стандартными классами жесткости • 
2500 – 5000- 10000 Н/м2,
давлением от 1 до 32 атм,• 
стандартная длина для удобства транс-• 
портировки -12 метров, по желанию 
клиента изготавливаются  трубы лю-
бой длины.
   

Эксплуатационный срок службы 
минимум 50 лет... 

Производство осуществляется из кор-
розионностойких неметаллических мате-
риалов. Поскольку о коррозии не может 
быть и речи, то отсутствует и необходи-
мость в катодной защите и дополнитель-
ных изолирующих материалах. Поэтому 
нет никаких трудностей и расходов в экс-
плуатации.

Малый вес.
Составляет 1/10 массы бетонной тру-

бы и 1/4 массы стальной трубы. Посколь-
ку данные трубы могут перевозиться 
будучи вложенными друг в друга (теле-
скопирование), это обеспечивает значи-
тельную экономию при транспортировке. 
Не требуют дорогостоящего монтажного 
оборудования. Монтаж труб осуществля-
ется легко и быстро. 
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Превосходные гидравлические ха-
рактеристики.

Коэффициент гладкости поверхности 
Hazen – Williams составляет C=150. Ма-
лые потери на трение  требуют меньшей 
энергии. По сравнению с металлически-
ми и бетонными трубами, стеклопласти-
ковые трубы при меньшем диаметре обе-
спечивают одинаковую скорость потока.  
Не покрываются известью и не допуска-
ют на внутренней поверхности осадкоо-
бразования.

  

Обслуживание в любой среде...
Монтаж трубопроводов производится:
- надземным способом,  
- подземным способом,
- подводным способом. 
Благодаря высококачественным  мно-

гоярусным резиновым уплотнениям обе-
спечивается абсолютная герметичность 
трубопровода. Обладает свойством рас-
тяжения,  успешно  применяется в зонах 
высокой сейсмичности. 

При реконструкции  старых  трубопро-
водов, стеклопластиковые трубы могут 
быть смонтированы внутри существую-
щих труб методом санации. Легкость мон-
тажа позволяет производить санацию без 
отключения потока. Стеклопластиковые 
трубы (GRP) SUBOR являются экологиче-
ски чистыми. 

СОЕДИНЕНИЕ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ  ТРУБ       

Соединительные муфты, изготавли-
ваемые из стеклопластиковых труб, обра-
батываются в машинах с алмазным на-

конечником и оснащены проточками для 
резиновых прокладок и уплотнений. 

ПРОИЗВОДСТВО ФИТИНГОВ – 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБЫ 

SUBOR, осуществляет производство  
любых соединительных элементов, при-
меняемых для монтажа стеклопластико-
вых трубопроводов, таких как переход-
ники, отводы, сгоны, фланцы и другие. 
Наряду с этим, клиентам предоставляют-
ся специальные детали fitting-spool, ди-
зайн которых был создан в соответствие 
с их требованиями. 

В производстве фитингов трубы, вы-
резанные в заданной форме и при же-
лаемом угле, соединяются друг с другом 
методом ручного производства. Проце-
дура ручного производства выполняется 
путем присоединения стекловолоконного 
мата, стеклоткани и стекловолоконных 
многослойных материалов при помощи 
полиэфирной смолы. 

 Еще одно преимущество труб SUBOR  
- это производство в широком спектре 
как стандартных, так и нестандартных 
фитингов. Выполнение на трубе ребра, 
применение lug(ручки), обеспечивающие 
простоту и удобство при монтаже под во-
дой, могут быть приведены в качестве 
примеров для этих нестандартных фи-
тингов.
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ В КОММУНАЛЬНОМ СЕКТОРЕ: СИТУАЦИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Маслак В. Н. - Президент  Украинской Ассоциации предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология»

ООО «Лугансквода», г. Луганск, Украина

Рассмотрена  ситуация, которая сложилась в настоящее время в Украине с обеспече-
нием населения доброкачественной питьевой водой.
 

ВОДОПОСТАЧАННЯ У КОМУНАЛЬНОМУ СЕКТОРІ: СИТУАЦІЯ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маслак В. Н. - Президент  Української Асоціації підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

ТОВ «Луганськвода», м. Луганськ, Україна

Розглянута ситуація, яка склалася у теперішній час в Україні з забезпеченням насе-
лення доброякісною питною водою.

Как когда-то сказал  Бенджамин Франклин «Пользу воды мы понимаем, когда коло-
дец пересыхает».

Каждый здравомыслящий человек  понимает «Вода – это жизнь». Ведь существова-
ние всех форм жизни  на земле непосредственно связано с потреблением воды. Также 
вода является важней субстанцией, широко  используемой в большинстве  технологи-
ческих процессов.

В настоящее время в Украине  ситуация  с обеспечением населения доброкачествен-
ной питьевой водой остается напряженной. Основным критерием качества питьевой 
воды  -  является ее влияние на здоровье человека. Безвредность воды обеспечивается 
отсутствием в ней токсичных и вредных для здоровья примесей антропогенного и тех-
ногенного происхождения.

Одной из причин неудовлетворительного качества питьевой воды является массив-
ное загрязнение поверхностных водоемов - основных источников питьевого водоснаб-
жения в связи со сбросами в них в больших количествах неочищенных и недостаточно 
очищенных промышленных, хозяйственно-бытовых и сельскохозяйственных сточных 
вод, ливневых и талых вод с полей, территорий сел и городов.

Аналогичная ситуация с подземными источниками водоснабжения,  которые зача-
стую расположены в зонах со значительной техногенной нагрузкой и  эксплуатируют-
ся  на протяжении значительного периода,  что  неизбежно приводит к ухудшению по-
казателей качества.

Так же существенную негативную роль в обеспечении  потребителей питьевой водой 
играет подача ее по графику.  В настоящий момент более  100 населенных пунктов в 
Украине получают воду по графику. Порядка  260-ти населенных пунктов обеспечива-
ются водой, которая по отдельным показателям имеет отклонения от  требований дей-
ствующего стандарта и подается по временным разрешениям. Более 1200 населенных 
пунктов потребляют привозную воду.

Наиболее напряженное состояние относительно качества питьевой воды наблюдает-
ся в городах АР Крым, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, 
Киевской, Луганской, Полтавской, Черниговской и Хмельницкой областей.

Накопленные за последние годы данные свидетельствуют о практически повсе-
местном ухудшении санитарно-технического состояния распределительных водопро-
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водных сетей и возможности в связи с этим вторичного загрязнения в них питьевой 
воды.

До 40 процентов питьевой воды в Украине теряется из-за изношенности сетей водо-
снабжения, что является значительно большим показателем, чем в Европе.

Приведенная краткая картина  состояния системы водоснабжения и качества пи-
тьевой воды не вызывает сомнения в необходимости усовершенствования традицион-
ных технологий водоподготовки, активизации работы по замене  изношенных водо-
проводных сетей с использованием современных высокотехнологичных материалов, 
постоянной работы по соблюдению технологических регламентов работы сооружений 
водопроводно-канализационного хозяйства.

О перспективах внедрения  новых технологий хочу рассказать на примере ООО «Лу-
гансквода», генеральным директором которого я  являюсь в настоящий момент.

Предприятие ООО «Лугансквода»  работает в сфере оказания услуг водоснабжения 
и водоотведения с 1 августа  2008 г. в соответствии с договором о концессии заклю-
ченным между Луганским областным советом  как собственником комплекса гидротех-
нических сооружений Луганской области и концессионером – компанией «Российские 
объединенные системы водоканал» Российская федерация.

Данная форма сотрудничества, когда огромный комплекс гидротехнических соору-
жений, а это 7,5 тыс.км водопроводных и 1,7 тыс. км канализационных сетей,  720 
объектов (насосные и канализационные станции, открытые и подземные водозаборы, 
очистные сооружения питьевой воды и канализации обеспечивающее услугами 166 
населенных пунктов общей численностью более 1,05 млн. чел. и  более 7,0 тыс. пред-
приятий) передан в концессию,  в 2008 году была пилотным проектом привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Для сведения, Луганская область занимает одно из первых мест в Украине по охвату 
населенных пунктов и населения централизованным водоснабжением.  Так сложилось 
исторически, исходя из ее географического расположения и наличия полезных иско-
паемых.

Будучи одним из маловодных регионов, где на душу населения приходится в 2,5 раза 
меньше воды, чем на других территориях, мы имеем самую разветвленную сеть водо-
снабжения и водоотведения общей протяженностью более 16 тысяч километров. 

Бурное развитие промышленности требовало все больше рабочих рук и воды. Чем 
больше строилось шахт, тем больше «подрезались» и без того скудные ручьи и водонос-
ные горизонты, а сбросы от фабрик и заводов (шахт) загрязняли все «оставшиеся в жи-
вых» поверхностные водные источники. Чтобы не допустить кризиса водоснабжения 
существовала вынужденная необходимость строить крупные магистральные водопро-
водные системы, которые могли перебрасывать воду из тех районов области где она 
есть, в те районы где она нужна.

По пути прокладки магистральных водоводов к ним подключались практически все 
населенные пункты (города и села), где была проблема с водой. Поэтому строительство 
крупных межрайонных систем водоснабжения с переброской воды на большие рас-
стояния – до 200 км и подъемом воды на высоту до 340 м – это вынужденная, но по 
тем временам технически грамотная и обоснованная мера. Другого варианта просто 
не было. Таким образом, мы получили самую разветвленную систему водоснабжения 
(соответственно и водоотведения). 

Другой характерной  особенностью водоснабжения Луганской  области  является, 
тот факт, что если  по всей Украине 80% воды на хозяйственно-питьевые нужды до-
бываются из открытых водоемов (реки, озера и т.д.) и только 20% из скважин, а  по Лу-
ганской области все с точностью до наоборот - 80% потребляемой воды добывается из 
артезианских скважин и только 20% из открытых водоемов (Яновская фильтровальная 
станция в  г. Красный Луч и Западная фильтровальная станция на р. Северский До-
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нец.). 
Переход на  систему рыночных отношений,  а рыночные отношения, как известно, 

требуют чтобы цена на товар покрывала все затраты на его производство плюс при-
быль, которая позволяет развиваться, показал что система водоснабжения в таком 
состоянии как она была, не рентабельна. Высокая  цена энергоносителей,  большие 
расстояния переброски воды требуют соответствующих затрат, а сильно изношенные 
основные фонды требуют обновления, т.к. потери в сетях почти в два раза превышают 
допустимые нормативы. 

Начав работу по эксплуатации системы водоснабжения области предприятие стол-
кнулось с рядом проблем, которые необходимо было решать,  а это:

1. Разбалансированность системы водоснабжения, когда вопреки законам гидравли-
ки на протяжении длительного времени, выполнялись подключения к магистральным 
водоводам, подбор  и замена насосных агрегатов выполнялся без необходимых  обосно-
ваний и расчетов параметров. В результате такого управления некоторые населенные 
пункты уже привыкли к графикам подачи воды  по 2 часа в сутки на каждый третий 
день, или 4 часа через день и т.д.

2 Отсутствие достоверного учета объемов как добываемой воды так и объемов пода-
ваемой воды в конечную точку – потребителю.

3. Значительный износ систем водоснабжения и водоотведения
4. Наличие водопроводных сетей находящихся на балансе местных органов власти, 

предприятий или вообще бесхозных, по которым ООО «Лугансквода»  вынуждено  по-
давать воду потребителям.

5 Отсутствие у большей части потребителей технической документации  на водо-
проводные вводы, и как следствие наличие несанкционированных подключений («ле-
вых врезок»), отсутствия отключающей запорной арматуры в точке подключения и как 
следствие хищения воды.

После изучения были выработаны первоочередные меры стабилизации  ситуации с 
водоснабжением, а именно:

-  Приведение в соответствие с требованиями гидравлических расчетов режимов ра-
боты насосных станций, путем замены,  перемещения или приведения к необходимым 
параметрам установленного  насосного оборудования.

За 2 года работы было перемещено и введено в эксплуатацию  69 единиц насосно-
го оборудования ранее нерационально использовавшегося в связи с несоответствием  
технологических параметров, выполнена модернизация 40 единиц насосных агрега-
тов  за счет подрезки рабочих колес для снижения избыточного давления, приобретено  
и смонтировано 122 единицы нового, импортного энергосберегающего насосного обо-
рудования.  

- Переход от обеззараживания воды жидким хлором, который создает потенциаль-
ную угрозу  населению к безопасному гипохлориту натрия. На 8 объектах предприятия 
установлены системы дозирования гипохлорита натрия, что позволило снять статус 
потенциально-опасного объекта. 

- Организация зон РИО (районно-измерительных областей) позволяющих обеспечи-
вать ежечасный мониторинг  за объемами подаваемой и реализуемой воды на опреде-
ленную территорию, а также контролировать давление в диктующих точках с помощью 
установленных регуляторов давления и оперативно выявлять возникающие утечки и 
своевременно их ликвидировать. Создание таких областей проводится  на основе раз-
работок  и с применением  технологий  снижения потерь воды разработанных Всемир-
ной водной ассоциацией.

- Ведется работа по обнаружению  скрытых утечек из трубопроводов с помощью двух 
приобретенных современных полнокомплектных лабораторий по поиску скрытых уте-
чек фирм «ЭНИГМА», «ФОКУС 2» «ПРИМАЕР». Учитывая резко пересеченный рельеф 
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местности Донецкого кряжа, а также наличие горных подработок, данные лаборато-
рии оказывают реальную  помощь в обнаружении скрытых утечек без выхода на по-
верхность. 

- Развитие местных источников водоснабжения с применением новых высокотехно-
логичных  методов очистки воды, в частности с применением фильтров фирмы «КАЛИ-
ГАН» Италия. В настоящий момент выполнен пусковой комплекс новой фильтроваль-
ной станции производительностью 20,0 тыс.м3/сутки, что позволит снизить объем 
воды подаваемой на расстояние более 150 км по системе магистральных водоводов из 
центральной части области в южную ее часть – городам Антрацит, Красный Луч.

- Установка коллективных систем доочистки питьевой воды до требований стандар-
тов,  применение которых позволит обеспечивать население, а в первую очередь дет-
ские дошкольные и школьные учреждения, объекты здравоохранения и социальной 
сферы качественной питьевой водой. Разработана проектно-сметная документация на 
строительство 13 таких установок. 

- Начата работа по санации  изношенных участков магистральных водоводов мето-
дом нанесения полимерного покрытия на внутреннюю часть трубопровода. Для этих 
целей в 2009 году приобретена  установка фирмы «Коверкат» производства Англия. За-
куплены все необходимые  вспомогательные установки а также материал для санации. 
В настоящий момент данная установка не имеет аналогов в Украине

- Ведется активная работа по изучению  возможностей переработки осадка скопив-
шихся на очистных сооружениях канализации. В настоящий момент   площадь иловых 
полей составляет 22,3 га., на которых размещено сырого осадка 122 тыс. м3 и сухого, 
подлежащего удалению в количестве – 35,3 тыс. м3. 

С  целью соблюдения  природоохранного законодательства и проблемы  утилизации 
осадков на предприятии  проводятся  работы по  изучению физико-химического соста-
ва обезвоженных осадков очистных сооружений, а также применение осадка в разных 
сферах.  Пример продуктивного взаимодействия учёных и производственников по-
казывает более чем двухлетнее сотрудничество Луганского Национального Аграрного 
университета (ЛНАУ) и ООО «Лугансквода».

Экспериментальное получение биогумуса из осадка очистных сооружений  с помо-
щью дождевого червя «Старатель» с 2008 года с использованием технологии «ГРИН-
ПИКъ» (вермикомпостирования) и проведение работ на территории площадки Вергун-
ских  сооружений биологической очистки г. Луганска. Получен протокол исследования 
биогумуса по биологической  оценке (удобрительной ценности почв) из Харковского 
Национального научного института агрохимии и почвоведения им.А.Н.Соколовского. 
Результаты анализа позволяют использовать его в качестве органического удобрения.  
Полученные результаты были  направлены в Институт гигиены и медицинской эколо-
гии им. Морзеева в г.Киев для проведения гос.определения и регистрации органиче-
ского удобрения биогумуса «Екочудо» марки «Д» и получены  положительные результаты 
работы. Новое удобрение назвали «Биогумус «Экочудо» марки Д. На основании прове-
дённых исследований специалисты уверенно заявляют, что после применения их удо-
брения урожай увеличивается в полтора-два раза, а сроки созревания растений сокра-
щаются на 1-2 недели. Оно и не удивительно, ведь в нём есть и питательные вещества, 
и микроэлементы.

ООО «Лугансквода» совместно с кафедрой автомобильных дорог и аэродромов Лу-
ганского Национального Аграрного Университета, осуществили пилотный проект по 
использованию осадков сточных вод (ОСВ) при строительстве автомобильных дорог.

Ежегодно в Украине используется около 4 кубических километров воды из них 3,5 ку-
бических километра воды затем проходит через очистные сооружения. В последствии 
1-2% объема от очищенных вод остается на очистных сооружениях в виде осадка. Это 
огромное количество, особенно если учесть, что осадки эти накапливаются. Многоме-
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сячные исследования привели  к выводу, что после обжига лучше всего использовать 
эти отходы в дорожном строительстве, где как раз-то и используются добавки тяже-
лых металлов для связывания элементов. Низкое качество украинских дорог во многом 
связано с тем, что в Украине асфальтобетон,  зачастую используется без добавлений 
минерального порошка, потому что цена на него слишком высока. Вот его-то и могут 
заменить обожженные осадки. 

Так, в Антрацитовском департаменте ООО «Лугансквода» был положен участок ас-
фальтобетонной дороги с использованием  добавок порошка, полученного в результате 
очистки сточных вод. Дорогу протяженностью 200 метров и шириной 5,2 м проложили 
от центральной автодороги шахты «Центральной» города Антрацита до базы управле-
ния Антрацитовского департамента. В асфальтобетон  была добавлена  одна тонна  по-
рошка. 

Также рассматриваются альтернативные варианты  для получения  биогаза, эл. 
энергии и биотоплива. В процессе заключение договора о сотрудничестве с Институ-
том им.Даля и Корпорацией «Солнечный Альянс» г.Киев. 

Налаживается взаимовыгодное сотрудничество с «Восточноукраинской экологиче-
ской компанией». Целью сотрудничества стороны определили объединенные усилия 
для достижения поставленных целее в вопросе  переработке осадка сточных вод для 
получения мазута и как результат получение теплоносителей и энергоносителей на  
площадке очистных сооружений  № 7 г. Стаханова. 

Этой же компанией   рассматривается вопрос по установке опытного оборудования  
по переработке осадка на сооружениях биологической очисти  г. Луганска.

Выполнение всех перечисленных  мероприятий, являются ли они новыми техно-
логиями, или хорошо забытыми старыми было бы не возможно без устойчивой  фи-
нансовой поддержки, которую оказывает  в соответствии с концессионным договором 
концессионер, а также на основании принятого закона «О частно-государственном 
партнерстве»  правительства Украины.

Давно известна простая истина – в единстве сила. Поэтому считаю, что проведение 
подобных форумов, на которых можно обменяться опытом, пообщаться  со специали-
стами из других регионов, обсудить существующие проблемы и перспективные разра-
ботки нормативно правовых актов и законов.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ 
КОМПЛЕКСНОЇ ГЛИБОКОЇ ОЧИСТКИ КОМУНАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД 

ВІД ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, 
СПОЛУК АЗОТУ І ФОСФОРУ

Осадчий В.Ф., Яременко Л.В, Осадчий О.В.
ТОВ «ТЕКОС Лтд», Київ, Україна

Шкінь О.М. 
КП «Чернігівводоканал», Чернігів, Україна

Наведені результати обстеження та аналізу ефективності впровадження в прак-
тику очистки комунальних стічних вод сучасних технологій комплексної біоочистки 
стоків від органічних забруднюючих речовин та сполук азоту і фосфору.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
КОМПЛЕКСНОЙ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ 

ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ,
СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ФОСФОРА

Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В.
ООО «ТЭКОС Лтд», Киев, Украина

Шкинь А.М.
КП «Черниговводоканал», Чернигов, Украина

Приведены результаты обследования и анализа эффективности внедрения в практику 
очистки коммунальных сточных вод современных технологий биологической очистки 
стоковот органических загрязняющих веществ, соединений азота и фосфора.

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGIES FOR 
MUNICIPAL WASTE WATER COMLEX DEEP TREATMENT WITH ORGANIC 

CONTAMINATS, NITROGEN AND PHOSPHOR REMOVAL
OsadchyV.F., YaremenkoL.V., OsadchyO.V.

Limited liability company `TEKOS Ltd`, Kyiv, Ukraine
Shkin` A.M.

Municipal enterprise `Chernigovvodokanal`, Chernigov, Ukraine

 Investigation and analysis results of modern technologies implementation effectiveness 
for municipal waste water biological treatment with organic contaminants, nitrogen and 
phosphor removal are presented in this report.

На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах глобальних змін господарської 
діяльності людини, відбулися і продовжують відбуватися суттєві зміни складу та харак-
теру забрудненості господарсько-побутових стічних вод. 

Так, в міських стічних водах збільшується вміст речовин техногенного характеру, що 
відносяться до категорії ксенобіотиків, збільшується також вміст сполук азоту та фос-
фору, концентрація яких значно перевищує необхідні стехіометричні співвідношення.

Сукупність цих факторів виявляє негативний вплив на стан, різновид та 
життєдіяльність мікробних біоценозів, що заселюють споруди біологічної очистки.

Існуючі традиційні біотехнології в цих умовах не здатні забезпечити сталість та 
надійність перебігу процесів біодеструкції забруднюючих речовин стічних вод і, 
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відповідно,  досягнення нових, більш жорстких нормативів очистки стоків як від 
органічних забруднень, так і від сполук азоту і фосфору. 

Для комплексного вирішення проблеми глибокої очистки стічних вод від органічних 
забруднюючих речовин, а також від сполук азоту і фосфору в світовій практиці розро-
блено та апробовано декілька  основоположних технологічних прийомів, що базуються 
на комбінації аеробних та анаеробних умов перебігу процесів біологічної деструкції за-
бруднень, це:

технологія SBR;• 
технологія послідовного чергування анаеробної, аноксидної та аеробної зон • 
біологічної очистки (технологія каскадної нітри-денітрифікації);
технологія концентрування біомаси шляхом комбінації в реакторах біоочистки за-• 
вислих та іммобілізованих форм мікроорганізмів та/або за допомогою спеціальних 
мембран.
Технологія  SBR передбачає послідовне проведення в одному реакторі в періодич-

ному режимі його функціонування  процесів аеробної обробки, анаеробної обробки та 
мулорозподілу.

На стадії аеробної обробки стічних вод в процесі життєдіяльності аеробних гетеро-
трофних культур мікроорганізмів здійснюється конверсія органічних сполук з отриман-
ням на кінцевому етапі діоксиду   вуглецю, води та надлишкової біомаси. Ефективність 
видалення біогенних елементів визначається співвідношенням БСК20:N:Р (100:5:1). В 
умовах достатнього віку активного мулу, достатньої концентрації розчинного кисню та 
низьких навантаженнях субстрату на біомасу аеробні бактерії – нітрифікатори, авто-
трофи здійснюють перетворення амонійного азоту в нітратний.

На стадії анаеробної обробки стічних вод виключається подача кисню і в реакторі 
відбуваються наступні процеси:

процес денітрифікації, що  здійснюється за допомогою денітрифікуючих гетеротроф-• 
них бактерій, і при необхідності, в разі недостатньої кількості в стоках органічних за-
бруднень, в стічну воду додають метанол;
поглиблення процесів біодеструкції залишкових органічних забруднень;• 
частковий перебіг процесів дефосфатації.• 
Як відомо, фосфор в стічних водах може знаходитись в таких видах: в складі 

органічних сполук («органічний» фосфор), поліфосфатів або ортофосфатів. 
В процесі біологічної очистки перші два види трансформуються  в ортофосфати. Не-

велика частина ортофосфатів може бути поглинена мікроорганізмами при їх зростанні.
Звичайний вміст фосфору в надлишковому активному мулі складає 1-1,5%, що 
відповідає 20-30% ефекту видалення фосфору із господарчо-побутових стічних вод.

В процесах біологічного видалення фосфору (біологічна дефосфатація) 
використовується здатність деяких бактерій створювати насичені  енергією 
фосфорутримуючі сполуки. Для накопичення в активному мулі фосфоракумулюючих 
бактерій, або  Біо-Р бактерій, необхідна наявність в біосистемі анаеробних зон, де Біо-Р 
бактерії мають переваги  перед іншими видами мікроорганізмів завдяки їх здатності 
абсорбувати органічні сполуки, використовуючи  енергію Р- утримуючих сполук.

Таким чином, принцип  біологічної дефосфатації  полягає в створенні умов для  роз-
витку в біомасі фосфоракумулюючих або простіше «фосфорних» бактерій (Р-бактерій).  
Для цього в системі біологічної очистки створюють анаеробні та аеробні зони, які по-
чергово проходить активний мул.

Завдяки фосфоракумулюючим бактеріям, концентрація фосфору в активному мулі 
збільшується до 3-5%, що відповідає 60 – 90%  ефекту видалення фосфору із господарчо-
побутових стічних вод.

Згідно останнім уявленням відносно механізмів дефосфатації [1], в аеробних умовах 
фосфорні  бактерії поглинають із стічної рідини багато фосфору у вигляді поліфосфатів 
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і ортофосфатів. В своїх клітинах вони накопичують фосфор в кількості до 20%  від сухої 
речовини біомаси. Фосфор відкладається в клітинах у вигляді гранул поліфосфатів, які 
правлять за джерело енергії.  Енергія виділяється при гідролізі клітинних поліфосфатів 
до ортофосфатів. Ця енергія використовується фосфорними бактеріями в анаероб-
них умовах для споживання летючих жирних кислот (ЛЖК) і синтезу із них полі-b-
гідроксібутирата (РНВ). В аеробних умовах РНВ використовується на синтез біомаси, 
тобто йде ріст та розмноження фосфорних бактерій. Паралельно знов відбувається 
споживання із води фосфатів, із яких синтезуються поліфосфати, що запасаються в 
клітинах фосфорних бактерій.

Таким чином, питання біологічної дефосфатації – це питання трансформації фос-
форутримуючих сполук усередину бактеріальної клітини, із подальшим виводом 
надлишкової біомаси із системи, так як на відміну від азоту фосфор може бути видале-
ний із стічних вод тільки разом із активним мулом. 

ЛЖК, які є джерелом харчування для фосфорних бактерій, утворюються в стічних 
водах в процесі анаеробного кислотного бродіння органічних сполук. Швидкість про-
цесу утворення ЛЖК в анаеробних умовах значно нижче швидкості їх споживання 
фосфорними бактеріями, що обумовлює необхідність утворення  значних об’ємів анае-
робних зон в системі біологічної очистки для забезпечення достатньої кількості фос-
форних бактерій.

В реакторах SBR співвідношення зон аеробної і анаеробної не витримується, так 
як всі процеси протікають в одному об’ємі і утворення аеробних і анаеробних умов 
відбувається за рахунок циклічної подачі кисню повітря в реактор.

Застосування даної технології доцільно лише для особливих умов і лише для станцій 
малої потужності, тому що технологія  SBR є ресурсовитратною і потребує складної си-
стеми управління. Так, щоб забезпечити безперервність процесів очистки, необхідна 
n – на кількість паралельно працюючих реакторів із складними системами переклю-
чення. Крім того, циклічно-змінні кисневі умови в реакторі негативно впливають на 
життєдіяльність мікроорганізмів  і, у зв’язку з адаптаційним фактором, гальмують 
швидкість біохімічних реакцій, що, відповідно, призводить до збільшення часу обробки 
стічних вод та об’ємів очисних споруд. 

 Технологія каскадної нітри-денітрифікації базується на принципах послідовного 
чергування анаеробних та аеробних умов в спеціально відокремлених зонах споруд 
біологічної очистки.

В загальному вигляді трансформація і процес видалення азоту із стічних вод протікає 
в декілька стадій. Перша стадія – утворення іона амонію із органічних азотутримую-
чих сполук (амоніфікація). Амоніфікацію здійснюють ферменти, що їх продукують 
мікроорганізми. Азот використовується для росту мікроорганізмів і, таким чином, части-
на неорганічного азоту трансформується в заново утворювані бактеріальні клітини.

В умовах невеликих субстратних навантажень на активний мул, його достатньо ве-
ликого віку і оптимальних температурних показників стічних вод, відбувається стійке 
накопичення нітрифікуючих бактерій і амонійний азот окислюється спочатку до 
нітритного, а потім – нітратного азоту.

Процес нітрифікації здійснюється вельми обмеженою кількістю видів мікроорганізмів 
і відбувається у дві стадії. 

Більшість бактерій-нітрифікантів є облігатними аеробними мікроорганізмами, 
автотрофами і це означає, що вони потребують кисень, так як отримують енергію за 
рахунок окислювально-відновлювальних реакцій. Даний тип бактерій використовує 
неорганічний вуглець, як єдине джерело вуглеводів. 

В загальному вигляді рівняння окислення амонійного азоту має наступний вид:   
NH4

+ + 2O2
->NO3

- + H2O + H+.  Перетворення амонійного азоту в нітритний здійснюється 
бактеріями виду Nitrosomonas, а нітритного в нітратний – Nitrobacter.
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На відміну від деструкції органічних сполук, продукти нітрифікації не є безпечними. 
Нітрати – біогенний елемент, який може стимулювати процес евтрифікації водоймищ, а 
також призводить до зниження рН, так як в процесі нітрифікації утворюється кислота 
(Н+).

Енергетичний коефіцієнт при нітрифікації є невеликим, що в свою чергу обумовлює 
низьку питому швидкість росту автотрофних мікроорганізмів (нітрифікаторів). Через 
це для здійснення сталого процесу нітрифікації необхідно підтримувати високий вік 
мулу в біосистемі і обмежити субстратні органічні навантаження.

На швидкість процесу нітрифікації значною мірою впливають також температурний 
режим та концентрація розчиненого кисню. В той же час збільшення концентрації роз-
чиненого кисню в стічній воді більш ніж 1,5 – 2,0 мг/л технологічного ефекту не дає, але 
збільшує експлуатаційні витрати.

Отриманий в процесі нітрифікації азот нітратний може бути перетворений в вільний 
азот (газ), який при аерації видаляється в атмосферу.

Під денітрифікацією мається на увазі мікробіологічна редукція NO3 та NO2 через 
проміжні продукти реакції (NO та N2О) до газоподібного азоту N2:

2 NO3
- + 2 Н+ -»  N2 + 2,5 O2 + Н2O

Даний процес є аналогом аеробної деструкції органічних сполук, тільки кисень 
замінюється нітратом. Тобто, утворений азот нітратний може використовуватися  для 
окислення органічних сполук.

Більшість аеробних бактерій здатні здійснювати ці два процеси. Бактерії-
денітрифіканти є гетеротрофними організмами, які в якості джерела вуглецю здатні 
використовувати широкий спектр органічних сполук. 

Для того, щоб процес денітрифікації проходив задовільно концентрація розчинного 
кисню в стічних водах повинна бути низькою і, натомість, присутня достатня кількість 
органічних сполук.

Помічено, що швидкість  денітрифікації при використанні метанолу або ацетату в 
якості джерела вуглецю вище, ніж при використанні для цієї ж мети органічних забруд-
нюючих сполук стічних вод, і також значно вища ніж при використанні вуглецю, що 
знаходиться  усередині бактеріальної клітини (ендогенне дихання).

При виборі джерела вуглецю, необхідного для здійснення процесу денітрифікації, 
беруть до уваги його ціну, особливості прийнятої технології та її конструктивне 
вирішення. 

Слід зауважити, що умови ефективного видалення азоту не співпадають з оптималь-
ними умовами видалення фосфору.

Принциповим є той факт, що кожний із основних процесів очищення стічних вод 
(окислення органічних сполук, амонію, денітрифікація, дефосфотація), здійснюються 
специфічною групою мікроорганізмів в строго визначених умовах (табл. 1).

Таблиця 1  
Основні властивості мікроорганізмів та умови, необхідні для очищення стічних вод 

від трьох основних груп забруднювачів
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Зважуючи на це зрозуміло, що комплексна технологічна оптимізація цих процесів та 
їх раціональне інженерне вирішення є достатньо складним завданням.

Переваги методу каскадної нітри-денітрифікації наступні:
можливість застосовувати на каналізаційних очисних спорудах різної потужності;• 
можливість здійснювати ефективну комплексну біологічну очистку стічних вод від • 
органічних забруднюючих речовин, сполук азоту і фосфору (при необхідності до-
тримання жорстких умов щодо залишкової концентрації фосфатів в очищеній воді 
передбачається додавання реагентів);
скорочення на 15 – 20% надлишкового активного мулу за рахунок проведення • 
процесів біодеструкції органічних забруднень в анаеробних умовах.
Достатньо широке впровадження методу каскадної нітри-денітрифікації в таких 

країнах як Германія, Данія та досвід використання цієї технології в Росії і Україні виявили 
ряд суттєвих недоліків методу каскадної нітри-денітрифікації (обстеження ефективності 
застосування технології нітри-денітрифікації на очисних спорудах міст Берлін, Бранден-
бург, Шёнфельд, Запоріжжя тощо,були проведені фахівцями ТОВ «ТЕКОС Лтд»).

Так, для здійснення комплексної очистки стічних вод від органічних забруднень і 
сполук азоту і фосфору за методом каскадної нітри-денітрифікації, необхідно в рамках 
однієї споруди поєднувати протилежні параметри для двох груп технологічних харак-
теристик, а саме:

аеробні та безкисневі умови в різних ділянках споруд;• 
строго витримувати аеробний вік мулу у вузькому діапазоні значень 7-10 діб.• 
У результаті  нестаціонарності в реальних умовах вхідних навантажень (гідравлічних 

і субстратних) на споруди біологічної очистки, технологія каскадної нітри-
денітрифікації виявляє ознаки нестабільності, «примхливості» і потребує високого сту-
пеню автоматизації, комп’ютеризації, оснащеності приборами технологічного контро-
лю, а також високої культури експлуатації, щоб постійно балансувати у дуже вузьких 
рамках технологічних умов. 

Ще одним негативним явищем, притаманним технології нітри-денітрифікації і 
обумовленим різкими змінами умов життєдіяльності бактерій (кисневими і субстрат-
ними), є утворення на поверхні вторинних відстійників корки з відмерлих часточок 
анаеробного активного мулу [рис. 1], що супроводжується вторинним забрудненням 
очищеної води і потребує по-перше, суттєвого збільшення об’ємів споруд вторинного 
відстоювання (при максимальному притоці час відстоювання складає 3,5-4 години, 
при мінімальному – 6-8 годин) і, по-друге, повного їх переобладнання, пов’язаного із 
значними ресурсовитратами.

Так, вторинні відстійники обладнуються  складною шнековою системою збору і 
відводу поверхневої мулової корки, а також обладнуються матеріаломісткою, розгалу-
женою, затопленою трубчастою системою відбору відстояної води (рис. 2).

Явища масового спливання денітрифікованого  активного мулу спостерігається та-
кож в анаеробних і безкисневих зонах біореакторів (рис.3 ).

На рис. 4.  наведений вигляд аеробної зони, що в аеротенку розташовується за анае-
робною та аноксичною зонами. 

Так, в процесі експлуатації на поверхні аеробної зони аеротенків постійно 
утворюється шар піни та шар відмерлого анаеробного мулу, що подалі спливає у вто-
ринних відстійниках. 

Більше ніж дворічне функціонування нових каналізаційних споруд каскадної нітри-
денітрифікації в м. Якутськ (Росія) та м. Тараз (Казахстан), запроектованих та побудо-
ваних за німецькою технологією, виявили всі вищезазначені її недоліки та складність 
експлуатації [2].

Утворюваний в анаеробній зоні шар піни та осад, що спливає й підсихає на поверхні, 
ускладнюють роботу споруд біологічної очистки. 
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Періодично корка руйнується струменем води, що подається із шлангу під тиском 2 
– 2,5 атм.  Потужність згадуваних очисних споруд  - 90000 м3/добу. 

 Згідно світового досвіду, при застосуванні технології нітри-денітрифікації витра-
ти часу на здійснення  процесів комплексної очистки стічних вод збільшуються в 1,5 
- 2 рази порівняно з прийомом іммобілізації біоценозу, що призводить, відповідно, до 
збільшення в 1,5 – 2 рази об’ємів споруд біологічної очистки.

Крім того, при реалізації технології нітри-денітрифікації, зростають також на 20 – 
30% енерговитрати, пов’язані з необхідністю облаштування 2-4 додаткових контурів 
рециркуляції специфічних мулів із зон денітрифікації, аноксичної та нітрифікації.

Ефективність очищення комунальних стічних вод за методом каскадної нітри-
денітрифікації на очисних спорудах м. Шёнфельд (Німеччина), які включають: 
решітки (6 мм),  аерованіпіскоуловлювачі,  горизонтальні первинні відстійники,  нітри-

Рис.1.  Технологія каскадної нітри-
денітрифікації. Шнекова система збору 
поверхневої мулової корки у вторинних 
відстійниках. (м. Шёнфельд, Германія)

Рис. 3. Технологія каскадної нітри-
денітрифікації.  Щільна корка мулу в 

анаеробній зоні денітрифікації. 
(м. Шёнфельд, Германія)

Рис. 4. Технологія каскадної нітри-
денітрифікації.  Шар піни та відмерлого ана-

еробного  мулу в аеробній зоні нітрифікації 
(м. Берлін, Вайсмансдорф)

Рис. 2. Технологія каскадної нітри-
денітрифікації.  Вторинний відстійник: 

затоплена трубчаста система збору та 
відводу відстояної води (м. Берлін, Вайсман-

сдорф)
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денітрифікатори, вторинні радіальні відстійники (рис.), реагентне господарство для 
доочистки стоків (реагент – хлорид залізу), біологічні ставки, наведена в табл. 3.

Таблиця 2. Санітарно-хімічні показники ефективності роботи споруд біологічної очистки 
стічних вод в м. Шьонфельд (Германія)

* при застосуванні реагенту.
Згідно даних таблиці, для гарантованого забезпечення достатньо м’яких норматив-

них показників очистки, біотехнологія каскадної нітри-денітрифікації доповнюється 
стадіями доочищення за допомогою реагентів та біоставків.

У вітчизняній практиці очистки стічних вод також є досвід застосування при-
йому нітри-денітрифікації на реконструйованих центральних очисних спорудах м. 
Запоріжжя (ЦОС-1).

За даною технологією первинні відстійники були перебудовані в першу ступінь 
денітрифікації, а існуючі аеротенки зоновані, відповідно, на зони первинної нітрифікації, 
вторинної денітрифікації та вторинної нітрифікації.

Після піскожироуловлювачів 50% стічних вод подаються на ступінь первинної 
денітрифікації, і  50% - направляється на ступінь вторинної денітрифікації. 

Згідно [3] ефект очистки стічних вод від органічних забруднюючих речовин (по 
БСК, ХСК, завислим речовинам) за даною технологією не відрізняється суттєво від 
традиційних технологій очистки комунальних стічних вод в нашій країні. Але з ефекту 
очистки від сполук азоту і фосфору вищий.

Кінцеві концентрації фосфатів в очищеній воді становлять ~ 2 мг/л, а нітратів ~ 20 
мг/л.

В табл. 3 представлені середні показники ефективності очистки міських стічних вод 
за даною технологією в листопаді 2010 р.

Таблиця3. Санітарно-хімічні показники ефективності роботи реконструйованих 
каналізаційних очисних  споруд ЦОС-1 в м. Запоріжжі (середні дані за листопад 2010р.)

Наведені в табл.3 дані свідчать, що комунальні стічні води м. Запоріжжя за рівнем 
забрудненості відносяться до слабо концентрованих, а коефіцієнт співвідношення 
БСК5/БСК20 = 1,33 та високий біохімічний показник стічних вод Кб = БСК20 / ХСК = 
165,9 1,33/259,7 = 0,85, є характерними для стоків, в яких присутні переважно легко 
окислювальні органічні забруднення, що добре піддаються біохімічній деструкції.
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Але для забезпечення ефективного перебігу процесів нітри-денітрифікації та 
біологічної дефосфотації  на реконструйованому комплексі ЦОС-1 були прийняті 
гідравлічні (а, відповідно, і субстратні) навантаження на споруди біологічної очистки 
в ~ 2,3 рази нижче, ніж для традиційних методів біологічної очистки, що, відповідно, 
потребує завищення більш ніж в 2 рази необхідних об’ємів споруд біоочистки.

Незважаючи на це, за даними експлуатації, в очищених стічних водах постійно 
спостерігаються значні коливання залишкових концентрацій фосфатів (в діапазоні 
0,5-5,0), та нітратного азоту (10,0-20,0).

Біотехнологія концентрування біомаси базується на застосуванні в реакто-
рах біоочистки комбінації завислих та іммобілізованих на інертних носіях культур 
мікроорганізмів.

Біотехнологія з іммобілізацією мікрофлори широко використовується таки-
ми відомими в практиці очистки стічних вод фірмами як «DEGREMONT», «VEOLIA»,  
«KALDNESS», «LINDE». 

Біотехнологія концентрування біомаси за допомогою інертних носіїв впроваджена 
більш ніж на 100 комунальних  каналізаційних очисних об’єктах по всьому світу, в тому 
числі в містах Осло (Норвегія), Париж (Франція), Торонто (Канада), Бергамо (Італія), Ба-
ден (Швейцарія), Брумфілд та Лос - Анджелес (США) тощо [див. Додаток].

На рис. 5 наведена принципова схема застосування фірмою «DEGREMONT» 
біотехнології із прикріпленим біоценозом (процес METEORACTIVECELL) в спорудах 
біологічної очистки. 

За даними фірми «DEGREMONT» біотехнологія з іммобілізацією мікрофлори  
забезпечує: 

підвищення потужності споруд біологічної очистки на 100%-200%;• 
підвищення ефективності видалення органічних забруднень (БСК), сполук азоту та • 
фосфору;
зменшення приросту мулу;• 
підвищення ефективності переносу кисню завдяки присутності носіїв біоплівки в • 
зоні аерації.
В якості носіїв прикріпленого біоценозу фірми «DEGREMONT», «VEOLIA»,  «KALDNESS» 

і «LINDE» використовують інертне пластмасове завантаження по типу кілець Рашига із 
внутрішніми перегородками, або завантаження із поліуретану кубічної форми (рис. 5, 6 ).

Рис. 5. Принципова схема біотехнології з 
іммобілізацією біоценозу фірми «DEGREMONT» (процес 
METEORACTIVECELL) та вигляд пластмасового заван-

таження аераційного басейну

Рис. 6. Завантаження із 
поліуретану кубічної форми, 

розміром 12 мм. Процес LINPOR 
(фірма «LINDE»)
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 Розміри елементів завантаження коливаються у діапазоні 10 – 25 мм.
Об’єм завантаження відносно корисного об’єму басейну аерації аеротенків складає 

10 – 30%.
Для затримання носіїв біоценозу в зоні аерації використовуються решітки або інші 

пристрої. 
При реконструкції каналізаційних очисних споруд Парижу потужністю 2,1 

млн.м3/добу, що обслуговують 6,5 млн. мешканців міста, фірмою «VEOLIA» з ме-
тою інтенсифікації процесів біодеструкції органічних забруднень і процесів нітри-
денітрифікаціїтакож використана технологія із іммобілізацією мікрофлори на пласт-
масових носіях за методом затопленої біофільтрації  -  Biostyr [4].

На рис. 7 представлена принципова схема споруд із затопленим завантаженням з 
прикріпленим біоценозом, що працюють за технологією Biostyr.

Рис.  7. Біотехнологія з іммобілізацією мікрофлори - Biostyr, м. Париж 

В Росії біотехнологію з іммобілізацією мікрофлори досліджує для реалізації на Лю-
берецьких очисних спорудах Москви фірма «МОСВОДОКАНАЛ», та впровадила і 
продовжує впроваджувати на каналізаційних очисних спорудах Санкт-Петербургу 
фірма НВП «КРЕАЛ» [1]. 

В якості носіїв біоценозу фірма НВП «КРЕАЛ»  застосовує хвилясте листове заванта-
ження по типу шиферу, що використовується в аеротенках у вигляді фіксованих неру-
хомих секцій.

Таке конструктивне вирішення завантаження аеротенків призводить в процесі 
експлуатації, в умовах ламінарності потоків між окремими листами завантаження,  к 
утворенню застійних зон, замулюванню секцій і, в кінцевому результаті, к неефектив-
ному використанню поверхні носіїв і повторному забрудненню стічних вод у зв’язку із 
перебігом гнилостних процесів. 

При використанні для комплексної глибокої очистки стічних вод іммобілізаційної  
біотехнології концентрування біомаси, аеробні та анаеробні умови в цілому в біосистемі 
виникають за рахунок утворення в товщі біологічної плівки зон із різним кисневим на-
повненням. 

Відповідно до цього, об’єм анаеробних зон залежить від об’єму біоактивного заванта-
ження аеротенків.

Як вже зазначено вище, в аеротенку, в процесі утворення на поверхні завантажу-
вального матеріалу біоплівки, по її товщині установлюються різні кисневі умови. В гли-
бинних шарах плівки розчинного кисню практично нема, максимальна його кількість 
знаходиться у верхньому шарі плівки, що межує з обробляємою рідиною й киснем 
повітря.

Розподіл мікрофлори вздовж товщини плівки відповідає різному рівню концентрації 
в ній розчиненого кисню.
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Так, в структурі плівки умовно виділяють три зони:
верхня зона, де в аеробних умовах проходять процеси окислення органічних сполук • 
(в тому числі й тяжкоокислюваних завдяки віку і селекції прикріпленої мікрофлори;
 середня зона, де протікають процеси нітрифікації;• 
 нижня (аноксична) зона, в яку внаслідок дифузії надходять нітрити й органічні спо-• 
луки і де відбувається відновлення нітритів/нітратів (денітрифікація).
Аераційні споруди, в яких використовуються угруповання завислих та іммобілізованих 

мікроорганізмів, відносяться до комбінованих споруд, що мають ознаки аеротенків і 
біофільтрів. 

Такі споруди із застосуванням інтенсивної комбінованої біотехнології із іммобілізацією 
мікрофлори  мають наступні переваги:

можливість підтримувати високу концентрацію активної біомаси в реакційному • 
об’ємі споруд та, відповідно, їх високу окислювальну потужність без додаткових на-
вантажень на споруди вторинного відстоювання (до вторинних відстійників надхо-
дить лише зависла частка активної біомаси);
 високу стабільність роботи систем біоочистки, їх сталість до залпових навантажень • 
та впливу токсикантів;
 можливість ефективного перебігу в одному об’ємі як процесів біодеструкції органічних • 
забруднень (в тому числі тяжкоокислюваних), так і процесів нітри-денітрифікації 
та біологічного видалення сполук фосфору, що обумовлено великою концентрацією 
біомаси, великим терміном її генерації (віком), та різними кисневими умовами в 
товщі прикріпленої біологічної плівки;
 покращенимиседиментаційнимивластивостями  активного мулу та мінімізацією • 
явищ його спухання;
 надійність експлуатації та керованість процесом біоочистки, завдяки високому сту-• 
пеню саморегуляції біосистеми.
Крім того, комбінована біотехнологія із іммобілізацією мікробних ценозів • 
характеризується:
 низьким приростом біомаси завдяки утворенню в біосистемі повного трофічного • 
ряду мікроорганізмів із упорядкованими ланцюгами харчування, що обумовлює 
внаслідок синергетичного ефекту їх діяльності зниження приросту мулу  на 30% 
порівняно з традиційними схемами;
 скороченням питомих витрат кисню повітря, так як в умовах одночасного перебігу • 
в одному реакційному об’ємі  процесів біодеструкції органічних сполук та процесів 
нітри-денітрифікації на окислення органіки витрачається також кисень, що 
виділяється в  процесі відновлення нітратів,  самі нітрати мають також значний 
окислювальний потенціал, а присутність в басейні аерації аеротенків вільно плава-
ючого завантаження суттєво підвищує також ефективність переносу та використан-
ня кисню повітря в системі.  
На теренах України також є позитивний досвід впровадження іммобілізаційної 

біотехнології концентрування біомаси. 
Так,  спеціалістамиТОВ «ТЕКОСДтд» розроблена нова інтенсивна енергозберігаюча  

біотехнологію з іммобілізацією мікробного біоценозу, яка відзначається новим конструк-
тивним вирішенням як інертних носіїв для фіксації біомаси, так і апаратів біологічної 
очистки.

Зокрема, для реконструкції коридорних аеротенків-витиснювачів великої потужності 
розроблена  нова модифікація споруд біоочистки, яка в умовах збереження режиму 
витиснення передбачає зонування об’єму басейну аерації аеротенка спеціальними 
сітчастими пристроями, а також диференційоване розміщення в цих зонах інертних 
носіїв мікробних біоценозів з метою вирівнювання навантаження на активний мул по 
об’єму споруд.
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Нова біотехнологія та всі модифікації апаратів, що її реалізують захищені патентами 
України. 

В якості носія прикріпленого біоценозу використовується новий завантажуваль-
ний матеріал - об’ємні пластмасові елементи заводського вироблення «ОПЕТ» різної 
модифікації.

Натурні дослідження ефективності застосування завантаження «ОПЕТ» для 
іммобілізації мікробних ценозів проводились ТОВ «ТЕКОС Лтд» спільно із Науково-
дослідним та конструкторсько-технологічним інститутом міського господар-
ства (НДКТІ МГ) починаючи з 1992 р. Так, в 1992-1993 рр. на стічних водах БСА 
досліджувалась ефективність застосування елементів «ОПЕТ» в якості заванта-
ження біореакторів доочистки. В 2004-2009 рр. на стічних водах КОС м. Чернігова 
досліджувалась ефективність застосування елементів «ОПЕТ» в якості завантаження 
зон аерації аеротенків і в 2009 році – такі ж  самі дослідження проводилися на стоках 
БСА. 

В результаті цих досліджень, а також багаторічного досвіду з експлуатації, для заван-
таження аеротенків пропонується завантаження  «ОПЕТ» марки ЦСП, питома поверхня 
якого складає – 275 м2/м3 (рис. 8).

Характерні особливості завантажувального матеріалу «ОПЕТ» (просторова струк-
тура, конфігурація, геометричні розміри, питома вага та інш.) роблять можливим 
його конструктивне вирішення у вигляді вільно плаваючих само регенерованих носіїв 
біоценозу, що розміщуються в структурі горизонтального або вертикального муловодя-
ного потоку аеротенку.

Таке конструктивне оформлення завантаження виключає можливість появи 
застійних зон в басейні аерації аеротенків та, відповідно, пов’язаних із цим негативних 
явищ.

На рисунку 8 представлений загальний вигляд завантаження «ОПЕТ» із утвореним 
на його поверхні шаром іммобілізованого біоценозу (біоплівки).

 
За вищезазначеною біотехнологією концентрування біомаси, що базується на 

застосувані в аеротенках завислих та іммобілізованих на носіях «ОПЕТ» біоценозів, 
на центральних каналізаційних очисних спорудах м. Чернігова була здійснена 
реконструкція блоку споруд біологічної очистки (рис. 9).

Ефективність очищення стічних вод на реконструйованих очисних спорудах м. 
Чернігова представлена в табл. 4.

Рис. 8. Іммобілізована на носіях «ОПЕТ» 
марки ЦСПбіоплівка

Рис. 9.  Реконструйовані коридорні 
аеротенки в м. Чернігові
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Таблиця 4. Санітарно-хімічні показники ефективності роботи реконструйованих споруд 
очистки стічних вод  в м. Чернігові (середні дані за червень – жовтень 2010 р.)

Досвід експлуатації споруд показав, що в комбінованих біосистемах із іммобілізацією 
мікрофлори процеси нітрифікації проходять ефективно при питомих субстратних на-
вантаженнях на активну біомасу 250-300 мг БСК5/(г добу), в той же час для систем 
із завислим активним мулом згідно рекомендаціям АТV-DVWК навантаження на мул 
не повинні перевищувати 150 мг БСК5/(г добу) для забезпечення умов нітрифікації 
[5]. А фіксація на поверхні носіїв мікробних культур сприяє формуванню штамів 
мікроорганізмів, найбільш пристосованих до даного типу стічних вод (ефект селекції), 
що додатково підвищує ефективність та стабільність процесів очистки.

Вузьким місцем репрезентованої біотехнології – є деякі складнощі при проведенні 
планових догляду та ремонту аераційної системи в умовах спорожнення аеротенку і 
осідання завантаження на дно. На теперішній час ця проблема вже знайшла принци-
пове технологічне та інженерне вирішення. Але для кожного об’єкту, в залежності від 
його потужності та об’ємів завантаження аеротенків, необхідний індивідуальний підхід 
і корегування принципових положень.

Таким чином, в світовій практиці очистки стічних вод біотехнологія концентрування 
біомаси за допомогою завислих і іммобілізованих форм мікроорганізмів зарекоменду-
вала себе як інтенсивний, енергозберігаючий і надійний прийом  комплексної глибокої 
очистки стоків від органічних і біогенних забруднень.

Комбінована біотехнологія. Враховуючи позитивний досвід впровадження в 
практику очистки стоків біотехнології концентрування біомаси,останнім часом для 
інтенсифікації та підвищення надійності роботи очисних споруд, що працюють за 
технологією каскадної нітри-денітрифікації, застосовують прийом концентрування 
біомаси за допомогою завислих і іммобілізованих форм мікроорганізмів шляхом до-
давання в зони нітрифікації та денітрифікації інертного завантаження для фіксації 
біоценозу.

Перевагами такого прийому інтенсифікації і, відповідно, перевагами такої 
комбінованої біотехнології нітри-денітрифікації із іммобілізацією біоценозів по 
відношенню до технології каскадної нітри-денітрифікації є:

 суттєве підвищення концентрації біомаси в системі і, відповідно, підвищення окислю-• 
вального потенціалу системи,  її пропускної спроможності і, як наслідок, капітальних 
витрат;
покращення седиментаційних властивостей суміші активних мулів і, відповідно, • 
умов їх розподілу у вторинних відстійниках;
поглиблення процесів біодеструкції забруднюючих речовин за рахунок підвищення • 
віку,  концентрації та ефекту селекції біомаси;
підвищення надійності та стабільності роботи споруд біологічної очистки;• 
скорочення питомих витрат кисню повітря, так як присутність в басейні аерації • 
аеротенків вільно плаваючого завантаження суттєво підвищує ефективність пере-
носу та використання кисню повітря в аераційній системі.   
В свою чергу, переваги комбінованої біотехнології нітри-денітрифікації із 
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іммобілізацією біоценозів по відношенню до біотехнології концентрування біомаси 
наступні:

за рахунок збільшення анаеробних та аноксичних зон в системі біоочистки • 
відбувається скорочення приросту мулу та витрат повітря на здійснення процесів 
біоокислення і, відповідно, скорочення експлуатаційних витрат;
поглиблення процесів біодеструкції забруднюючих речовин за рахунок ефекту ще • 
більшої селекції біомаси.
За такою модифікованою  технологією працюють споруди в м.м. Осло, 

Ліллехаммер, Санкт-Петербург (фірма «КРЕАЛ»), блочні споруди латвійської  фірми 
«RESETILOVSunCO», тощо. 

Аналіз світового досвіду з розробки, впровадження та експлуатації сучасних 
технологій комплексної очистки стічних вод від органічних забруднюючих речовин та 
сполук азоту і фосфору показав, що серед сучасних технологічних прийомів для очистки 
комунальних стічних вод найбільш апробованими та ефективним щодо застосування є 
технології каскадної нітри-денітрифікації, біотехнології концентрування біомаси за до-
помогою іммобілізованого біоценозу в єдиномуловій системі  та комбінованої технології 
нітри-денітрифікації із іммобілізацією біоценозів (при цьому технологічні переваги 
двох останніх методів є достатньо переконливими). 

При реконструкції або новому будівництві сучасних станцій очистки стічних вод, 
вибір найбільш доцільного еколого-економічного варіанту комплексної глибокої очист-
ки стоків від органічних забруднюючих речовин, сполук азоту і фосфорунеобхідно 
здійснювати з урахуванням переваг та недоліків цих трьох альтернативних технологій, 
та на основі порівняльного аналізу їх проектних техніко-економічних показників.
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Освітлено переваги реконструкції і технічного переоснащення об'єктів водовідведення 
в умовах обмежених розмірів капітальних вкладень. Розглянуто досвід КП КГ 
«Харківкомуночиствод» при вирішенні завдань підвищення надійності роботи систе-
ми водовідведення Харкова і зниження її енергоємності за рахунок реконструкції і 
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The advantages of reconstruction and technical re-equipment of waste disposal facilities 
under limited investments have been enlightened. Kharkivkomunochystvod Communal 
Enterprise experience as of increase of reliability of waste disposal system of Kharkiv city and 
reduction of its power consumption due to reconstruction and technical re-equipment has been 
considered.
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Анализируя технико-экономические показатели реконструированной в 1965-1974 гг. 
с учетом развития города Харькова на перспективу 1980-2000 гг. системы водоотведе-
ния, можно утверждать, что производственные мощности насосных станций, очистных 
сооружений достаточны для удовлетворения потребности 1,5 миллионного мегаполиса 
на перспективу до 2020 г. Система канализации г. Харькова является самой крупной и 
старейшей на Украине. Общая протяженность сетей и коллекторов составляет 1601,11 
км, в том числе тоннелей глубокого заложения 55,57 км, напорных трубопроводов 85,0 
км. Для перекачки сточных вод эксплуатируется 30 канализационных станций, в том 
числе Главная канализационная насосная станция Диканевских очистных сооружений 
(ГКНС ДОС) – самая крупная на Украине, ее проектная мощность составляет 1,5 млн. м3 
перекачиваемых сточных вод в сутки. Общая проектная мощность Диканевских и Без-
людовских очистных сооружений – 1,1 млн. м3 в сутки. 

На долю КП КХ «Харьковкоммуночиствод» приходится 11 % от общего объема услуг 
по водоотведению и биологической очистке сточных вод, предоставляемых всеми пред-
приятиями водоотведения Украины.

На основе анализа причин техногенной аварии на ГКНС ДОС, происшедшей 
29.06.1995 г. в связи с поступлением на ГКНС суммарного притока, превышающего 
расчетный расход, который образовался вследствие поступления в систему хозяй-
ственно- бытовой канализации ливневых вод, на что система не рассчитана, были 
определены направления, которые предусматривали меры, обеспечивающие 100 % 
надежность системы водоотведения и непосредственно ГКНС. Данные меры в объеме 
80 % от общих капитальных вложений планируется реализовать за счет реконструк-
ции и технического перевооружения системы водоотведения г. Харькова. Очистные 
сооружения г. Харькова обеспечены оборудованием для полной биологической очистки 
согласно нормативам, которые действовали во время их проектирования и строитель-
ства. Учитывая, что в современных условиях повысились требования к качеству сточ-
ных вод, резко изменился состав сточных вод, поступающих на очистные сооружения, 
необходима реконструкция очистных сооружений. Высокая энергоемкость оборудова-
ния, смонтированного в 70-х годах XX века в условиях постоянного роста тарифов на 
электроэнергию требует проведения технического перевооружения, в первую очередь 
насосных станций на сетях, аэрационных систем на очистных сооружениях.

Опыт, накопленный в промышленном и гражданском строительстве, свидетельству-
ет об эффективности реконструкции и технического перевооружения с точки зрения 
сокращения сроков и снижения стоимости в сравнении с новым строительством. В 
условиях нашего предприятия, когда имеющиеся производственные мощности полно-
стью удовлетворяют потребность города в услугах водоотведении –  реконструкция и 
техническое перевооружение является безальтернативным вариантом в части обнов-
ления основных фондов, решения вопросов снижения энергопотребления и повыше-
ния в целом технического уровня предприятия.

Эффективность реконструкции и технического перевооружения наиболее очевид-
на при ограниченных объемах капитальных вложений, за счет снижения стоимости 
строительно-монтажных работ, т.к. в основном реконструкция осуществляется в суще-
ствующих зданиях и сооружениях с повышением эксплуатационных характеристик 
инженерных систем и монтажа более производительного технологического оборудова-
ния.

Несмотря на большую трудоемкость работ при реконструкции, необходимость тща-
тельной проработки технологии работ, продолжительность всего цикла от начала ра-
бот до ввода объекта в эксплуатацию значительно ниже, чем при новом строительстве, 
что позволяет сокращать сроки окупаемости капитальных вложений.

Опыт КП КХ «Харьковкоммуночиствод», накопленный при ликвидации последствий 
аварии на ГКНС, реализации Программы энергосбережения предприятия, повышении 
надежности системы водоотведения, качества биологической очистки, решении про-
блемы утилизации осадка, подтверждает возможность за счет реконструкции и техни-
ческого перевооружения устранить диспропорции в технологических звеньях, ускоряет 
воспроизводство основных производственных фондов, позволяет интенсифицировать 
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технологические процессы. Наибольший эффект при реконструкции и техническом 
перевооружении достигается за счет включения в проекты научно-технических раз-
работок, апробированных в производственных условиях, использование современного 
менее энергоемкого технологического оборудования.     

Примерами успешного проведения реконструкции, в частности сетей водоотведения, 
может служить применение Комплексной неразрушающей диагностики сетей водоот-
ведения. Созданная институтом УкркоммунНИИпрогресс в 1997 г., модернизирован-
ная КП КХ «Харьковкоммуночиствод» лаборатория TV-контроля позволяет обследовать 
сети диаметром от 50 мм до 3000 мм, определять практически без погрешностей преда-
варийные участки сводов сетей из железобетона и осуществлять санацию конкретного 
участка без перекладки, открытым способом в стесненных городских условиях. Приме-
нение прибора «Коррозиметр КБ-1»  позволяет на предаварийном участке определять 
степень поражения коррозией свода, что дает возможность выбрать наиболее рацио-
нальный способ санации.

Задача по снижению энергоемкости насосного оборудования решается за счет за-
мены устаревшего, смонтированного в 60-70-х годах XX столетия на менее энергоем-
кое. Работы по реконструкции насосной станции № 2 (Краснобаварская), илонасос-
ной на Диканевских очистных сооружениях, насосных станций на сетях выполнены с 
минимальным объемом строительных работ с сохранением основных конструктивов: 
фундаментов, металлоконструкций под трубопроводы. В настоящее время в инвести-
ционном проекте «Модернизация канализационных насосных станций и главной ка-
нализационной насосной станции с заменой насосного оборудования на энергосбере-
гающее», стоимостью 5,5 млн. $ США, реализуемом за счет кредита Мирового банка 
реконструкции и развития, удельный вес стоимости оборудования составляет 80%. 
Работы по реконструкции и техническому перевооружению Главной канализационной 
насосной станции и насосных станций на сетях позволят повысить надежность их ра-
боты за счет применения насосного оборудования способного работать в затопленном 
состоянии.

Одним из значимых примеров реконструкции могут служить технические решения, 
принятые при реализации  инвестиционного проекта «Усовершенствование системы 
илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова». Предвари-
тельно проектом предусматривалось проведение реконструкции существующего цеха 
механического обезвоживания, находящегося на консервации, и строительство ново-
го цеха. Такое решение определялось производительностью и техническими характе-
ристиками отечественных центрифуг, выпускаемых заводами г. Харькова (Экомаш) и 
Сумским заводом им. Фрунзе. На основании изучения мирового опыта в создании обо-
рудования для обезвоживания осадка было установлено, что в период 2000-2004 гг. для 
характеристик осадка Диканевских и Безлюдовских сооружений наиболее эффектив-
ным является оборудование фирмы «Вестфалия Сепаратор» (Германия). Применение 
декантеров фирмы производительностью 45 м3/час в комплекте с вспомогательным 
оборудованием позволило отказаться от строительства нового цеха, т.к. достигается 
мощность по обезвоживанию осадка в ранее построенном расконсервированном цехе 
мехобезвоживания, проведя его реконструкцию и использовав в качестве основного 
технологического оборудования Комплектную технологическую линию «Вестфалия Се-
паратор - 3000». 

В настоящее время, в связи с практически прекращением финансирования тех-
нического перевооружения объектов водоотведения из государственного бюджета 
увеличился объем собственных средств, направляемых на эти цели. Учитывая огра-
ниченный объем собственных средств, с целью их эффективного использования, они 
направляются только на реконструкцию, техническое перевооружение, что позволяет 
предприятию с 1995 г. до настоящего времени обеспечивать безаварийное функциони-
рование системы водоотведения города Харькова.
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ПОВЫШЕНИЕ ВОДООТБОРА С ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК ПРИ ПОМОЩИ 
МОДУЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ЛОКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА

Эпоян С.М., Карагяур А.С., Степанов О. В.
Харьковский государственный технический университет строительства и архитекту-

ры, г. Харьков, Украина
Коринько И.В.

КП «ПТП «Вода», г. Харьков, Украина
Коваленко А.Н.

КП КХ «Харьковкоммуночиствод», г. Харьков, Украина

Приведены данные по повышению водоотбора с заболоченных и перегруженных ило-
вых площадок при  помощи модульной установки локального дренажа.  

ПІДВИЩЕННЯ ВОДОВІДБОРУ З МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКІВ 
ЗА ДОПОМОГОЮ МОДУЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ЛОКАЛЬНОГО ДРЕНАЖУ

Епоян С.М., Карагяур А.С., Степанов О. В.
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків, Україна
Корінько І.В.

КП «ВТП  «Вода», м. Харків, Україна
Коваленко О.М.

КП КГ «Харківкомуночиствод», м. Харків, Україна

Наведені дані щодо підвищення водовідбору з заболочених і перевантажених мулових 
майданчиків за допомогою модульної установки локального дренажу.

INCREASE OF DEHYDRATION FROM SLUDGE BEDS THROUGH 
THE MODULAR PLANT OF LOCAL DRAINAGE

Epoyan S., Karagyaur A., Stepanov O.
Kharkov State Technical University of Construction and Architecture, Kharkov, Ukraine

Korin'ko I.
UP “MTE “Voda”, Kharkov, Ukraine

Kovalenko A.
UP ME “Kharkovkommunochistvod”, Kharkov, Ukraine

The data on increase of efficiency of dehydration from waterlogged and overladen sludge beds 
through the modular plant of local drainage are resulted.

Для обезвоживания осадков городских сточных вод в настоящее время, несмотря на 
наличие сооружений механического обезвоживания в основном применяются иловые 
площадки. Кроме того, согласно действующим нормам даже на станциях с сооружени-
ями механического обезвоживания осадков, иловые площадки применяются как ава-
рийные сооружения для сушки 20% годового количества осадков [1].

Опыт эксплуатации иловых площадок показывает, что дренажная система их бы-
стро кольматируется и снижается эффективность водоотбора. Существующие методы 
интенсификации водоотбора эффективны при проектировании вновь строящихся или 
реконструкции существующих иловых площадок. Однако, для иловых площадок, у ко-
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торых отсутствует или закольматирована дренажная система, а сами карты заполне-
ны слежавшимся осадком и заболочены, необходимы другие подходы. 

Целью данной работы была разработка и испытание модульной установки локаль-
ного дренажа для повышения эффективности удаления дренажной воды с заболочен-
ных и перегруженных иловых площадок.

В результате теоретических и экспериментальных исследований для удаления ило-
вой воды с заболоченных и перегруженных карт была разработана модульная установ-
ка локального дренажа (рис. 1), которая имеет четыре дренажных элемента из верти-
кально расположенных стеклопластиковых труб, которые заглушены с одной стороны 
и соединены с другой стороны в общую сборную систему стальными трубами [2, 3]. При 
помощи резино-тканевого рукава модульная установка соединяется с всасывающе-
нагнетательной установкой [4, 5], либо с системой вакуумирования. При помощи ав-
токрана конструкция модульной установки локального дренажа опускается в иловую 
площадку.

С целью интенсификации удаление иловой воды в модульной установке предусмо-
трен резервуар (приемник) для сбора дренажной воды, в котором установлен погруж-
ной насос типа «Гном». Рабочее вакуумное давление составляет 0,5 атм. После подачи 
вакуумного давления через 2 мин. включается насос откачки дренажной воды, по окон-
чании откачивания насос выключается. Далее всасывающе-нагнетательная установ-
ка переходит в режим нагнетания и происходит процесс регенерации фильтрующего 
элемента, который длится 2 мин. После этого происходит подача вакуумного давления 
и отфильтровывается иловая вода. Чередование режимов отсоса воды и продувки сте-
клопластиковых дренажных элементов ведется до достижения осадком в локальной 
зоне вокруг модульной установки влажности 80%.

Последовательно переставляя модульную установку, по мере осушения участка во-
круг нее, на последующие участки заболоченной иловой карты, можно достаточно бы-
стро обезводить осадок и подготовить его к вывозке. 

Рис. 1. Схема модульной установки локального дренажа

Производственные исследования по работе модульной установки локального дрена-
жа на заболоченных иловых площадках были выполнены на Комплексе биологической 
очистки «Безлюдовский» КП КХ «Харьковкоммуночиствод» г. Харькова.

На основании выполненных исследований был разработан технологический ре-
гламент удаления иловой воды с заболоченных и перегруженных иловых площадок и 
определены рациональные конструктивные и технологические параметры модульной 
установки локального дренажа, обеспечивающие наибольшую эффективность ее рабо-
ты.
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Было установлено, что при проектировании данной установки необходимо придер-
живаться следующих параметров:

значение радиуса фильтрующего элемента должно находится в диапазоне 0,10- 0,15 м;• 
высота фильтрующего элемента  • ≈ 1,0 м;
расстояние между фильтрующими элементами 2,0-2,5 м;• 
величина вакуумметрического давления должна быть 0,4-0,5 атм в зависимости от • 
эффективности работы всасывающе-нагнетательной установки.
На рис 2 приведена зависимость объема отбираемой иловой воды от времени рабо-

ты модульной установки при различном вакуумметрическом давлении. 

 
Рис.2. Зависимость от времени объема  отбираемой иловой воды с помощью модуль-

ной установки локального дренажа с системой вакуумирования

Из приведенных данных можно сделать следующие выводы: в течении первых вось-
ми минут происходит резкий прирост объема отбираемой иловой воды, далее прирост 
объема иловой воды имеет линейный характер, причем, чем больше величина ваку-
умметрического давления, тем больше прирост объема отбираемой воды в линейной 
зоне. Таким образом, эффективное время работы модульной установки составляет 8-12 
мин. При  этом, чем больше величина вакуумметрического давления, тем больше вре-
мя эффективной работы.  

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана и испытана 
модульная установка локального дренажа, применение которой эффективно на ило-
вых площадках очистных сооружений канализации, для удаления иловой воды с за-
болоченных и перегруженных карт, которые не имеют системы дренажа, либо он на-
ходится в нерабочем состоянии.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕТЕХНОЛОГИЗАЦИИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Ю. М. Мешенгиссер
НПФ «ЭКОПОЛИМЕР», г.Харьков, Украина

Обоснована возможность использования действующих сооружений очистки сточных 
вод для удаления биогенных элементов без дополнительного строительства. Выпол-
нены расчеты аэротенков и вторичных отстойников.

МОЖЛИВОСТІ РЕТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ 
ІСНУЮЧИХ СПОРУД ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

Ю. М. Мешенгіссер 
НВФ «ЕКОПОЛІМЕР», м.Харків, Україна

Обґрунтовано можливості використання існуючих споруд очистки стічних вод для ви-
далення біогенних елементів без додаткового будівництва. Виконані розрахунки для 
аеротенків та вторинних відстійників. 

RETECHNOLOGIZATION POSSIBILITIES
FOR EXISTING WASTEWATER TREATMENT PLANTS 

Yuriy M.Meshengisser
ECOPOLYMER SIF, Kharkov City, Ukraine

Therein it is validated the possibility of application of existing WWTP for biogenic elements 
removal without any additional construction. It is developed the design for aeration tanks and 
secondary settlers.

Абсолютное большинство сооружений водоподготовки и очистки сточных вод в Рос-
сии и Украине построены в соответствии со строительными нормами и правилами, 
введенными в действие несколько десятилетий назад. Во время многолетней эксплуа-
тации такие сооружения поддерживались в работоспособном состоянии путем ремон-
та строительных конструкций и основного технологического оборудования. Прово-
димая в случае необходимости замена отдельных узлов, механизмов и машин давала 
возможность поддерживать технический уровень сооружений, а при использовании 
современного оборудования позволяла повысить технико-экономические показатели 
сооружений. 

Наш опыт работы на сооружениях очистки сточных вод показал, что реконструкция 
сооружений путем замены оборудования далеко не всегда позволяет удовлетворить со-
временным требованиям, в первую очередь – экологическим.

Эти требования предопределяют необходимость проведения реконструкции систем 
очистки воды с поэтапной ретехнологизацией.

Ретехнологизация это комплекс действий по замене части существующих водоочист-
ных технологий, морально и (или) физически устаревших, на современные технологии 
в целях качественного изменения показателей очистки [1].

Целью ретехнологизации очистных сооружений водоотведения является достиже-
ние нормативных показателей качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в во-
дный объект. 

При этом основной задачей ретехнологизации является улучшение качества очист-
ки сточных вод при максимальном использовании действующих сооружений.
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Ретехнологизации подвергаются сооружения биологической очистки, которые изна-
чально были запроектированы и построены только для удаления взвешенных веществ 
и органических соединений соответствии с [2]. Прежде всего, необходимо рассмотреть, 
какие возможности такие сооружения имеют для целей ретехнологизации, в первую 
очередь – для удаления биогенных элементов. 

Рассмотрим схему с аэротенками-вытеснителями без регенерации, с радиальными 
вторичными отстойниками. Схема рассчитана на полную биологическую очистку со 
снижением БПКполн сточной воды до 15 мг/л.

Период аэрации для аэротенка-вытеснителя без регенерации определяется следую-
щей системой уравнений [2]:

                    
(1)

      
(2)

       (3)  

      (4)
                                     

(5)

где:  t
atv

 - период аэрации аэротенка-вытеснителя, ч; s – зольность ила; Кр, Ко, Kl – раз-
мерные эмпирические коэффициенты;  – максимальная скорость окисления, мг/(г

ч); Со – средняя концентрация растворенного кислорода в аэротенках, мг/дм3; ϕ – ко-
эффициент ингибирования продуктами распада активного ила, дм3/г ; ai – доза ила в 
аэротенке, г/дм3; L

ex
 – БПКполн очищенных сточных вод, мгО2/дм3; L

mix
 – БПКполн, опреде-

ляемое с учетом разбавления рециркуляционным расходом, мгО2/дм3; L
en

 – БПКполн по-
ступающих на биологическую очистку сточных вод, мгО2/дм3; R

i
 – степень рециркуля-

ции активного ила; J
i
 — иловый индекс, см3/г; q

i
 - нагрузка на ил, мг БПКполн/г·сут. 

Формула (5) получена аппроксимацией табличных данных [2].
Приведенную систему уравнений необходимо решать итерационным методом, поэ-

тому для проведения анализа рассчитаем аэротенк-вытеснитель (пример 1) со следую-
щими исходными данными: расчетный расход сточных вод 4200 м3/ч, БПКполн исходной 
воды 150 мг/л, БПКполн очищенной воды 15 мг/л, вынос ила из вторичных отстойников 
15 мг/л.   Результаты расчета представлены в табл. 1. 

Таблица 1
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Из результатов расчетов видно, что, если проект был выполнен для рекомендуе-
мой концентрации ила 2 г/л, то при необходимости в аэротенке-вытеснителе бо-
лее половины существующих объемов может быть освобождено под схемы нитри-
денитрификации за счет повышения концентрации растворенного кислорода и дозы 
ила.

Рассмотрим эту же задачу для аэротенков-смесителей с регенератором.
Период аэрации в аэротенках, работающих по принципу смесителей, следует опре-

деляется уравнениями [2]:      

(6)

                                       (7)

где  t
atm

 - период аэрации в аэротенке-смесителе,ч; ρ - удельная скорость окисления, 
мг/(г.ч).

Рассчитаем аэротенк-смеситель (пример 2) со следующими исходными данными: 
расчетный расход сточных вод 48000 м3/ч, БПКполн исходной воды 150 мг/л, БПКполн 
очищенной воды 8 мг/л, вынос ила из вторичных отстойников 15 мг/л.   

Результаты расчета представлены в табл. 2. 

Таблица 2

Таким образом, в аэротенках-смесителях, запроектированных в соответствии с дей-
ствующими нормами, так же, как и для аэротенков-вытеснителей имеется резерв су-
ществующих объемов, который может быть использован под технологиюудаления био-
генных элементов.

Рассмотрим, достаточны ли эти избыточные объемы аэротенков (зон аэрации) для 
проведения процесса нитрификации.

Расчет аэротенка-нитрификатора в присутствии биоразлагаемых органических ве-
ществ выполняется в соответствии с методикой, изложенной в [3]:

      (8)                                                       

        (9)

       (10)
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(11)

     
(12)

где μn - удельная скорость роста нитрификаторов, сут-1; K
pH

, K
T
, K

oc
, K

c
, K

n
, K

Э
, K

P
 – эм-

пирические коэффициенты, μmax – максимальная скорость роста нитрифицирующих 
микроорганизмов, сут-1; N – концентрация аммонийного азота в очищенной жидкости, 
мг/л;  Θ - минимальный возраст нитрифицирующего ила, сут; ρn- удельная скорость 
окисления органических веществ в присутствии нитрификаторов, мг/г.ч;  t

atm.n
- продол-

жительность аэрации в аэротенке-смесителе с нитрификацией аммонийного азота,ч;  
ais- концентрация беззольной части активного ила, г/дм3.

Результаты расчета для исходных данных Примера 2 приведены в табл. 3. Концен-
трация аммонийного азота в поступающей сточной жидкости принята равной 50 мг/л, 
в очищенной сточной жидкости 2 мг/л.

Таблица 3

Так как проектный период аэрации без учета нитрификации равен 4,54 ч (табл. 2), то 
повышение концентрации растворенного кислорода до 5 мг/дм3 и активного ила до 5 
г/дм3 позволит выполнить нитрификацию и окисление органических веществ в суще-
ствующих строительных объемах.

Результаты расчетов показывают, что аэротенки, рассчитанные по СНиП, при по-
вышении концентрации растворенного кислорода и дозы ила могут в принципе обе-
спечить процесс нитрификации в действующих сооружениях без увеличения объема 
аэротенков даже в том случае, когда фактическая производительность сооружений 
равна проектной. 

Для конкретных сооружений с отклонениями от проектных показателей по расходу 
сточных вод и нагрузки по органическим веществам необходимо проводить соответ-
ствующие расчеты по фактическим экспериментальным данным.

Концентрация растворенного кислорода может быть повышена достаточно просто 
путем установки более эффективных аэрационных систем, без повышения мощности 
существующих воздуходувных агрегатов.

Однако доза ила в аэротенке лимитируется величиной удерживающей концентра-
ции активного ила вторичных отстойников.

Согласно СНиП [2] вторичные отстойники после аэротенков надлежит рассчитывать 
по формуле:

      (13)

где q
ssa

 - гидравлическая нагрузка, м3/(м2⋅ч); K
ss

 — коэффициент использования объ-
ема зоны отстаивания;  H

set
 – глубина зоны отстаивания, м; 
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a
t
 — концентрация ила в осветленной воде, мг/л.

Рассчитаем радиальный отстойник для аэротенков примера 1. Глубина отстойной 
части 3,1 м, концентрация взвешенных веществ в очищенной воде  10 мг/л. 

Результаты расчета представлены в табл. 4.
 

Таблица 4 

Гидравлическая нагрузка действующих вторичных отстойников задана фактиче-
ским расходом сточных вод и геометрическими размерами отстойника. Из таблицы 
видно, что повышение концентрации активного ила в аэротенке (при той же величине 
гидравлической нагрузки) приводит к повышению выноса взвешенных веществ из вто-
ричного отстойника. Эта проблема может быть решена разными способами: 1) измене-
нием технологического режима с целью снижения илового индекса, 2) реконструкцией 
вторичных отстойников с повышением их эффективности, 3) строительством допол-
нительных вторичных отстойников. Первые 2 способа являются предпочтительными.

Возможности использования действующих сооружений для денитрификации тео-
ретически определить намного сложнее. Из данных табл. 3 ясно, что при соответствии 
фактических данных проектным расчетам по гидравлической нагрузке и органиче-
ским веществам, резервы существующих объемов исчерпываются нитрификацией. 
Однако такое соответствие является скорее исключением, чем правилом. Наш опыт 
внедрения ретехнологизации на действующих сооружениях говорит о реальной воз-
можности внедрения технологии удаления биогенных элементов без дополнительного 
строительства [3].
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АЕРОБНОГО ПРОЦЕСУ 
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНОЇ ВОДИ В ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сафоник А.П., Гіроль А.М.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м. Рівне, Україна

В роботі викладені теоретичні підходи до опису процесу очистки стічних вод на 
біофільтрах. Запропоновано алгоритм розв’язання відповідної нелінійної сингуляр-
но збуреної задачі, що надає можливість комплексної оцінки ефективної роботи 
біофільтра.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОБНОГО ПРОЦЕССА 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Сафонык А.П., Гироль А.Н.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г. Ривнэ, Украина

В работе приведены теоретические подходы к описанию процесса очистки сточных 
вод на биофильтрах. Предложено алгоритм решения соответствующей нелинейной 
сингулярно возмущенной задачи, которая дает возможность комплексной оценки эф-
фективной работы биофильтра.

MATHEMATIC MODELLING OF AEROBIC PROCESS OF WASTEWATER 
TREATMENT IN POROUS MEDIUM

Safonyk A.P., Girol A.M.
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

Theoretical approaches to the description of wastewater treatment processes in biofilters are 
given in the paper. The algorithm of the corresponding nonlinear singular perturbated problem 
solvation is offered. This gives a possibility for complex evaluation of biofilter operation 
effectiveness.

Методи біологічного очищення стічних вод мають ряд суттєвих переваг перед іншими 
методами завдяки чудовій здатності мікроорганізмів адаптуватися у вкрай несприят-
ливих ситуаціях (високі концентрації та токсичність, складна суміш  забруднюючих 
речовин) [1]. 

Пошуки економічно вигідних і екологічно прийнятних методів очищення промис-
лових та господарсько-побутових стічних вод були і залишаються вкрай актуальними. 
Постійне зростання вимог до чистоти довкілля, потреба в відновленні водних ресурсів 
та раціональному їх використанні зумовлюють безупинний пошук більш досконалих, 
надійних, недорогих та ефективних технічних рішень з очищення стічних вод. 

Для очищення стічних вод на очисних спорудах малої і середньої продуктивності 
значного поширення набули біофільтри [1-4]. Нескладні в конструктивному плані, 
в міру вибагливі під час експлуатації, вони задовольняють вимоги користувачів при 
очищенні різноманітних за властивостями і режимом надходження стічних вод [1, 2].

Для опису їх роботи запропоновано численні математичні моделі, зорієнтовані на опис 
процесів, що протікають в біоплівці, сформованій на поверхні наповнювача біофільтра 
та в його товщі [1]. Визначені умови роботи біофільтра в початковий період роботи та 
в період тривалої його експлуатації [2]. Проте опису процесу очищення у комплексі 



ЕТЕВК-2011

211

(розподіли забруднення у фільтрі, бактерій, біологічно неокислюваних речовин) нау-
ковцями приділялось недостатньо уваги. У багатьох випадках динаміки бактеріальної 
популяції, зниження вмісту забруднення рідини відбувається за рахунок його розкла-
дання бактеріями, описують у вигляді рівнянь типу Моно [1-4]. Значна кількість мате-
матичних моделей опису процесу очищення стічних вод на біофільтрі свідчать, як про 
значний інтерес науковців до згаданої проблеми, так і про недосконалість запропоно-
ваних ними моделей. 

Враховуючи вище сказане, побудовано математичну модель процесу аеробно-
го очищення стічних вод в пористому середовищі, що враховує взаємодію бактерій, 
органічних і біологічно неокислюваних речовин у вигляді:

   (1)

   

(2)

де B – концентрація бактерій; μ
max

 – максимальна швидкість росту бактерій; U – 
концентрація забруднення (субстрату) в рідині; K

s
  – константа спорідненості субстра-

ту до мікроорганізму; λ – швидкість відмирання клітин; ν – швидкість руху речовини; 
σb– ефективна пористість;  q – коефіцієнт, що характеризує кількість клітин, що утво-
рилися при поглинені субстратом; C – концентрація біологічно неокислюваної речови-
ни; Ф(U) = μ

max
 U/(U + Ks); L – довжина фільтра; q

s
 – коефіцієнт, що пов’язує кількість 

утвореної органічно неокиснюваної речовини з поглиненим субстратом; ρ – густина се-
редовища; β  – коефіцієнт, який характеризує кількість захоплених частинок біологічно 
неокислюваної речовини фільтром, 0 < b

u 
1,0 <b

c 
1 ; ε  – малий параметр. 

Розв’язок задачі (1)-(2) з точністю   знайдений у вигляді асимптотичних рядів за сте-
пенями малого параметра   [5]: 

Розроблена математична модель процесу біологічного очищення стічної води 
дозволяє враховувати взаємовпливи різних параметрів процесу та характеристики се-
редовища (розподіли концентрацій забруднення, бактерій, біологічно неокислюваних 
речовин на відповідні модельні коефіцієнти), на численних прикладах проаналізовані 
зміни відповідних концентрацій в часі і по висоті завантаження.

Висновки. На основі узагальнення моделей типу Моно розроблено нову матема-
тичну модель процесу аеробного очищення стічної води в пористому середовищі, що 
враховує взаємодію бактерій, органічної і біологічно неокислюваної речовини в пори-
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стому середовищі. Запропонований алгоритм розв’язання відповідної нелінійної син-
гулярно збуреної задачі, що надає можливість комплексної оцінки ефективної робо-
ти біофільтра. Розроблена методика дозволяє прогнозувати процес очищення стічної 
води у біофільтрі для забезпечення високих якісних показників процесу очищення за 
різноманітних умов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД

Гаркавий С.І., Гаркавий С.С. 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київ, Україна

Давиденко О.І., Свердліков А.І.
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Представлені результати експериментальних досліджень, якими встановлено ви-
сокий ефект біореагентного очищення міських стічних вод від розчинених органічних 
речовин і фосфатів іммобілізованими та завислими біоценозами мікроорганізмів 
в аеротенку-освітлювачі  з використанням хлорного заліза та сірчанокислого 
алюмінію.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ИНТЕНСИФИКАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Гаркавый С.И., Гаркавый С.С. 
Национальный медицинский университет им. А.А.Богомольца, Киев, Украина

Давиденко А.И., Свердликов А.И.
ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Представлены результаты экспериментальных исследований, которыми показана 
высокая эффективность биореагентной очистки городских сточных вод от раство-
ренных органических веществ и фосфатов иммобилизованными и взвешенными био-
ценозами микроорганизмов в аэротенке-осветлителе с применением коагулянтов - 
хлорного железа и сернокислого алюминия. 

THE RESEARCH OF INTENSIFICATION OF BIOLOGICAL CLEANING 
OF MUNICIPAL SEWAGE
Garkaviy S.I., Garkaviy S.I.

National O.O. Bohomolets medical university, Kyiv, Ukraine
Davidenko A.I., Sverdlikov A.I.

NDKTI MG, Kyiv, Ukraine

The results of experimental researches which are show high efficiency of the bioreagent 
cleaning of city sewages from the dissolved organic matters and phosphates of immobilized 
and weighed biocoenosis of microorganisms in aerotank-clarifier with using of coagulants - 
chloric iron and sulfuric aluminium are presented.

У комплексі заходів з попередження забруднення поверхневих водойм, які є голов-
ним джерелом централізованого водопостачання переважної більшості  населення 
України, неочищеними міськими стічними водами найефективнішим є улаштування 
в населених пунктах централізованої каналізації з ефективними очисними спорудами 
[5].  Особливо актуальною  ця проблема є для сільських населених пунктів, де лише не-
багато з них мають  водопровід і каналізацію [4]. В той же час саме в сільській місцевості 
беруть початок і течуть тисячі малих річок, що формують водостік річок великих, і саме 
малі річки, в першу чергу, забруднюються біологічними й хімічними речовинами нео-
чищених стічних вод [2]. 
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Дані літератури й наші спостереження [1] свідчать, що традиційне біологічне очи-
щення в основному видаляє із стічних вод розчинені органічні речовини, що містять 
вуглець. Біогенні ж сполуки азоту та органічного фосфору, практично транзитом про-
ходять через споруди первинного та вторинного очищення стічних вод,  скидаються 
у водойми та за наявності у воді 0,8 мг/дм3 азоту і 0,01 мг/дм3 органічного фосфору 
сприяють їх евтрофікації, вторинному забрудненню і обмеженню використання насе-
ленням для різноманітних потреб. 

Практично повного видалення із стічних вод розчинених органічних речовин, та-
кож сполук азоту й фосфору можливо досягти інтенсифікацією біологічного очищен-
ня впровадженням біореагентних технологій, коли  реагенти вводяться безпосередньо 
в аераційну споруду. Донині реагенти для видалення фосфору із стічних вод застосо-
вувалися на завершальних стадіях послідовних технологічних процесів очищення. 
Біологічне видалення фосфору,  впровадженного на комбінованих аераційних спору-
дах глибокого біологічного очищення, пов'язане з  певними технологічними обмежен-
нями.

Метою роботи була гігієнічна оцінка сучасної технології біореагентного очищен-
ня стічних вод з введенням реагентів у біоценози з іммобілізованними й завислими 
мікроорганізмами комбінованої аераційної споруди.

Експериментальні дослідження та гігієнічна оцінка ефективності біореагентного очи-
щення здійснювалися на мобільній малогабаритній очисній каналізаційній станції ба-
гаторазового застосування. В основу роботи станції покладена технологія біологічного 
очищення стічних вод біоценозом мікроорганізмів активного мулу в комбінованому 
аэротенку-освітлювачі колонного типу і доочисткою стічних вод в біореакторі з волок-
нистим завантаженням для утримання  іммобілізованних мікроорганізмів. Технологія 
запропонована науково-дослідницьким та конструкторсько-технологічним інститутом 
міського господарства м. Києва.

Аэротенк-освітлювач, що є невід’ємною складовою мобільної каналізаційної станції, 
на якій проводилися дослідження, працював в оптимальному технологічному режимі, 
з прийомом розрахункових витрат реальних міських стічних вод. Останні подавалися в 
приймальний накопичувач – уловлювач піску, звідки за допомогою  насоса,  що працює 
в автоматичному режимі,  подавалися в  зону аерації  споруди. У зону аерації  подавали-
ся також оптимальні дози хлорного заліза (15,0 мг/л по Fe3+)   і сірчанокислого алюмінію 
(15 мг/л по Аl2O3). Очищена стічна вода відводилася в каналізаційний колодязь і скида-
лася в мережу каналізаційної станції міста.

Ефективність біореагентного очищення оцінювали при порівняно стабільних показ-
никах якості міських стічних вод, оптимальних  гідравлічному і ваговому навантаженнях 
на активний мул, тривалості перебування стічних вод у каналізаційній споруді. Обрані 
параметри дозволяли  досягти найефективнішого біологічного очищення стічних вод 
від розчинених органічних речовин і видалення  біогенних сполук азоту й фосфору 
біоценозом мікроорганізмів активного мулу аераційної споруди.  Виходячи з поставле-
них завдань, досліджували не очищені і біологічно очищені стічні води, що виходять з 
установки.  Ефективність процесу  оцінювали після виведення каналізаційної споруди 
в стаціонарний режим роботи. Зроблено три серії експериментальних  досліджень.

У першій серії досліджень пілотна установка працювала при оптимальних 
технологічних параметрах без застосування реагентів. У стічних водах, що поступають 
в її зону аерації концентрація завислих речовин не перевищувала 167 мг/л (від 136 до 
167 мг/л), БПК5 було рівним 148 (від 116 до 148) мг О2/л, уміст азоту амонійного  не пере-
вищував 16,7 (від 7,97 до 16,7) мг/л. Азот нітриту і нітратів були відсутні. Концентрація 
фосфатів коливалася від 8,95 до 9,06 мг/л (рис. 1).
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Рис. 1. Динаміка видалення фосфатів з міських стічних вод біореагентним очищенням в 
аеротенку-освітлювачі (усереднені дані трьох серій досліджень)

При встановленому режимі роботи каналізаційної установки, що вивчалася, в 
біологічно очищених стічних водах,  що витікали із збірної чаші її зони освітлювання, 
завислі речовини знизилися до 4,7-6,7 мг/л (на 96,4 %), органічні забруднення по БПК5 
-  до 6-7 мг О2/л (на 95,3 %). У споруді відбувалися процеси нітріфікації. Проте зменшен-
ня в біологічно очищених стічних водах концентрації азоту аммонійних солей до 6, 69-
6,12 мг/л було недостатньо високим (на 48,1 %), а поява в очищених стічних водах азо-
ту нітриту до 0,1 мг/л указувало на те, що  цей процес був сповільненим. Концентрація 
фосфатів у біологічно очищених стічних водах зменшилася лише на 23%.

У другій серії досліджень в установку додавали коагулянт – 10% робочий розчин 
хлорного заліза,  що містить 100 г/л FeCl3 в розчині.  Приготований розчин за допо-
могою насоса-дозатора з розрахунку 3,18 л/г подавали в зону аерації установки.  Доза 
хлорного заліза склала 72,5 мг/л  (по FeCl3)  або 15,0 мг/л (по Fe3+). Результати проведе-
ного досліду свідчили, що інтенсифікація процесу очищення стічних вод коагуляцією 
– хлорним залізом, сприяла  зменшенню в біологічно очищених стічних водах  завис-
лих речовин до 4,5 мг/л (на 96,8%), органічних речовин по БПК5 до 5-6 мг О2/л (на 
95,9%), азоту амонійного до 3,2-3,8 мг/л (на 74,5%).  Азот нітриту в стічній воді змен-
шився не значно, дещо підвищився вміст азоту нітратів. Фосфати в  очищеній стічній 
воді зменшилися до 1,0-2,64 мг/л (на 81,8%) (рис. 1). Вміст  залишкового заліза в 
біологічно очищеній стічній воді дещо збільшилось до 0,23-0,3 мг/л проти 0,085-
0,29 мг/л у вихідній стічній воді, проте не перевищило його гранично допустимої 
концентрації (0,3 мг/л Fe3+)  у воді [3].

У наступній серії досліджень в зону аерації установки вводили 1% робочий розчин  
сірчанокислого алюмінію з розрахунку 15 мг/л (по Аl2O3). Результати дослідження 
стічних вод, що подавалися  до пілотної каналізаційної станції та біологічно очи-
щених,  що виходять з установки, свідчили, що інтенсифікація процесу очищення 
сірчанокислим алюмінієм дозволила досягти вищого рівня видалення із стічних вод 
розчинених органічних сполук по БПК5 до 3-4 мг О2/л, і завислих речовин – до  4-12 
мг/л. Зменшити кількість фосфатів у біологічно очищеній стічній воді за встановлених 
умов досліду не вдалося (рис. 1). Залишкова кількість алюмінію не перевищувала допу-
стимого рівня вмісту хімічної сполуки в очищеній воді.

Підводячи підсумок експериментальним дослідженням з оцінювання біореагентного  
очищення міських стічних вод слід зазначити, що введення в комбінований аеротенк-
освітлювач коагулянту хлорного заліза  з розрахунку 15,0 мг/л (по Fe3+)  мулової суміші  
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зони аерації каналізаційної споруди сприяло зниженню БПК5 біологічно очищених 
стічних вод до 5-6 мг О2/л (на 95,3%) і зменшенню кількості фосфатів з 5,2-14,05 мг/л в 
неочищеній воді до 1,0-2,64 мг/л (на 82%)  у біологічно очищеній.

Додавання ж в зону аерації каналізаційної споруди коагулянту на основі сірчанокислого 
алюмінію з розрахунку 15 мг/л (по Аl2O3) дозволило підвищити ефективність видалення 
із стічних вод розчинених органічних речовин по БПК5  до 3-4 мг О2/л (на 97,1%). В той 
же час сірчанокислий алюміній в апробованій дозі не покращував процес біологічного 
очищення стічних вод від сполук азоту й фосфору.
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БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД СПОЛУК АЗОТУ З ВИ-
КОРИСТАННЯМ ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ

Жукова В. С., Саблій Л. А.
Національний технічний університет України  «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна

Запропоновано анаеробно-аеробна технологія очищення промислових стічних вод від 
сполук азоту на прикладі стічних вод солодового  заводу. Дана технологія передбачає 
застосування мікроорганізмів, іммобілізованих на волокнистому носії. Наведено харак-
теристику процесів очищення стічних вод, які були дослідженні на експериментально-
виробничій установці.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ СОЕДИНЕНИЙ 
АЗОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИММОБИЛИЗОВАННЫХ 

МИКРООРГАНИЗМОВ
Жукова В. С., Саблій Л. А.

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт» 

Предложено анаэробно-аэробная технология очистки промышленных сточных вод от 
соединений азота на примере сточных вод солодовенного  завода. Данная технология 
предусматривает применение микроорганизмов, иммобилизированных на волокни-
стом носителе. Приведена характеристика процессов очистки сточных вод, которые 
были исследованы на експериментально - производственной установке. 

BIOLOGICAL WASTEWATER  TREATMENT OF NITROGEN COMPOUNDS 
USING IMMOBILIZED MICROORGANISMS

Zhukova V.S., Sabliy L. A. 
National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

 Anaerobic-aerobic technology of industrial wastewaters treatment from nitrogen compounds on 
the example of malt factory wastewater is suggested. This technology involves the application 
of microorganisms immobilized on the fibrous carrier. The characteristic of wastewater 
treatment processes that have been investigated on a experiental-production installation.

Серед найважливіших екологічних проблем сучасності питання охорони природних 
джерел водопостачання має першочергове значення. За останні 20—30 років у водо-
йми надходять стічні води, що містять багато сполук азоту і фосфору. Це пов’язано із 
скидом недостатньо очищених стічних вод. Внаслідок цього відбувається евтрофікація 
таких водойм, підвищується їх некорисна продуктивність, відбувається посилений 
розвиток фітопланктону, водоростей, «цвітіння» води. В глибинній зоні посилюється 
анаеробний обмін, нагромаджується сірководень, аміак. Порушуються окислювально-
відновлювальні процеси і виникає дефіцит кисню. Це призводить до загибелі цінних 
видів риб і рослин, вода стає непридатною не тільки для пиття, але й для купання. Така 
евтрофікована водойма втрачає господарське і рекреаційне значення. 

Вчені вважають, що, незважаючи на порушення рівноваги, яка з’являється при 
антропогенній евтрофікації, такі водойми можуть повернутися у свій першопочатко-
вий стан, якщо до них не будуть потрапляти сторонні речовини. При цьому важливо, 
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що 1 м3 промислово-побутових стоків забруднює 12—15 м3 чистої води. Оптимальний 
ріст водяних організмів спостерігається при концентрації фосфору 0,09—1,8 мг/л і 
нітратного азоту — 0,9—3,5 мг/л. Більш низький вміст цих елементів обмежує ріст во-
доростей. З точки зору охорони здоров’я людей дуже важливо, щоб вміст нітратів і ток-
сичних речовин у воді не перевищував граничнодопустимі концентрації (ГДК) [1]. 

Біологічне очищення стічних вод на переважній більшості очисних споруд України 
здійснюється за традиційною схемою аеротенк-вторинний відстійник.  У процесі 
біодеструкції органічних речовин на очисних станціях виникає трансформація форм 
азоту, а також їх асиміляція мікроорганізмами. Якщо не застосовувати певні біологічні 
методи очистки, то очищена стічна вода може містити до 15,0-30,0 мг/дм3 загально-
го азоту. Застосовані технічні рішення для біологічного очищення стічних вод не за-
безпечують ефективного видалення сполук азоту  до потрібної гранично-допустимої 
концентрації для скиду у водойми. Тому актуальним є пошук нових  ефективних методів 
очищення стічних вод саме від сполук азоту.

Стічні води підприємств харчової промисловості відносяться до категорії висококон-
центрованих вод  за органічними забруднювачами. Вони містять численні і різні за при-
родою забруднення та характеризуються високими показниками БПК5, ХПК, сполук 
азоту, зважених речовин. При скиданні виробничих стічних вод у міську каналізаційну 
мережу виникає необхідність у створенні на території підприємств локальних очис-
них споруд для попереднього очищення стічних вод. Вимоги до складу стічних вод, 
які  скидаються в каналізацію диктують необхідність розробки нових схем очищення, 
інтенсифікації роботи існуючих очисних споруд. Остання може бути забезпечена як 
шляхом вдосконалення існуючих конструкцій, так і додатковим включенням в схему 
очищення нових ефективних вузлів, що забезпечують необхідну ступінь очищення. 
Кількість і склад стічних вод у великій мірі залежать від виду оброблюваної сировини та 
асортименту продукції, що випускається, технологічного процесу, що застосовується 
обладнання та інших факторів.

У стічних водах азот присутній у складі органічних (білки, амінокислоти і  карбамід) 
та неорганічних з’єднань (амонійний, нітратний, нітратний азот). Він міститься у 
стічних водах харчової, хімічної, нафтохімічної, медичної, металургійної, коксохімічної,  
агрохімічної промисловостей і звичайно у господарсько-побутових стічних водах. Так, 
наприклад стічні води, які утворюються на заводах харчової промисловості, містять 
високі концентрації азотних сполук, в основному у вигляді амонійного азоту (молоко-
заводи, м’ясокомбінати - 60-100мг/л; хім. комбінати – 100-1000мг/л; пивоварні – 30-
50мг/л).

Метою роботи є дослідження анаеробно-аеробної технології  очищення стічних 
вод від сполук азоту з використанням  іммобілізованих мікроорганізмів, на прикладі 
стічних вод солодового заводу.

Дана технологія була розроблена на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики, 
досліджена на лабораторній установці та реалізована на очисних спорудах солодово-
го заводу. Основна кількість виробничих стічних вод солодового заводу утворюється в  
процесі замочування та пророщування солоду. Їх склад характеризується наступними 
показниками: ХСК 1760-4000 мгО2/л,  БСК5 1400-2000 мгО2/л, концентраціями за-
гального азоту 30-80 мг/л, завислих речовин 1000-550 мг/л, рН 6,0-7,5. 

Технологія реалізується у біореакторах з різними кисневими умовами: анаеробними, 
аноксидними і аеробними. Здійснюються у спеціальних установках за прямоточною, 
багатоступеневою схемою. Основним робочим елементом при цьому є багаточисленні 
дуже тонкі волокна типу «ВІЯ» – носії біоценозу, які дозволяють утримувати велику 
кількість мікроорганізмів [2]. 

Використання на першій стадії  анаеробного процесу дає можливість видалити основ-
ну кількість органічних забруднень, тим самим зменшити витрати повітря у порівнянні 
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із початковою аеробною стадією. Також відкидається потреба у додаванні метанолу або 
іншого джерела вуглецю, так як стічні води перед біологічною очисткою містять достат-
ньо субстрату для денітрифікації (при наявності нітратів, нітритів).  Також потрібно 
зазначити, що осад після такої анаеробно-аеробної очистки  містить  велику кількість 
сухої речовини (до 100 г/л), має високу зольність та стабільність, а хороша водовіддача 
дозволяє зневоднювати такий осад без додавання реагентів на центрифузі, прес-фільтрі 
або інших пристроях. Зневоднений осад має високі мінеральні властивості і може ви-
користовуватися як добриво. Однак невеликий енергетичний вихід при анаеробних 
умовах призводить до досить низьких швидкостей росту і метаболізму відповідних 
мікроорганізмів, які потребують суттєвого збільшення їх концентрації (утримання 
біомаси) у системі для інтенсивності процесу очищення стічних вод.

 Таблиця 1
 

Наступною ступеню є аноксидні умови. У біореакторі очищення стічних вод 
відбувається при подачі повітря (< 0,5 мг/дм3), умови у реакторі - аноксидні (умови 
дефіциту кисню), також частина кисню споживається на доокиснення органічних 
речовин. Після проходження стічних вод через анаеробні біореактори концентрація 
органічних речовин значно знижується, що й обумовлює  першу стадію нітрифікації. 
Потрібно зазначити, що процес нітрифікації відбувається в результаті життєдіяльності 
і функціональної активності нітрифікуючих бактерій, які відносяться до хемосинтезу-
ючих автотрофів. Наявність  в середовищі органічних речовин згубно впливають на їх 
розвиток, тому нітрифікація амонійного азоту починається тільки після практично по-
вного окислення вуглецевих з’єднань, які характеризуються показником БСК5.

Нітрифікація відбувається у два етапи. Перший етап перетворення амонію у нітрит 
здійснюється мікроорганізмами - нітрифікаторами родів Nitrosomonas, Nitrosococcus, 
Nitrosospira, Nitrosolobus, Nitrosovibrio:

(1)

За допомогою мікроорганізмів Nitrobacter, Nitrospira, Nitrococcus здійснюється дру-
гий етап нітрифікації - перетворення нітриту у нітрат:

(2)

Метаболізм цих мікроорганізмів дуже чутливий до чинників навколишнього середо-
вища. Розчинений кисень у реакціях біохімічного окислення азоту амонійного є акцеп-
тором електронів, при перенесенні яких і виділяється енергія, що витрачається на по-
будову клітинної речовини (емпірична формула С5Н7NО2) і підтримку життедіяльності 
мікроорганізмів. Оптимальна концентрація кисню  1,5 – 2 мг/дм3. 

У глибині волокон носія, де немає доступу кисню, але достатньо органічних речовин, 
відбувається денітрифікація. Процес денітрифікації ґрунтується на ферментативному 
відновленні нітратів до молекулярного азоту в анаеробних умовах. Денітрифікаторами 
є наступні: Bacterium denitrificans, Pseudomonas flourescens, які в процесі дихання ви-
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користовують зв'язаний кисень нітритів та нітратів.  Денітрифікатори є хемооргано-
гетеротрофами і для процесу метаболізму їм необхідний органічний вуглець. Процес 
протікає стадійно: 

         
                                                                      (3)     

Концентрація азоту на вході становить  5-35 мг/дм3, але після анаеробних процесів у 
перших двох біореакторах його концентрації зростають у 2-4 рази, внаслідок розкладен-
ня азотовмісних органічних сполук (мінералізації). Тобто, в біореакторі з аноксидними 
умовами спостерігається зменшення органічних речовин  і збільшення неорганічних,  
в даному випадку амонійного азоту. Так  при низьких концентраціях або відсутності 
органічних речовину в аноксидних умовах  відбувається процес Anammox, який є 
можливим у випадку високих концентрацій сполук амонію і низьких концентрацій 
органічного вуглецю.  Загальне рівняння реакції анаеробного окислення амонію:

                                       (4)

Процес відбувається у два етапи. Першим етапом є нітритація - відновлення амонію 
до нітриту, тобто перша стадія нітрифікації. Анаеробне окислення амонію — єдиний 
біологічний процес, у ході якого утворюється гідрозин. Другим етапом безпосеред-
ньо є процес аnammox. У результаті сумарний процес супроводжується утворенням 
вільного азоту та води. Два процеси можуть звичайно бути реалізовані в двох окре-
мих реакторах або в єдиній споруді, як, наприклад, перший реактор anammox в м. 
Роттердам, Нідерланди. Порівняно зі звичними нітрифікацією та денітрифікацією, 
цей метод відкидає необхідність синтетичного вуглецевого джерела і вимагає нижчих 
концентрацій кисню. Це призводить до зменшення виробничих витрат на 90 %, змен-
шення в емісіях діоксиду вуглецю більш, ніж на 100 % (процес супроводжується погли-
нанням двоокису вуглецю) і зниження витрат енергії. Анаеробне окислення амонію 
функціонує за температурами від 6 до 43°C і pH від 6,7 до 8,3 з оптимумом 8,0.

Останнім ступенем є аеробні умови. У біореактор подається повітря від компресо-
ра, що забезпечує аеробні умови процесу. В таких умовах відбувається друга стадія 
нітрифікації та остаточне створення біоконвеєра, ідея якого розроблена в Інституті 
колоїдної хімії та хімії води НАН України (П.І. Гвоздяк) [3].  Гідробіоценоз у такій 

Рис. 1. Зміна концентрацій сполук азоту  в процесі очищення в біореакторах
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установці становить собою просторову сукцесію мікроорганізмів, тобто  очищення 
води від органічних сполук відбувається під впливом мікроорганізмів, які змінюються у 
просторі очисної споруди та утворюють трофічний ланцюжок гідробіонтів.

В результаті дослідження було встановлено залежність концентрацій сполук азо-
ту (рис.1), органічних за показником ХСК (рис.2) і  завислих речовин  в очищених 
стічних водах від тривалості очищення та кисневих умов. Була встановлена кінетична  
залежність концентрації біомаси  за сухою речовиною на різних ступенях очищення.

 

 

Рис. 2. Зміна концентрацій органічних сполук  в процесі очищення в біореакторах

Завдяки використанню волокнистих носіїв «ВІЯ» з іммобілізованими 
мікроорганізмами в усіх біореакторах досягається висока окисна потужність, що 
дозволяє зменшити їх розміри в 3-5 разів порівняно з класичними аеротенками. 

Використання саме прямоточної схеми та іммобілізованих мікроорганізмів для ви-
далення сполук азоту із стічних вод дозволяє відмовитися від рециркуляцій активного 
мулу та стічних вод, а створення в біореакторах   просторової сукцесії мікроорганізмів і 
трофічного ланцюга іммобілізованих гідробіонтів дозволяє зменшити приріст мулу (до 
30%).

Дана технологія забезпечує високу ефективність очищення промислових, високо-
концентрованих  стічних вод: від органічних забруднень за ХСК - 94-95%; від азоту 
амонійного – 98-100 %; від завислих речовин - 93-95%. Якість очищених стічних вод 
відповідає нормам скиду у поверхневі водойми.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  НА МАЛОГАБА-
РИТНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ПОСЕЛКА КАНАКА 

В АР КРЫМ 
Эпоян С.М., Штонда И.Ю. 

Харьковский государственный технический университет строительства 
и архитектуры, г. Харьков, Украина

Штонда Ю.И.
ООО «Водный проект», г. Донецк, Украина

Зубко А.Л.
ЗАО «Эко-Инвест», г. Харьков, Украина

Намяк Д.Е.
ООО « Пивденна ривьера», г. Ялта, Автономная Республика Крым, Украина

Приведены данные по интенсификации работы канализационных очистных сооруже-
ний в поселке Канака АР Крым. Рассмотрена целесообразность использования новых 
систем аэрации, применения постоянной преаэрации сточных вод для увеличения про-
изводительности малогабаритных канализационных очистных сооружений. 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА МАЛОГАБАРИТНИХ 
ОЧИСНИХ СПОРУДАХ СЕЛИЩА КАНАКА В АР КРИМ

Епоян С.М., Штонда І.Ю. 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 

м. Харків, Україна
Штонда Ю.І.

ТОВ «Водний проект», м. Донецьк, Україна
Зубко О.Л.

ЗАТ «Еко-Інвест», м. Харків, Україна
Намяк Д.Є.

ООО « Південна Рив’єра», м. Ялта, Автономна республіка Крим, Україна

Наведені дані щодо інтенсифікації роботи каналізаційних очисних споруд в селищі Ка-
нака АР Крим. Розглянуто доцільність використання нових систем аерації, застосу-
вання постійної преаерації стічних вод для збільшення продуктивності малогабарит-
них каналізаційних очисних споруд.

DEVELOPMENT OF SEWAGE TREATMENT ON SMALL-SIZED 
TREATMENT PLANTS IN SETTLEMENT KANAKA OF АR CRIMEA

Epoyan S., Shtonda І.
Kharkov State Technical University of Construction and Architecture, Kharkov, Ukraine

Shtonda Y.
LLC “Vodnyi proekt”, Donetsk, Ukraine

Zubko A.
Joint-stock company “Eco-invest”, Kharkov, Ukraine

Namiak D.
LLC “Pivdenna Riviera”, Yalta, АR Crimea, Ukraine

The data on the intensification of sewage treatment plants of settlement Kanaka of Crimea. 
Consider the appropriateness of the use of new systems of aeration, the use of constant 
preaeratsii wastewater to increase the productivity of small sewage treatment facilities.  
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Совершенствование работы малогабаритных канализационных очистных сооруже-
ний по очистке сточных вод от населенных пунктов чрезвычайно актуально не только 
в Украине, России и других странах СНГ, но и во всем мире.

В настоящее время большое значение имеет прекращение сброса неочищенных 
сточных вод даже от самых малых объектов водопользования и внедрение новых без-
отходных технологий и экономически выгодных очистных сооружений. 

Основным направлением решения вопросов очистки сточных вод от малых объек-
тов и населенных пунктов, как в АР Крым, так и в Украине является реконструкция 
существующих канализационных сетей и очистных сооружений при технической воз-
можности или строительство новых с применением современных технологий.

Целью данной работы было исследование работы существующих малогабаритных 
очистных сооружений и разработка рекомендаций по интенсификации их работы.

По итогам курортного сезона 2008 г. работа канализационных очистных сооружений 
поселка Канака признана не эффективной. В пробе сточной воды на выходе с КОС пан-
сионата Канака превышение по взвешенным веществам в 3,8 раза, а по БПК5 – в 3,9 
раза. КОС пансионата Канака не имеет выпуска в море, очищенные сточные воды по-
падают в пруд-накопитель. Для данных КОС нет утвержденных ПДС. Работа осущест-
вляется на основании Постановления Кабинета Министров Украины №465 от 23.03.99 
«Об утверждении правил охраны поверхностных вод от загрязнения возвратными во-
дами», согласно которого нормируются три показателя: взвешенные вещества – не бо-
лее 15 мг/л, БПК5 – не более 15 мг/л, ХПК – не более 80 мг/л. 

Природоохранными службами вынесены постановления о приостановлении функ-
ционирования здравниц в поселке Канака до восстановления работы и надежной экс-
плуатации канализационных очистных сооружений.

Проектная мощность КОС «Канака»– 400 м3/сутки. КОС «Канака» находятся на ба-
лансе, и эксплуатируется ЗАО «Пансионат Канака». В состав сооружений входят: усред-
нители - 2 шт., аэротенки - 2 шт. , вторичные отстойники – 2 шт., стабилизаторы из-
быточного активного ила – 2 шт., компрессорная станция, склад хлорной извести, 
хлораторная, контактные резервуары, иловые карты - 3шт., насосная станция для пе-
рекачки дренажных вод с иловых карт.

При осмотре КОС «Канака» обнаружено, что в усреднителях металлические перфо-
рированные трубы для аэрации сточных вод разрушены и не подлежат восстановле-
нию. Нахождение сточной жидкости в усреднителе без перемешивания приводит к 
выпадению осадка, его загниванию сопровождающемся выделением метана и серово-
дорода, приводящее ко вторичному загрязнению сточной жидкости. В результате этого 
резко увеличивается нагрузка на дальнейшую биологическую очистку. Сточные воды, 
находящиеся в аэротенках имели черный цвет, что характерно для неэффективной ра-
боты системы аэрации. При микроскопировании обнаруживается не более 4-х видов 
индикаторных микроорганизмов. Все микроорганизмы имеют медленноработающий 
ресничный аппарат, плоховыраженные вакуоли, их морфологическое и физиологиче-
ское состояние неудовлетворительное. Активный ил аэротенков характеризуется как 
слабоработающий. 

Отсутствие в составе КОС механической очистки резко отрицательно сказывается 
на дальнейшей биологической очистке. Вследствие неудовлетворительной работы эр-
лифтов по удалению активного ила с вторичных отстойников, происходит загнивание 
осадка и вторичное загрязнение сточных вод продуктами его разложения. Отмирание 
активного ила (вспухание) приводит к его выносу.

Для устранения обнаруженных недостатков на КОС «Канака» разработаны техноло-
гические схемы: для механической очистки сточных вод, установлены две механизиро-
ванные решетки (марки РМБК-100 «ТУ У 30237913.003-99»); для эффективной биоло-
гической очистки произведен монтаж новых систем аэрации с аэраторами АПКВ-120, 
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производства ЗАО «Эко-Инвест» г. Харьков; для исключения засоров в  аэрационных 
системах при отключениях воздуховодов установлены обратные клапаны 150, про-
изводства фирмы «Нawle» Австрия. Для эффективной работы системы подачи возду-
ха установлены воздуходувки 22ВФМ50, оборудованные устройствами для понижения 
шума,  производства ООО «МЕТА» г. Мелитополь. Для эффективной работы аэробной 
стабилизации осадка применены средне пузырчатые системы аэрации, производства 
ЗАО «Эко-Инвест». Работы по замене физически и морально устаревшего оборудования 
проводились с марта по июнь 2009 г. При глубине аэротенков 2,75 м интенсивность 
аэрации составляла 4,5-6 м3/(м2•ч), что достаточно для эффективного окисления ор-
ганических загрязнений в сточных водах [1,2].  

Эффективность очистки сточных вод в 2009-2010 г. г., по основным ингредиентам, 
на канализационных очистных сооружениях поселка Канака, после замены физиче-
ски изношенного и морально устаревшего оборудования, приведены в табл. 1.

Таблица 1 
Эффективность очистки сточных вод КОС поселка Канака в 2009-2010 г. г. после 

внедрения технических решений

Для  эффективного обеззараживания очищенных сточных вод, в период с ноября 
2010 г. по март 2011 г., приобретено и установлено на КОС «Канака», оборудование для 
обеззараживания УФ лучами «ВОДОГРАЙ® В- 20.01 КС», производства ООО «Харьков-
ская Электротехническая компания». 

Выводы:
Для обеспечения эффективности и повышения производительности работы мало-

габаритных очистных сооружений канализации предлагается производить строитель-
ство новых и интенсификацию работы существующих сооружений на примере рекон-
струкции КОС поселка Канака. Разработанные технические решения способствуют 
улучшению экологического состояния прибрежной зоны Черного моря в АР Крым.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ 
КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Шаповал А.Н., Свинаренко Т.Е.

ОДО «Пологовский химический завод «Коагулянт», г. Пологи, Украина

Описана ситуация, сложившаяся в сфере очистки сточных вод на Украине. Охарак-
теризованы возможные пути решения существующих проблем. Приведены отличи-
тельные особенности различных методов очистки. Представлены результаты про-
мышленных испытаний и опыт  применения реагентов на действующих очистных 
сооружениях.

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЭФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ КОМУНАЛЬ-
НИХ СТІЧНИХ  ВОД НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

Шаповал О.М., Свінаренко Т.Є.
ТДВ «Пологівський хімічний завод «Коагулянт», м. Пологи, Україна

Описано ситуацію, що склалась у сфері очищення стічних вод на Україні. Охаракте-
ризовано можливі шляхи вирішення існуючих проблем. Наведено особливості різних 
методів очистки. Представлено результати промислових випробувань та досвід ви-
користання реагентів на діючих очисних спорудах.

METHOD OF INCREASE OF PURIFICATION EFFICIENCY MUNICIPAL 
SEWAGE AT CENTRALISZED WASTE-WATER PLANTS

Shapoval А., Svinarenko Т.
Coagulant Pology Chemical Plant ALC, Pology, Ukraine 

The situation that takes place at fields of waste-water treatment in Ukraine was described. 
Solutions of present problems by possible pathway were defined. Distinctive features of 
different water purification methods were brought. There are given results of industrial tests 
and experiment of reagent application on working waste-water treatment plant.

По официальным данным [1] в Украине системами централизованного водоснаб-
жения охвачено 100 % городов, 89 % поселков городского типа и около 20 % сельских 
населенных пунктов. Централизованными системами канализации обеспечено 94 % 
городов, 50 % поселков городского типа и около 3 % сельских населенных пунктов. Око-
ло 62 % населения имеет доступ к централизованным услугам канализации, главным 
образом в городских населенных пунктах. 

На долю коммунальных предприятий водоотведения и очистки сточных вод прихо-
дится большая часть от общего объема сточных вод, поступающих в водные объекты 
Украины. По данным программы экологического оздоровления бассейна реки Днепр 
[2], сточные воды с очистных сооружений были определены как один из главных (не-
посредственных) источников загрязнения. Хозяйственно-бытовые сточные воды со-
ставляют около 40 % (порядка 0.5 миллиарда м3/год), от общего объема недостаточно 
очищенных или неочищенных сточных вод, поступающих в водные объекты бассейна 
реки Днепр.

В целом, оборудование и основные системы водоснабжения и водоотведения харак-
теризуются низким уровнем технического состояния и высокой степенью износа. Со-
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стояние очистных сооружений и существующий уровень затрат на их эксплуатацию 
являются одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на фактический уро-
вень и качество очистки городских сточных вод, сбрасываемых в водные объекты. На-
пример, в Украине существующие объемы капиталовложений в сфере водоснабжения 
и водоотведения составляют только 15–20 % от необходимых инвестиций.

Через канализационные очистные сооружения в год проходит порядка 2 200 млн 
м3 стоков, из которых около 2 000 млн м3 подвергаются биологической очистке. Для 
обеспечения биологической очистки затраты электроэнергии могут составлять до 1 
кВт•час на 1 м3 стоков. При этом затраты электроэнергии напрямую зависят от кон-
центрации загрязнений, содержащихся в сточных водах.

Системы «классической» биологической очистки сточных вод основаны на примене-
нии биоценоза гидробионтов – бактерий,  простейших, беспозвоночных, грибов, водо-
рослей и прочих водных организмов, принимающих участие в биодеструкции загряз-
няющих примесей сточных вод. Основным «потребителем» электроэнергии при данном 
методе очистки являются воздуходувки, подающие воздух в аэротенки. Значительная 
часть воздуха, а следовательно и электроэнергии, расходуется на окисление загряз-
нений, которые могли быть удалены путем осаждения еще до стадии биологической 
очистки.

К числу наиболее острых общих проблем, характерных для большинства станций 
биологической очистки, можно отнести содержание повышенных концентраций со-
единений фосфора в очищенных сточных водах. Биологическому разложению под-
вергается только легко окисляемая форма ортофосфатов (продукт жизнедеятельности 
человека), составляющих порядка 40-50 % от общего количества фосфат-ионов, содер-
жащихся в коммунальных стоках. Дальнейшее снижение фосфора требует высокого 
расхода воздуха при длительном времени обработки, что приводит к увеличению за-
трат на электроэнергию и снижению пропускной способности сооружений.

Кроме высокой энергоемкости «классическая» схема очистки стоков имеет еще це-
лый ряд недостатков, в т. ч.:

 чувствительность процесса очистки к составу сточных вод и периодичности подачи • 
стоков;
 недостаточно глубокое удаление соединений фосфора;• 
 сезонная зависимость баланса азотсодержащих загрязнений в очищенной воде;• 
 очистные сооружения занимают большие площади;• 
 образуется большое количество сырого осадка, требующего дополнительной слож-• 
ной обработки;
 незначительная степень автоматизации процесса и др. • 
В качестве наиболее перспективного метода повышения степени очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод нами рассматривается применение комбиниро-
ванных систем очистки. Предлагаемый метод сочетает в себе коагуляционное осажде-
ние взвешенных частиц (с параллельным химическим удалением части растворенных 
веществ) с последующим  биологическим окислением оставшейся части загрязнений.

Предлагаемый метод очистки стоков имеет следующие преимущества:
 устойчивость к изменению режимов подачи стоков и содержанию в них загрязняю-• 
щих веществ;
 практически полное удаление фосфатов и сульфидов;• 
 возможность управления степенью очистки стоков путем варьирования вида, дозы • 
и места ввода коагулянта с возможностью автоматизации процесса подачи реаген-
тов;
 эффективное снижение показателей ХПК и БПК за счет структурирования активной • 
биомассы и, как следствие, увеличения способности разложения загрязнений био-
логическим путем;
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 предотвращение вспухания и выноса активного ила из аэротенка (оптимизация ило-• 
вого индекса);
 получение кондиционированного сырого осадка, легко поддающегося обезвожива-• 
нию;
 удаление характерного запаха, как в очищенных стоках, так и в удаляемом иле;• 
 увеличение пропускной способности очистных сооружений без снижения эффек-• 
тивности очистки путем интенсификации работы имеющихся сооружений и обору-
дования;
 сокращение занимаемых площадей (отказ от дополнительных отстойников, иловых • 
карт и т.п.).
Технология комбинированной очистки широко обсуждается в литературе [3]; извест-

ны множество схем с применением дополнительного оборудования и строительством 
либо модернизацией очистных сооружений. Однако в текущих условиях актуальны 
технологические приемы, которые позволяют интенсифицировать действующие кана-
лизационные станции биологической очистки при минимальных капитальных затра-
тах на строительство.

Нами проработаны различные варианты применения коагулянтов на действующих 
очистных сооружениях в большинстве регионов Украины, а также в Белоруссии.

Определены различные технологические приемы, позволяющие решить задачи, ак-
туальные для станций биологической очистки.

В качестве коагулянтов используются неорганические соли алюминия и железа: 
сульфат алюминия, гидроксихлориды алюминия (марки ПОЛВАК и Pro-AQUA), сульфат 
и хлорид железа трехвалентного, сульфат и хлорид железа двухвалентного. Предпо-
чтение в промышленном применении отдается водным растворам гидроксихлоридов 
алюминия (Pro-AQUA 18) и хлорида железа (III) (концентрацией 40 % в пересчете FeCl3). 
Данные реагенты поставляются полностью готовыми к применению (дозируются в 
товарном виде) и их использование не требует дополнительных зданий, сооружений, 
узлов приготовления и т.п. Оптимальный вид коагулянта определяется в ходе поэтап-
ных лабораторных испытаний и зависит от  особенностей очистных станций, анион-
ного солевого состава обрабатываемых сточных вод и нормативов ПДС очищенной 
воды.

Дозировка раствора коагулянта осуществляется самотеком (при небольших расхо-
дах) либо кислотостойким насосом-дозатором. В качестве емкостей хранения исполь-
зуются контейнеры ECOBULK, в которых поставляются коагулянты.

Место ввода реагента имеет определяющее значение и зависит от поставленных за-
дач и особенностей работы очистных сооружений.

При предварительной реагентой обработке (перед первичными отстойниками) 
удается осадить до 90 % от общей концентрации фосфора. Такой вариант реагентной 
обработки имеет следующие недостатки и преимущества:

Недостатки:
высокий расход коагулянта;• 
возможное негативное воздействие • 
продуктов гидролиза коагулянта на ак-• 
тивный ил при высоких дозах;
риск чрезмерного удаления биогенных • 
элементов, необходимых для последу-
ющей биологической очистки.

Преимущества:
высокая эффективность последующей • 
биологической очистки;
 параллельная оптимизация процесса • 
разложения азотсодержащих соедине-
ний;
 предотвращение образования большо-• 
го количества избыточного ила.
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Применяемые коагулянты имеют ряд особенностей.  Железосодержащие коагулян-
ты отличаются более низкой стоимостью по сравнению с алюмосодержащими реаген-
тами. Однако следует учесть возможность образования коллоидного сульфида железа, 
имеющего характерный черный цвет. При этом «зеркало» первичных отстойников по-
крывается равномерным черным слоем и наблюдается процесс стабилизации взвеси 
с частичным анаэробным брожением сырого осадка. При дальнейшей биологической 
очистке сера окисляется до растворимых форм, а железо осаждается в виде трехвалент-
ного гидроксида. При обработке солями алюминия наблюдается более полное удаление 
взвешенных частиц, фосфора и обесцвечивается осветленная вода. Растворенные со-
единения алюминия (остаточные продукты гидролиза коагулянта) замедляют разви-
тие активного ила, что не допустимо при целевом наращивании активной биомассы. 
Однако этот же фактор может быть целевым воздействием при чрезмерном развитии 
биомассы (оптимизация илового индекса при вспухании активного ила).

Диапазон доз коагулянтов составляет 5-100 мг/дм3 для солей алюминия и 20-300 мг/
дм3 для солей железа (здесь и далее дозы приведены по товарным продуктам). Эффек-
тивность коагулянта определяется множеством факторов (концентрацией взвешенных 
веществ, растворенных загрязнений, концентрацией биомассы, технического состоя-
ния и режима работы сооружений и др.).

Подача коагулянта непосредственно в аэротенк позволяет снизить расход коагулян-
та за счет частичного осаждения взвешенных загрязнений в первичных отстойниках. 
Для дополнительного снижения затрат на реагентную обработку целесообразно при-
менение соли двухвалентного железа. При этом следует учесть значительное снижение 
рН обработанной воды, т.к. при значениях рН < 7,5 нарушается метаболизм гидроби-
онтов.

 Рис.1. Ввод коагулянта в аэротенк осуществляется в зону активной аэрации

При достаточном уровне аэрации происходит количественный переход Fe2+ в Fe3+ 
с образованием нерастворимых осадков Fe(ОН)3, FeРО4 и ряда более сложных орга-
номинеральных соединений. Доза коагулянта определяется только в ходе опытно-
промышленных испытаний.

При реагентой обработке биологически очищенных стоков (перед вторичными 
отстойниками, после аэротенка) удается осадить 90 % и выше от общей концентрации 
фосфора. Дозы коагулянта при этом значительно ниже, чем при предварительной реа-
гентной обработке.

Сточные воды, прошедшие биологическую очистку, насыщенны продуктами жизне-
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деятельности гидробионтов. Действие коагулянта направлено на осаждение предвари-
тельно окисленных загрязнений, что значительно проще, чем полное химическое рас-
щепление сложноструктурированных загрязнений, поступающих с исходной сточной 
водой.

Такой вариант реагентной обработки имеет следующие недостатки и преимуще-
ства:

 
Диапазон доз коагулянтов составляет 5-100 мг/дм3 для солей алюминия и 20-100 

мг/дм3 для солей железа. Концентрация коагулянта определяется требуемой степенью 
снижения содержания загрязняющих веществ. 

Следует обратить внимание на следующие особенности при использовании коагу-
лянтов по данной схеме: соли железа оставляют характерный желтоватый цвет очи-
щенной воды. Алюминийсодержащие коагулянты лишены этого недостатка. 

 

Рис.2. Осветленная вода на выходе из вторичного отстойника

В силу целого ряда причин мы не называем станции, на которых апробировались 
приведенные схемы комбинированной биохимической очистки. Акцентируем внимание 
на необходимости проведения предварительных лабораторных испытаний в условиях, 
максимально приближенных к реальным условиям работы очистных сооружений.

Наши специалисты проводят лабораторные испытания бесплатно. После заверше-
ния серии лабораторных экспериментов выдаются рекомендации по внедрению реа-
гентной стадии обработки сточных вод.

В качестве примера внедрения комбинированной химико-биологической очистки 
приводим результаты промышленных испытаний на коммунальных очистных соору-
жениях г. Алчевска.

В ходе совместных лабораторных испытаний со специалистами отдела внедрения 
ОДО «Пологовский химический завод «Коагулянт» выбран оптимальный реагент – хло-
рид трехвалентного железа. Действие реагента по снижению содержания соединений 
фосфора и увеличение плотности хлопка с улучшением его седиментационных свойств 
не вызывает сомнений и неоднократно подтверждено результатами лабораторных ис-
следований. 

Недостатки:
накопление загрязнений в оборотном • 
иле, возвращаемом в аэротенк;
 максимальное содержание остаточных • 
продуктов гидролиза коагулянта в очи-
щенной воде.

Преимущества:
максимальная эффективность удале-• 
ния фосфора;
 предотвращение выноса избыточного • 
ила в водоем;
 максимальное кондиционирование • 
очищенной воды и образованного осад-
ка.
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Схема очистных сооружений, задействованных при проведении промышленного 
эксперимента, приведена на рис. 3. Испытания коагулянта проводились в сравнитель-
ных условиях: подача коагулянта осуществлялась только перед одним из действующих 
вторичных отстойников. Коагулянт в ходе испытаний применялся в товарном виде: 
водный раствор с плотностью 1,45 г/см3 и содержанием основного вещества (хлорида 
железа) 40 %. Доза коагулянта составляла 20 мг/л по товарному продукту. Установка 
подачи реагента во время промышленных испытаний представляла собой пластико-
вые емкости и кислотостойкий насос-дозатор. 

 

Рис. 3. Технологическая схема проведения промышленных испытаний коагулянта

 

Рис. 4. Ввод коагулянта перед вторичным отстойником в зону 
максимальной турбулентности

Пробы для сравнительных анализов отбирались из общей распредчаши перед вто-
ричными отстойниками (Вход), на выходе из вторичного отстойника без реагентной 
обработки (Отстойник №2) и на выходе из вторичного отстойника после введения реа-
гента (Отстойник №3). Сброс осадка в обоих отстойниках осуществлялся параллельно, 
илоскребы запускались с одинаковой частотой.
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Отобранные пробы анализировались на содержание фосфатов, азота аммонийного, 
ХПК и увеличение прозрачности. Параллельно отмечались изменения в биомассе и ор-
ганолептических свойствах очищенной воды.

Полученные результаты промышленных испытаний представлены в табл. 1. На тре-
тьи сутки применения коагулянта отмечены изменения сырого осадка: осадок стал 
более однородным, хлопьевидным, в пробоотборнике наблюдалось быстрое разделе-
ние жидкой и твердой фаз, без характерного гнилостного запаха. Изменился цвет: из 
темно-серого перешел в светло-коричневый. 

Таблица 1. Результаты анализов проб, отобранных в ходе промышленных испытаний

 

Рис. 5 Структурированный осадок и осветленная надиловая вода 
после обработки коагулянтом

Наблюдалось постепенное уплотнение хлопка и на пятые сутки эксперимента осаж-
дение за 30 минут составило 750 мл/л при традиционном значении 980 мл/л. Впер-
вые получен верхний предел интервала оптимального значения илового индекса – 150 
см3/г. Надиловая вода прозрачная, без видимых примесей. 

Ежедневно проводились исследования воздействия коагулянта на жизнедеятель-
ность микроорганизмов и на изменения свойств активного ила. Исследования прово-
дились методом микроскопии. За время исследований микроорганизмы находились в 
своем обычном состоянии: активность без изменений, существующие виды не исчеза-
ли, изменений форм не наблюдалось.

Сравнительные результаты анализов проб, отобранных в ходе проведения промыш-
ленных испытаний коагулянта на действующих канализационных очистных сооруже-
ниях г. Алчевска, представлены в табл. 1.
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Заслуживает особого внимания вопрос снижения содержания аммонийного азота 
(NH4

+). Очевидно, процесс очистки обусловлен анаэробным окислением органических 
солей аммония, сконцентрированных в уплотненной биомассе. Соединения фосфора 
при введении коагулянта удаляются методом прямого химического осаждения. Сни-
жение содержания взвешенных веществ, уменьшение влажности осадка и увеличение 
прозрачности связаны с процессом более эффективной седиментации загрязнений. 
Дополнительным положительным эффектом является удаление характерного запаха, 
что объясняется комплексообразованием меркаптановых и сульфидных групп с иона-
ми трехвалентного железа с последующим их удалением в виде осадка.

Проделав более 100 различных физических, химических микробиологических ана-
лизов, мы получили первичные результаты по применению коагулянта на классиче-
ских коммунальных очистных сооружениях без их модернизации. Результаты иссле-
дований подтвердили целесообразность применения коагулянта на биологических 
очистных сооружениях для увеличения степени очистки по следующим показателям: 
ХПК, Фосфаты, Азот аммонийный, Взвешенные вещества.

Еще одним примером эффективной реагентной очистки коммунальных сточных вод 
являются очистные сооружения г. Славутича. Станция работает полностью на физико-
химической очистке, без биологической стадии. Производительность в среднем со-
ставляет 3,5 тыс. м3/сут. Концентрации загрязняющих веществ на входе очистных 
сооружений являются типичными для большинства городов, не имеющих большой 
промышленной нагрузки. 

В качестве коагулянта на станции испытаны сульфат алюминия, сульфат трехва-
лентного железа, хлорид трехвалентного железа, гидроксихлорид алюминия.

Наиболее эффективным коагулянтом является гидроксихлорид алюминия Pro-AQUA 
18, однако высокая стоимость данного реагента не позволяет применять его на посто-
янной основе.

На сегодняшний день на очистных сооружениях применяется сульфат алюминия. 
Степень удаления загрязнений, достигаемая при физико-химической очистке с помо-
щью сульфата алюминия, приведена в табл. 2.

Таблица 2. Степень очистки сточных вод, достигаемая с помощью сульфата 
алюминия  (основные показатели) 

Приведенные данные относятся к промышленному применению реагентной очист-
ки коммунально-бытовых сточных вод и позволяют утверждать о целесообразности пе-
рехода на физико-химическую очистку при небольшой производительности очистных 
сооружений. Это дает возможность более эффективно осуществлять процесс очистки 
без перерасхода электроэнергии. Особенно актуален данный метод очистки для стан-
ций с устаревшими или вышедшими из строя воздуходовками. Гидротехнические со-
оружения станций биологической очистки не требуют значительных изменений для 
перехода на физико-химическую очистку.

В заключение хотелось бы отметить необходимость системного подхода к внедрению 
коагуляционной обработки. Без предварительных исследований внедрение химико-
биологической очистки может не только дискредитировать метод химического осаж-
дения, но и повлечь гибель активной биомассы. Негативные последствия такой аварии 
трудно переоценить.
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Общество с дополнительной ответственностью «Пологовский химический завод «Ко-
агулянт» производит всю гамму реагентов для коагуляционной очистки воды, серти-
фицированных в соответствии с действующим законодательством. Производственные 
мощности предприятия в состоянии обеспечить потребность в любом из коагулянтов, 
обеспечивающем эффективную очистку. Долгосрочные партнерские отношения с ве-
дущими поставщиками дозирующего оборудования позволяют не только предложить 
максимально эффективную и надежную схему для осуществления реагентной обработ-
ки, но и сформировать конкурентоспособное ценовое предложение.

Отдел внедрения ОДО «ПХЗ «Коагулянт» обеспечивает квалифицированный подход в 
подборе условий проведения коагуляционной обработки, его внедрение и сопровожде-
ние в течение всего срока эксплуатации. Наши потребители получают всестороннюю 
информационную поддержку и консультативную помощь по любым вопросам, касаю-
щимся очистки воды.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
КОАГУЛЯНТОВ ПРОИЗВОДСТВА «КЕМИПОЛ» В ПРОЦЕССАХ 

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Плесняк З., Михеев Р. В.

ООО «Кемипол-Украина», Украина

Освящен практический опыт применения коагулянтов в процессах очистки сточных 
вод Польши. Показаны возможности технического воздействия на существующие 
проблемы в сфере очистки сточных вод. 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ 
КОАГУЛЯНТІВ ВИРОБНИЦТВА «КЕМИПОЛ» У ПРОЦЕСАХ 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Плесняк З., Міхєєв Р. В.

ТОВ «Кеміпол-Україна», Україна

Викладено практичний досвід використання коагулянтів у процесах очищення стічних 
вод Польщі. Зображено можливості технічного впливу на існуючі проблеми в сфері 
стічних вод.

THE BASIC ASPECTS OF INDUSTRIAL APPLICATION OF COAGULANTS 
«KEMIPOL» IN SEWAGE TREATMENT PROCESSES

Plesnjak Z., Mikhyeyev R.
«Kemipol-Ukraine», Ukraine

Practical experience of application of coagulants in processes of sewage treatment of Poland 
is consecrated. Possibilities of technical influence on existing problems in sewage treatment 
sphere are shown.

Существующая тенденция сокращения водопотребления городами Украины приво-
дит к сокращению объемов сточных вод (СВ) хозяйственно-фекального и промышлен-
ного происхождения, увеличению времени пребывания СВ в городских водоотводящих 
сетях, значительному увеличению концентраций основных загрязнений в стоках, по-
ступающих на канализационные очистные сооружения (КОС).  Под влиянием этих про-
цессов нарушается соотношение компонентов питания, необходимых для нормальной 
работы этапа биологической очистки. Известное соотношение С : N: Р = 100 : 5 : 1 [1 ] 
в сточных водах имеет различные трансформации – от явного, многоразового избытка 
органического углерода до значительного избытка азота и фосфора. 

К этим практическим наблюдениям можно также добавить значительную часовую 
и суточную неравномерность поступления сточных вод на КОС, залповые сбросы кон-
центрированных сточных вод от предприятий, сброс специфических ингредиентов, 
которые часто парализуют работу КОС.

Указанные явления – процессы неизбежные, с которыми повсеместно приходится 
сталкиваться специалистам-очистникам водоканалов различных населенных пун-
ктов. Очень важно осознать, к каким тяжелым, иногда необратимым последствиям мо-
жет привести сброс плохо очищенных сточных вод в водоемы – источники водоснабже-
ния городов и населенных мест Украины. Какие бы системы подготовки питьевой воды 
ни были использованы на различных источниках водоснабжения, прогрессирующий 
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сброс стоков в водоемы не позволит производить питьевую воду стабильно высокого 
качества.

Можно сказать, что подобные тенденции наблюдались в разное время в странах за-
падной и восточной Европы и США. Но, своевременные, кардинальные перемены в 
подходах к вопросам очистки сточных вод могут служить для нас практическими при-
мерами разумного водопользования.

В формате данной статьи мы хотим описать существующий практический опыт при-
менения реагентных схем обработки сточных вод Польши. Более 15 лет на различных 
КОС Польши успешно применяются различные коагулянты, флокулянты, специфиче-
ские реагенты (пеногасители, антискаланты) производства «Kemipol» по технологиям 
мирового гиганта «Kemira».

Политика компании «Kemira» основана на производстве высококачественных и вы-
сокоэффективных реагентов, которые уже в настоящее время решают существующие 
проблемы в водном секторе.

Коагулянты на основе алюминия производятся под торговой маркой «PAX».
Коагулянты на основе железа производятся под торговой маркой «PIX».
Бленды коагулянтов с флокулянтами производятся под торговыми марками «ALCAT» 

и «FERCAT».
Краткий перечень городов Польши, с ориентировочной производительностью при-

водится ниже.

Результаты успешной эксплуатации на объектах Польши различной производи-
тельности, качества СВ, технологических особенностей и т.д. позволяет сделать вывод 
о том, что реагентные схемы могут выступать как экспресс-метод для нормализации 
работы КОС, так и схема постоянной эксплуатации в целом и для решения узких тех-
нологических задач. Практический опыт работы коагулянтов в условиях очистки СВ в 
Польше во многом совпадает с нормативными требованиями [2].  

Учитывая существующий опыт применения коагулянтов - PIX-123, 113, 110 и PAX-
18 в процессах очистки стоков, можно выделить принципиально три задачи:
1.  Интенсификация работы этапа биологической очистки - удаление избыточной ор-

ганики, азота аммонийного, фосфатов, разгрузка аэротенков, сокращение объемов 
илов в системе (сырого осадка и активного ила).

2.  Сугубо удаление фосфатов, сокращение объемов активного ила в системе.
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3.  Профилактика, предотвращение вспухания активного ила.
В этой связи практически можно выделить  две схемы химической обработки 

стоков (точки подачи реагентов):
1. На этапе физико-химической очистки (первичного осаждения сырого осадка). 
В данном случае диапазон дозировок по товарному продукту может составлять 30 – 

150 мг/дм3. 
Как известно, прирост АИ в аэротенках зависит от концентрации органических ве-

ществ (на 30% БПК ) и взвешенных веществ (на 80% ВВ), при чем это - прямая зависи-
мость [1, п.6.148 – СниП 2.04.03-85]. Поэтому, чем больше БПК и ВВ останется в сыром 
осадке (СО), тем меньше их поступит в аэротенк. 

Явные преимущества, проверенные практическим опытом применения PIX-113 до-
зой 50 мг/дм3, выглядят следующим образом:
1.1. Частично нивелируются воздействия высоких (залповых) концентраций сбросов 

сточных вод от промышленных предприятий.  
1.2. Применение PIX-а как средства осаждения выровняло концентрацию загрязнений 

очищенных стоков, что позволило облегчить работу аэротенков во время гидрав-
лической перенагрузки  (после интенсивных осадков, залповых поступлений).

1.3. Больший эффект редукции органических загрязнений по ХПК на 60% от исходного 
содержания (25% безреагентное удаление).

1.4. Больший эффект редукции органических загрязнений по БПК5 на 45-50% от ис-
ходного содержания (25% безреагентное удаление).

1.5. Увеличение эффекта осветления (удаление взвесей) на 80% от исходного содержа-
ния (25% безреагентное удаление).

1.6. Больший эффект редукции фосфатов на 80-85% от исходного содержания (10 % 
безреагентное удаление).

1.7. Скоагулированный сырой осадок (СО) имеет лучшие седиментационные характе-
ристики, т.е. меньший объем, меньшую влажность. Конкретные характеристики 
СО после обработки коагулянтом нужно рассматривать в каждом индивидуальном 
случае. Это очень важно в процессах дальнейшей утилизации СО – обезвожи-
вания (нагрузка на иловые карты, центрифуги, фильтр-прессы, сбраживания 
и т.д.) – экономия за счет сокращения эксплуатационных расходов.

1.8. Наблюдается значительный дезодорирующий эффект за счет химического связы-
вания сероводорода (необходимая доза  PIX для нейтрализации 1 г сероводорода 
составляет около 10г/ м3).

1.9. За счет первичного осаждения значительной части взвешенных и коллоидных за-
грязнений ровно настолько снижается нагрузка на этап биологической очистки, 
что значительно улучшает условия нитрификации. В результате в существующем 
объеме аэротенка протекают процессы нитри-денитрификации, что, в конеч-
ном итоге, способствует не только трансформации азота (аммоний-нитриты-
нитраты), но и удалению элементарного азота.

1.10. Увеличение эффективности удаления взвешенных и органических веществ на 
этапе физико-химической очистки значительно снижает нагрузку на активный 
ил (АИ), уменьшая, таким образом, прирост АИ в аэротенках на 30 %.

В этом состоит экономическая целесообразность предварительного химиче-
ского осаждения – снижение нагрузки на аэротенк позволит получить значи-
тельную экономию энергии на аэрацию. Дополнительно, благодаря управлению 
процессом аэрации в отдельных коридорах аэротенков появляется возможность 
проведения процесса денитрификации, что позволит ещё больше сэкономить 
энергию на аэрацию.
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2. На этапе вторичного осаждения активного ила. 
В данном случае диапазон дозировок коагулянта по товарному продукту может со-

ставлять 20–100 мг/дм3. В большинстве случаев дозы реагента зависят от содержания 
фосфатов.

Явные преимущества, проверенные практическим опытом применения PIX-113 до-
зой  40-100 мг/дм3, выглядят следующим образом:
2.1. Снижение концентрации фосфатов до нормативных значений. Европейские тре-

бования по общему фосфору для выпуска в поверхностные водоемы – 1 мг/дм3.
2.2. В общем случае, для удаления 1 мг/дм3 фосфатов необходимо 20 мг/дм3 коагулян-

та.
Предотвращение вспухания активного ила (АИ) (торможение развития нитчатых 

бактерий).
По этому направлению существует ряд продолжающихся работ в Польше.
В настоящее время около 70 очистных сооружений канализации в Польше приме-

няют алюминиевые коагулянты PAX-16, 18, 25 (систематически и сезонно) с целью 
борьбы с нитчатыми бактериями. Явление вспухания активного ила и его вспенива-
ние происходит, главным образом, от начала октября до конца апреля. Применение 
коагулянтов  PAX подтвердило высокую эффективность в избирательном угнетении 
Microthrix parvicella и типа 021N. Эти типы бактерий доминируют в польских сточных 
водах.

Доминирующие типы нитчатых бактерий  (в %) в польских сточных водах на 
базе 150 анализов  (Моника Базели, микробиологическая лаборатория 

BIOM в Пиле).

Как правило, с целью профилактики вспухания АИ алюминиевые коагулянты дози-
руются в поток циркуляционного активного ила. Часто хорошие результаты дает обра-
ботка коагулянтами всего объема смеси сточных вод и активного ила, поступающих на 
этап вторичного отстаивания.

Особенности проведения процесса борьбы с вспуханием зависят от нескольких фак-
торов:

от типа и масштабов проблемы на КОС,• 
 от типа и количества нитчатых бактерий,                 • 
 от концентрации и возраста АИ,• 
 концентрации ортофосфатов,• 
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неравномерности поступления сточных вод,• 
 типа выбранного коагулянта, его дозировки и точки дозирования.• 

Как правило, позитивный результат промышленного тестирования достигается по-
сле 2-3 недель дозирования PAX, но иногда этот результат может быть достигнут через 
несколько месяцев.

Значительное улучшение параметров АИ – его концентрирование (15-20 %) приво-
дит к уменьшению илового индекса (увеличение веса и редукция объема), что миними-
зирует затраты на перекачивание циркуляционного АИ и откачку избыточного АИ.

2.3. Скоагулированный избыточный АИ имеет лучшие седиментационные характе-
ристики, меньшую влажность на 2-3 %.

2.4. Стабильное поддержание уровня взвешенных веществ в очищенных водах до 
нормативных значений.

Таким образом, определение схемы использования коагулянтов производства 
«Kemipol» с целью химической очистки сточных вод целесообразно в каждом конкрет-
ном случае с учетом местной специфики.

Применение реагентов является, по сути, экспресс-методом наладки ОС, достиже-
ния существующих ПДС возвратных вод. Это есть первый, но решительный шаг в ре-
шении текущих и перспективных технико-экономических задач очистки сточных вод.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД В УКРАЇНІ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

Гіроль А.М.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м.Рівне, Україна

Розглянуто в контексті вимог Водного Кодексу України стан доочищення стічних вод 
в країні. Наведено аналіз поширених технологій доочищення стічних вод та визначено 
можливі напрями їх розвитку. Показана можливість використання туфів західного 
крила Поліської сідловини і західного схилу Українського кристалічного щита в якості 
сорбентів споруд доочищення стоків.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
В УКРАИНЕ  И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Гироль А.Н.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г.Ривне, Украина

Рассмотрено в контексте требований Водного Кодекса Украины состояние доочист-
ки сточных вод в стране. Наведено анализ распространенных технологий доочистки 
сточных вод и определено возможные направления их развития. Показана возмож-
ность использования туфов западного крыла Полесской седловины и западного скло-
на Украинского кристаллического щита в качестве сорбентов сооружений доочистки 
стоков.

ACTUALITY OF THE PROBLEM OF TERTIARY WASTEWATER 
TREATMENT IN UKRAINE AND WAYS TO ITS SOLVING

Girol A. 
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

State of tertiary wastewater treatment in the country is considered in context of The Water Code 
of Ukraine requirements. The analysis of general tertiary treatment technologies is given and 
possible ways of their development are described. The possibility of usage tuff from Western 
part of Polissia saddle and Western slope of Ukrainian crystal shield as a sorbent in facilities 
of tertiary wastewater treatment is shown.

За добовим скидом Україна відноситься до однієї з найменш водозабезпечених дер-
жав Європи. Проте щодобовий скид стічних вод в водойми України сягає майже 5 млн. 
м3, що призводить до забруднення водного басейну держави, надмірного забору свіжої 
води та зумовлює нераціональне водокористування. Якість скидних вод значною мірою 
не відповідає діючим нормативам, зумовлюючи погіршення якості поверхневих вод 
[1].

Вирішенню існуючої проблеми сприяє запровадження технологій раціонального во-
докористування та сучасних технологій доочищення стоків. Проте існуюча в Україні 
практика вирішення цієї проблеми є не на високому рівні. Лише в 9 адміністративних 
регіонах держави перед скидом стоків у водойму проводиться їх доочищення. Однак 
навіть в цих регіонах об’єм доочищуваних стоків не перевищує 1-6% [1]. 
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 В цілому в Україні в 2007 році відведено 
стічних вод – 2235 млн.м3; пропущено че-
рез очисні споруди – 2163 млн.м3; пропу-
щено через споруди повного біологічного 
очищення – 1969,2 млн.м3; доочищено 
– 111,9 млн.м3/рік. Тобто всього в Україні 
було очищено 97% стічних вод,  майже 
91% пройшли повне біохімічне очищення 
та 5,2% –  доочищення.

Найбільша питома вага випусків 
господарсько-побутових стічних вод у 
поверхневі водойми без очищення або з 
очищенням, що не відповідає санітарним 
вимогам спостерігається в Одеській – 
66,7%, Луганській – 63,6%, Миколаївській – 
62,5% областях при середньому по Україні 
показнику – 33% (рис. 1) [1].

Необхідність у доочищенні стоків зумов-
лена значними об’ємами водоспоживан-
ня і відповідно значними об’ємами скиду 
стічних вод, за яких загальна кількість 
залишкових забруднень, що виносяться з 

очищеними стоками, перевищує самоочисну здатність водойм.
Зазвичай доочищення має на меті підвищення ефективності видалення завис-

лих і сумарної кількості органічних речовин, що 
оцінюються за БПК. При скиданні стічних вод у водо-
йми рибогосподарського використання важливе зна-
чення має вміст в очищених водах розчиненого кисню, 
а при скиданні стічних вод в замкнуті і слабопроточні 
водойми виникає необхідність у видаленні із стічних 
вод поживних речовин (сполук фосфору і азоту). 

У залежності від якості вихідної води, що надхо-
дить на доочищення, вимог до ефективності очи-
щення, продуктивності очисних споруд і інших умов 
на практиці застосовуються наступні основні мето-
ди доочищення стічних вод: фільтрування (сітчасті, 
зернисті, волокнисті, пористі й інші фільтри), доочи-
щення стічних вод у біологічних ставках (біологічні 
ставки з природною або штучною аерацією), 
флотація (напірна, з механічним диспергуваннням 
повітря), сорбція (у щільному або розширеному шарі 
сорбційного матеріалу), окислювання (озоном, хло-
ром, перманганатом калію й ін.), знезаражування 
(хлором, озоном, ультразвуком, ультрафіолетом) інші 
методи доочищення стічних вод (рис.2) [5].

Остаточний вибір методу доочищення стічних 
вод залежить від значень техніко-економічних 
показників альтернативних рішень. 

Частки розміром більше 30–50 мкм відповідно до 
закону Стокса можуть виділятися відстоюванням 
(при великій концентрації) або проціджуванням (при 

Рис. 1. Відомості про річні об’єми очищення і 
доочищення стічних вод в регіонах України [1]

Рис.2. Орієнтовні області за-
стосування різних методів вида-
лення забруднень при доочищенні 
стічних вод

Си – концентрація завислих 
речовин у вихідній воді, мг/л; dч 
– розміри часток забруднень, 
мкм;  А – попередня підготовка 
води (коагуляція, фізико- або 
біохімічне окислювання); Б – 
седиментація;  В – фільтрування; 
Г – проціджування через сітки; Д – 
гіперфільтрування, фіксація іонів 
на твердій фазі; Е – адсорбція, 
ультрафільтрація [4]
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малій концентрації). Великі частки (більш 100 мкм) з високою ефективністю затриму-
ються на сітчастих установках, ефективність затримки дрібних часток на них складає 
15–40%. Більш глибока затримка згаданих часток досягається на зернистих фільтрах. 
Однак при зменшенні розміру часток (0,1 – 10 мкм) ефективність їхньої затримки на 
зернистих фільтрах помітно знижується. Вміст завислих речовин у воді, що подається 
на ці споруди не перевищує 50 мг/л. Глибока затримка часток, які пройшли зернисті 
фільтри, а також часток розміром 0,001 – 0,1 мкм забезпечується в адсорберах, при 
концентрації завислих часток у воді до 5–10 мг/л. Звільнення води від часток розміром 
менше 0,001 мкм досягається на гіперфільтрувальних установках або шляхом фіксації 
іонів на твердій фазі.

Найбільшого поширення в практиці доочищення біохімічно очищених стічних 
вод набув метод фільтрування через пористі фільтруючі насадки – сітчасті полотна, 
зернисті, волокнисті, пористі елементи. Сітчасті установки здатні вилучати з води 
механічні домішки різного ступеня дисперсності. У залежності від технічних характе-
ристик сіток, конструктивних особливостей і режимів роботи установок вихідна вода 
може очищуватися від великих механічних домішок, дрібнодисперсної суспензії і ряду 
інших забруднень, що містяться у воді. Механічні домішки можуть затримуватися на 
робочій поверхні сіток безпосередньо або після утворення на сітці штучного або при-
родного фільтруючого шару. Досить широкий діапазон розмірів отворів сіток дозволяє 
сітчастим установкам у залежності від пропонованих до них вимог виконувати роль, 
як допоміжних, так і самостійних споруд. У схемах доочищення стічних вод сітчасті 
установки застосовуються як ступінь попереднього очищення води перед надходжен-
ням її на наступну ступінь доочищення – зернисті фільтри. Ефективність затримки за-
бруднень сітчастими установками з води, що надходить після вторинних відстійників, 
досягає 15–20%, при цьому на сітках затримуються крупні домішки, які могли б нега-
тивно впливати на роботу наступних споруд.

Фільтрування води через зернисті фільтруючі шари є одним з основних методів 
кондиціювання води, у процесі якого з води, що очищається, виділяються не тільки 
дисперговані частки, але і колоїди. У більшості випадків фільтрування є останнім ета-
пом прояснення води. У залежності від якості вихідної води і вимог до ступеня її очи-
щення, перед надходженням на фільтри вода може піддаватися обробці реагентами.

На відміну від сітчастих фільтрувальних установок, фільтри з зернистим фільтруючим 
шаром дозволяють досягати подальшого зниження вмісту не лише завислих речовин, 
але і БПК, ХПК, нітритів, нітратів. Якість очищених вод залежить від гідродинаміки 
фільтрувальних процесів, кисневого режиму в товщі зернистого фільтруючого шару 
і фізико-хімічних властивостей суспензії, що надходить із вторинних відстійників на 
фільтри. Цей метод дозволяє знизити концентрацію завислих речовин до 99%, БПК – 
60–70%. Основну роль у зниженні БПК, концентрації завислих часток, азоту амонійного 
і ХПК відіграють механізми молекулярної і електрокінетичної взаємодії на границі 
розділу фаз у системі: поверхня зерен фільтруючого шару – електроліт-поверхня 
суспензій, а також мікробні організми, що забезпечують життєдіяльність біоплівки. 
Прикіплюючу здатність мікроорганізмів у ряді випадків пояснюють утворенням навко-
ло бактеріальних клітин оболонок зі скупчення біополімерів. Цей процес характерний 
для умов, коли в товщі зернистого фільтруючого шару є обмежена кількість розчинено-
го кисню і субстрату, що перешкоджає життєдіяльності бактерій.

Зниження концентрації кисню у воді по висоті фільтруючого шару пояснюється 
життєдіяльністю мікроорганізмів, окислюванням органічних забруднень і можливістю 
формування нових біосинтезованих клітин активного мулу.

Поряд з описаним методом фільтрування для доочищення біологічно очищених вод 
застосовуються аеробні біологічні ставки, в яких процеси руйнування залишкових за-
бруднень стічних вод засновані на принципах самоочищення водойм.
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Відмінною рисою методу флотації є велика швидкість спливання флотованих забруд-
нень з одночасно високим ступенем концентрації їх у пінному продукті. Сутність мето-
ду флотації полягає в насиченні стічних вод повітрям з наступним виділенням його з 
розчину у вигляді дрібних пухирців, що досягається пневматичним шляхом (напірна 
або вакуумна флотація) або шляхом електричного розкладання води на кисень і водень. 
Метод флотації досить широко застосовується при очищенні виробничих стічних вод з 
метою виділення специфічних забруднень, таких як жири, нафта, нафтопродукти, па-
перове волокно та ін. Ефективність очищення, що досягається при застосуванні описа-
ного методу, складає за завислими речовинами – 30–40%, а при застосуванні коагулян-
ту – 95%, за ХПК – 40%, БПК – 50%, амонійним азотом – 15 – 20%, іонами заліза – 25%.

Очищену у флотаторі воду подають для більш глибокого доочищення на фільтрувальні 
споруди.

Найбільш ефективним методом видалення з очищених стічних вод залишкових 
розчинених органічних сполук, у тому числі біологічно неокислюваних, є сорбція ак-
тивованим вугіллям. Цей метод дозволяє на стадії доочищення стічних вод знизити 
концентрацію органічних сполук на 90–99%. На станціях біологічного очищення стічних 
вод зниження загального органічного вуглецю активним вугіллям забезпечується від 
15 – 20 до 1 – 3 мг/л.

Перешкодою на шляху до широкого впровадження описуваного методу в схемах до-
очищення стічних вод є дефіцит і висока вартість фільтруючого матеріалу, складність 
його регенерації, значні витрати при експлуатації станції доочищення, обладнаної та-
кими спорудами.

Вирішенню проблеми, в залежності від вимог до якості доочищення стоків, може 
сприяти розроблювані нами технології доочищення стоків на мембранних біосорберах, 
фільтрах з напівзануреним плаваючим фільтруючим шаром. В першому варіанті 
передбачається використання туфів та мембранних перетинок, виготовлених із металу 
чи штучних матеріалів. В якості фільтруючого шару другого технічного рішення нами 
використовуються спінені гранули полістиролу, питома насипна маса яких залежить 
від ряду факторів і може змінюватися в межах 0,02…0,9 г/см3. 

Одним із основних компонентів туфів є цеоліти - велика група мінералів класу 
алюмосилікатів, що являють собою тверді неорганічні хімічні сполуки каркасної струк-
тури до складу яких входять Al, Са, Na, К, Si, Mg, Mn, Fe + тощо [3]. Основним показни-
ком такого матеріалу поряд з хорошими технологічними показниками є його низька 
вартість.

Рівненською геологічною експедицією в процесі глибинного геологічного картуван-
ня, пошуків самородної міді, алмазів та розвідки базальтової сировини на Рівненщині 
було розкрито вулканічні туфи десятками свердловин і кількома кар'єрами (рис.3). 

Прогнозні ресурси туфової сировини на Рівненщині становлять сотні мільйонів тонн, 
тобто є практично невичерпними. Це нетрадиційні для регіону корисні копалини, які ре-
комендовано використовувати для підвищення родючості та детоксикації радіоактивно 
забруднених ґрунтів, в якості мінеральних домішок до кормів худобі та птиці, легких по-
ристих наповнювачів теплозвукоізоляційних матеріалів.

В регіональному плані вивчені їх петрографічний, мінеральний, хімічний склад, па-
раметри тіл та умови залягання. За даними глибинного картування вулканічні туфи 
простежуються під мезозойсько-кайнозойськими відкладами вздовж західного крила 
Поліської сідловини і західного схилу Українського кристалічного щита у вигляді сму-
ги шириною 1-10 км на глибинах від 5 до 200 м.

Візуально туфи Рівненщини – це зеленувато-сірі та шоколадно-бурі відносно м'які 
гірські породи із зернистою структурою та смугастою паралельно- та косо-шаруватою 
текстурою (рис. 3). 
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За текстурними ознаками серед 
пірокластичних порід Бабинської світи 
на Рівненщині виділяються масивні 
різновиди туфів – шаруваті, тонко- і 
косошаруваті, з перехресною шаруватістю 
і неясно шаруваті туфи. Зазначені тексту-
ри обумовлені перемежованністю туфів 
різного відтінку й розмірів уламків. Улам-
ки скріплені цементуючими мінералами: в 
основному анальцимом, цеолітами та смек-
титами, в меншій кількості хлоритом, хал-
цедоном, та кальцитом (рис. 4).

 Одним із основних компонентів туфів 
є цеоліти – велика група мінералів класу 
алюмосилікатів, що являють собою тверді 
неорганічні хімічні сполуки каркасної 
структури, складені алюмокремнекисне-
вими тетраедрами AlSiО

4
 із відкритими 

порожнинами між ними в формі каналів і 
камер. Ці пустоти звичайно заповнені мо-
лекулами Н

2
О та катіонами Са, Na, К, Si, Mg, 

Mn, Fe + тощо (рис.5).
Метод окислювання застосовується 

для видалення зі стічних вод залишко-
вих розчинених забруднень, для цього 
використовується озон, хлор, двоокис хло-
ру, перманганат калію й інші окислювачі. Окислювально-відновний потенціал озону ви-
щий, ніж кисню і хлору, внаслідок чого він має більш високу окисну і бактерицидну дію. 

Озонування як метод доочищення біологічно очищених міських стічних вод, незва-
жаючи на високу собівартість (0,02 $ за 1 м3) є універсальним, тому що він дозволяє 
одночасно знизити концентрацію забруднень: за ХПК – 10%, БПК – 60%, СПАР –90%, 
фенолами – 40%, азотом – 20%, канцерогенними речовинами – 80% та ін. з одночас-
ним знезаражуванням води. Незважаючи на високу собівартість описаного мето-
ду, складність устаткування для його реалізації, високі технологічні показники при 
використанні озону в схемах доочищення стічних вод роблять цей метод перспектив-
ним.

Рис. 3. Вертикальний розріз кар’єрної 
розробки базальтів і туфів

Рис. 4. Мінеральний склад туфів 
Рівненщини [2]

Рис. 5. Середній хімічний склад туфів і 
базальтів Бабинської світи [2]
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 Для видалення сполук фосфору в основному застосовується обробка стічних вод 
хімічними реагентами з метою переводу розчинних форм сполук фосфору в нерозчинні. 
При цьому досить ефективним реагентом є вапно, солі алюмінію і заліза. Оброблену в та-
кий спосіб воду подають на споруди попереднього очищення (відстійники, прояснювачі 
та ін.) з наступним її доочищенням на фільтрах.

 Очищення води від аміаку досягається при застосуванні методів десорбції, методу 
мікробіальної нітрифікації і денітрифікації при фільтруванні води через іонообмінні 
матеріали й ін. Однак дотепер практичне застосування методів видалення зі стічних 
вод сполук азоту обмежено через складнощі при створенні ефективних екологічно без-
печних рішень. Загальна вартість такого доочищення в 2 – 2,5 рази дорожче вартості 
звичайного біохімічного очищення.

З приведеного видно, що глибоке доочищення стічних вод може бути досягнуто за-
стосуванням декількох методів доочищення, причому в технологічному циклі їхньої 
реалізації, як правило, присутні зернисті фільтри. При рішенні питань доочищення 
біохімічно очищених стічних вод, що характеризуються великими і постійними зна-
ченнями витрат, з економічних, екологічних і технологічних позицій доцільне застосу-
вання методу фільтрування через зернистий фільтруючий шар, у товщі якого створені 
умови для функціонування біоценозу.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ АЕРОТЕНКІВ – ВИТИСНЮВАЧІВ З МЕТОЮ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ СПОЛУК АЗОТУ

Грицина О.О.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

Рівне, Україна

Наведений приклад реконструкції аеротенків-витиснювачів. Розглянута методика 
розрахунку технологічних і конструктивних параметрів аеротенків для підвищення 
ефективності видалення сполук азоту з міських стічних вод.

РЕКОНСТРУКЦИЯ АЭРОТЕНКОВ-ВЫТЕСНИТЕЛЙ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УДАЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА

Грицына А.А.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

Ровно, Украина 

Приведенный пример реконструкции аэротенков-вытеснителей. Рассмотрена мето-
дика расчета технологических и конструктивных параметров аэротенков для повы-
шения эффективности удаления соединений азота из городских сточных вод.

RECONSTRUCTION AEROTANK TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF 
NITROGEN COMPOUNDS REMOVAL

Hrytsyna O.O.
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

The example of aerotank reconstruction is shown. The method of calculation of technological 
and structural parameters of aerotank to improve the nitrogen removal from sewage water is 
examined.

Наведений приклад реконструкції аеротенків-витиснювачів ВАТ «Рівнеазот» для 
підвищення ефективність видалення сполук азоту з застосуванням розробленої мето-
дики розрахунку. 

Добова розрахункова витрата стічних вод, що поступають на очисні споруди ВАТ 
«Рівнеазот» становить, 67000 м3/добу. Концентрації забруднень, що потрапляють 
на очисну станцію становлять SC0=173,0 мг/дм3, SN0 =20 мг/дм3, SD0 =10 мг/дм3 та 
допустимі концентрації в очищеній воді SCe = 9,45 мг/дм3, SNe =1,6 мг/дм3, Sde = 9,1 мг/
дм3 [1].

Технологічні параметри існуючих аеротенків: 3 секції – 3100 м3 (довжина секції, 
76,5 м; ширина секції, 9 м; робоча глибина, 4,5 м; ширина коридорів, 4,5 м; кількість 
коридорів, 2 од; кількість секцій, 3 од; місткість аеротенку, 9300 м3);  6 секцій – 3800 м3 
(довжина секції, 72 м; ширина секції, 12 м; робоча глибина, 4,4 м; ширина коридорів, 
6 м; кількість коридорів, 2 од; кількість секцій, 6 од; місткість аеротенку, 22369 м3). 
Ефективність очистки становить: по БСК5 – 94,5%; по амонійному азоту – 92,0%; по 
азоту нітратів – 37,5%.

Розрахунок. Вміст органічного азоту складає 12-14% від вмісту амонійного азоту. 
Кількість азоту, яка йде на збільшення маси клітин речовини складає 2% від приросту 
мулу [2] і  буде становити 3,46 мг/дм3. Загальна кількість азоту нітратів буде становити 
20.1,13 + 10-3,46 = 29,14 мг/дм3.
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Необхідний ефект очистки повинен становити: по амонійному азоту – 98,0%; по азо-
ту нітратів – 68,7%.

На вході в зону денітрифікації кількість азоту нітратів буде складати  

                 9,64 мг/дм3, 

а на виході передбачаємо очистку до 2,0 мг/дм3 азоту нітратів. Отже на виході із 
зони попередньої денітрифікації концентрація амонійного азоту складає  

                                                                                        = 12,55 мг/дм3 , а азоту нітратів 2,0 мг/дм3.

В аеротенку-нітрифікаторі передбачається окислення амонійного азоту та 
органічних сполук з кінцевими концентраціями на виході: амонійного азоту -1,6 мг/
дм3, азоту нітратів - 9,1 мг/дм3, БСКповн - 9,45 мг/дм3.

 

Рис. 1. Баланс азоту в аеротенку при біологічній очистці

Автотрофну і гетеротрофну складові активного мулу визначаємо за формулою [3]:

(1)

де YH ,YA - економічні коефіцієнти гетеро- і автотрофної біомаси відповідно, 0,75 і 
0,15;  SN0 - концентрація амонійного азоту в неочищеній воді відповідно, 20 мг/дм3; Р 
- приріст гетеротрофної складової активного мулу, 113,5 мг/дм3; X - загальна маса ак-
тивного мулу, г/дм3.

Тоді XA = 0,09 г/дм3; XH = 3,51 г/дм3.
Швидкість окислення органічних речовин визначаємо за формулою (49) [4] і вона 

становить RC=17,05 мг/(г•год).
БСКповн суміші очищених стічних вод і рециркуляційного активного мулу буде скла-

дати:
   

(2)

Тривалість аерації стічних вод, необхідну для:
- окислення органічних сполук, визначаємо за формулою (50), [4], t

at
 = 1,39 год.

- окислення амонійного азоту за формулою [3]: 
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(3)

де ρN
max- максимальна швидкість окислення амонійного азоту, мг/(г . год); s - зольність 

активного мулу; Т - середньорічна температура стічних вод, °С; XА - концентрація 
автотрофних мікроорганізмів в активному мулі, г/дм3; SNo, SNe ,  - концентрація 
амонійного азоту в очищеній та не очищеній воді відповідно, мг/дм3; Kan - констан-
та напівнасичення для автотрофної біомаси, мгN/дм3; Кр - коефіцієнт, що враховує 
повздовжнє перемішування; КрН= [1 - 0,833(7,2 - pH)] – коефіцієнт який враховує рН 
стічної води.

Необхідна тривалість аерації, тоді буде становити 3,68 год.
Тривалість регенерації активного мулу визначаємо за формулою (57), [4], t

r
 = 1,61 год. 

Тоді тривалість перебування води в системі аеротенк-регенератор визначаємо за фор-
мулою, [4] t

a-r
 = 1,61  год.

Середня доза мулу в системі аеротенк-регенератор буде складати Xa-r = 4,0 г/дм3.
Розрахунок зони попередньої денітрифікації.
БСК суміші після попередньої денітрифікації буде становити:
 
           (4)

де tD - попередньо прийнята тривалість денітрифікації, год.
Тоді співвідношення між концентраціями денітрифікуючих і гетеротрофних 

мікроорганізмів активного мулу виражається рівнянням:

             (5)

де Yd  - економічний коефіцієнт денітрифікуючої складової активного мулу.
Рівняння (5) можна виразити наступним чином: XD = XN/0,91.
Загальна доза гетеротрофного активного мулу запишеться так:  

Тоді концентрація денітрифікуючих мікроорганізмів в активному мулі складе 1,84 г/
дм3.

Швидкість відновлення азоту нітратів розрахована за формулою, [5] і становить:
 

                     (6)

де  ρD
max - максимальна питома швидкість денітрифікації при температурі +20°С; 

мг NO3 на 1г денітрифікуючого активного мулу за 1 годину, приймаємо 97мг/л [5]; 
SCmix

D/XD - відносна концентрація органічного субстрату, мг/(г•дм3); КS  - кінетичні кон-
станти по нітрату; КТ - температурна константа.

Тривалість попередньої денітрифікації буде становити:

         (7)

Об’єм аеротенка під зону попередньої денітрифікації буде складати:
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      (8)
 
Wa

Д = 0,24.(1+0,68).4059,6 = 1364,1,м3;
а об’єм аеротенка-нітрифікатора:
    

(9)

                                                                                                 

Об’єм зони регенерації:
 
                                                                                                                                                        (10)

Загальний об’єм аеротенка:
                  

(11)

Конструкція аеротенка, згідно виконаних розрахунків, наведена на рис. 2.

 

Рис. 2.  Приклад реконструкції аеротенків-витиснювачів: 
1 – мішалка; 2 – система аерації; 3 – перегородка; 4 – зона регенерації; 5 – зона 

денітрифікації; 6 – зона аерації.
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Відсоток зони регенерації до всього об’єму

Відсоток зони попередньої денітрифікації до всього об’єму аеротенка:

Відсоток зони аеротенка-нітрифікатора до всього об’єму аеротенка:

Прийнявши запропоновані технологічні і конструктивні зміни, можливо збільшити 
ефективність роботи аеротенків з відношенням зон попередньої денітрифікації  - 
аерації-нітрифікації - регенерації відповідно 4,4% - 81,2% - 14,4%.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ГЛИБОКОГО ДООЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ 
ВОД В БІОЛОГІЧНИХ СТАВКАХ

Урсол Л.І.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства 

екології та природних ресурсів України, м. Київ, Україна

Якість води поверхневих водойм у більшості випадків не завжди відповідає вимогам нор-
мативних документів щодо їх використання в господарсько-питному водопостачанні. 
Це трапилось в результаті безгосподарного відношення до водних ресурсів та наступ-
ного їх забруднення переважно не очищеними стічними водами. В зв’язку з цим, роз-
робка та впровадження нових та досконалих технологій доочищення стічних вод має 
значну роль для охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ГЛУБОКОЙ ДООЧИСТКИ 
СТОЧНІХ ВОД В БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРУДАХ

Урсол Л.И.
Государственная экологическая академия последипломного образования и управле-

ния Министерства экологии и природных ресурсов Украины, г. Киев, Украина

Качество воды поверхностных водоемов в большинстве случаев не всегда соответ-
ствует требованиям нормативных документов относительно их использования в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении. Это случилось в результате бесхозяйствен-
ного отношения к водным ресурсам и последующего их загрязнения преимуществен-
но не очищенными сточными водами. В этой связи, разработка и внедрение новых и 
совершенных технологий доочистки сточных вод имеет значение для охраны поверх-
ностных вод от загрязнения сточными водами.

INTENSIFICATION OF DEEP TERTIARY TREATMENT OF SEWAGE 
IN BIOLOGICAL RATE

Ursol L.I.
State Environmental Academy of Postgraduate Education and the Ministry of Environment 

and Natural Resources of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Water quality of surface water in most cases do not always meet the requirements of regulations 
on their use of drinking water supply. This happened as a result of unowned relation to 
water resources and their subsequent pollution is mainly treated sewage. In this regard, 
the development and introduction of new technologies and advanced tertiary treatment of 
wastewater has a significant role for the protection of surface water pollution from sewage.

В сучасних умовах урбанізації та зростання культури людей збільшується споживан-
ня питної води та відповідно утворюється така ж кількість стічних вод, з яких більшість 
потрапляють у поверхневі водойми – головне джерело централізованого господарсько-
питного водопостачання населення. Тому захист поверхневих водойм від антропоген-
ного забруднення є актуальною проблемою. Дана проблема тісно пов’язана з розроб-
кою методів як покращення якості природних вод, так і доочищення промислових та 
господарсько-побутових стічних вод. 

Так, наприклад, порівняння видового складу зариблення Росі за результата-
ми попередніх досліджень і сьогодення свідчать про те, що іхтіофауна річки значно 
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змінилася [1]. Раніше повсюдно розповсюджені реофільні види (жерех, головань, підуст) 
в останні роки зазнають пригнічення, зумовлене значною зарегульованістю стоку, що 
істотно змінило умови вегетації цих риб. На сьогодні вони переважно зустрічаються 
тільки у нижній частині річки. А такі види, як рибець й усач, раніше типові для всієї 
річки, потрапили до розряду рідкісних і зникаючих видів.

Основною причиною того, що відбувається є зарегульованість стоку Дніпра, що потяг-
ло за собою інтенсивне переміщення багатьох видів риб понто-каспійського комплексу 
уверх по каскаду. У гирлових ділянках притоків Дніпра багато з них натуралізувалися і 
досягли масового розвитку. У гирлових малих річок широко розповсюдилися деякі види 
бичків, триголкова колюшка, чорноморська ігла і тюлька, яка масово заходить сюди 
для нагулу.

Середній екологічний індекс стану басейну дорівнює 2,3, т.т. екосистема басейну 
розбалансована. Основне навантаження приймає на себе водне середовище (стави, во-
досховища). Екологічний індекс води у період зимової межені був високим і дорівнював 
1,75. На інших фазах гідрологічного режиму якість води була у межах І класу, але під 
час весняної повені мало місце підвищення БСК5, а під час літньої межені і восени – 
перевищення за фосфатами. За оцінкою придатності води для господарсько-побутових 
потреб лімітуючими критеріями виявилися: вміст органічної речовини, іонів хрому і 
незначне бактеріальне забруднення.

В цілому у більшості малих річок басейну Дніпра спостерігається забруднення на-
фтопродуктами, сполуками нітрогену. Місцями відмічено перевищення ГДК за колі-
індексом, ХСК, деякими важкими металами (купрум, цинк, нікель). Не дотримується 
відповідний режим на територіях водоохоронних зон і прибережних смуг [4]. Не вико-
нуються вимоги щодо вирощування сільгоспкультур, внаслідок чого у гідрографічну 
сітку змивається з полів органіка, мінеральні добрива, отрутохімікати, родючий шар 
ґрунту. Сільськогосподарське використання складає в середньому 71%, а лісистість 
всього 11%.

Значні об’єми скидів неочищенних стічних вод і змив з урбанізованих територій у 
поєднанні зі зменшенням водності річок, а отже, і їх здатності до самоочищення, зумов-
люють зниження якості води малих річок басейну. Зменшення водності річок виклика-
но як змінами на водозборі, так і значними відборами води на потреби господарства.

У теперішній час в Україні більшість очисних каналізаційних споруд, що призначені 
для очищення стічних вод, потребують модернізації та реконструкції. Існуючі мето-
ди доочищення води не забезпечують повного звільнення їх від патогенних бактерій, 
вірусів тощо. Застосування вищих водяних рослин (ВВР) для глибокого доочищення 
промислових стічних вод у біологічних ставках від органічних, хімічних і біологічних 
забруднювачів є найбільш ефективним та економічним способом їх доочищення. 
Біологічні ставки мають значні переваги та забезпечують високу ступінь доочи-
щення стоків порівняно з традиційними методами, при їх експлуатації зменшується 
кількість обслуговуючого персоналу, а енерговитрати скорочуються в 150-200 разів [3]. 
Найбільш доцільно також використання біоставків із вищими водяними рослинами 
для очищення чи доочищення стічних вод у невеликих населених пунктах, що широко 
використовується в Німеччині, Сполучених Штатів Америки та ін.

Застосування ВВР в системі третинного очищення стічних вод в очисних 
каналізаційних спорудах на території України є одним із оптимальних варіантів доо-
чищення стоків. Однак, його впровадження стримується необхідністю виділення ве-
ликих територій орної землі для влаштування біоставків (з розрахунку 1 га на 1 000 м3 
стічних вод). Крім того, біологічне доочищення стічних вод у біоставках стримується 
повільністю процесів самоочищення води і залежить від її якісного складу та інших 
факторів.

Впровадження в практику третинного очищення стічних вод у біоставках з вищими 
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водяними рослинами є одним із природних, надійних та рентабельних способів охоро-
ни поверхневих водойм від потрапляння розчинених органічних речовин, мінеральних 
сполук та біологічних забруднень. Така технологія доочищення стічних вод сприяти-
ме запобіганню інфекційних і неінфекційних хвороб серед населення, що розповсюд-
жуються водним шляхом. Так наприклад, результати вивчення особливостей водної 
рослини роду Ейхорнія показали її здатність понижувати вміст хімічних сполук та 
інгредієнтів у водних розчинах за різних параметрів гідравлічного навантаження на 
біофільтр [2].

Метод доочищення стічних вод за допомогою вищих водяних рослин є ефективною 
системою глибокого доочищення з одночасним безреагентним знезаражуванням води 
від патогенних бактерій, вірусів, а також сприяє більш ефективному комплексному доо-
чищенню стічних вод від органічних та хімічних забруднень. Даний метод є економічно 
доцільним способом їх знезаражування, порівняно з реагентними методами. Біоставки 
мають велику буферну ємність, надійні в експлуатації, простота обслуговування, по-
требують малих економічних витрат на спорудження та експлуатацію [3].
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ИЛОВЫХ ПЛОЩАДОК
Кравченко Л.А., Фоменко Л.А.

ООО НТФ «ПОЛИСТОК», г. Харьков, Украина

 Приведена информация по реконструкции дренажной системы иловых площадок ка-
нализационных очистных сооружений. 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКІВ
Кравченко Л.А., Фоменко Л.А.

ТОВ НТФ «ПОЛІСТОК», м. Харків, Україна

Наведена інформація по реконструкції дренажної системи мулових майданчиків 
каналізаційних очисних споруд.

В состав сооружений с биологической очисткой сточных вод входят сооружения 
механической и биологической очистки сточных вод, а также сооружения обработки 
осадков сточных вод, образующихся в процессе механической и биологической очист-
ки.

Наиболее простым и распространенным способом обезвоживания осадков сточных 
вод является подсушивание его на иловых площадках. Преимущество иловых площа-
док заключается в их надежности, недостаток – в потребности больших земельных пло-
щадей. 

Иловые площадки являются экологической проблемой по следующим причинам: 
Во-первых, из-за неприятного запаха, возникающего при подсушке осадка;
Во-вторых, из-за нехватки площадей - большинство из них либо заполнено, или вода 

и осадок из них переливаются через край и загрязняют окружающую среду. 
В-третьих, из-за содержания в иловой воде  высоких количеств загрязнений по БПК 

и взвешенным веществам, зачастую превышающих 1000 мг/л, а с учетом того, что 
иловая вода возвращается в «голову» очистных сооружений, тем самым, увеличивается 
нагрузка на очистные сооружения. 

Решение проблем, связанных с эксплуатацией иловых площадок, возможно двумя 
способами. 
1. Механическое обезвоживание с последующей термической сушкой и сжиганием 

осадка. Преимущество – решение проблемы утилизации осадков. Недостаток – энер-
гоемкость процесса, необходимость крупных капиталовложений.

2.  Усовершенствование процесса подготовки осадков для последующего обезвожива-
ния их на иловых площадках. 

Рассмотрим пути усовершенствования процесса обработки осадков на иловых пло-
щадках.

Одним из способов уменьшения количества осадков, неприятного запаха и сниже-
ния концентраций загрязнений в иловой воде является  предварительная аэробная 
стабилизация осадков сточных вод.

При обследовании ряда очистных сооружений с целью разработки проекта рекон-
струкции последних, нами было установлено, что в последние годы наметилась тен-
денция к уменьшению количества сточных вод, поступающих на очистку. Во многих 
городах нагрузка на очистные сооружения по количеству поступающих сточных вод 
снизилась в 1,5 – 2 раза. В соответствии с этим уменьшается количество емкостных 
сооружений, необходимых для осуществления процесса механической и биологиче-
ской очистки сточных вод. Таким образом, с целью снижения затрат, связанных с до-
полнительным строительством, аэробную стабилизацию осадков можно осуществлять 
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после небольшой реконструкции в любом сооружении, выведенном из эксплуатации. 
Оптимальный вариант – это использование аэротенка. Как правило, илоуплотнители 
на всех очистных сооружениях непригодны для дальнейшей эксплуатации, а восста-
новление их достаточно затратный процесс, поэтому уплотнение аэробно стабилизи-
рованного осадка следует предусматривать либо в отстойнике, либо в специально вы-
деленной зоне отстаивания внутри аэротенка. Технические и проектные решения по 
переоборудованию аэротенка в аэротенк-стабилизатор с дополнительно выделенной 
зоной отстаивания было нами разработано для канализационных очистных сооруже-
ний г. Славута Хмельницкой обл. В результате проведенной реконструкции объем осад-
ка, подаваемый для обезвоживания на иловые площадки, сократился в 2 раза.

По конструктивным особенностям различают несколько типов иловых площадок: 
на естественном основании с дренажем и без, на искусственном асфальтобетонном 
основании с дренажем, каскадные с отстаиванием и поверхностным удалением ило-
вой воды, площадки-уплотнители. Наибольшее распространение получили иловые 
площадки на искусственном основании с дренажем в виде перфорированных керами-
ческих или асбестоцементных труб. Недостатки этого типа дренажа:
1. Фильтрующая поверхность не более 5-7 %, что значительно увеличивает продолжи-

тельность обезвоживания осадка;
2. Высокое содержание загрязнений  в иловой воде, подаваемой затем на биологиче-

скую очистку в «голову» сооружений;
3. Вероятность разрушения этого вида дренажных труб при механизированной уборке 

осадка.
В качестве альтернативы керамическим и асбестоцементным трубам можно рассма-

тривать дренаж из полимерных труб. Наиболее себя зарекомендовал  стеклопластико-
вый дренаж конструкции НТФ «Полисток» по следующим показателям:
1. Площадь фильтрующей поверхности дренажа составляет 50 – 70 %, за счет этого 

продолжительность обезвоживания осадка сокращается в 1,5 - 2 раза;
2. Равномерное распределение иловой воды по всей поверхности дрены;
3. Наличие плоскопористой фильтровальной перегородки создает возможность соз-

дания дополнительного фильтрующего слоя для задержания взвешенных частиц и, 
тем самым, улучшения качества иловой воды, подаваемой в «голову» сооружений;

4. Возможность обратной промывки дренажной системы;
5. Возможность  дополнительного устройства вертикального дренажа для сбора ило-

вой воды для обеспечения дополнительной очистки;
6. Дренаж выполняется в сборно-разборном виде, причем время сборки и разборки 

плети длиной 50 м – до 1 часа;
7. Конструкционные свойства стеклопластика обеспечивают прочность и целостность 

труб даже при значительных механических нагрузках.
Возьмем для примера канализационные очистные сооружения г. Никополь Днепро-

петровской обл. В составе очистных сооружений имеется 18 иловых площадок на ис-
кусственном основании с дренажем из асбестоцементных труб. Реконструкция иловых 
площадок по разработанному нами рабочему проекту была начата в 2006 г. Реконструк-
ция заключалась в замене существующей дренажной системы  на стеклопластиковую. 
За это время было реконструировано 12 иловых площадок. На площадки подавался 
аэробно-стабилизированный осадок. Показатели работы реконструированных площа-
док оценивались лабораторным контролем по таким значениям, как БПК и концентра-
ция взвешенных веществ. Паралельно оценивался показатель оборачиваемости пло-
щадок. Было отмечено, что загрузка на реконструированные площадки увеличилась в 
2 раза, соответственно продолжительность обезвоживания осадка снизилась в 2 раза. 
При этом концентрации загрязнений в иловой воде по данным эксплуатации составили 
250 мг/л по концентрации взвешенных веществ и БПК, что в 3 раза ниже, чем показа-
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тели загрязнений в иловой воде на площадках, которые не подлежали реконструкции.
 Следует отметить, что основное условие надежной работы иловых площадок это вы-

полнение регламента по их эксплуатации, т.е. налив осадка на определенную высоту 
за определенное время; правильный режим эксплуатации дренажной системы; своев-
ременная уборка подсохшего осадка и подготовка иловых площадок к новому наливу 
осадка. К сожалению, пока это условие эксплуатации иловых площадок в г. Никополь 
не выполняется из-за недостатка реконструированных площадок.

 Таким образом, комбинированное решение обработки осадков сточных вод – аэроб-
ная стабилизация осадка с последующим обезвоживанием на иловых площадках с 
качественным дренажем, позволяет решить проблемы неприятного запаха, высоких 
концентраций загрязнений в  иловой воде, уменьшения количества осадка, подавае-
мого на обезвоживание, снижения количества площадей, отводимых под иловые пло-
щадки.
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ОЧИЩЕННЯ ДРЕНАЖНИХ ВОД ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 
ВІДХОДІВ ВІД ОРГАНІЧНИХ ДОМІШОК

Балакіна М.М., Гончарук В.В., Кучерук Д.Д.
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Київ, Україна

Обговорюються досліджені способи вилучення органічних сполук з дренажних вод 
полігону твердих побутових відходів – сорбційні, окиснювальні, а також варіанти 
коагуляції – реагентна, електро- та гальванокоагуляція.

ОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

Балакина М.Н., Гончарук В.В., Кучерук Д.Д.
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского, 

Киев, Украина

Обсуждаются исследованные способы удаления органических соединений из дренаж-
ных вод полигона твердых бытовых отходов – сорбционные, окислительные, а также 
варианты коагуляции – реагентная, электро- и гальванокоагуляция.

THE LANFILL LEACHATE PURIFICATION FROM ORGANIC IMPURITIES
Balakina M.M., Goncharuk V.V., Kucheruk D.D.

A.V. Dumansky Institute of Colloid and Water Chemistry,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The insestigated methods the removal of organic compounds from lanfill leachate – adsorptive, 
oxidative, and variants of coagulation – reagent, electro- and galvanocoagulation are 
discussed.

Основним способом знезараження твердих побутових відходів (ТПВ) у більший 
частині країн світу поки що залишаються звалища (полігони). На міські полігони ТПВ 
надходять сотні тон відходів побутового та промислового походження, а також осади, 
що утворюються при очищенні стічних вод. В Україні на існує 770 таких звалищ, у тому 
числі тільки в Київський області їх нараховується 29 загальною площею 167,8 га. 

За рахунок надходження в тіло полігону атмосферних опадів або води, що утворюється 
там як результат різноманітних процесів, формуються так звані дренажні води 
(фільтрат). У дренажних водах присутні розчинники, поліхлордифеніли – діоксини, 
інсектициди, сполуки азоту, розчинні солі, важки метали, причому в концентраціях, що 
у десятки та сотні разів перевищують їх встановлені гранично допустимі концентрації. 
Фільтрат, потрапляючи в ґрунтові та поверхневі води, є основним фактором негатив-
ного впливу полігонів ТПВ на довкілля – постійне використання забруднених ним во-
дних джерел призводить до різкого зниження імунітету та розвитку лейкозоподібних 
захворювань як у людини, так і у тварин. Тому однією з вимог безпечної експлуатації 
полігонів ТПВ є вимога збирання фільтрату системою дренажних труб і його очищення 
перед скиданням до каналізації або природних водойм [1]. 

Серед багатьох методів очищення дренажних вод полігонів ТПВ все більш широке 
застосування знаходять мембранні технології [2]. 

В Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України протягом 
ряду років виконувались роботи з очищення дренажної води полігону № 5 м. Києва. 
Цю воду можна віднести до мінералізованих вод хлоридного класу; вміст основних 



ЕТЕВК-2011

257

солей у ній становить ~ 7000 мг/дм3, тоді як норми на скидання в каналізаційних ко-
лектор допускається не більш, ніж 1000 мг/дм3 [3]. У пробі містяться також органічні 
сполуки в завислому та розчиненому стані, зокрема 3700 мг/дм3 забарвлених речовин 
типу гумінових. Зрозуміло, що вода такого складу не може бути безпосередньо піддана 
зворотноосмотичній обробці. Забруднення мембран, особливо органічними сполуками, 
поряд із концентраційної поляризацією є серйозною проблемою при використанні зво-
ротного осмосу. Це явище при експлуатації баромембранних установок може настільки 
погіршити техніко-економічні показники процесу, що всі переваги баромембранного 
очищення зведуться нанівець, що підтверджується практичним досвідом експлуатації 
мембранної установки фірми Pall–Rochem на полігоні № 5 м. Києва, де подача на мембра-
ни дренажної води без належної попередньої підготовки потребує їх частої регенерації 
та великих витрат регенеруючого розчину, а іноді і заміни мембран.

З метою вибору ефективного методу домембранної підготовки дренажної води 
полігону були проведені порівняльні дослідження з вилучення органічних речовин окис-
ленням гипохлоритом кальцію, пероксидом водню, діоксидом мангану, озонуванням і 
сорбцією на монтморилоніті, кліноптилоліті й активному вугіллі, а також коагуляцією. 
Дві перші дві групи методів виявились доволі низькоефективними.

Очищення дренажної води полігону ТПВ оксидом кальцію дозволило досягти 36–40%-
ого ступеня очищення від органічних речовин, про наявність яких судили за хімічним 
споживанням кисню (ХСК).

Проте, як показують дані табл.1, для досягнення такого результату необхідно витра-
тити досить значну кількість реагенту. Також при такий обробці зростає рН середови-
ща. Остання обставина з метою попередження випадіння на мембранах карбонатів 
кальцію та магнію диктує в подальшому необхідність коректування рН кислотою до 
значень 4–6, що великою мірою підвищить капітальні та експлуатаційні витрати.

Таблиця 1 
Показники дренажної води полігону № 5 до і після обробки оксидом кальцію

Значно кращі результати дозволила досягти коагуляція сульфатом заліза (СЗ), суль-
фатом алюмінію (СА) й основним сульфатом алюмінію (ОСА). У ході експериментів були 
визначені оптимальні дози зазначених коагулянтів, яка для СЗ становила 200, для СА 
150 і для ОСА – 120 мг/дм3 [4]. В умовах полігону № 5 м. Києва були проведені випробу-
вання очищення дренажної води ОСА при рН 5 і дозі ОСА 120 мг/дм3 ; ступінь очищення 
за ХСК становила 37,2%. Після такої обробки дренажна вода була подана на зворотно-
осмотичний модуль низького тиску. Одержаний пермеат, показники якого представлені 
в табл.2, повністю відповідав нормам на скидання в каналізаційний колектор [3]. 
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Таблиця 2 
Показники дренажної води полігону № 5 до і після очищення коагуляцією ОСА 

і зворотним осмосом в умовах полігону

Примітки:  *) Показники визначені в Науково-технічному центрі випробування води ІКХХВ 
НАН України.

 **) Аналізи виконані в лабораторії Київського міського управління водопровідно-
каналізаційного господарства.

Як варіант коагуляції, була розглянута можливість електрокоагуляційної обробки 
зі застосуванням електродів зі сталі марки Ст3. Результати досліджень показали, що 
електрокоагуляція дає можливість не тільки очищати дренажну воду полігону ТПВ від 
органічних речовин з більшою ефективністю порівняно з реагентною коагуляцією, 
але також зменшувати твердість оброблюваної води та практично вилучати іони 
алюмінію, заліза, кольорових і важких металів [5]. Але привабливість цього методу 
знижує необхідність використання доволі значної кількості електроенергії. Як аль-
тернатива електрокоагуляції, гальванокоагуляція (ГК) не потребує зовнішнього дже-
рела току; в цьому процесі електроенергія витрачається тільки на обертання галь-
ванокоагулятора – апарата, де за рахунок утворення перемінних гальваноконтактів 
між матеріалами з різними електрохімічними потенціалами утворюється активний 
коагулянт. Дослідження цього процесу з використанням гальванопари кокс – залізна 
стружка показали, що ГК може успішно використовуватись при домембранному 
очищенні дренажної води полігону ТПВ, і дозволили запропонувати декілька варіантів 
гальванокоагуляційної обробки такого очищення, два з яких були здійснені в умовах 
полігону № 5 у періодичному режимі в гальванокоагуляторі з робочим об`ємом 176 дм3. 
Результати цих випробувань наведені в табл. 3.

Таким чином, проведені дослідження показали, що гальванокоагуляція більш ефек-
тивна при домембранному очищенні дренажної води полігону, ніж реагентна коагуляція. 
Крім того, слід підкреслити, що гальванокоагуляція також має й інши незаперечні пе-
реваги, серед яких глибоке знезараження мікротоками, що утворюються в полі гальва-
нопари і згубно діють на патогенну мікрофлору стічних вод. До того ж гальванокоагуля-
тори різної продуктивності випускаються в Україні Бердичівським ПО «Прогрес».
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Таблиця 3. Показники дренажної води до і після обробки гальванокоагуляцією 
в умовах полігону № 5
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ВИКОРИСТАННЯ АНАЕРОБНОГО СТАДІЙНО-ПОСЛІДОВНОГО 
ПРОЦЕСУ БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ

Бляшина  М.В., Саблій Л.А.
Національний університет водного господарства та природокористування, 

м.Рівне, Україна

Досліджено ефективність параметрів роботи анаеробних стадійно-послідовних 
процесів на початковій стадії очищення стічних вод.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЭРОБНОГО СТАДИЙНО-
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Бляшина М.В., Сабля Л.А
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г. Ровно, Украина

Исследована эффективность параметров работы анаэробных стадийно-
последовательных процессов на начальной стадии очистки сточных вод.

USING STADIAL ANAEROBIC SEQUENTIAL PROCESS BIOLOGICAL 
CLEANING

Blyashyna M.V., L.A. Sabliy
National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine 

The efficiency parameters of the using sequential anaerobic processes in the initial stage of 
wastewater treatment.

Застосування потенціалу анаеробних бактерій стало можливим завдяки новим кон-
структивним рішенням біологічних споруд та іммобілізації мікроорганізмів на різних 
носіях. Анаеробне розкладання органічних речовин може здійснюватись при участі та-
ких процесів, як бродіння, денітрифікація, сульфатредукція та метаногенез. В останні 
роки спостерігається значний інтерес до вивченню механізмів анаеробного окислен-
ня, що пов’язане з суттєвою роллю цього процесу у вирішені ряду екологічних проблем. 
Так, наприклад, застосування анаеробного процесу на першій стадії, та очищенні при 
стадійному послідовному режимі з іммобілізованими мікроорганізмами нам дає ряд 
наступних переваг:

розкласти велику частину органічних забруднень без енергетичних затрат, при цьо-• 
му утворюється значно менший приріст біомаси, що в свою чергу зменшує споруди 
для обробки осадів;
 застосування іммобілізованих мікроорганізмів робить роботу очисних споруд • 
стійкою до перепаду концентрацій та тривалих перерв в подачі стічної води (до 6-9 
місяців) [2], що дозволяє використовувати очисні споруди в сезонному режимі робо-
ти;
 економічний коефіцієнт аеробів складає 75-80%, в той час як анаеробів не перевищує • 
15%, тобто з 1т органічних забруднень аероби утворюють до 800 кг біомаси, анаеро-
би – менше 150 кг [1];
 правильно організований процес дозволяє отримати біогаз з вмістом метану до 80%, • 
а з 1т органічних речовин утворюється більше 400м3 біогазу [1];
 використання прямоточно-стадійного послідовного режиму роботи дозволяє • 
мікроорганізмам краще адаптуватися та розвивати певний біоценоз в кожному 
з реакторів, при цьому збільшується степінь біодеструкції по ХСК з 49% до 89% в 
порівняні з паралельно працюючими реакторами [3].
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Для дослідження процесів та визначення конструктивних параметрів анаеробно-
аеробних процесів розроблено лабораторну установку (рис.1). 

 

Рис.1. Схема, фотографії лабораторної установки

В лабораторних умовах досліджувались господарсько-побутові стічні води з по-
чатковою концентрацією органічних забруднень (ХСК) до 300 мг/дм3 та температу-
рою 17 °С. Стічна вода з ємності постійного рівня 1 самопливом подається в анаероб-
ний біореактор - 2, який складається з декількох секцій 2.1, 2.2, 2.3, кількість секцій 
визначається в результаті досліджень. В кожній секції анаеробного реактора вста-
новлений циркуляційний насос - 4, для перемішування стічної води, щоб забезпечи-
ти рівномірну концентрацію у всьому об’ємі реактора та повного контакту рідини з 
мікроорганізмами. Біогаз з анаеробного біореактора постійно відводиться в резер-
вуар накопичення біогазу – 6, для наступного його дослідження. Після анаеробно-
го біореактора - 2 стічна вода самопливом надходить в аеробний реактор - 3, який 
складається з ряду секцій 3.1, 3.2, 3.3, кількість секцій визначається в результаті 
досліджень. До кожної секції аеробного реактора підведено трубопровід з повітрям для 
забезпечення аеробного окислення забруднень. В кожній секції анаеробно-аеробного 
реакторів розміщено носії - 5. В якості носіїв використані синтетичні волокна типу 
«ВІЯ», які займають 80% об’єму біореактора. Очищена вода відводиться скидним тру-
бопроводом в каналізацію. 

За результатами досліджень було визначено конструктивно-технологічні параме-
три анаеробно-аеробного процесу (табл.1), побудовано залежності зміни концентрацій 
органічних забруднень та температурних показників (рис.2).
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Таблиця 1. Конструктивно-технологічні параметри

   Рис.2. Залежність зміни концентрацій органічних забруднень та температур показників
1- досліджувана стічна вода, 2- ст. вода в анаеробному реакторі –2.1, 3- ст. вода в анаероб-

ному реакторі –2.2, 4- ст. вода в анаеробному реакторі –2.3, 5- ст. вода в аеробному реакторі 
–3.1, 6- ст. вода в аеробному реакторі –3.2, 7- ст. вода в аеробному реакторі –3.3, 8- очищена 
стічна вода. 

В результаті було визначено ефект видалення органічних забруднень в анаеробно-
му та аеробному біореакторах. За результатом гідробіологічного аналізу в мулі було 
визначено наступні мікроорганізми: бодо, коловертки, вортіцели, черви, ракоподібні. 
Концентрація певного виду мікроорганізмів в кожній із секція різна, що підтверджує 
стадійність процесу.

Висновки: в результаті проведення лабораторних досліджень було визначено ефект 
очистки від органічних забруднень (ХСК), який складає для анаеробних умов 57% і в ае-
робних - 54% при тривалості очищення 5 годин. Тому для збільшення ефекту видалення 
забруднень перед нами постають наступні задачі це: - перша збільшення концентрації 
біомаси на носіях та друга збільшення часу перебування стічних вод в анаеробно-
аеробних біореакторах. 
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ОЧИЩЕННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ СТІЧНИХ ВОД 
В БІОРЕАКТОРАХ З ІММОБІЛІЗОВАНИМИ МІКРООРГАНІЗМАМИ

Саблій Л.А. 
 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Київ, Україна 

Для біологічного очищення висококонцентрованих за органічною речовиною стічних вод  
пропонується  багатомулова анаеробно-аеробна система, що працює за принципом 
«біоконвеєра». З метою збільшення концентрації біомаси в біореакторах встановлені 
носії з штучного волокна ВІЯ, на яких прикріплюються і утримуються селекціоновані 
на даному ступені очищення гідробіонти.

ОЧИСТКА ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В БИО-
РЕАКТОРАХ С ИММОБИЛИЗИРОВАННЫМИ МИКРООРГАНИЗМЫ

Саблий Л. А.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,

Киев, Украина

Для биологической очистки высококонцентрированных по органическому веществу 
сточных вод предлагается многоиловая анаэробно - аэробная система, которая рабо-
тает по принципу «биоконвейера». С целью увеличения концентрации биомассы в био-
реакторах установлены носители из искусственного волокна ВИЯ, на которых при-
крепляются и удерживаются селекционированные гидробионты.

HIGHLY CONCENTRATED WASTEWATER TREATMENT IN BIOREACTORS 
WITH IMMOBILIZED MICROORGANISMS

Sabliy L. A. 
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Multi sludge anaerobic – aerobic system are suggested to the biological  wastewater with high-
concentration of organic matterи treatment. This system works on principle «bioconveyor». For 
the purpose of increasing biomass concentration in bioreactors the artificial fiber “Eyelash” 
carriers are set. Hydrobionts immobilize and hold on surface of carriers. It selected differently 
in each stage of treatment.

Висококонцентровані стічні води (ХСК – 3200-5500мг/л,  БСКповн – 1500 - 4400 мг/л, 
СПАР - до 75 мг/л, фенолів – до 40 мг/л, азоту амонійного – 9-30 мг/л, жирів – 200-800 
мг/л, ) важко очищуються на традиційних спорудах біологічного очищення: аеротен-
ках, біофільтрах і окислювальних каналах. Наприклад, при очищенні в аеротенках-
змішувачах тривалість аерації досягає 48 годин. Велика концентрація завислих ре-
човин – 2000-12000 мг/л призводить до утворення значної кількості надлишкового 
активного мулу, що погіршує експлуатацію вторинних відстійників, мулоущільнювачів 
і призводить до виносу завислих речовин (до 50 мг/л) з вторинних відстійників.

Запропонована біотехнологія дозволяє збільшити ефективність очищення стічних 
вод, одержати менші кількості осадів, досягти економії енергетичних витрат при роботі 
очисних споруд.

На підставі проведених досліджень з очищення стічних вод в лабораторних умовах на 
моделі, яка включала п’ять послідовних ступенів біореакторів, що працювали в різних 
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кисневих умовах: від анаеробних (перші два ступеня), аноксидних (наступні два ступе-
ня) до аеробних (на останньому ступені) і були устатковані носіями ВІЯ для іммобілізації 
мікроорганізмів, розроблено технологію біологічного очищення, представлену на рис. 1. 

 

За цією технологією стічні води після механічного очищення поступають на спо-
руди біологічного очищення. Для біологічного очищення висококонцентрованих за 
органічною речовиною стічних вод пропонується багатомулова анаеробно-аеробна 
система, що працює за принципом «біоконвеєра», реалізована на п’яти модельних 
біореакторах: анаеробних (І та ІІ ступенів),  аноксидних (І, ІІ ступенів) і аеробного, 
з’єднаних послідовно з перетоком води між ними. 

Використання на перших ступенях анаеробного процесу дозволяє значно збільшити 
кількість розкладених органічних речовин, порівняно з аеробним, при суттєвому 
зменшенні питомого приросту активного мулу. Розділення процесів очищення на 
ступені дозволяє при зменшенні концентрації органічних речовин на кожному наступ-
ному ступені досягти глибокого очищення висококонцентрованих стічних вод.

На кожному ступені відбувається розвиток специфічного біоценозу за раху-
нок автоселекції мікроорганізмів, найбільш пристосованих до даних умов. З метою 
збільшення концентрації біомаси в біореакторах установлені носії з штучного волок-
на ВІЯ, на яких прикріплюються і утримуються селекціоновані на даному ступені очи-
щення гідробіонти.

В анаеробних біореакторах вилучення і розщеплення органічних речовин 
здійснюється гетеротрофними бактеріями-анаеробами. В аноксидних продовжується 
розкладення органічних речовин – продуктів, що утворились в анаеробних умовах, фа-
культативними анаеробами і бактеріями-аеробами, що відбувалось інтенсивно в І ступені 
аноксидного біореактора, і нітрифікація, денітрифікація та ANAMMOX - процес – в ІІ 
ступені аноксидного біореактора і аеробному біореакторі в процесі життєдіяльності ав-
тотрофних бактерій, найпростіших та дрібних тварин. В товщі біомаси мікроорганізмів 
в аноксидних умовах відбувався процес денітрифікації під дією гетеротрофних бактерій. 
Присутність мікроорганізмів різних трофічних ланок створює біоконвеєр і призводить 
до саморегулювання чисельності біоценозів, мінералізації органічної речовини біомаси 
і, як результат, зменшення її кількості. 

Рис. 1. Технологія біологічного очищення стічних вод:
1 – подача стічних вод; 2,3 – анаеробні біореактори відповідно І і ІІ ступеней; 4,5 – аноксидні біореактори 
відповідно І і ІІ ступеней; 6 – аеробний біореактор; 7 – відведення стічних вод з аеробного біореактора; 
8 – каркас з волокнами ВІЯ; 9 – циркуляційний насос; 10 – дірчастий трубопровід рециркуляційної води; 
11 – повітродувна станція; 12 – повітропроводи; 13 – аератори; 14 – вторинний відстійник; 15 – 
трубопровід відведення очищеної води; 16 – відведення осаду; 17 – мулові майданчики
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Згідно із запропонованою біотехнологією стічні води після механічного очищення по-
ступають на споруди біологічного очищення, які працюють по принципу «біоконвеєра» 
(рис. 1). Спочатку надходять в анаеробний біореактор І ступеня, обладнаний носіями 
ВІЯ з іммобілізованими мікроорганізмами, де в анаеробних умовах відбувається розкла-
дення органічних речовин з допомогою мікроорганізмів-гетеротрофів. Для покращення 
масообміну між стічною водою і іммобілізованими на поверхні носіїв мікроорганізмами, 
а також для зрошення поверхні носіїв, розташованих у газовій фазі споруди, влашто-
вано циркуляційний насос з рециркуляційним трубопроводом, по якому подають воду 
з придонної частини цієї ж споруди і через дірчасту частину трубопроводу зрошують 
поверхню носіїв.

Далі стічна вода поступає в анаеробний біореактор ІІ ступеня, теж устаткова-
ний носіями з іммобілізованими мікроорганізмами. Ця споруда також обладнана 
циркуляційним насосом і трубопроводом із отворами для зрошування носіїв у газовій 
фазі. В цьому біореакторі в анаеробних умовах бактерії-гетеротрофи розкладають 
органічні речовини, які утворились на І ступені і ті органічні речовини, які не встигли 
розкластись на І ступені.

Після анаеробного біореактора ІІ ступеня стічна вода надходить в аноксидні 
біореактори спочатку І ступеня, а потім ІІ. Ці біореактори теж устатковані носіями з 
іммобілізованими мікроорганізмами. Для створення аноксидних умов і для масообміну 
на дні споруд влаштовуються аератори для дрібнобульбашкової аерації (наприклад, 
пластинчасті), які забезпечують концентрацію розчиненого повітря близько 0,2 
мг/л. В аноксидному біореакторі І ступеня відбувається розкладення органічних ре-
човин, що містяться в стічній воді після анаеробного очищення, окислення сполук 
амонію, ANAMMOX - процес та ін. під дією гетеротрофних і автотрофних бактерій. 
Процеси відбуваються на поверхні носіїв, в товщі біообростань, а також за участю 
вільноплаваючих організмів. 

В другому аноксидному біореакторі відбувається окислення органічних речовин, 
сполук азоту які містяться в стічній воді на виході з аноксидного біореактора І ступеня, 
в товщі біообростань – денітрифікація та ін.

Після аноксидного біореактора ІІ ступеня стічна вода поступає в аеробний 
біореактор, обладнаний носіями з іммобілізованими мікроорганізмами. Подача повітря 
здійснюється через аератори, влаштовані на дні споруди. Аерація -  дрібнобульбашкова. 
Концентрація повітря в цій споруді – близько 2 мг/дм3. Під дією бактерій-гетеротрофів 
відбувається окислення органічних речовин, а бактерій-автотрофів – окислення спо-
лук амонію, які залишились у воді після аноксидного біореактора ІІ ступеня. В товщі 
біообростань відбувається процес денітрифікації.

Очищена стічна вода після споруд біологічного очищення поступає у вторинний 
відстійник, в якому видаляються частинки біообростань і вільно плаваючого мулу, які 
виносяться з аеробного біореактора. Освітлену воду можна відводити у водойму. Осад 
з вторинного відстійника з високим ступенем мінералізації можна видаляти на мулові 
майданчики для підсушування і утилізувати, наприклад, в якості добрива.

Результати лабораторних досліджень показали високі показники питомої швидкості 
окислення в анаеробному біореакторі І ступеня - 40-45 мг ХСК/(г•год), в анаеробному ІІ 
ступеня - 20-24 мг ХСК/(г•год). Ефективність очищення за ХСК при початковому ХСК 
4400 мг/л досягала в  анаеробному біореакторі І ступеня – 70-80 %, в анаеробному ІІ 
ступеня – 63-74 %. Окисна потужність за ХСК досягала в  анаеробному біореакторі І 
ступеня– 7200-7700 г/(м3•добу), в анаеробному ІІ ступеня – 3400-4200 г/(м3•добу).

 Питома швидкість окислення в аноксидному біореакторі І ступеня досягала висо-
ких показників - 21-23 мгХСК/(г•год), тоді як в аноксидному біореакторі ІІ ступеня 
зменшилась і становила 13-15 мгХСК/(г•год), а в аеробному – 10-13 мгХСК/(г•год). 
Ефективність очищення за ХСК досягала в аноксидному біореакторі І ступеня – 64-
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71%, в аноксидному біореакторі ІІ ступеня – 60-69% і в аеробному – 56-60%. Окисна 
потужність становила в аноксидному біореакторі І ступеня – 1000-1500 г/(м3•добу), 
в аноксидному біореакторі ІІ ступеня – 500-650 г/(м3•добу) і в аеробному – 200-300 г/
(м3•добу).

 Результати проведених досліджень показують, що при очищенні стічних вод від ана-
еробних до аноксидних і аеробного біореакторів відбувається зменшення концентрації 
біомаси: від 15-20 г/л в анаеробному біореакторі І ступеня, 10-15 г/л – в анаеробно-
му ІІ ступеня до 3-6 г/л в аноксидних і 2-3 г/л – в аеробному біореакторах. Найбільші 
концентрації іммобілізованих мікроорганізмів спостерігались в анаеробних умовах, де 
відбувалось розкладення великої кількості органічних речовин. Потрібно відзначити, 
що приріст біомаси в анаеробних біореакторах становив 100-150 мг на 1 г органічних 
речовин за ХСК. В аноксидних і аеробному біореакторах приріст біомаси зменшу-
вався до 50-30 мг на 1 г органічних речовин за ХСК, що можна пояснити виїданням 
біомаси бактерій і дрібних джгутикових організмами вищих ланок трофічних ланцюгів 
гідробіоценозів, які утворювались в цих спорудах. 

Як показали результати досліджень, досягнуті в біореакторах величини концентрацій 
біомаси іммобілізованих на носіях мікроорганізмів і вільно плаваючого мулу дозволили 
одержати високий ступінь очищення стічних вод від органічних речовин, забезпечую-
чи високі швидкості окислення органічних речовин, розщеплення органічного азоту,  а 
також високі окисні потужності споруд в анаеробних, аноксидних і аеробних умовах. 

Важливою особливістю роботи біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами 
є збільшення мінеральної частини біомаси (зростання зольності до 50%) в результаті 
виїдання бактеріальної частини біомаси, яке спостерігалось в аеробних умовах, в 
результаті утворення «біоконвеєру».

Слід відзначити, що споруди біологічного очищення можна виконувати як в мо-
дульному варіанті (окремими біореакторами), так і в зблокованому варіанті, в якому 
в одній споруді шляхом влаштування неповних перегородок, устаткування утворених 
ємностей носіями з іммобілізованими мікроорганізмами і забезпечення необхідних 
кисневих умов та масообміну утворюється прямоточна багатомулова анаеробно-
аноксидно-аеробна очисна система. Останній варіант може бути використаний при 
переобладнанні діючих аеротенків, циркуляційних окислювальних каналів та ін. в спо-
руди запропонованої біоконвеєрної технології.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОРИЗОНТАЛЬНО-НАПРАВЛЕННОГО 
БУРЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ, 

ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
Пархомович Г.С., Буланый А.Я., Марченко Н.И.

ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Описываются особенности строительства закрытой системы в виде горизонталь-
ного дренажного сбросного коллектора вдоль существующего дренажного канала и 
правобережной дамбы хвостохранилища ПАО «СевГОК» методом горизонтального на-
правленного бурения (ГНБ) на территории с повышенной обводненностью. 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГОРИЗОНТАЛЬНО-СПРЯМОВАНОГО 
БУРІННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ, ОБ'ЄКТІВ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ  І КАНАЛІЗАЦІЇ
Пархомович Г.С., Буланий А.Я., Марченко Н.І.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Описуються особливості будівництва закритої системи у вигляді горизонтального 
дренажного скидного колектора вздовж існуючого дренажного каналу і правобережної 
дамби хвостосховища ПАТ «Півн.ГЗК» методом горизонтального направленого буріння 
(ГНБ) на території з підвищеною обводненістю. 

Площадка строительства расположена в Терновском районе г. Кривой Рог, Днепро-
петровской области Украины. Хвостохранилище находится восточнее промплощадки 
комбината в балке Петрикова, являющейся правым притоком  р. Саксагань. Рельеф 
равнинно-балочный с общим уклоном поверхности в юго-восточном направлении к 
долине р.Саксагань и местными уклонами к тальвегам многочисленных балочек. Су-
ществующее хвостохранилище в настоящее время разделено на 2 отсека:

1й отсек – непосредственно хвостохранилище с отметкой гребня 153,0 м и  последую-
щим наращиванием до отм.161,0 м.

2й отсек – пруд оборотного водоснабжения с отметкой гребня 145,0 м.
В период эксплуатации сооружений отводной канал поверхностного стока, примы-

кающий к подошве низового откоса правобережной дамбы хвостохранилища, не рас-
чищался, в результате чего заилен, а уровень воды поднят на 1 м, что привело к зарас-
танию низового откоса растительностью, поднятию уровня депрессионной кривой и, 
как следствие, снижению коэффициента устойчивости низового откоса правобереж-
ной дамбы.

Анализ работы существующих ограждающих сооружений правобережья и фильтра-
ционного потока в их основании показал необходимость и целесообразность устрой-
ства закрытой системы в виде горизонтального дренажного сбросного коллектора 
вдоль существующего канала.

Выполняется дренаж вдоль существующего дренажного канала и правобережной 
дамбы хвостохранилища на территории с повышенной обводненностью из-за высоко-
го уровня грунтовых вод. Глубина заложения траншеи от 4 до 7 м.

Отвод дренажных вод района низового откоса правобережной дамбы хвостохрани-
лища предусматривается фильтрационной насосной станцией №4 (ФНС№4) со сбро-
сом их в хвостохранилище.

В рабочей документации рассмотрено 2 ветки дренажа:
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- левая, (L=1320 м) рассчитана на прием фильтрационных вод с учетом перспективы 
и сброса №3 с расходом Q=260 м3/час.

- правая, (L=1700 м) рассчитана на прием фильтрационных вод с учетом перспекти-
вы расходом 200 м3/час.

В рабочей документации институтом было разработано два варианта строительства 
дренажа:

- І вариант: конструктив дренажа выполнен из асбестоцементных перфорирован-
ных труб 300 мм, 400 мм, 500 мм и двухслойного обратного фильтра из щебня. 
Способ работ требует выполнения сплошного водопонижения, устройства металличе-
ского шпунтового крепления траншеи для возможности укладки дренажа в обсыпке из 
щебня и влечет за собой большую трудоемкость, металлоемкость, риски для персонала, 
связанные с опасностью выполнения работ и значительно увеличивает сроки строи-
тельства;

- ІІ вариант: устройство дренажа с применением метода горизонтального направ-
ленного бурения. Как свидетельствует история строительство инженерных коммуни-
каций бестраншейным методом было разработано в институте исследования газов в г. 
Чикаго и Charles Maschine Works (Ditch Witch) в 1983-85 рр., а как метод выполнения 
работ впервые был осуществлен в научном центре Карлс-Руе в 1986 г. [1] 

Технология ГНБ уникальна тем, что она позволяет управлять процессом, изменяя 
при необходимости  направление прокладки коммуникаций как в горизонтальной, так 
и в вертикальной плоскостях, огибая на своем пути различные препятствия. Установки 
направленного горизонтального бурения  могут работать как с поверхности земли, так 
и из котлованов. Короткий и узкий буровой механизм имеет незначительные габариты 
и может  устанавливаться на небольших рабочих площадках. Технология ГНБ очень 
хорошо зарекомендовалао себя при ведении работ в глинистых, илистых и песчаных 
грунтах,  а также в различных твердых скальных породах. Кроме этого, данный метод 
вполне применим при прокладке в смешанных породах или в пластах с часто меняю-
щейся структурой, например в песках с прослойками песчаника и камней. Эти работы 
можно вести при условии особой стабилизации буровых скважин буровым раствором.

Конструктив дренажа выполнен из стеклопластиковых трубофильтров СПФА для 
дренажных систем в обмотке геотекстилем. Метод ГНБ позволяет экономить средства, 
понизив трудоемкость и металлоемкость проекта, а главное, значительно сократить 
сроки выполнения работ.

Институтом для выполнения работ методом ГНБ привлечена компания ООО «БК Си-
бур», которая имеет необходимое оборудование и опыт работы. Компания специали-
зируется на внедрении бестраншейной технологии прокладки инженерных коммуни-
каций без отрытия траншеи, без вскрытия 
асфальта под автодорогами и водными пре-
градами. 

Строительство дренажа по технологии 
горизонтального направленного бурения 
осуществляется в четыре этапа: бурение 
пилотной скважины, последовательное рас-
ширение скважины, протягивание трубо-
провода и заключительный этап (установка 
дренажных колодцев).

В настоящее время компания «БК Сибур» 
приступила к строительству правобереж-
ного приплотинного дренажа на отдельном 
участке. 

Перед началом работ под защитой кре- Рис.1.  Котлован колодца К-4



ЕТЕВК-2011

269

пления устраивается 2 приямка (рис 1-3):
- ТВ1, где располагается буровая уста-

новка с последующим строительством дре-
нажного колодца К-4;

 - ТВх1- технологический приямок для 
сбора пульпы с последующим строитель-
ством дренажного колодца К-18.

1й этап – бурение пилотной скважины 
(рис. 4) осуществляется от ТВ1 до ТВх1 при 
помощи породоразрушающего инструмен-
та – буровой головки со скосом в передней 
части и встроенным излучателем. Буро-
вая головка имеет отверстие для подачи 
специального бурового раствора, который 
закачивается в скважину и образует су-
спензию с размельченной породой. Буро-
вой раствор уменьшает трение на буровой 
головке и штанге, предохраняет скважину 
от обвалов, охлаждает породоразрушаю-
щий инструмент, разрушает породу и очи-
щает скважину от ее обломков, вынося их 
на поверхность. Контроль за местополо-
жением буровой головки осуществляется 
с помощью приемного устройства локато-
ра, который принимает и обрабатывает 
сигналы встроенного в корпус буровой го-
ловки передатчика. На мониторе локатора 
отображается  визуальная информация о 
местоположении, уклоне, азимуте буровой 
головки. Также эта информация отобража-
ется на дисплее оператора буровой уста-
новки. Строительство пилотной скважины 
завершается выходом буровой головки в 
заданной проектом точке на поверхность.

2й этап – расширение скважины осу-
ществляется после завершения пилотного 
бурения. При этом буровая головка отсо-
единяется от буровых штанг и вместо нее 
присоединяется риммер-расширитель об-
ратного действия. Приложением тягового 
усилия с одновременным вращением рим-
мер протягивается в створ скважины в на-
правлении буровой установки, расширяя 
пилотную скважину до необходимого для 
протаскивания трубопровода диаметра. 

Для обеспечения беспрепятственного протягивания трубопровода через расширенную 
скважину ее диаметр должен на 25-30% превышать диаметр трубопровода. При рас-
ширении скважины используется буровой раствор на основе бентонита.

Дальше производится сборка рабочей плети дренажной трубы длиной 150 м, обма-
тывание трубы геотекстилем и монтаж опор скольжения (рис.5).

Рис.2. Водопонижение в котловане
колодца К-4

Рис.3.  Технологический приямок 
для сбора пульпы с последующим 

строительством колодца К-18
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Собранная рабочая плеть трубофильтров стягивается тросом №10 и втягивается в 
предварительно сваренную плеть полиэтиленовой трубы D500 мм рабочей длиной 220 
м   (см. рис.3). К оголовнику для затяжки фиксируется труба D100 мм длиной 300 п.м., 
которая будет использована для подачи водно-песчаной пульпы для заполнения про-
странства между трубофильтром и сводом скважины песком фракции 0,6 ÷ 1,2 мм. 

3й этап – протягивание трубопровода (рис.6).
Собранная плеть втаскивается в создан-

ную скважину и при выходе оголовника 
плети на поверхность в расчетной точке 
производится фиксирование хвоста троса 
для расположения плети трубофильтров в 
заданных проектом отметках. Труба D100 
для подачи водно-песчаной пульпы обре-
зается и оставляется вдоль скважины. При 
этом производится дальнейшее стаскива-
ние кондуктора-футляра D500 с плети тру-
бофильтров и его вытягивание через при-
ямок. Заполнение пространства скважины 
песком фракции 0,6 ÷ 1,2 мм производится 
по следующей технологии. Труба D100 при-
соединяется к грунтовому насосу подачи 
пульпы, который подает водно-песчаную 
пульпу в пульповод D100. Перемещая конец 

пульповода вдоль дренажной трубы с  расчетной скоростью, производится заполнение 
пространства песком. Технологическая вода через дренажную трубу возвращается в 
колодец, из которого насосом подается снова для подготовки водно-песчаной смеси. 
Количество намытого песка на пройденном расстоянии контролируется визуально 
расходом песка на поверхности.

4й  этап - заключительный. После окончания основных технологических этапов и 
строительства дренажных колодцев, инженерно-технический персонал сдает заказчи-
ку исполнительную документацию, на которой указано фактическое положение уло-

Рис. 4.  Буровая установка Рис. 5. Сборная рабочая плеть трубофильтров

Рис. 6. Оголовник плети трубофильтров 
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женного трубопровода в различных плоскостях с обязательным указанием «привязок» 
к координатам.

Применение горизонтального направленного бурения (ГНБ) на выполненном отдель-
ном участке дренажа (К-4  К-18) позволяет снизить стоимость строительства дренажа 
в 1,5 раза за счет снижения трудоемкости, трудозатрат, металлоемкости и сокращения 
сроков выполнения работ.

Достоинствами ГНБ являются: высокие темпы производства работ; выполнение ра-
бот без нарушения транспортного сообщения; сохранение дорожного покрытия и тер-
риторий; высокая экологичность; а также выполнение работ в сложных гидрогеологи-
ческих условиях, высокая точность выполнения работ. Горизонтальное направленное 
бурения хорошо целесообразно использовать при длине прокладки  порядка до 1200 
м и  прокладываемых трубах малых и средних диаметров. Кроме этого, весьма рента-
бельным остается и прокладка трубопроводов диаметром 1000 – 1200 мм, с использо-
ванием специальных сверхмощных машин, с тяговым усилием  порядка 100 тонн.

Бестраншейные технологии строительства подземных коммуникаций нужны не 
только в тех случаях, когда их выполнение традиционными методами затруднено или 
невозможно. В ближайшее время  предстоит работать в условиях жестких экологиче-
ских и экономических ограничений. При этом проводить земляные работы в тради-
ционно принятых объемах не позволят ни органы власти, ни частные хозяева. Кроме 
этого транспортные артерии большинства городов построены на безальтернативной 
основе (включая сети водоснабжения и канализации), когда при перекрытии движе-
ния транспорта по одной из них, парализуется движение в целом районе. Наконец 
обычный анализ финансово-экономических факторов говорит о том, что альтернати-
вы бестраншейным технологиям при строительстве подземных коммуникаций просто 
нет в условиях плотной городской застройки и необходимости сохранения природного 
ландшафта. Модернизация и реконструкция действующих и строительство новых тру-
бопроводов зачастую проходят на территории городов, действующих промышленных 
предприятий, в трудных геологических и гидрогеологических условиях, при действии 
значительного числа технических,  технологических и экологических ограничений. За 
последние годы количество работ выполняемых украинскими подрядчиками методом 
ГНБ практически увеличивается в геометрической прогрессии. Это и есть ответ на во-
прос о перспективности применения этого метода [2, 3]

Как пример реализации технологии ГНБ при в водопроводно-канализационном 
хозяйстве можно привести реализованный проект прокладки в 2006 г. (по проектно-
сметной документации нашего института для ГПП «Кривбаспромводоснабжение») дю-
керного перехода водовода Карачуны – Криворожсталь диаметром 450 мм длиной 145 
м. через р. Ингулец в таком сложном мегаполисе как г. Кривой Рог. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СТОЧНЫХ ВОД С ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЛОЖНЫХ 

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Буланый О.Я.

ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

В статье на примере нового исторического и курортно-рекреационного планировоч-
ного района «Чембало» (южная часть Балаклавского района и пос. Балаклава), стро-
ительство которого будет осуществляться в сложных инженерно-геологических 
условиях, приведены преимущества применения вакуумной системы водоотведения 
производственно-бытовых сточных вод.

ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМНОЇ СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД З ТЕРИТОРІЙ, ЩО РОЗТАШОВАНІ В СКЛАДНИХ 

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ
Буланий О.Я.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

У статті на прикладі нового історичного і курортно-рекреаційного планувального райо-
ну «Чембало» (південна частина Балаклавського району і смт. Балаклава), будівництво 
якого здійснюватиметься в складних інженерно-геологічних умовах, наведені перева-
ги вакуумної системи водовідведення виробничо-побутових стічних вод.

Генеральным планом развития г. Севастополь до 2025 г., а также Распоряжением КМ 
Украины от 02.10.03 г. №594-р. «Про затвердження плану заходів щодо демілітаризації, 
екологічного оздоровлення та подальшого економічного, соціального і культурного роз-
витку зони Балаклавської бухти м. Севастополя на 2003—2010 роки» предусмотрены 
соответствующие мероприятия по  южной части Балаклавского района и пос. Балакла-
ва в исторический и курортно-рекреационный планировочный район «Чембало» с соот-
ветствующим ростом численности постоянно проживающего населения и строитель-
ством современных, многозвездочных гостиниц, курортов, санаториев, пансионатов, 
яхт-клубов, кемпингов, аквапарков. Указанные новые градостроительные комплек-
сы должны быть построены на территориях ликвидируемых по этому Распоряжению 
предприятиях ООО «Металлист» и ОАО «Балаклавское рудоуправление им. М. Горького» 
и входящих в состав диверсифицированного холдинга «Смарт» в увязке с техническим 
перевооружением и реконструкцией существующей системой коммунального водо-
снабжения и водоотведения пос. Балаклава.

Проектированием новых градостроительных комплексов в Балаклавском районе г. 
Севастополя занимается девелоперская компания ООО «Стокман», по заданию кото-
рой в 2010 г. государственным институтом «УкрНИИводоканалпроект» была разработа-
на концепция их водоснабжения и водоотведения. 

Концепция разработана с учетом достигнутого мирового уровня развития науки и 
техники в области водоподготовки и очистки сточных вод. В ней предусмотрено ра-
циональное использование пресных водных ресурсов в столь бедном на них регионе 
Украины за счет использования воды питьевого качества исключительно для удовлет-
ворения санитарно-гигиенических и физиологических нужд, а для бытового потребле-
ния (включая смыв фекалий в унитазах), мойки твердых покрытий, полива и орошение 
зеленых насаждений, пожаротушение – глубокоочищенных городских сточных вод. 
Кроме этого, учитывая экономическую и экологическую целесообразность использова-
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ния атмосферных осадков для технического водоснабжения, в концепции принята по-
лураздельная схема канализования объектов на территории новых градостроительных 
комплексов и группирование сточных вод в соответствующие системы водоотведения 
(без привязки ее к существующей схеме водоотведения пос. Балаклава и Севастополь-
ского региона).

При выборе схемы водоотведения учитывались не только требования  п. 3.2, СНиП 
2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» [1] и технико-экономические 
факторы, но и результаты опубликованных исследований по эффективности полураз-
дельной схемы канализования, как сферы материального производства и обслужива-
ния потребителей, с учетом финансовых ресурсов, связанных с последствиями загряз-
нения водных объектов и теряемого обществом национального дохода в стоимостной и 
натурально-вещественной форме. 

Принцип полураздельной схемы канализования известен давно, однако получил 
распространение только в последнее время и в основном за рубежом [2, 3, 4]. 

При полураздельной схеме водоотведения, также как традиционной – полной раз-
дельной, строятся две самостоятельных уличных сети канализации, которые раздель-
но собирают промышленно-бытовые и поверхностные сточные воды. Дополнитель-
ным элементом в схеме полураздельного водоотведения является устройство на сети 
поверхностных сточных вод интерцептора (камеры-делителя), разделяющей сток на 
загрязненный, который отводится в систему промышленно-бытовой канализации для 
последующей очистки и условно-чистый – сбрасываемый в ближайший водоем. Соотно-
шение потоков определяется расчетом в зависимости от климатических, экологических 
и местных условий объекта водоотведения. При полураздельной схеме водоотведения 
количество сточных вод, сбрасываемых в водоем без очистки, по отношению к общему 
стоку с территории объекта канализования, обычно находится в пределах 3,4÷23,4%, а 
по взвешенным веществам и БПК5 соответственно 3,7÷11,5% и 5,8÷16,5%.

Как показывает опыт эксплуатации полураздельнаой схемы канализования, она 
особенно эффективна при использовании очищенных поверхностных сточных вод для 
технического водоснабжения, а также выполнения повышенных требований к охране 
водоемов от загрязнений поверхностными сточными водами. 

Общие расчетные объемы водоотведения от новых градостроительных комплексов, 
а также других поселений, расположенных на смежных территориях южной части Ба-
лаклавского района, приведены в табл. 1.

Строительство объектов водоотведения предусмотрено осуществлять по очередям в 
увязке с планом освоения территорий. 

Внутриплощадочное канализование производственно-бытовых сточных вод зданий 
и сооружений на осваиваемых территориях предусматривается осуществить системой 
вакуумной канализации, а поверхностных сточных вод – самотечной системой кана-
лизации.

Технология водоотведения сточных вод под вакуумом была разработана в 1866 г., 
впервые применена в Амстердаме голландским инженером Liernur в 1873 г., а наиболее 
широкое применение получила примерно 40 лет назад (после положительных заключе-
ний и рекомендаций ряда независимых институтов и организаций стран ЕС). Вакуум-
ные системы канализации имеют ряд неоспоримых преимуществ в тех случаях, когда 
во внимание необходимо принимать технические, экологические и финансовые аспек-
ты сбора, отведения сточных вод, поэтапное подключение к системе отдельных объ-
ектов. Экономия средств достигается сокращением объема строительно-монтажных 
работ и продолжительности строительства объекта, за счет:

укладки трубопровода в одной неглубокой, узкой траншее рядом с другими комму-• 
никациями, в т.ч. поблизости от сетей питьевого водоснабжения (разрешено по нор-
мативам стран ЕС);
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отсутствия смотровых колодцев; • 
 герметичная конструкция сборных трубопроводов небольшого диаметра (80• 250 
мм), работающих без протечек или запахов из смотровых колодцев. 
Как показал зарубежный опыт строительства вакуумной системы канализации, она • 
особенно эффективна:
 для объектов с высоким коэффициентом неравномерности водоотведения (для ре-• 
креационных зон отдыха и развлечений, мест проведения праздников) и необходи-
мости канализования нескольких объектов, расположенных на значительном рас-
стоянии друг от друга; 
 при плоском или сложном рельефе местности, а также в горных или тяжелых гео-• 
логических (скальных или слабонесущих грунтах) и гидрогеологических (высоком 
уровне грунтовых вод) условиях или в непосредственной близости у водоема; 
 при реконструкции существующих систем канализации и пересечении искусствен-• 
ных или естественных препятствий (рек, оврагов, железных и автомобильных до-
рог).
В этом случае, одна центральная вакуумная станция может исключить строитель-

ство несколько перекачивающих насосных станций. Сейчас тысячи систем вакуум-
ной канализации успешно эксплуатируются по всему миру. Лидирующие позиции по 
внедрению вакуумных технологий водоотведения сточных вод занимает компания 
Roediger Vacuum GmbH (ФРГ). 

Наиболее грандиозный ее проект – водоотведение сточных вод от 2300 вилл, рас-
положенных на «Пальмовом острове  «Jumeirah» (Дубаи, ОАЭ). Это 1050 сборных кана-

Таблица 1. Общие расчетные объемы водоотведения южной части Балаклавского района
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лизационных вакуумных трубопроводов общей длиной более 40 км и только одна цен-
тральная вакуумная станция (рис. 1).

 

Рис. 1. «Пальмовый остров  «Jumeirah» (Дубаи, ОАЭ)

Принцип работы системы вакуумной канализации показан на рис. 2. 

 
                

Рис. 2. Схема вакуумного водоотведения сточных вод
1 – центральная (модульная) вакуумная станция; 2 – накопительная емкость-камера; 3 – 

сборной трубопровод; 4 – вакуумный накопительный резервуар; 5 – вакуум-насос; 6 – насосы 
перекачки сточных вод в центральную систему канализации.

Сточные воды пообъектно или от групп, близко расположенных строений, самоте-
ком поступают в сборную накопительную емкость-камеру (2), устанавливаемую вне 
здания. 

Когда в камере набирается определенный объем сточных вод, автоматически сра-
батывает пневматический регулятор, который открывает пневматический вакуумный 
клапан и весь объем сточных вод поступает в сборный трубопровод вакуумной канали-
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зации (3), по которому они с высокой скоростью (до 4 м/с) отводятся в центральную ва-
куумную станцию (1), а затем в вакуумный накопительный резервуар (5) работающий 
при отрицательном давлении (около 0,6 атм). Сборные камеры не требуют подключе-
ния к электрической сети, так как все оборудование управляется пневматически. Тре-
буемое отрицательное давление создается вакуум-насосом центральной вакуумной 
станции, радиус действия которой зависит от рельефа местности и может достигать 
нескольких километров. Объем накопительного резервуара – от 1 до 27 м3. 

В вакуумных системах канализации эксплуатационный персонал не контактирует 
со сточными водами, так как в системе не используются смотровые и поворотные ко-
лодцы, а возможность определения повреждений сборных вакуумных трубопроводов 
определяется с точностью до 1м при помощи устанавливаемых в коверах, через каж-
дые 100 м, инспекционных трубок. 

На нижеприведенных фотографиях (рис. 3) показаны отдельные типовые элементы 
системы вакуумной канализации.

Надежность системы вакуумной канализации подтверждена многолетним опытом 
эксплуатации и обслуживания. Она гарантированно обеспечивает максимальную экс-
плуатационную безопасность с минимальными затратами энергии. 

           
Рис. 3. Отдельные элементы системы вакуумной канализации:

а) типовая модульная вакуумная станция; б) вакуумный накопительный резервуар; в) 
установка инспекционной труби (с манометром) для определения места повреждения сборно-

го вакуумного трубопровода 
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Обслуживание системы включает в себя следующие операции:
профилактическая замена диафрагмы вакуумного клапана (приблизительно раз в 

4 года); ежегодное обслуживание вакуумного стационарного оборудования (очистку и 
осмотр вакуумного резервуара/ов, насосов, замену фильтров, перекалибровку датчи-
ков, проверку работы системы управления). 

Системы мониторинга и контроля сборных камер (опция системы вакуумной кана-
лизации) позволяют быстро и точно определять номер камеры, в которой возникла не-
исправность.

Таким образом, размещение новых градостроительных комплексов в рекреацион-
ный зоне со сложными инженерно-геологическими и природными условиями (текто-
нические разломы, горный рельеф со значительными уклонами территории, выхода-
ми скальных пород, оползне- и карсто- опасной зоне с сейсмичностью до 9 баллов) при 
традиционном решении системы водоотведения – техногенно-опасного объекта, по-
требует выполнения целого ряда дополнительных мероприятий и работ (террасирова-
ние территории, строительство подпорных стенок, нагорных канав, водопропускных 
сооружений, противофильтрационных и др. специальных антисейсмических меропри-
ятий) и как следствие – приведет к значительному увеличению сметной стоимости объ-
екта. Кроме того, необходимость выполнения значительных объемы археологических 
исследований в пределах территорий историко-археологического фонда «Генуэзская 
крепость «Чембало» заповедника «Херсонес-Таврический», что также повлияет на сро-
ки и стоимость строительства объекта.

На основании вышеизложенного, внутриплощадочное канализование 
производственно-бытовых и загрязненной части поверхностных сточных вод от объ-
ектов, располагаемых на территории новых градостроительных комплексов в южной 
части Балаклавского района курортно-рекреационного планировочного района «Чем-
бало», предложено осуществить системой вакуумной канализации, а условно-чистых 
поверхностных сточных вод –системой самотечной канализации. Реализация ваку-
умной системы водоотведения сточных вод в таких объемах, сложных инженерно-
геологических условиях и при высоких экологических требованиях к объекту, на тер-
ритории Украины, будет выполняться впервые.

Предложенные ГИ «УкрНИИводоканалпроект» технические решения по водоснабже-
нию и водоотведению новых градостроительных комплексов курортно-рекреационного 
планировочного района «Чембало» использованы в 2011 г. институтом «КрымНИОпро-
ект» при разработке градостроительной документации планировки территории юж-
ной части Балаклавского района, которая согласно действующему законодательству 
Украины подлежит всестороннему рассмотрению в экспертных службах, а также об-
щественному обсуждению. 

Положительное заключения «УкрИнвестэкспертизы» позволит реализовать столь 
необходимый для этой территории, грандиозный и интересный, с инженерной точки 
зрения, проект. 
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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ МІКРОБНОГО 
ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТА
Андруховець В.М., Голуб Н.Б.

Національний технічний університет України «КПІ», Київ, Україна

Представлена альтернативна технологія очищення стічних вод з одночасним проду-
куванням електричного струму у мікробних паливних елементах (МПЕ). Розглянуто 
особливості технології очистки в залежності від структури і будови анодного просто-
ру МПЕ. Наведена схема проточного МПЕ. 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ МИКРОБНОГО 
ТОПЛИВНОГО ЭЛЕМЕНТА

Андруховец В.Н., Голуб Н.Б.
Национальный технический университет Украины «КПИ», Киев, Украина

Представлена альтернативная технология очистки сточных вод с одновременным 
продуцированием электрического тока в микробных топливных элементах (МТЭ). Рас-
смотрено особенности технологии очистки в зависимости от структуры и строения 
анодного пространства МТЭ. Приведена схема проточного МТЭ.

MICROBIAL FUEL CELL TREATMENT OF WASTEWATER
Andruchovets V., Golub N.

National Technical University of Ukraine “KPI”, Kiev, Ukraine.

Present an alternative technology of wastewater with simultaneous production of electric 
current in a microbial fuel cell (MFC). The features of treatment  technology depending on the 
structure of the anode compartment MFC. Present a  scheme of the flow MFC.

На сьогодні однією з найбільш нагальних є проблема пошуку альтернативних по-
новлювальних джерел енергії та принципово нових енергоперетворюючих пристроїв, 
за використання яких антропогенний вплив на довкілля може бути мінімізований. 
Більшість промислових підприємств на Україні не проводять попередньої очистки 
стічних вод перед їх викидом у каналізацію. Стічні води розводять водою та скидають 
до колектора. Це призводить до перенавантаження каналізаційної системи, особливо, 
якщо підприємство знаходиться у невеликому місті. Тому актуальною проблемою є ло-
кальна очистка стічних вод, що призводить до зменшення навантаження на колектор-
ну систему міста. Очищення стічних вод можна проводити в анаеробних умовах з одно-
часним одержанням електричної енергії, яку генерують мікроорганізми у мікробному 
паливному елементі (МПЕ).  При цьому поживним середовищем є органічні речовини 
стоків. Деякі дослідні зразки МПЕ, зокрема американських вчених з Пенсільванського 
університету, продемонстрували достатньо високу густину струму на електроді і пито-
му потужність елемента. Найбільший вихід електричної енергії було одержано у випад-
ку формування біоплівки на аноді за використання угруповань мікроорганізмів [1].

Мета дослідження – підвищення потужності МПЕ за рахунок збільшення корисної 
площі анодів МПЕ з одночасним якісним очищенням стічної води.

Задачі, що необхідно вирішити: удосконалення процесу утворення струмопровідних 
плівок мікроорганізмів безпосередньо на поверхні аноду та оптимізація будови анодно-
го простору МПЕ.
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Будова МПЕ впливає на продукування електричної енергії, наприклад,  збільшення 
корисної площі анодної поверхні підвищує густину струму  та ККД пристрою. Збільшення 
корисної площі аноду може бути досягнуто за використання об‘ємних тримірних анодів, 
які являють собою сукупність пористих гранул, на яких іммобілізовані мікроорганізми. 
Такі аноди ефективно працюють в мікробних паливних елементах проточного типу.

 Анодний простір такого МПЕ, являє собою певний гранули пористого матеріалу, на 
яких іммобілізовані мікроорганізми, та в які занурені стержні анода. Катодний простір 
містить декілька катодів, що знаходяться всередині анодного простору, і відокремлений 
від нього протонопроникною мембраною. Кількість стержнів катодів та анодів повинна 
бути однаковою. Як матеріал для анодного простору використовується: для гранул – по-
ристий графіт, для стержня аноду – нержавіюча сталь,  матеріалом для стержня катоду 
є скловуглець або графіт. Мембрана має під собою жорсткий каркас, який виконаний з 
інертного до компонентів католіту матеріалу. Каркас необхідний для того, щоб мембра-
на мала форму, так як сама по собі вона має нежорстку структуру. Стічна вода подається 
до МПЕ знизу за допомогою компресора, крізь спеціальні отвори, а очищена стічна 
вода відводиться через спеціальний отвір збоку у верхній частині МПЕ. Зверху прила-
ду знаходиться отвір для відведення газів, продуктів життєдіяльності мікроорганізмів. 
Для роботи  кисневих катодів крізь спеціальні отвори у нижній частині катодної каме-
ри подається повітря компресором. Залишки повітря виходять зверху катодної камери 
крізь спеціальні отвори. 

Суть процесу очистки полягає у тому, що у анодному просторі МПЕ містяться пористі 
гранули, на яких іммобілізовані мікроорганізми-деструктори органічних речовин - 
складових стічних вод [2]. У процесі проходження стічної води крізь анодний простір у 
МПЕ відбувається утилізація компонентів стоків і продукується електрична енергія за 
рахунок угруповання електрогенних мікроорганізмів. На виході з МПЕ концентрація 
органічних речовин за ХСК знижується на 90 %. 

Схема проточного МПЕ представлена на рис.1.

 

Рис.1. – Схема проточного мікробного паливного елемента (повздовжній розріз):
1 – анодний простір (гранули з пористого матеріалу на яких іммобілізовані мікроорганізми 

); 2 – стержень анода; 3 – стержень катода; 4 – католіт; 5 – жорсткий каркас мембрани; 6 – 
протон проникна мембрана; 7 – входи для стічної води, яка поступає у МПЕ знизу; 8 –виходи для 
очищеної стічної води, яка виходить у верхній частині МПЕ; 9 – входи для повітря, яке поступає 
у катодний простір, під дією компресора; 10 – отвір для відводу газів – продуктів метаболізму 
мікроорганізмів; 11 – виходи для повітря, яке пройшло крізь катодну камеру.
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Ефективність очищення стоків у проточному МПЕ наведені у табл.1.

Таблиця 1. Ефективність очищення стоків у проточному МПЕ

Використання декількох катодів веде до збільшення виходу електричної енергії, 
здешевлення пристрою за рахунок використання одної анодної камери. Збільшення 
виходу електричного струму відбувається за рахунок того, що окремі замкнені пари 
анод-катод далі з`єднуються паралельно і в результаті отримуємо декілька паралельних 
блоків МПЕ в одному анодному просторі. Якщо необхідно збільшити напругу на виході, 
то окремі замкнені пари анод-катод з`єднуються послідовно і в результаті отримуємо 
декілька послідовних блоків МПЕ в одному анодному просторі.

Також збільшення корисної площі аноду можливе  за рахунок утворення біоплівки 
мікроорганізмів безпосередньо на аноді. Плівка може утворюватись як з чистої моно-
культури, так і з різних видів мікроорганізмів [3]. Процес одержання біоплівки проводи-
ли в анаеробних умовах, у класичній Н-подібній комірці протягом 10 діб з періодичним 
перемішуванням культуральної рідини, при кімнатній температурі близько 20 °С, при 
рН = 7-8. Для одержання біоплівки мікроорганізмів-електрогенів використовували ак-
тивний мул Бортницької станції аерації. Культуральне середовище є фосфатною буфер-
ною системою, що містить ростові фактори, такі як вітаміни та мікроелементи та ацетат 
натрію, як джерело карбону.  Матеріалом аноду був вуглецевий стержень, який попе-
редньо  очищували в хромовій суміші та знежирювали спиртом. Дослідження струк-
тури плівки, що утворилась на аноді, проводили за допомогою скануючого зондового 
мікроскопу СОЛВЕР PRO-M та растрового електронного мікроскопу Selmi РЕМ-103. 

Порівняння профілів поверхні аноду, одержаних за допомогою скануючого зондо-
вого мікроскопу,  до утворення плівки та після 10 діб культивування, показало, що на 
поверхні утворилась плівка товщиною 250-450 нм (глибина пор чистої поверхні 400-
700 нм, з плівкою – 150-250 нм). Така товщина плівки свідчить про утворення част-
кового моношару мікроорганізмів та компонентів поживного середовища. Зміна умов 
культивування (постійне перемішування, стала температура середовища близько 
30 °С, постійне надходження додаткових порцій джерела вуглецю, кожні 2 дні) призве-
ло до формування плівки товщиною у 15-20 мкм. 

Одержані за допомогою растрового електронного мікроскопу мікрофотографії 
свідчать про утворення на поверхні аноду плівок у склад яких входять як мікроорганізми, 
так і компоненти середовища. На рисунку 2 зображена плівка після 10 діб культиву-
вання асоціації мікроорганізмів з активного мулу. Процес проводився при температурі 
20 °С. Як видно з рисунку 2, плівка, утворена при такій температурі, нещільна, в окре-
мих місцях на поверхні електроду було утворено моношар мікроорганізмів. Струм, що 
продукував МПЕ в першому випадку дорівнював 30 мА.

Після зміни умов культивування: постійне надходження поживних речовин, 
мезофільний режим, перемішування призводить до підвищення струму у МПЕ до 100 
мА, що пояснюється утворенням більшою щільністю мікробної плівки.

Також  на формування струмопровідної біоплівки впливають масообміні процеси, 
властивості поверхні основи, структура позаклітинної матриці, різноманітність видів 
мікроорганізмів та склад середовища.
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Рис.2. Структура біоплівки отриманої після 10 діб культивування

Формування біоплівки під напругою призводить до утворення більш щільної струк-
тури. Осадження мікроорганізмів на анод з графіту, скловуглецю, сітки зі скловугле-
цю  проводили під напругою 0,3 - 0,5 В. Осадження біоплівки може відбуватись як 
при постійній подачі струму, так і в імпульсному режимі. Шар мікроорганізмів, який 
формується під напругою, у порівнянні зі стандартним методом осадження, є більш 
рівномірним та щільним і  містить більшу кількість мікроорганізмів на одиницю площі 
електроду. 

Висновки: 
1. Показано, що за допомогою проточного МПЕ можливо проводити очищення 

стічних вод з одночасним одержання електричної енергії. Ефективність очищення за 
ХСК досягає 90%. 

2. Утворення щільної струмопровідної плівки на аноді МПЕ призводить до підвищення 
продукування електричного струму.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ І РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ 

ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД НА КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ 
СПОРУДАХ
Кізєєв М. Д.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, 
Україна

Описуються основні залежності ефекту очищення стічних вод від їх температури. На-
ведено приклади використання теплових насосних установок для оптимізації та ре-
гулювання температурного режиму процесу очищення стічних вод на каналізаційних 
очисних спорудах та в системі водовідведення в цілому.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО 
РЕЖИМА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НА КАНАЛІЗАЦИОННЫХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
Кизеев Н. Д.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
г. Ровно, Украина 

Описываются основные зависимости эффекта очистки сточных вод от их темпера-
туры. Приведены примеры использования тепловых насосных установок для опти-
мизации и регулирования температурного режима процесса очистки сточных вод на 
канализационных очистных сооружениях и в системе водоотведения в целом.

USE OF HEAT PUMPS FOR OPTIMIZATION AND CONTROL OF
TEMPERATURE MODE OF SEWAGE TREATMENT ON WASTEWATER 

TREATMENT PLANT
N. D. Kizyeyev

National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, Ukraine

The main dependence of the effect of sewage waters from their temperature is described. 
Examples of the use of heat pump installations to optimize and regulate the temperature of 
the wastewater in wastewater treatment plant and in the sewerage system as a whole are 
given.

Температура СВ є важливим чинником, що істотно впливає на всі процеси, що 
відбуваються при їх очищенні на КОС: розчинність хімічних речовин, швидкість 
хімічних і біохімічних реакцій, швидкість осідання зважених речовин при механічному 
відстоюванні, інтенсивність обміну речовин у організмів активного мулу (АМ), спожи-
вання розчиненого кисню, а, отже, в цілому на ефективність процесу очищення. Тем-
пература міських СВ знаходиться в межах 6-30 ° С і змінюється за сезонами року, про-
тягом тижня і протягом доби. Основними факторами, які впливають на температуру 
СВ, є: вид джерела водопостачання і кліматичні умови, ступінь благоустрою будівель, 
наявність гарячого водопостачання і теплих виробничих СВ, що скидаються у міську 
каналізацію [1]. Згідно чинних в Україні норм проектування (СНиП 2.04.03-85) темпе-
ратура СВ і осадів враховується при розрахунку і конструюванні практично всіх основ-
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них очисних споруд, а також при змішуванні очищених СВ з водою водойми в місці 
випуску. 

Чим вище температура СВ, тим менше їх в'язкість і більше швидкість осадження зва-
жених речовин, що присутні в них. При більш високих температурах СВ слід очікувати 
більш високого ефекту очищення в пісковловлювачах та відстійниках або зменшення 
часу осідання завислих речовин (збільшення пропускної спроможності) при досягненні 
необхідного ефекту очищення. У зимовий період ефективність відстоювання в первин-
них відстійниках знижується на 20%. При температурі СВ, що очищуються, 4-4,4°С 
(у разі відсутності гарячого водопостачання в населеному пункті) час їх первинного 
відстоювання слід збільшувати на 40% [1]. 

При охолодженні верхніх шарів СВ у відстійниках взимку виникають конвективні 
потоки, при яких висхідні швидкості рідини перевищують швидкості осадження ча-
стинок забруднень, що погіршує ефективність очищення СВ. При високій температурі 
СВ і тривалому періоді накопичення сирого осаду на дні відстійників можливо його 
загнивання і часткове спливання на поверхню водного дзеркала, що призводить до 
збільшення виносу завислих речовин з відстійників, зниження ефекту очищення СВ 
по завислих речовинах і заважає подальшому процесу біохімічної очистки. 

Важливе значення має температура і для процесів біохімічного очищення СВ, 
оскільки від неї безпосередньо залежать розчинність кисню у воді та швидкість 
біохімічних реакцій. Однозначного впливу температури на ефект біохімічної очист-
ки СВ, як у випадку відстоювання, немає. З одного боку при зниженні температури 
СВ швидкість біохімічного очищення їх зменшується: при температурі менше 9°С 
відбувається різке уповільнення біохімічних процесів, а при температурі меншій 6°С 
біохімічні процеси практично повністю припиняються. З іншого боку, при зниженні 
температури СВ збільшується максимально можлива (при даній температурі і тиску) 
розчинність повітря (кисню) у воді, від якої залежить необхідна для аерації СВ кількість 
повітря і продуктивність аераційного обладнання. 

Зміна температури СВ викликає зміну розчинності кисню в ній. У теплий період 
року, коли фізіологічна активність мікроорганізмів посилюється, розчинність кисню 
знижується, а в холодний період спостерігається протилежна картина. У зв'язку з цим, 
для високої ефективності біологічного очищення СВ в аеротенках в теплий період року 
необхідно здійснювати більш інтенсивну аерацію їх, а в зимовий час - підтримувати 
більш високу концентрацію мікроорганізмів, а також збільшувати тривалість аерації. 
Тобто, для покращення процесу біохімічної очистки СВ в аеротенках влітку традиційно 
використовується збільшення подачі повітря в зону аерації. Така ситуація характерна 
для більшості КОС населених пунктів України. Наприклад, в ході реконструкції системи 
повітропостачання на КОС м. Чернігова, ТОВ «НВП «ТЕКОС» (м. Київ) в 2008 році були 
запроектовані, а в 2009 році КП «Чернігівводоканал» встановлено, три повітродувки 
середньої продуктивності (дві повітродувки марки ТВ-300-1,6 і одна - марки ВР 155-
180/1,6) загальною продуктивністю за повітрям 46,33 тис. м3/год замість однієї 
потужної повітродувки 750-25-3 продуктивністю 45 тис. м3/год, яка вичерпала свій ре-
сурс. 

Така заміна дозволила збільшувати або зменшувати продуктивність системи 
повітропостачання КОС поступово залежно від пори року (температури) і, таким чином, 
більш гнучко регулювати подачу повітря в аеротенки. За даними КП «Чернігівводоканал» 
економія електроенергії склала 2190 тис. кВт год/рік на суму 1440,9 тис. грн. при 
вартості робіт з демонтажу однієї старої і монтажу трьох нових повітродувок 1781,72 
тис. грн. Тобто простий термін окупності складає близько 1,24 року.  

На КОС м. Львова на одній з двох повітродувних станцій (3 і 4 черги) для подачі 
повітря в автоматичному режимі, в залежності від концентрації розчиненого кисню 
у воді аеротенків, була проведена заміна частини повітродувок і зараз використову-
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ються 3 повітродувки HV з частотним регулюванням частоти обертів електродвигунів. 
Автоматизація здійснюється за значеннями концентрації розчиненого кисню в кори-
дорах аеротенків і за параметрами, які можуть задаватися оператором за допомогою 
сенсорного екрану управління.

Враховуючи те, що зміна температури СВ по-різному впливає на технологічні проце-
си, що протікають на КОС, та з метою кількісної оцінки впливу температури на параме-
три основних споруд механічної та біохімічної очистки на КОС - первинних відстійників 
і аеротенків, були проведені розрахунки [2] за чинними методиками і нормами для їх 
проектування згідно СНиП 2.04.03-85 для двох варіантів: 1-й - при проектуванні нових 
або реконструкції існуючих КОС; 2-й - при експлуатації діючих КОС. 

Аналізуючи дані розрахунки можна зробити висновок, що обсяг відстійників, 
необхідний для досягнення потрібної ефективності очищення (Е = 60%), зменшується 
майже вдвічі, при підвищенні температури СВ з 10 до 30 °С (за інших однакових умов). 
Тобто відстійники будуть працювати краще при більш високих температурах СВ. 

Розрахунки аеротенків свідчать про те, що існує діапазон температур 12-15оС, в 
якому об’єм споруди, необхідний для досягнення певного ефекту очищення, приймає 
мінімальні значення. Тобто, за методикою СНиП 2.04.03-85, розчинність повітря 
впливає на процеси, що протікають в аеротенках, більше, ніж швидкість біохімічного 
окислення органічних речовин. При температурі СВ більше 20°С, необхідний для да-
ного ступеня очищення, об’єм аеротенків починає зростати і при 25°С він перевищує 
мінімальний в 1,5 рази, а при 30°С - більш ніж в 2 рази. Тому, згідно СНиП 2.04.03-85, в 
аеротенках слід підтримувати температуру СВ не більше 20°С, а краще в діапазоні 12-
15°С, як в холодний період року. 

Для точного врахування впливу змін температури СВ і осадів на технологічні про-
цеси КОС були складені теплові баланси окремих споруд [3], загальний тепловий ба-
ланс за аналогією з матеріальним балансом КОС [4] та розрахункова програма для виз-
начення оптимальних значень температури матеріальних потоків на КОС. Розв’язок 
рівнянь теплового балансу дозволяє знайти теоретичні поточні значення температур 
СВ, причому ці температури повинні відповідати оптимальним параметрам роботи 
окремої споруди або всього комплексу КОС в цілому, в залежності від того, яким чином 
ставиться завдання оптимізації.

Останнім часом при проектуванні нових, реконструкції або розширенні існуючих 
систем каналізації, каналізаційних насосних станцій (КНС) і КОС, великий інтерес у 
вчених, проектувальників і експлуатаційників викликає рекуперація низькотемпера-
турного тепла з СВ з використанням теплообмінників та ТНУ, як в далекому і близь-
кому зарубіжжі (Росії, Білорусі), так і в Україні на КОС (Нефтекамськ, Репіно, Барнаул, 
Тобольськ, Ульянівськ, Москва, Томськ, Ворсма, Полтава), КНС (Пермь, Зеленоград, Мо-
сква, Новосибирськ, Харків, Краматорськ), каналізаційних колекторах, на випусках СВ 
з будівель (Київ, Вітебськ, Гомель) та квартир. Однак реалізовані в даному науковому 
напрямку заходи і проекти, за невеликим винятком, переслідують єдину мету - вилу-
чення тепла з СВ для опалення або гарячого водопостачання житлових і громадських 
будинків, цілих мікрорайонів та окремих будівель на КОС і не враховують впливу зни-
ження температури СВ на процеси їх очищення та обробки осадів, що може негативно 
позначитися на техніко-економічних показниках роботи комплексу КОС і всієї системи 
каналізації. 

Для регулювання температури СВ на КОС можна використовувати ТНУ в поєднанні 
з рішеннями автоматизованих вузлів теплопостачання будівель. Розташування холод-
ного контуру ТНУ (місце де відбирається тепло СВ) і відповідно місце зниження тем-
ператури СВ потребує енергетично-економічного обґрунтування. ТНУ - дуже дорогий 
пристрій, використовувати який потрібно з максимальною ефективністю, щоб змен-
шити термін його окупності. У той же час, не слід забувати, що основним завданням 
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КОС є очищення СВ і обробка продуктів їх очищення, а застосування ТНУ лише для по-
треб опалення або гарячого водопостачання передбачає зменшення температури СВ (у 
місцях улаштування холодного контуру), яка є важливим параметром роботи КОС.

З метою більш повного і ефективного використання потенціалу СВ на КОС, тепло і 
холод від ТНУ необхідно використовувати не тільки для потреб опалення, гарячого во-
допостачання та кондиціювання у будівлях, а й у технологічних процесах КОС - очи-
щення СВ і обробки осадів. У такому випадку термін окупності ТНУ буде мінімальним, 
а економічний ефект від їх використання - максимальним.

Таке використання ТНУ описано в патенті [5], де пропонується підігрівати СВ пе-
ред подачею в аеротенки за рахунок використання тепла очищених СВ за допомогою 
теплообмінників, які встановлюються перед випуском очищених СВ з КОС та ТНУ. При 
цьому за оптимальну температуру СВ прийнята температура, яка є найбільш прий-
нятною для розвитку і життєдіяльності мікроорганізмів АМ в аеротенках, а процес 
масопередачі (розчинності) кисню в СВ не враховується. Крім того, регулювання тем-
пературного режиму процесу біохімічної очистки в аеротенках не пов'язане з темпера-
турним режимом функціонування всього комплексу КОС.

Для того, щоб оптимальним чином розташувати і використовувати холодний і га-
рячий контури ТНУ в технологічних процесах на КОС, необхідно знати як впливає 
температура середовища на процес очищення СВ і обробку осадів у спорудах і на ро-
боту КОС в цілому, не тільки якісно, а й кількісно. Тобто необхідно мати математичні 
моделі процесів, в яких одним з параметрів буде температура СВ або осадів. Маючи такі 
математичні моделі, ТНУ та теплообмінники можна використовувати як пристрої для 
регулювання температури СВ і осадів, і за рахунок цього впливати на процеси їх оброб-
ки.

При проектуванні нових (реконструкції) або з метою поліпшення експлуатації 
(збільшення продуктивності або ефективності очищення СВ) діючих КОС потрібно 
знайти оптимальні значення температури СВ і осадів для кожної споруди й для всього 
комплексу КОС в цілому. Для цього треба ввести температуру до числа технологічних 
параметрів математичних моделей споруд і скористатися програмою розрахунку 
оптимальних техніко-економічних параметрів КОС, наприклад, що описана в [3], 
або іншими програмами для моделювання роботи КОС, такими як BioWin (EnviroSim 
Associates Ltd., Канада), GPS-X, Capdet Works та SimuWorks (Hydromantis Inc., Кана-
да), SIMBA (IFAK, Німеччина), EFOR (DHI Inc., Данія), WEST (Hemmis NV, Бельгія), ASIM 
(Швейцарія) тощо. Більшість з цих програм можуть використовуватися як на стадії 
проектування КОС (для досягнення оптимальних розрахункових техніко-економічних 
результатів), так і при експлуатації (для моделювання та пошуку оптимальних режимів 
роботи КОС).

Якщо не враховувати вплив температури на ефективність очищення СВ, то відбирати 
тепло у СВ за допомогою ТНУ краще не на КОС, а ще в приймальних резервуарах КНС, 
каналізаційних колекторах або безпосередньо на каналізаційних випусках з будівель, 
де температура СВ значно вище, ніж на КОС. Під час транспортування СВ на КОС їх 
температура знижується через остигання в самопливних і напірних трубопроводах, ко-
лодязях та приймальних резервуарах КНС. Причому питомі втрати тепла будуть тим 
менше, чим менше буде температура СВ або градієнт температур СВ і землі.

СВ містять значну кількість низькопотенційної енергії, яку можна вилучати й вико-
ристовувати для гарячого водопостачання та опалення будинків або в технологічних 
процесах КОС. Це досягається за допомогою ТНУ і теплообмінників, які встановлюються 
на випусках з будівель, в каналізаційних мережах, КНС або на КОС. Оптимальне місце 
для установки теплообмінника чи ТНУ в системі каналізації залежить від декількох 
факторів. Важливо, щоб споживачі теплової енергії перебували в безпосередній 
близькості від того місця, в якому вилучається тепло. Найбільшу кількість тепла, мож-
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на вилучити при великій і постійній витраті СВ, що характерно для кінцевих ділянок 
каналізаційних мереж перед КОС. Але з іншого боку, найвища температура СВ зазви-
чай відповідає початковим ділянкам мережі каналізації. Також треба враховувати, що 
температура СВ істотно впливає на ефективність процесів, що протікають на КОС, на 
які, у підсумку, потрапляють всі СВ. 

Розміщення та проектування об'єктів для утилізації тепла СВ вимагає, щоб могли 
бути змодельовані та визначені зміни температури СВ уздовж усього шляху їх пряму-
вання в каналізаційних мережах і вплив тепла на вхідну температуру СВ КОС. Розраху-
нок динаміки і поздовжнього просторового розподілу температури СВ в каналізаційних 
мережах необхідно виконувати на основі їх теплового балансу.

При розміщенні ТНУ та теплообмінників необхідно аналізувати спільно схеми (траси 
та об'єкти) каналізації і теплопостачання населених пунктів. Для цього використовують 
ГІС-технології. Такий підхід дозволяє визначити об'єкти, які економічно доцільно за-
безпечувати теплом від ТНУ, що використовують низькопотенційне тепло каналізації, 
а не від існуючих традиційних джерел теплопостачання (котельні або ТЕЦ). Як пра-
вило, це будівлі, що розташовані на великих відстанях від джерел теплопостачання, і 
які відчувають проблеми із-за великих втрат тепла і напору по трасі теплових мереж, 
гідравлічного розрегулювання (недостатнього тиску на вводі в будинок або відсутності 
циркуляції в системі опалення) і низької надійності.

З наведеного вище видно, що температура СВ істотно впливає на процеси їх очищен-
ня. СВ містять значну кількість низькопотенційної енергії, яку можна використовувати 
для гарячого водопостачання, опалення будівель і в технологічних процесах на КОС. 
Для цього використовуються ТНУ і теплообмінники, що встановлюються на різних 
об'єктах каналізації. Але для того, щоб оптимальним чином розташувати і використо-
вувати ТНУ в системі каналізації або в технологічних процесах на КОС, необхідно знати 
як впливає температура СВ на їх очищення, обробку АМ та осадів у спорудах і на роботу 
КОС в цілому. Знаючи це, можна використовувати ТНУ як пристрої для регулювання 
температури СВ, АМ і осадів, за рахунок цього впливати на процеси їх обробки і досяга-
ти оптимальних результатів як для утилізації тепла СВ, так і для їх очищення.
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5. Пат. 2033973 Российская Федерация, C 02 F 3/02, G 05 D 27/00. Способ управления про-
цессом очистки сточных вод [Текст] / Д. Г. Закиров, В. Е. Петрушевский, Р. М. Хусаенов и др. 
- Опубл. 30.04.1995.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИМБІОТЕХНОЛОГІЇ 
В ПРАКТИКУ ОЧИСТКИ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД

Кравець В.В., Новосельська Л.П.
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 

Міністерства екології та природних ресурсів України, м. Київ, Україна

Розроблена станція глибокого очищення природних та стічних вод «Симбіотенк» 
дозволяє в одній споруді проводити глибоке доочищення стічних вод з одночасним їх зне-
зараженням від патогенної мікрофлори та вірусів. Застосування станції «Симбіотенк 
- понтон» на водосховищах питної води попередить їх цвітіння синьо-зеленими водоро-
стями, що різко зменшить витрати на видалення із води синьо–зелених водоростей 
при їх очищенні на водопровідних станціях. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИМБИОТЕХНОЛОГИИ В 
ПРАКТИКУ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД

Кравец В.В., Новосельская Л.П.
Государственная экологическая академия последипломного образования и управле-

ния Министерства экологии и природных ресурсов Украины, г. Киев, Украина

Разработана станция глубокой очистки природных и сточных вод «Симбиотенк» по-
зволяет в одном сооружении проводить глубокую доочистку сточных вод с одновре-
менным их обеззараживанием от патогенной микрофлоры и вирусов. Применение 
станции «Симбиотенк - понтон» на водохранилищах питьевой воды предупредит их 
цветения сине-зелеными водорослями, резко уменьшит затраты на удаление из воды 
сине-зеленых водорослей при их очистке на водопроводных станциях.

THEORETICAL ASPECTS OF CLEANING SYMBIOTEHNOLOHIYI IN THE 
PRACTICE OF NATURAL AND WASTE WATER

Kravets V., Novoselskaya L.
State Environmental Academy of Postgraduate Education and the Ministry of Environment 

and Natural Resources of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Designed station deep cleaning of natural and waste waters «Simbiotenk» to start building in-
depth after-treatment of wastewater with concurrent disinfection of pathogenic microorganisms 
and viruses. Application station Simbiotenk - pontoon on drinking water reservoirs to prevent 
flowering blue - green algae, which dramatically reduces the cost of removing the water blue - 
green algae during their treatment at the waterworks.

В останній час широке застосування знайшли малогабаритні очисні споруди 
каналізації, призначені для очистки побутових стічних вод невеликих населених 
пунктів, окремо розташованих об’єктів та виробничих стічних вод при кількості від 5 
до 1000 тис. м3/добу. Такі споруди, як в санітарному, так і в економічному відношенні, 
виявились більш раціональними, ніж раніше практиковані аераційні станції.

Авторами встановлено, що з відомих типів малогабаритних споруд найбільш повно 
задовольняють вказаним вимогам біологічні фільтри що обертаються БФО. Аналізуючи 
ефективність застосування БФО і способів очистки стічних вод за допомогою актив-
ного мулу з тривалою аерацією, доведено, що система БФО має ряд переваг: мінімум 
споживаючої енергії, швидке повернення до нормального режиму роботи після ток-
сичних і гідравлічних перевантажень, простота конструкції, мінімум обслуговуючого 
персоналу, технологічність та компактність. Станція «Симбіотенк»  не має аналогів в 
практиці біохімічної очистки стічних вод потужністю від 5 до 1000 м3 /доб.

Різноманітність конструктивних модифікацій БФО, що використовуються в бага-
тьох країнах світу, затрудняє вибір найбільш раціонального рішення при проектуванні 



ЕТЕВК-2011

288

каналізаційної очисної станції, яка б мала поряд з високим ефектом очистки стічних 
вод, хороші техніко-економічні показники. Для успішного вирішення цієї задачі 
необхідний критерій, за яким можна обґрунтувати вибір того чи іншого типу споруд. Та-
ким критерієм може служити дисперсність переважаючих в стічних водах забруднень. 
У відповідності з класифікацією домішок води на основі їх фазово-дисперсного стану 
існують 4 групи дисперсності забруднюючих речовин: завислі, колоїдні, молекулярні і 
іонні розчини [1]. Наявність в стічних водах забруднень певної дисперсності обумовлює 
вибір типу споруд, найбільш повно відповідаючи технологічним і економічним аспек-
там. З урахуванням класифікації домішок нами була розроблена класифікація БФО за 
їх конструктивними особливостями та шкала для вибору типу споруд в залежності від 
кількості стічних вод, дисперсності і величини забруднень в них [2]. Наприклад, при 
очистці стічних вод в кількості 1000 м3/добу і концентрації до 350 мг/л по БСК5, які зна-
ходяться переважно в колоїдній формі, шкала рекомендує застосування симбіотенку 
з багатоступінчатих систем модулів з БФО. Далі за класифікацією БФО визначається 
тип насадки, в даному випадку – дискові або трубчасті. Якщо шкала рекомендує два 
або більше варіантів, кінцевий вибір проводиться на основі економічного розрахунку в 
залежності від вимог, які ставляться до якості очищених стічних вод.

Для очисних споруд потужністю (1 – 1000 м3/добу) розроблена компактна споруда – 
автоматична станція «Симбіотенк», яка забезпечує повний цикл очистки стічної води. 
На заключних модулях іммобілізована культура зелених водоростей, що дозволяє доочи-
щувати воду від мінералізованих біогенних елементів і знезаражувати її від патогенної 
мікрофлори та вірусів.

Розроблена технологія дає можливість вести в одній споруді ефективне протікання 
процесів біохімічного видалення органічних та мінералізованих речовин (денітрифікація, 
нітрофікація) та вилучення із очищеної води мінералізованих біогенних елементів 
(демінералізація) з одночасним знезараженням очищуваної води. Вказані біопроцеси 
можуть здійснюватись різними фізіологічними групами організмів, які мають різну 
чутливість до властивостей навколишнього середовища і вступаючими в різного типу 
взаємовідносини один з одним.

При очистці стічних вод за допомогою біологічних контакторів, що обертають-
ся, і взятих у вигляді основи для розроблюваної біотехнології, цей процес широко 
використовується в практиці і достатньо вивчений. Його суть полягає в паралельно-
му протіканні процесів масо переносу забруднень в рідині і біохімічних реакціях роз-
кладу органічних речовин в біоплівці. Шар біоплівки неоднорідний, він складається з 
дифузної, активної і анаеробної частин. Під масо переносом забруднень в шарі рідини 
мається на увазі протікання сукупності трьох паралельних процесів:

адгезія нерозчинних речовин на поверхні носія (біодиска) і біоплівки;• 
 сорбція розчинних органічних забруднень біоплівкою і мобілізованих на носії • 
гідробіонтів;
 сорбція розчинних органічних вільно плаваючим активним мулом при їх русі поміж • 
дисками завантаження разом з потоком рідини.
На основі станції «Симбіотенк» розроблено варіант плаваючої споруди з дисками, що 

обертаються. «Симбіотенк - понтон», який ми пропонуємо застосовувати для попере-
дження цвітіння води синьо-зеленими водоростями у водосховищах питної води на 
півдні України та в Криму. Одна плаваюча споруда, що складається із 10 модулів БФО 
споживає 1 кВт/год електроенергії та насичує киснем до 2,5-3,0 мг О2/дм3, близько 50-
70 тис. м3/доб. води. При цьому іммобілізований на дисках симбіоз бактерій та водо-
ростей активно споживає із води біогенні елементи та розчинені органічні речовини з 
одночасним знезараженням води від патогенної мікрофлори та вірусів.
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ГОМОЛОГІЧНИЙ РЯД ВИЩИХ ВОДЯНИХ РОСЛИН В СИСТЕМАХ 
ГЛИБОКОГО ДООЧИЩЕННЯ І ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ОЧИЩЕНИХ 

СТІЧНИХ ВОД 
Кравець В.В.

Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства 
екології та природних ресурсів України, м. Київ, Україна

Розробка гомологічного ряду вищих водяних рослин необхідна для його застосування в 
очищенні та доочищенні з одночасним знезараженням очищених стічних вод. Зменшен-
ня мінералізації природних вод дозволить вибирати такі рослини, які без пригнічення 
будуть очищувати воду з різними показниками забруднення. При застосуванні 
ВВР в процесах глибокого доочищення води з одночасним її знезараженням відпадає 
необхідність хлорування води перед випуском в природні водоймища.

ГОМОЛОГИЧЕСКИЙ РЯД ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ 
В СИСТЕМАХ ГЛУБОКОЙ ДООЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ОЧИЩЕННЫЙ СТОЧНЫХ ВОД
Кравец В.В.

Государственная экологическая академия последипломного образования и управле-
ния Министерства экологии и природных ресурсов Украины, г. Киев, Украина

Разработка гомологического ряда высших водных растений необходима для его приме-
нения в очистке и доочистки с одновременным обеззараживанием очищенных сточных 
вод. Снижение минерализации природных вод позволит выбирать такие растения, 
которые без угнетения будут очищать воду с различными показателями загрязне-
ния. При применении ВВР в процессах глубокой доочистки воды с одновременным ее 
обеззараживанием отпадает необходимость хлорирования воды перед выпуском в 
естественные водоемы.

HOMOLOGOUS RANGE HIGHER AQUATIC PLANTS IN THE SYSTEM 
OF DEEP ADDITIONAL CLEANING AND DISINFECTION OF TREATED 

SEWAGE
 Kravets V.

State Environmental Academy of Postgraduate Education and the Ministry of Environment 
and Natural Resources of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Development of a homologous series of higher aquatic plants is necessary for its use in cleaning 
and purification with simultaneous disinfection of treated wastewater. Reducing the salinity 
of natural waters will choose those plants that will clean without water suppression of various 
indicators of pollution. For the purposes of higher aquatic plants in the processes of deep water, 
while after-treatment of disinfection without the need for chlorination of water before release 
into natural reservoirs.

Сучасний екологічний стан природних водойм стрімко погіршується із-за відсутності 
на очисних спорудах водовідведення систем глибокого доочищення води. Поступаюча в 
природні водойми очищена вода не відповідає вимогам ДБН та ДСаНПіН, практично по 
всім показникам: БПК, ХПК, азоту, фосфору, зваженим речовинам та інше. Критичний 
стан водойм в Україні можна віднести в першу чергу не тільки на рахунок відсутності у 
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держави коштів на очистку і контроль якості води, а також на безвідповідальність кон-
тролюючих органів.

З метою інтенсифікації природних процесів самоочищення стічних вод в біологічних 
ставках або в спеціальних басейнах стабілізації все частіше находять застосування 
вищі водяні рослини (ВВР), як найбільш дешевий спосіб глибокого доочищення стічних 
вод. Застосування ВВР для очистки стічних вод попереджує евтрофікацію природних 
водойм та змінює умови середовища за рахунок процесів фотосинтезу з наступним лан-
цюгом перетворень органічний та мінералогічних речовин в енергію. Враховуючи те, 
що в Україні багато ярів та балок, відкривається можливість створювати в них каскади 
біологічних ставків, засаджених ВВР.

Актуальними на сьогодні є розробка класифікації вищих водяних рослин та побудові 
їх гомологічного ряду з метою вибору тих чи інших ВВР в спорудах очищення та доо-
чищення стічних вод. Побудова гомологічного ряду ВВР обумовлена необхідністю впо-
рядкування по використанню тих чи інших видів рослин в системах для очищення та 
знезараження води без застосування хлорагентів перед її випуском в природні водой-
мища.

Користуючись гомологічним рядом ВВР, можна буде вибирати рослини для різних по 
складу стічних вод і використовувати їх:для очищення, а також для глибокого доочи-
щення з одночасним знезараженням; для зниження мінералізації очищених та слабо 
мінералізованих природних вод. При цьому відкривається перспектива широкого ви-
користання глибоко очищеної води для поповнення підземних запасів прісних вод та в 
системах замкнутого технічного зворотного технічного водопостачання.

Великий вибір рослин, які ввійдуть в гомологічний ряд, не робить його громіздким, і 
дозволяє швидко побудувати ряд рослин для глибокого доочищення води в біологічних 
ставках перед їх скидом в природні водоймища. Рослини висаджуються на біоплато, або 
в грунт в залежності від цілей глибокого доочищення та від геологічних та гідрологічних 
умов де будуть розміщені біологічні ставки.

Виходячи з того, що ВВР в еволюційному плані розглядаються як звичайна гілка, 
яка виникла від наземних трав'янистих рослин, які вторинної перейшли до життя в 
водяному середовищі [14,15,17-20,21], для багатьох із них в онтогенезі так і залишився 
притаманний  рівний контакт з повітряним, едафічним і водяним середовищем, тоді як 
у деяких з них життєвий цикл проходить тільки при повному занурені у воду.

Зв`язок рослин з водяним середовищем, з однієї сторони, та з повітряним і едафічним 
- з другої, покладено в загал ряду екологічних класифікацій ВВР [18,19]. Наприклад, 
І.М.Распопов [15] пропонує ділити гідрофіти на три великих групи:

1. Занурені рослини, або гідрофіти.
2. Рослини з плаваючими асиміляційними органами, або плейстофіти.
3. Повітряно-водяні рослини, або галофіти.
При цьому автор підкреслює той факт, що підрозділ ВВР на три групи не завжди 

буває достатнім. Найбільше точна класифікація налічує 10 екологічних типів. В ній за 
основу взяти реакції адаптації ВВР на зміну екологічних фаз в дочасових заплавних 
водоймищах, зарегульованих водосховищах і біологічних ставках та орошувальних си-
стемах, де на протязі вегетаційного сезону рівень води значно коливається [22]. Всі ці 
класифікації віддзеркалюють зовнішнє різноманіття адаптації рослин до гетерогенного 
середовища проживання, яке виникає в них в процесі філогенезу. Проте, досліджуючи 
адаптацію цих організмів на рівні фізіологічних і біохімічних процесів, необхідно чітко 
визначати причепність виду, що вивчається або його перехідних форм, до тих чи інших 
компонентів зовнішнього середовища, тобто в якому середовищі здійснюється фото-
синтез, та дихання рослин і з якого середовища поглинаються і засвоюються елемен-
ти мінерального живлення [1,11,12]. Таким вимогам найбільше відповідає екологічна 
класифікація Б.А.Федченко [19]. В ній всі ВВР розділені на 5 груп в залежності від 
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зв`язку їх вегетативних органів з повітрям, водою і ґрунтом. При проведенні фізіолого-
біохімічних досліджень можна використовувати і екологічну класифікацію водяних 
макрофітів [17].

А.П.Шенніков [20] розподіляє всі ВВР на 3 групи з 2 підгрупами, які практично 
еквівалентні тлумаченню груп в класифікації Б.А.Федченко.  Разом з тим необхідно кон-
статувати, що назва екологічних груп ВВР сформована цими авторами є досить громіздка. 
При розробці запропонованого нами гомологічного ряду для уніфікації  і зручності при 
користуванні було спрощено термінологію, запропоновану І.М.Распоповим [15] і при 
цьому, зберегли вихідну задумку класифікації Б.А.Федченко  [19] і А.П.Шеннікова  [20]

 Для використання рослин в процесах глибокої очистки води в гомологічний ряд ВВР 
ми включили представників всіх груп:
1. Гелофіти - повітряно-водяні рослини, ростуть у воді, але значна їх частина вегетатив-

них органів виступає над поверхнею води: береза, вільха,верба,рогоз, очерет, сусак, 
комиш, стрілолист та інші.

2. Укорінені плейстофіти - рослини укорінені на дні водоймища, з плаваючи-
ми  на поверхні води листями: лілія водяна, глечики, горіх водяний та деякі види 
рдесників.

3. Утворені гідафіти - укорінені рослини з вегетативними органами, зануреними у воду: 
більшість рдесників, наяда (різуха), водопериця, елодея.

4. Неукорінені або вільноплаваючі плейстофіти - рослини без зв`язку з дном, плаваючі 
на поверхні води: риска, жабурник, сальвінія, спіроделя, вольфія безкоренева.

5. Неукорінені гідафіти - рослини неукорінені повністю занурені в воду: кушир, пухир-
ник та інші.
В гомологічний ряд нами були внесені деревовидні, це обумовлено тим, що  в деяких 

регіонах вони є більш перспективними в експлуатації, особливо в зимовий період, які 
добре себе зарекомендували в умовах українського Полісся. З метою зменшення випа-
рювання води з поверхні ставків, посадка дерев в ставках може виправдати себе в умо-
вах Півдня України.

Гелофіти, крім деревовидних, висаджуються на плоти та в грунт. Можливі варіанти 
насадження деревовидних при березі на дамбах біологічних ставків або  в ставки, при 
умовах, що глибина заливання їх водою буде регулюватися: в весняний період 0,3-0,5 
м, в літній, осінній і зимовий періоди - 1 м. При температурі, в зимовий час, більше 
-40° С, біоплато з ВВР в таких ставках формується з умовою висадки рослин тільки на 
плоти. Гелофіти  висаджуються в грунт  на всіх  стадіях очищення, з умовою, що вода 
в них в зимовий час не замерзає. Більшість лікарських рослин висаджують по берегам 
ставків, що сприяє більш високій ступені  знезараження води і дозволяє створити осо-
бливо чисті екологічні ніші. Вибір рослин з метою очистки чи доочистки проводиться 
по гомологічному ряду, виходячи із оптимального забруднення води (БСК від 1000 до 5 
мг/л), яку витримує  та чи інша рослина (+) і мінімальної температури. Для знезаражен-
ня води на кінцевій стадії доочистки вибирають ті рослини (х), які найбільш ефективно 
впливають на патогенну мікрофлору та віруси в тій чи іншій кліматичній зоні, чи вихо-
дячи із наявності вільних площ: намиті площі на території колишніх ярів, балок або на 
солончакових землях і в пустелі. Утворену біомасу рослин можна використовувати для 
приготування кормової муки, трав’яних гранул для годування  тварин або травоїдних 
риб (після хімічного контролю на токсичність отриманого врожаю ВВР)(к).

Глибоко очищена вода може бути скинута в природні водоймища або направлена на 
поповнення підземних водоносних горизонтів.  На сучасному етапі час в ДБН (розділ - 
Біологічні ставки), рекомендується застосування ВВР для підвищення якості очистки 
води до БПК5 мг/л і зниження до норм ГДК біогенних елементів (азоту і фосфору).

Застосування ВВР для очистки і доочистки води дозволить різко скоротити площі, 
які займають біологічні ставки на очисних спорудах, а також відмовитися від хлору-
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вання очищеної води, так як час перебування води в них знижується з 15-25 діб до 5-7 
діб. 

В районах з дефіцитом води (Приазов`я, Причорномор’я та пустельні регіони) 
можливі варіанти знесолення води з мінералізацією 1,5-2,5 г/дм3 в біоставках-
демінералізаторах з ВВР. В таких ставках є можливість знизити засоленість води до 
0,7-0,9 г/л, пропускаючи воду через ставки з різними видами ВВР [1-4, 7, 9, 21]. Наші 
досліди на гідромеліоративному каналі на Обухівському комплексі по вирощуванню 
великої рогатої худоби [6] підтвердили теоретичні розрахунки по знесоленню стічних 
вод за допомогою ВВР.

Так,  в кінці квітня 1977 р. ВВР в каналі довжиною 3000 м, були висаджені в  слідуючій 
послідовності: 1000 м - 3 тис. очерета; 1000 м - 2 тис. рогози широколистої і 1000 м 
- 1 тис. лепехи болотної. В 1978 р. на початку серпня зниження засоленості було не 
дуже відчутним - 18-20 % від початкової величини - 1,5 г/дм3. В 1979-1980 р.р., коли 
кількість ВВР збільшилась в 4-7 разів, нами реєструвалось зниження засоленості на 
50-70 % від початкової. 

В загал гомологічного ряду нами  розраховано навантаження на зарості ВВР з тим, 
щоб в природних умовах перевірити, що пропускання води через біологічні ставки пер-
шого каскаду, де знімаються завислі частки з поступаючого стоку на 85-98 %, з терміном 
перебування води в ньому не більш як 6-8 годин, з умовою, що швидкість протікання 
води буде складати не більше 0,15-0,25 м/кв, а на очисних спорудах, де в ставки зі сто-
ками поступає 35-50 мг/дм3 завислих часток, передбачати паралельно два, а то і три 
ставки стабілізації з тим, щоб на виході з них води мала 3-5 мг/дм3  завислих часток, в 
фільтруючі ставки з ВВР, які  необхідно оберігати від замулення.

В подальшому при ревізії гомологічного ряду в системах глибокого очищення, 
необхідно передбачати їх універсальність з можливістю їх використання як для посад-
ки в грунт, так і в фільтруючі ставки та на біоплоти. При проектуванні біоставків з ВВР 
необхідно звертати велику увагу щодо можливості  росту тих чи інших ВВР в різних 
кліматичних зонах та спроможність витримувати  великі швидкості течії з умовою, 
що використання передбачається не тільки в біологічних ставках глибокої очистки, а 
також в річках, водостоках та в штучних каналах. Підбирати треба такі види ВВР для 
очисних систем, щоб поглинання біогенних і мінеральних речовин протікало постійно 
по всім порам року.

В найближчому майбутньому стане більш жорсткими вимоги до рівня солоності 
води, що скидаються з очисних споруд в природні водоймища, і тоді на перший план 
вийде спосіб глибокого доочищення води з одночасним її знесоленням за допомогою 
ВВР. З метою попередження сорбції мікро- і макроелементів із ґрунту ВВР, будуть ви-
саджуватись у відмитий щебінь, пісок та на біопліти, які будуть розташовуватись на 
поверхні води, а товща шару води буде складати 1500-2000 мм. В таких умовах корене-
ва система ВВР вимушена буде переключатись тільки на сорбцію хімічних елементів із 
води.

Вже зараз необхідно концентрувати увагу на питаннях виявлення ВВР з найбільш 
розгалуженими коренями та кореневищами, підбирати рослини для доповнення 
гомологічного ряду ВВР, які активно знесолюють воду. При цьому також необхідно вста-
новити алелопатичну активність рослин та їх вплив на інші види, що в практиці буде 
мати велике значення: відсутність інгібіювання одного виду ВВР  іншими, та їх вплив 
на  процеси знезараження води.

Пропонований гомологічний ряд (таблиця 1) в повній мірі може бути відпрацьованим 
та вдосконаленим на протязі 8-10 років, коли більшість пропонованих видів рослин буде 
впроваджено в практику очистки стічних вод і будуть напрацьовані дані по фізіологічному 
стану рослин, впливу їх на знесолення води, якість очищення (гідрохімічні показники), 
участь в процесах знезараження води від патогенної мікрофлори та вірусів. 
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Таблиця 1. Гомологічний ряд вищих водних рослин і його використання 
в практиці очистки стічних вод

Примітки: К - кормова культура; л - лікарська рослина; (-) – не пропонується висаджувати 
в біологічні ставки даний вид ВВР; (+) - пропонується для висаджування в вказаних ставках; 
(х) - пропонується для поливу із біологічного ставка указану рослину; (х) - висаджування в 
останній ставок для повного освітлення води та її знезарадження; Г - гелофіти;  НУ - неукорінені 
плейстрофіти; НГ - неукорінені гідафіти.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ СТОКІВ КОНСЕРВНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МЕМБРАННІЙ УСТАНОВЦІ

Патік Т.П.,Коваленко О.О., Мочернюк Д.В.
Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна

У статті представлені результати експериментальних досліджень процесу очи-
щення стічних вод підприємств консервної промисловості на пілотній установці. 
Визначені залежності ефективності вилучення ряду компонентів забруднюючих ре-
човин модельної системи від режимів роботи установки.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОКОВ КОНСЕРВНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕМБРАННОЙ 

УСТАНОВКЕ
Патик Т.П., Коваленко Е.А., МочернюкД.В.

Одесская национальная академия пищевых технологий, Одесса, Украина

В статье представлены результаты экспериментальных исследований процесса 
очистки сточных вод предприятий консервной промышленности на пилотной уста-
новке. Определены зависимости эффективности извлечения некоторых компонен-
тов загрязняющих веществ модельной системы от режимов работы установки.

RESEARCH SEWAGE CLEANING PROCESS OF CANNING PLANT 
ON EXPERIMENTAL MEMBRANE DEVICE

Patik T., Kovalenko О., Mochernuk D.
The Odessa national academy of food technologies, Odessa, Ukraine 

Results of experimental researches of sewage cleaning process of canning plant on pilot device 
are presented in article. Depends of efficiency ofextraction some components ofmodel system`s 
contaminants from operating conditions of device are determined. 

Промислова діяльність харчових підприємств, в тому числі і консервних, призводить 
до утворення значних об’ємів стічних вод, переважна більшість яких скидається неочи-
щеними у природні водойми чи на поля фільтрації, створюючи серйозне екологічне на-
вантаження  на навколишнє середовище. Такий підхід до використання водних ресурсів 
є вкрай нераціональним в умовах зростаючого дефіциту та низької якості питної води, 
а також зростаючих тарифів на воду. Тому перспективним напрямком у вирішенні 
існуючої проблеми є очищення промислових стічних вод з метою повторного викори-
стання води у виробничому циклі. Останнім часом для очищення промислових стічних 
вод почали застосовувати мембранні технології. 

До мембранних технологій відносять мікрофільтрацію, ультрафільтрацію, 
нанофільтрацію та зворотній осмос. На відміну від ряду фізико-хімічних, хімічних та 
біологічних способів очищення води та стічних вод, мембранні технології не потребують 
значних територій та експлуатаційних витрат, вони є більш екологічно безпечними. До 
переваг мембранних технологій також відносять простоту нарощування потужностей 
через модульну конструкцію обладнання. Разом з тим, мембрані технології сьогодні 
ще не можна вважати  досконалими.  Вартість та ефективність процесу мембранного 
очищення стічних вод в значній мірі залежить від ступеня їх забрудненості, а також  
технологій і обладнання, які використовуються для їх обробки. Режими експлуатації 
апаратів для мембранних технологій  (робочий тиск, температура, швидкість і характер 
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руху розчину в міжмембранному каналі, хімічний склад і концентрація компонентів роз-
чину та ін.) чинять визначальний вплив на ефективність процесу розділення розчинів.
Так, до збільшення продуктивності мембрани призводить підвищення робочого тиску, 
збільшення швидкості потоку та температури розчину, а  зниження продуктивності 
мембрани є результатом підвищення концентрації розчинених речовин в розчині та 
зростання тривалості процесу розділення. Крім того, мембранні технології не завжди 
дозволяють отримати необхідний ефект через забруднення мембран осадом речовин 
різної природи та пов’язаного з цим погіршення показників роботи мембран. 

Очевидно, що застосування мембранних технологій в кожному конкретному ви-
падку пов’язане з проведенням експериментальних досліджень, метою яких є вста-
новлення найбільш раціональних умов експлуатації мембранних установок. Для того, 
щоб вибрати тип мембрани та обґрунтувати режими її експлуатації необхідно, по-
перше, знати фізико-хімічні характеристики об’єкту, який передбачається очищувати. 
З літературних джерел відомо, що середній хімічний склад суміші стічних вод кон-
сервних виробництв наступний: завислі речовини – (1200…3000) мг/л; рН – (6…8); су-
хий залишок – (800…2000) мг/л; БСК5 – (400…900) мг О2/л; ХСК – (760…1700) мг/л; 
азот амонійний – (10…20) мг/л. Такі дані показують, що застосування мембранних 
технологій без серйозного попереднього очищення стічних вод буде не ефективним і 
економічно не вигідним. Більш перспективним є очищення певних груп стічних вод, 
які менш забруднені і утворюються в значних об’ємах. На консервних заводах до таких 
стоків відносять барометричні води, конденсати пари з теплообмінного обладнання, 
а також воду, яку використовують в якості теплоносія для охолодження чи нагрівання 
(через теплопередаючу поверхню) технологічних рідин. Оскільки такі стічні води вва-
жаються не дуже забрудненими, то на підприємствах частину їх без очищення викори-
стовують в оборотному водопостачанні, а частину зливають в каналізацію. Та викори-
стання неочищених стічних вод, навіть умовно чистих, в оборотному водоспоживанні 
з часом негативно відображається  на ефективності роботи теплообмінного обладнан-
ня та скорочує термін його експлуатації, оскільки така вода може провокувати корозію 
обладнання та утворення осадів на теплопередаючих поверхнях. А скидання теплих 
стічних вод в каналізаційну мережу є причиною підвищення середньої температури 
природних водоймищ, уповільнення  процесів розчинення в їх водах кисню та самоо-
чищення водойм.

Проведений хімічний аналіз зразків конденсату, що утворюється в процесі концен-
трування виноградного, яблучного та томатного соків показав, що вони характеризу-
ються кислотним середовищем (рН в межах від 3,7 до 4,2), містять розчинні речовини 
з масовою часткою в межах від 1,5 до 5 %, а також азот амонійний та ароматичні речо-
вини (табл. 1).

Однак хімічний склад барометричної води, що утворюється у випарних установках 
за рахунок змішування конденсату та води, що використовується в якості охолоджую-
чого агенту, може значно коливатись залежно від походження її складових (табл. 2).

Конденсат пари і вода, що використовується в якості рідкого теплоносія в 
теплообмінному обладнанні, характеризуються також наявністю іонів кальцію та 
магнію, окислів заліза, міді, цинку, алюмінію та інших елементів. Для очищення стічних 
вод з таким хімічним складом перспективним є використання зворотного осмосу.

Дослідження процесу очищення проводились на пілотній установці з використанням 
модельного розчину, склад якого наведений в таблиці 3. Апробована схема очищення 
включала в себе наступні технологічні модулі: насосна станція потужністю 0,03 – 0,42 
м3/ год. для забезпечення подачі модельної системи на схему фільтрації; груба механічна 
фільтрація на промивному фільтрі тонкого очищення HoneywellBraukmannFF06 з 
розміром нижніх/верхніх пор 95/100 мкм, фільтрація на волоконному фільтрі, модуль 
зворотноосмотичної мембрани рулонного типу. Процес очищення здійснювали при 
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зміні ряду технічних та режимних характеристик роботи установки. З урахуванням от-
риманих результатів і літературних даних була складена модельна система (табл. 3). 

Таблиця 1. Хімічний склад конденсату

Таблиця 2. Хімічний склад барометричної води

Таблиця 3. Хімічний склад модельної системи

За результатами досліджень були отриманіграфічні залежності зміни вмісту забруд-
нюючих речовин узразках модельної системи (рис. 1-5).
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Таким чином, отримані результати засвідчили, що використання зворотного осмосу 
для очищення стічних вод з подібним хімічним складом дозволить досягнути досить 
високого ступеню вилучення забруднюючих речовин і отримати воду придатну для по-
вторного використанняв технологічнихпроцесах.

Рисунок 1. Зміна лужності при різних 
режимах роботи установки

Рисунок 2. Зміна твердості при різних 
режимах роботи установки

Рисунок 4. Зміна вмісту азоту амонійного 
при різних режимах роботи установки

Рисунок 3. Зміна вмісту заліза при різних 
режимах роботи установки

Рисунок 5. Зміна вмісту заліза при різних 
режимах роботи установки
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ОДЕРЖАННЯ ВОДНЮ ПРИ ОЧИЩЕННІ СТОКІВ МОЛОКОЗАВОДІВ
Голуб Н.Б., Нікуліна К.В., Нікуліна Н.В.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 
кафедра екобіотехнології та біоенергетики, Київ, Україна

Показана можливість використання стічних вод молокозаводів для одержання водню 
при одночасному очищенні стічної води за використання угруповання мікроорганізмів. 
Для сталого продукування водню необхідно постійна подача субстрату, анаеробний 
мезофільний режим, рН процесу = 7-7,5.  

ПОЛУЧЕНИЕВОДОРОДА ПРИ ОЧИСТКЕСТОКОВМОЛОКОЗАВОДОВ
Голуб Н.Б., Никулина Н.В., Никулина К.В.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический ин-
ститут», кафедра экобиотехнологии и биоэнергетики, Киев, Украина

Показана возможность использования сточных вод молокозаводов для получения во-
дорода при одновременной очистке сточных водс использованием ассоциаций микро-
организмов. Для стабильного получения водорода необходима постоянная подача суб-
страта, анаэробный мезофильный режим, рН =7-7,5.

HYDROGEN PRODUCTIONFROM DAIRY WASTE WATER TREATMENT
Golub N.B., NikulinaN.V., NikulinaK.V.

National technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”, department of 
Environmental Biotechnology and Bioenergy, Ukraine, Kyiv, pr. Peremogy 37

It is shown a possibility of using dairy waste water for hydrogen production while simultaneous 
waste water treatment with using of association of microorganisms. For stable hydrogen 
production it is neсessary to give permanentsubstrate, anaerobic mesophilouscondition, 
pH = 7–7.5.

На сьогодні енергетична потреба країн, основним чином, залежить від викопного 
палива, використання якого приводить до передбачуваного виснаження енергетич-
них ресурсів та негативного впливу на довкілля. В розвинених країнах значна увага 
приділяється використанню водню (Н2) як альтернативного та екологічно привабли-
вого палива. Використання водню як універсального енергоносія для стаціонарних і 
мобільних енергоустановок пов’язана з критичним ростом антропогенного наванта-
ження на біосферу, прагненням країн до енергетичної незалежності і, відповідно,  по-
шуком загальнодоступних екологічно чистих відновлювальних джерел енергії. Єдиним 
продуктом його окиснення є вода, яка при спалюванні повертається знову до біосфери.  
Але, технології, що використовуються для одержання водню,  є енергоємними та потребу-
ють, окрім електролізу води (4% від загального виробництва),  вуглеводневі енергетичні 
ресурси  (парова конверсія метану – 85%,  каталітична конверсія  вуглеводнів – наф-
ти – 7%, вугілля – 4% від загального виробництва), при цьому на стадії виробництва 
відбуваються значні викиди СО2.   

Біологічне продукування Н2 є одним з альтернативних методів, в яких сировиною 
можуть слугувати як тверді, так і рідкі відходи сільського господарства, виробництва 
та побуту. У біотехнологічному виробництві заощаджується енергія, оскільки процеси 
можуть проводитись за невисокої температури. Загалом, процеси біологічного про-
дукування водню можуть бути класифіковані:біофотоліз води з використанням водо-
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ростей та ціанобактерій, фоторозкладання органічних речовин фотосинтезуючими 
бактеріями та зброджування органічних речовин мікроорганізмами. Одержання вод-
ню з допомогою бродіння, на нашу думку, є більш вигідним ніж фотохімічне, оскільки  
сировиною можуть бути стічні води. 

Використання стічних вод як субстрату для продукування водню з одночасним їх 
очищенням є привабливим та альтернативним шляхом отримання чистої енергії з 
відновлюваних ресурсів. Така технологія забезпечує подвійну перевагу - зменшення 
антропогенного навантаження на навколишнє середовище - безпосереднє очищення 
стічних вод поряд з постійним біологічним генеруванням водню. 

Мета роботи – використання стічних вод молокозаводів як відновлювальної сирови-
ни для одержання водню з одночасним їх очищенням. 

Стічні води молокозаводів містять комплекс органічних речовин, таких як 
полісахариди, протеїни, ліпіди, які при гідролізі утворюють моноцукри, амінокислоти 
та жирні кислоти.  Під впливом ацидогенних процесів, ці проміжні продукти перетворю-
ються на леткі жирні кислоти, які в подальшому утилізуються ацетогенами з утворен-
ням ацетату, СО2 та Н2, подальше перетворення яких метаногенами може привести до 
утворення СН4. Для одержання Н2, як кінцевого продукту анаеробного процесу замість 
СН4, необхідно попереднє інгібіювання останньої стадії процесу метаноутворення та 
знешкодження мікроорганізмів – метаногенів. Для збільшення виходу водню необхідно 
вибрати оптимальні умови проведення процесу, в якому досягається максимальне очи-
щення стічної води та вихід Н2. 

Матеріали та методи дослідження. Отримання Н2 з стічних вод молокозаводів 
проводили з допомогою анаеробного бродіння в  біореакторі з суспензійною культурою 
з використанням суміші анаеробних бактерій.  

Асоціацію анаеробних мікроорганізмів одержували з компостного ґрунту: 50 г ґрунту 
суспендували в 250 мл водопровідної відстояної води та нагрівали на водяній бані до 
800С протягом 20 хвилин для інактивації метагоненних бактерій. Отримана суспензія 
використовувалась як інокулят для запуску біореактора з суспензійною культурою:20 
млінокуляту розводили  субстратом до 400 мл.

Процес проводили на змодельованих стічних водах молокозаводів з використан-
ням сироватки «Чайка» з наступним складом: білки 0,6; жири 0,4 г; вуглеводи 0,11 г. 
ХСК нерозведеної сироватки становило 14400 мг/л. В експерименті використовува-
ли розведення 1:15, 1:20 та нерозведену сироватку. Для розведення використовували 
водопровідну відстояну воду, розчин порівняння – 0,3% та 5,0% розчини глюкози. Для 
перевірки споживання кисню та азоту з повітря в реакторі залишали невелику кількість 
повітря. Наявність кисню також сприяє повної інактивації метаногенних бактерій. 
Процес проводили в мезофільному режимі при температурі 30 + 5°С. 

Склад газу, що синтезувався в процесі мікробної деструкції органічних сполук стічних 
вод молокозаводів, визначали за стандартною методикою на газовому хроматографі 
ЛХМ-8-МД (виробник Московський експериментальний завод «Хроматограф»), що 
складається з двох сталевих колонок – одна (І) для аналізу Н2, О2, N2 і СН4, друга (ІІ) – для 
аналізу СО2. Параметри колонок: І-l=3 м, d = 3мм, з молекулярним ситом 13Х (NaX); ІІ-
l=2 м, d=3 мм, із сорбентом Porapak-Q; температура колонок – 50 °С, температура ви-
парювача – 50 °С, температура детектора – 50 °С, струм детектора – 50 мА. Газ-носій 
– аргон (тиск в балоні з аргоном – 4 атм.), швидкість протоку газу – 30 см3/хв. Об’єм проб 
газу – на першій колонці 2,5 см3, на другій – 1 см3. Процентний вміст основних газів - Н2, 
СО2, N2 і О2, в газовій суміші розраховували за стандартною методикою за площиною 
піків компонентів газової фази. 

Результати та обговорення. У табл. 1 представлено результати продукування вод-
ню в п’яти дослідах на 5, 8, 11, та 27 добу, де С1 -  сироватка, розведена 1:15 (67 мл 
сироватки на 1 л води), рН-6,8, ХСК – 960 мг/л; С2 - 1:20 розведена сироватка,  (50 мл 
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сироватки на 1 л води), рН-6,9, ХСК – 720 мг/л; С3 - нерозведена сироватка, рН = 5,5, 
ХСК– 14400 мг/л; Г1 - 0,3% глюкози; Г2 - розчин 5% глюкози. 

Таблиця 1. Продукування водню при очищенні стоків молокозаводу

 

Рис.1. Продукування водню в часі

Найбільш продуктивно водень виділяється за використання субстратів: 0,3% розчи-
ну глюкози та при розведенні сироватки 1:15. Зниження кількості продукування водню 
в дослідах С1, С2, Г1 та Г2 після 11 діб свідчить про уповільнення процесу продуку-
вання водню та відмирання бактерій внаслідок закиснення стічної води та зменшення 
кількості субстрату в середовищі. Незначне збільшення продукування водню з часом 
за початкових концентрацій субстрату С3 свідчить про адаптацію мікроорганізмів – 
продуцентів водню до умов середовища. Підвищення виходу водню можна досягти за-
стосовуючи іммобілізацію мікроорганізмів або гранулювання активного мулу, що знач-
но підвищує їх концентрацію в об’ємі і не приводить до збільшення енерговитрат. Метан 
за умов проведення процесу не виділяється. 

У табл. 2 представлено концентраціюСО2 в газовій суміші, що утворилась при очи-
щення стоків молокозаводів.

Таблиця 2 . Концентрація СО2 в газовій суміші
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Рис.1. Продукування СО
2
в часі

Швидкість виділення СО2 мікроорганізмами однакова для різних концентрацій 
поживного середовища, окрім концентрації субстрату С3, що пояснюється низьким 
значенням рН та уповільненим приростом мікроорганізмів. Відсоткове збільшення 
концентрації СО2 після 11 діб для усіх концентрацій, окрім С3, пов’язане з одночасним 
зменшенням продукування водню, що можна пояснити зменшенням кількості доступ-
ного субстрату та закисненням середовища, що уповільнює процес одержання водню 
та приводить до загибелі мікроорганізмів-продуцентів водню.

Атмосферний кисень споживається мікроорганізмами, окрім концентрації субстра-
ту С3, за перші вісім діб. При нестачі нітрогену у субстраті (С2, Г1, Г2) відбувається його 
поглинання з атмосфери, про що свідчить його відсутність на 27 добу при проведенні 
початку дослідження в повітряній атмосфері.

Очищення стоків заХСКза 5 діб складає 40% для концентрації  С1 (680 мг/л);  С2 – 
46%, (405 мг/л);  С3 – 9% (13080 мг/л). Достатньо невисокі показники очищення стоків 
пояснюються незначною концентрацією мікроорганізмів-деструкторів в розчині та 
масообмінними процесами, оскільки перемішування відбувалось періодично по 20 
хвилин тричі на добу. Останнє твердження пояснює кількість спожитого субстрату при 
концентрації С3 за тієї ж кількості мікроорганізмів в середовищі. Підвищення якості 
очищення стічної води досягається іммобілізацією мікроорганізмів на волокнистих 
носіях. За таких умов очищення стоків досягає 85-90%.

Висновки
1. При очищенні стічної води молокозаводів можливо одержувати екологічно чистий 

енергоносій – водень при значному зменшенні енергетичних витрат на його добу-
вання по відношенню до існуючих на сьогодні технологій.

2. Одночасно з видобуванням водню відбувається очищення стічної води.  Завикори-
стання іммобілізації мікроорганізмів на волокнистих носіях очищення стічної води 
досягає 85-90% за ХСК.
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ГРАНУЛЯЦІЯ АКТИВНОГО МУЛУ В ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 
ЗАВОДІВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА

Голуб Н.Б., Троценко М.В, Колесник К.В
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 

Україна, Київ

Гранулювання активного мулу в анаеробному біореакторі відбувається під дією ак-
тивованого вугілля та відходу виробництва пива – дробини. Додавання до стічної води 
відпрацьованих дріжджів та дробини підвищу вихід біогазу. 

ГРАНУЛЯЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА В ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ 
ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА

Голуб Н.Б., Троценко М.В., Колесник К.В.
Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический ин-

ститут», Украина, Киев

Гранулирование активного ила в анаеробномбиореакторе происходит под действием 
активированного угля и отходов производства пива – дробины. Добавление к сточной 
воде отработанных дрожжей и дробины повышает выход биогаза. 

ACTIVATED SLUDGE GRANULATION IN BREWERY WASTEWATER 
TREATMENT PLANT

GolubN.B., TrotsenkoM.V., KolesnikK.V.
National technical University of Ukraine “Kyiv polytechnic institute”, department of 

Environmental Biotechnology and Bioenergy, Ukraine, Kyiv

Granulation of activated sludge in anaerobic bioreactor occurs under the action of activated 
charcoal and brewer's spent grain. Biogas yield increases because of used yeast and brewer's 
spent grain adding to the wastewater.

В результаті процесів біологічного очищення стічна вода може бути очищена від 
багатьох органічних і  неорганічних домішок.Системи очищення промислових стоків 
включають як анаеробну, так і анаеробну обробку. В процесі анаеробного очищення 
стічних вод від органічних забруднень утворюється біогаз, з якого можна видобувати 
теплову або електричну енергію.

Досить широко для очищення промислових стоків використовується UASB-реактор 
- анаеробний реактор з висхідним потоком рідини, що проходить через шар гранульо-
ваного мулу (реактор з шаром зваженого мулу). Біомаса може утворювати сферичні 
гранули, які характеризуються високою концентрацією біомаси і високою щільністю, 
що збільшує кількість мікроорганізмів-деструкторів органічних речовин на одиницю 
об’єма, і, відповідно, покращує якість очищення стічної води. У зв'язку з цим можна не 
тільки досягти високих швидкостей обробки стоків, але і зберегти гранули в активній 
частині реактора, оскільки швидкість їх осадження вища швидкості висхідного потоку 
води [1]. 

Існуючі теорії  утворення гранульованого  активного мулу розділяють на три групи в 
залежності від підходу, що описує головні фактори, які спричиняють формування гра-
нул:  фізичний, мікробіологічний та термодинамічний. 

Фізична теорія. За цим підходом утворення гранульованого мулу пояснюється в рам-
ках розгляду фізичних умов, що створюються в реакторі: швидкості течії рідини та газу, 
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старіння та видалення зайвого мулу з реактору, наявність завислих твердих частинок 
в початковому мулі.

Мікробіологічний підхід. Теорії, об'єднані в цій групі, пояснюють гранулювання мулу 
за рахунок особливостей метаболізму та поверхневої структури мікроорганізмів, що 
входять до його складу (штаму Methanobacterium AZ, бактерії Methanothrix тощо).

Термодинамічний підхід. В рамках цієї теорії виділяють можливі чотири етапи форму-
вання гранул: транспорт клітин мікроорганізмів активного мулу на поверхню інертного 
матеріалу або інших клітин; початкова оборотна адсорбція за рахунок фізико-хімічних 
сил до субстрату; необоротне прилипання клітин до субстрату мікробними придатками 
або полімерами; розмноження клітин і розвиток гранул [2].

В процесі реалізації процесу анаеробного очищення стоків виникає проблема, що 
полягає у відсутності утворення гранул біомасою. Причиною цього може бути вели-
ка швидкість висхідного потоку, висока концентрація завислих речовин, процеси 
масообміну, газліфтний ефект, викликаний висхідними потоками біогазу та ін., резуль-
татом чого є винесення пластівців активного мулу з реактора, що, в свою чергу, знижує 
ефективність очищення стоків та одержання біогазу.

Метою роботи є зменшення виносу мікроорганізмів з анаеробного реактора та 
підвищення виходу біогазу. 

Для підвищення виходу біогазу та зменшення виносу активного мулу з зони реактора 
запропоновано створити додаткові центри для утворення гранул. Одночасно з цим, для 
підвищення виходу біогазу та зменшення відходів виробництва заводів з виробництва 
пива в анаеробний реактор запропоновано вносити, окрім стічної води, відпрацьовані 
дріжджі та дробину. Дробина може також слугувати як додатковим джерелом живлення 
мікроорганізмів, що підвищує вихід біогазу, так і центрами утворення гранул активного 
мулу. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження очищення стічної води та 
підвищення гранулювання активного мулу проводились на стічній воді ПАТ ПБК «Славу-
тич» м. Київ за використання активного мулу з метантенку, дробини та відпрацьованих 
дріжджів цього підприємства. Для визначення впливу дробини на гранулювання та 
продукування біогазу використовували розчин складу 150 мл мулу та 250 мл стічної 
води. Для визначення впливу дріжджів на процес утворення біогазу використовували 
суміш 100 мл мулу та 250 мл стічної води. Гранули активованого вугілля типу 207ЕА 
«Екофільтр» (Київ) з площею поверхні 950-1100 м2/г з насипною густиною 0,48-0,52 г/
см3, з розміром зерна 4,75-2,00 мм.

Процес очищення стічної води проводили в анаеробних умовах в мезофільному 
режимі за температури 30+5°С. Ступінь очищення стічної води проводили за показни-
ком хімічного споживання кисню (ХСК) за прискореним методом [3].

Оцінка ступеню гранулювання активного мулу проводилась за допомогою мікроскопа 
XSP-139TPзізбільшенням1000х.

Вихід біогазу  визначали за стандартною методикою на газовому хроматографі 
ЛХМ -8-МД. Газ-носій – аргон (тиск в балоні з аргоном – 4 атм.), швидкість прото-
ку газу – 30 см3/хв. Об’єм проб газу – на першійколонці 2,5 см3, на другій – 1 см3. 
ПроцентнийвмістСН4розраховували за стандартною методикою за площиноюпіківко
мпонентівгазовоїфази. 

Результати та обговорення. Процес очищення стічної води проводили в біореакторі 
в анаеробних умовах при періодичному перемішуванні. Початкова концентрація ХСК 
– 1000 мг/л. Для підвищення гранулювання активного мулу до реактора додавали ак-
тивоване вугілля, що слугувало адсорбційними центрами активного мулу. В таблиці 1 
представлено результати продукування біогазу при додаванні до зони реактора дроби-
ни та активованого вугілля. №1 – контроль (без додавання дробини та  активованого 
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вугілля), №2 – контрольний розчин та 1 г дробини, №3 – 2г дробини, №4 – 3 г дробини, 
№5 – 1 г активованого вугілля. Час очищення 3 доби.

Таблиця 1. Продукування біогазу при очищенні стічної води ПАТ ПБК 
«Славутич»  з додавання дробини

Утворення гранул наведено на рис. 1-4. З рис. 2, 3 видно, що додавання активовано-
го вугілля  підвищує процес гранулоутворення, а також вихід біогазу. Додавання дро-
бинитакож підвищує процес гранулоутворення. Оскільки дробина є також додатковим 
джерелом живлення мікроорганізмів, то її введення в зону реактора також підвищує 
вихід біогазу. Але при проведенні процесу необхідно забезпечувати співвідношення між 
кількістю додаткової дробини та активного мулу, оскільки зміщення рівноваги ХСК : 
С: N  може призвести до закиснення середовища, що призводить до загибелі метано-
утворюючих мікроорганізмів, про що свідчить зменшення утворення метану у зразку 
№4.  Також підвищення ХСК у  зразку №4 пояснюється збільшенням навантаження 
на активний мул за рахунок розкладу поживних компонентів дробини та зміщенням 
рівноваги між концентрацією поживних речовин та концентрацією мікроорганізмів в 
реакторі. 

В табл.2 наведено результати продукування біогазу та очищення стічної води при 
додаванні до зони реактора дріжджів та активованого вугілля.№1 – контроль (без до-
давання дріжджів та  активованого вугілля), №2 – 5 мл дріжджів, №3 – 10 мл дріжджів, 
№4 – 15 мл дріжджів, №5 – 10 мл дріжджів та 2 г активованого вугілля. Час очищення 3 
доби.

Додавання до стічної води відпрацьованих дріжджів приводить до підвищення ви-
ходу біогазу та може використовуватись для їх утилізації. Одночасно з одержанням 
підвищеного виходу біогазу за використання відпрацьованих дріжджів та активо-
ваного вугілля, що приводить до гранулювання активного мулу та підвищення його 
концентрації в реакторі, відбувається очищення стічної води на 80%. Підвищене зна-
чення ХСК у зразку №4 пояснюється високою концентрацією органічних речовин в по-
чатковому розчині за рахунок введення надлишкової кількості дріжджів у зону реакто-
ра.   

Рис. 1. Активний мул 
до культивування

Рис. 2. Активний 
мул з додаванням 

порошковоподібного 
активованого вугілля

Рис. 3. Активний мул 
з додаванням грану-
льованого активова-

ного вугілля

Рис. 4. Активний мул 
з додаванням 

дробини
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Таблиця 2. Продукування біогазу при очищенні стічної води ПАТ ПБК «Славутич» 
з додаванням дріжджів

Висновки 
1. Підвищення виходу метану при очищенні стоків заводів з виробництва пива мож-

на досягти при гранулювання активного мулу, яке відбувається при внесенні в зону ре-
актора активованого вугілля або відходів виробництва – дробини.

2. Відпрацьовані дріжджі після виробництва пива можна утилізувати додаючи їх до 
стічної води в визначеній концентрації. Додавання дріжджів до стоків приводить до 
підвищення виходу біогазу за рахунок збільшення концентрації поживних речовин.

3. Додавання дробини до стічної води виробництва пива створює центри гранулю-
вання активного мулу та підвищує вихід біогазу. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕМБРАННИХ БІОРЕАКТОРІВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ
Ковальчук В.А., Ковальчук О.В. 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
Рівне, Україна

Розглянуті переваги та недоліки, а також перспективи застосування мембранних 
біореакторів для очистки стічних вод підприємств харчової промисловості 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ БИОРЕАКТОРОВ 
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ковальчук В.А., Ковальчук А.В.

 Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
Ровно, Украина 

Рассмотрены преимущества и недостатки, а также перспективы использования 
мембранных биореакторов для очистки сточных вод предприятий пищевой промыш-
ленности 

PROSPECTS OF MEMBRANE BIOREACTORS USE FOR FOOD INDUSTRY 
WASTEWATER TREATMENT 
Kovalchuk V.A., Kovalchuk A.V.

 National University of Water and Natural Resources Use, Rivne, Ukraine 

The advantages and disadvantages, and prospects of membrane bioreactors use for food 
industry wastewater treatment 

Стічні води підприємств харчової промисловості характеризуються високим вмістом 
органічних домішок - переважно компонентів перероблюваної сировини  рослинного  і тва-
ринного походження. Ступінь біоокислюваності органічних домішок чисельно оцінюють 
відношенням БПКповн/ХПК, тобто відношенням кількості органічних домішок, які окислю-
ються біологічним шляхом, до усієї маси органічних домішок, що містяться в стічних во-
дах. Для більшості підприємств харчової промисловості (крім парфумерно-косметичного 
виробництва, соляної промисловості тощо) це відношення перевищує 0,5, що вказує на 
доцільність застосування для очистки стічних вод біологічних методів [1].

Протягом останнього десятиліття спостерігається швидке зростання застосування для 
біологічної очистки стічних вод мембранних біореакторів (МБР) [2], які, за своєю суттю, є 
аеротенками із розділенням мулової суміші на ультрафільтраційних мембранах. Зазвичай 
блоки із пласких, рулонних чи капілярних мембран розміщуються усередині аеротенка, у 
виділеній частині аеротенка або ж у зовнішньому мембранному модулі. Застосування МБР 
дозволяє: 1) значно підвищити ступінь очистки стічних вод аж до вимог до скиду очищених 
стічних вод у рибогосподарські водойми; 2) інтенсифікувати процес біологічної очистки 
стічних вод; 3) спростити технологічну схему очисних споруд.

Головними перевагами мембранних біореакторів над іншими відомими спорудами для 
біологічної очистки стічних вод є можливість підтримання у них високих доз активного 
мулу (10-20 г/л), висока окислювальна потужність (2-4 кг ХПК м3/добу), менший (за деякими 
оцінками – на 45 %) приріст активного мулу, високий (30-100 діб) вік мулу. Це дає можливість 
зменшити об’єм споруди при очистці висококонцентрованих стічних вод, отримати не-
значну кількість стабілізованого надлишкового активного мулу, ефективно здійснити про-
цес нітрифікації амонійного азоту. Окрім цього, із традиційної технологічної схеми очистки 
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стічних вод можна виключити вторинні відстійники, мулозгущувачі, стабілізатори надлиш-
кового активного мулу, контактні резервуари (за деякими даними в МБР забезпечується зне-
заражування стічних вод), фільтри чи біоставки доочистки при скиданні очищених стічних 
вод у відкриті водойми. Мембранні біореактори легко вбудовуються у технологічні схеми з 
біологічним видаленням азоту та фосфору. Малі розміри мембранних модулів дозволяють 
їх ефективно застосовувати для доочистки стічних вод без будь-якої зміни існуючої схеми 
очистки стічних вод [3].

Окреслені переваги МБР підкреслюють перспективи можливого їх застосування для 
очистки висококонцентрованих стічних вод підприємств харчової промисловості. Однак 
широке застосування МБР на вітчизняних харчових підприємствах може стримуватися їх 
високою вартістю: продуктивність мембран за пермеатом становить лише 10-30 л/(м2.год), 
а їх відома вартість станом на 2004 р. складала близько 50 дол./м2. Слід, однак, підкреслити, 
що витрата стічних вод, які утворюються на значній частині із 22 тисяч підприємств 
харчової промисловості України, не перевищує 100-200 м3/добу, що робить останню обста-
вину не вирішальною при прийнятті рішення про будівництво очисних споруд із МБР.

Успішне здійснення процесу біологічної очистки стічних вод підприємств харчової 
промисловості в МБР можливе лише у випадку врахування режиму надходження стічних 
вод, вмісту у них біогенних елементів, попереднього видалення речовин, які погіршують 
роботу мембран (крупні покидьки, пісок, волосся, завислі речовини, колоїдні домішки, 
жири, масла, нафтопродукти тощо), коливань рН. Це вимагає здійснення попередньої 
очистки стічних вод на ситах, у піскоуловлювачах, усереднення і нейтралізації стічних 
вод. Оскільки для більшості підприємств харчової промисловості фактичні концентрації 
завислих речовин стічних вод значно перевищують 300-600 мг/л, то для їх попередньої 
очистки доцільно застосувувати напірну флотацію. Важливість застосування флотації осо-
бливо зростає у випадку наявності у стічних водах жирів, які негативно впливають на хід 
біохімічних процесів і у великих кількостях містяться у стічних водах м’ясопереробної та 
рибопереробної промисловості. Попередня флотаційна очистка дозволяє суттєво зменшити 
вміст грубодисперсних, емульсованих і частини колоїдних домішок, збільшити у стічних во-
дах відношення БПКповн/ХПК і тим самим покращити наступну біологічну очистку стічних 
вод в МБР.

Із закордонної практики відоме успішне застосування МБР для очистки стічних вод 
підприємств харчової промисловості. Так, зокрема, застосування МБР для очистки стічних 
вод молокопереробного підприємства (добова витрата стічних вод – 600 м3/добу, ХПК – 5000 
мг/л, БПК5 – 3000 мг/л) дозволило, у порівнянню із традиційною очисткою, зменшити 
об’єм аеротенків у 7,5 рази, а займану ними площу – у 5 разів, забезпечити зменшення ХПК 
до 30 мг/л, БПК5 – до 5 мг/л при повній відсутності завислих речовин (при застосуванні 
традиційної очистки ці показники склали, відповідно, 90, 30 і 30 мг/л) [4].

За рекомендаціями, розробленими авторами, був виконаний проект очисних спо-
руд одного із підприємств харчової промисловості України із застосуванням мембран-
них біореакторів, реалізація якого дозволить відпрацювати технологічний процес очист-
ки стічних вод у МБР, здійснити реальну оцінку їх економічної ефективності, переваг і 
недоліків.
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МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД 
З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

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

Розглянуто деякі технологічні схеми утилізації осадів стічних вод, що могли би бути 
впроваджені на каналізаційних очисних спорудах в Україні.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лессик Н.Д.
ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Рассмотрено некоторые технологические схемы утилизации осадков сточных вод, 
которые могли бы быть внедрены на канализационных очистных сооружениях в 
Украине.

OPTIONS SEWAGE SLUDGE TREATMENT USING MODERN 
TECHNOLOGIES

M Lessik M.D.  
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

Some technological schemes for disposal of sewage sludge that could be used at sewage 
treatment plants in Ukraine were considered.

Проблема утилізації відходів, що утворюються в процесі виробництва та 
життєдіяльності населення, є сьогодні однією з головних. Це стосується як країн, що 
розвиваються, так і розвинутих країн. Актуальною є ця проблема і для України.

Одним з видів таких відходів є осади, що утворюються на каналізаційних очисних 
спорудах при очищенні стічних вод.

Нажаль історично так сталося, що в Україні технологічний ланцюжок очищення 
стічних вод та обробки осадів в переважній більшості закінчується на стадії очищен-
ня стічних вод, а осади просто перекачуються на мулові майданчики. Лише на деяких 
очисних спорудах є цехи механічного обезводнювання осадів, які експлуатуються не в 
оптимальному режимі.

В той же час сьогодні існує реальна можливість довести обробку осадів до повної 
утилізації з отриманням при цьому продуктів, що можуть бути реалізовані в якості то-
вару.

Нижче ми зупинимося на декількох технологічних схемах обробки та утилізації 
осадів каналізаційних очисних споруд, впровадження яких гальмується з одного боку 
браком коштів, а з іншого – інертністю мислення, не розумінням того, що сама по собі 
стадія обробки та утилізації осадів може бути практично самоокупною.

Відомо, що суха речовина осадів на 65-70% складається з органічних сполук, які є 
потенційним джерелом енергії та поживних речовин. Тому вже більше п’ятдесяти років 
на каналізаційних очисних спорудах експлуатуються метантенки, в яких відбуваються 
процеси анаеробного зброджування осадів з отриманням біогазу. Проте зброджування є 
лише однією з стадій обробки осадів – стабілізацією органічної речовини, а кінцевої мети 
– отримання мінімальної кількості безпечного продукту – вона досягти не дозволяє.

Для каналізаційних очисних споруд середньої та великої продуктивності оптималь-
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ними на наш погляд є технологічні схеми утилізації осадів, що базуються на механічному 
обезводнюванні та сушці. Використання цих стадій вже дозволяє отримати стабільний, 
безпечний в санітарному відношенні продукт, який має певну споживчу цінність. Він 
може продаватися як паливо чи добриво або бути джерелом отримання електричної 
енергії безпосередньо на каналізаційних очисних спорудах.

На рисунках 1-4 подано перспективні технологічні схеми утилізації осадів, які могли 
би бути впроваджені в Україні.

1 – механічне обезводнювання; 2 – сушарка; 3 – блок відокремлення висушеного оса-
ду;    4 – піч; 5 – блок теплообмінників; 6 – блок отримання електричної енергії; 7 – Блок 
очищення відпрацьованих газів; 8 – труба; 9 – бункер «чистої» золи; 10 - бункер  умов-
но «чистої» золи; 11 – метантенк; 12 – відстійник; 13 – газгольдер; 14 – когенераційна 
установка; 15 – блок отримання гарячої води; 16- склад висушеного осаду; 17- блок 
підготовки осадів з мулових майданчиків.

О – осад; К – кек; ВО – висушений осад; З – зола; ВГ – відпрацьовані гази; П – пара; 
Е – електроенергія; ГП – гаряче повітря на сушку; ДВ – де мінералізована вода; ОГ – 
очищені гази; ВП – відпрацьована пара; ГВ – гаряча вода; УЗ – умовно чиста зола; ДО 
– діатермічна олива; Ф – флокулянт.

Схема на рисунку 1 має в своєму складі стадію анаеробного зброджування в ме-
тантенках з отриманням біогазу. За цією схемою осад, який втратив значну частину 
органічних речовин, а відтак і калорійності, висушується і спалюється. При цьому 
енергії від спалювання вистачає на покриття витрат на сушку та отримання гарячої 
води. Зола може використовуватися в індустрії будівельних матеріалів.

Схеми на рисунках 2 та 3 розраховані на утилізацію свіже утворених осадів і склада-
ються з блоків механічного обезводнювання, сушки та спалювання. Однак за схемою 
2 спалюється весь висушений осад, а отримана енергія частково використовується 
на забезпечення теплом стадії сушки, а частково – на отримання електричної енергії. 
Натомість за схемою 3, в якій відсутня стадія отримання електричної енергії, спалюється 
лише та частка висушеного осаду, що необхідна для забезпечення тепловою енергією 
стадії сушки, а решта висушеного осаду реалізується стороннім споживачам в якості 
палива.

Схема на рисунку 4 призначена для утилізації як свіже утвореного осаду, так і осаду, 
що накопичений на мулових майданчиках. Вона практично тотожна схемі 3. Проте в 
ній додана стадія підготовки осадів з мулових майданчиків, які не можуть безпосеред-
ньо подаватися на сушку.

В розглянутих схемах ми принципово не зупинялися на виді та характеристиках об-
ладнання, за допомогою якого може бути реалізована запропонована технологія.

Вибір як технологічної схеми, так і обладнання для її реалізації в кожному конкрет-
ному випадку визначається місцевими умовами та  можливостями реалізації товарно-
го продукту, що може бути отриманий при утилізації осадів стічних вод.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ ПУТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОДИНАМИКОЙ ТОП-

КИ
Зайцев О.Н., Топорен С.С.

Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 
Симферополь, АР Крым

Рассмотрен способ организации сжигания топлива в топках жаротрубных котлов 
основанный на эффекте Ранка

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК МАЛОЇ 
ПОТУЖНОСТІ ШЛЯХОМ УПРАВЛІННЯ АЕРОДИНАМІКОЮ ТОПКИ

Зайцев О.М., Топорен С.С. 
Національна академія природоохоронного і курортного будівництва, 

Сімферополь, АР Крим

Розглянуто спосіб організації спалювання палива в топках жаротрубних котлів засно-
ваний на ефекті Ранка

ON IMPROVEMENT OF FACILITIES HEAT-GENERATING LOW-POWER BY 
CONTROLLING AERODYNAMICS FURNACE

 Zaitsev O.N., Toporen S. S.
National Academy of Environmental and Resort Construction, Simferopol, Crimea

The method of the organization of fuel combustion in the furnaces of fire-tube boilers based on 
the effect Ranque

В условиях сложившихся политической и экономической ситуаций остро встала 
угроза топливно-энергетического кризиса. Для избегания этого необходимо эффектив-
но использовать ресурсы страны. После принятия Верховной Радой Украины закона 
«Об энергосбережении» разумное, экономически выгодное сжигание полезных иско-
паемых стало главной задачей развития отрасли. Выполненные в последние годы ис-
следования показали, что теплогенерирующие установки большую часть времени ра-
ботают в условиях неполной нагрузки ввиду особенностей подбора оборудования [11]. 
Наиболее перспективно увеличить коэффициент использования топливных ресурсов 
за счет увеличения КПД теплогенерирующих установок в нестационарных режимах 
путем улучшения аэродинамики топок котлов при взаимодействии закрученных пото-
ков.

Эффективность работы децентрализованных систем отопления в первую очередь 
зависит от применяемых водогрейных котлов. Основными требованиями, предъявляе-
мыми заказчиком к такому оборудованию, являются надежность, безопасность, при-
емлемое соотношение цена/качество и экономичность. И если перечисленные условия 
выполняются фирмами-производителями достаточно успешно, то экономичность, 
особенно в условиях неполной нагрузки существенно разниться в зависимости от ор-
ганизации сжигания топлива.

В газодинамике вихревых течений известно такое нетривиальное явление, как эф-
фект Ранка (эффект Ранка-Хилша, или вихревой эффект), заключающийся в том, что в 
вихревых трубах достаточно простой геометрии (рис. 1) происходит разделение потока 
газа на два, один из которых периферийный имеет температуру выше температуры 
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исходного газа, а второй центральный 
соответственно ниже. Этот эффект 
выглядит еще более парадоксальным, 
если учесть, что, как и в случае вихре-
вой стабилизации газовых разрядов 
[1], архимедовы силы должны были бы 
привести к «всплытию» в центре вихря 
более горячего газа.

Эффект температурного разделения 
газов был обнаружен Ранком в 1931 г. 
при исследовании процесса в циклоне-
пылеуловителе [2]. После Второй ми-
ровой войны началось интенсивное 
экспериментальное и теоретическое 
исследование этого эффекта, которое 
не прекращается и по сей день. Техни-
ческая простота эффекта стимулиро-
вала активность изобретателей. Опи-
раясь в своей работе на часто весьма 
сомнительные теории или действуя эм-
пирически, они нашли массу способов 
усовершенствования первых вихревых 
труб, а также чрезвычайно расширили область их применения. Спектр разработанных 
и применяющихся устройств, использующих вихревой эффект, чрезвычайно широк 
[3-5], а их возможности впечатляющи. Так, «в лучших конструкциях, предназначенных 
для получения холода, температура на оси достигает приблизительно -200°С при ис-
ходной комнатной температуре» [6]. Кроме того, эффект Ранка обсуждался в книгах по 
проблемам вихревого движения [7-10].

Целью настоящей работы является совершенствование теплогенерирующих устано-
вок малой мощности путем использования аэродинамики закрученных потоков. Боль-
шая часть исследований вихревого эффекта проводилась с использованием воздуха, 
но не меньший интерес представляет его изучение на других газах.

Это важно не только с точки зрения выяснения возможностей применения вихрево-
го эффекта в различных областях техники, особенно в химической промышленности, 
но и для более глубокого понимания его физической сущности. 

С этой целью в работе [12] проводилось сравнительное исследование вихревой тру-
бы на различных газах: воздухе, метане, углекислом газе и аммиаке, имеющих заметно 
отличные физические свойства.

Поставленная цель достигалась путем моделирования процессов сжигания газоо-
бразного топлива в топочной камере с помощью программы Cosmos Flow Work и про-
ведение натурных экспериментов на испытательном стенде.

Результаты экспериментов показали, что при одинаковых условиях работы вихревой 
трубы на этих газах получаемые эффекты охлаждения имеют вполне определенную за-
кономерность, а именно: подсчитанные по ним значения температурной эффективно-
сти близки друг к другу. 

Исследования эффекта Ранка нельзя считать законченными, даже если предла-
гаемая гипотеза покажется приемлемой большинству исследователей. Требуется еще 
проведение как теоретических, так и экспериментальных изысканий для придания ей 
статуса теории. В качестве теоретических задач на первый план выдвигается необхо-
димость построения более строгой модели энергетического разделения с учетом таких 
факторов, как

Рис. 1. Принципиальная схема вихревіх труб: (а) 
противоточного типа, (б) прямоточного типа, 1 
- гладкая цилиндрическая труба, 2 - завихритель 
тангенциального или улиточного типа для подачи 
сжатого газа, 3 - дроссельній кран (дроссель, вентиль), 
4 - віход горячего газа через кольцевую щель, 5 - 
диафрагма для віхода холодного газа
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 кинетика движения микрообъемов и обмена кинетической энергией;• 
 реальное, зависящее от начальных условий, распределение микрообъемов по вели-• 
чине поступательной скорости;
 поступление в центральную часть потока турбулентных образований из погранич-• 
ного слоя;
 зависимость поступательной скорости выходящего из трубы газа от радиуса.• 

Представляется исключительно важным широкое исследование возвратно-вихревых 
течений с целью их использования в энергетических и xимико-технологических аппа-
ратах для эффективного перераспределения располагаемой тепловой энергии в зави-
симости от текущей потребности.
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Рис. 2. Линии токов в модели
Flow parameters:

Flow vectors direction: Swirl
Velocity normal to face: 30 m/s

Angular velocity: 5 rad/s
Radial velocity: 30 m/s

Thermodynamic parameters
Temperature: 1593.2 K

Рис. 3. Испытательный стенд

Рис. 4. Поле температур в сечении танген-
циальных патрубков
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ВОДОКОРИСТУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Яцик А.В., академік НААН України
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,
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СТРАТЕГИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОБЕЗОПАСНОГО  
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ

Яцик А.В., академик НААН Украины
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических 

проблем, г.Киев, Украина

До господарського обігу в Україні залучено майже всі землі, які так чи інакше можна 
використати в сільськогосподарському виробництві. Щорічно залучається до 1,5 млрд. 
тонн природних ресурсів.

В Україні, площа якої щодо загальної світової земельної території становить менше 
0,5 % видобувається, переробляється і залучається до виробництва майже 5 % світового 
обсягу мінерально-сировинних ресурсів. За оцінками зарубіжних учених, щорічні 
економічні втрати нашої держави від неефективного, нераціонального природокори-
стування та тотального забруднення навколишнього природного середовища станов-
лять від 15 до 20% її національного доходу і є чи не найбільшими у світі .

З усього переліку причин, що сформували екологічну, а відповідно водогосподарсько-
екологічну кризу в Україні, можна виділити наступні:

надмірне розорання сільськогосподарських угідь (до 82 %) при спрощених технологіях • 
ведення землеробства вже призвело до втрати родючості ґрунтів на величезних 
територіях;
не нормована концентрація екологічно шкідливих виробництв;• 
надмірне використання мінеральних ресурсів, нафтових родовищ Прикарпат-• 
тя, дашавського і щебелінського газу, вугільних родовищ Донецького і Львівсько-
Волинського басейнів, залізорудних родовищ Криворізького, Кременчуцького та 
Керченського басейнів, марганцевих та уранових родовищ тощо;
забруднення поверхневих і підземних вод зумовило різке скорочення і так незнач-• 
них в Україні запасів чистої води, а в багатьох випадках і повного виключення з водо-
користування природних водойм і водотоків;
не завжди економічно обґрунтоване й екологічно доцільне зарегулювання стоку у во-• 
дних екосистемах України призвело до порушення водно-екологічної рівноваги, за-
гострило проблеми шкідливої дії вод у навколоводних екосистемах;
тривале переважання темпів лісозаготівельних робіт над лісовідновленням зумови-• 
ло загальне омолодження лісів, особливо в головних лісових регіонах України (Кар-
пати, Полісся), привело до формування частих катастрофічних паводків.
Основною причиною екологічної кризи в Україні є господарювання за надмірної 

експлуатації природних ресурсів і багатств без урахування екологічних законів, 
чинників, вимог, критеріїв та обмежень.

Забруднення навколишнього середовища сягнуло межі, за якою частково змінилася 
поведінка людини. Поліпшення екологічної ситуації можливе лише завдяки екологізації 
промислового і сільськогосподарського виробництва та екологізації мислення наших 
громадян.

Екологічне благополуччя навколишнього природного середовища, збалансованість 
потреб економічного розвитку і можливостей відтворення екологічно повноцінних при-
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родних, і в першу чергу водних ресурсів, є основою збалансованого розвитку держави, 
який неможливий без сталого водозабезпечення, без чистої питної води, чистих річок і 
водойм. Неможливий тому, що ми, забруднюючи воду, знищуємо самих себе. Переваж-
на більшість хвороб так чи інакше пов’язана з водою.

Ситуація з водою в Україні, особливо з питною потребує рішучих дій та ухвалення 
неординарних рішень.

Системи водопідготовки для питного водопостачання розраховані на перший клас 
вихідної води, а в нас понад 60 % річок, із 63119 мають другий-шостий класи, тобто від 
«мало забруднених» до «дуже забруднених». В таких умовах важко забезпечити екобез-
печне питне водокористування в Україні.

Водні ресурси України в останні десятиліття стали серйозною складовою 
національної безпеки і потребують проведення невідкладних загальнодержавних 
заходів для забезпечення екобезпечного збалансованого водокористування.

Україна за ступенем забруднення навколишнього середовища належить до дуже за-
бруднених територій. Концентрація забруднення на 1 км2 площі в Україні у 6,5 раза 
більша ніж у США, і в 3,2 разів більша ніж у ЄС. 

Якість навколишнього природного середовища знаходиться у тісному зв’язку з 
якістю поверхневих і підземних вод. Надзвичайно важливою проблемою є проблема 
чистої води, особливо питної. Оскільки 75 % питного водопостачання зорієнтовано на 
поверхневі води, а системи водопідготовки для питного водопостачання розраховані 
на І-ІІ класи вихідної води у вододжерелах. Але така якість води в річках і водосховищах 
практично відсутня, а маємо в основному ІІІ-V класи.

В останнє десятиліття сталого характеру набула тенденція зниження ефективності 
роботи очисних споруд. Вона зумовлена зношеністю устаткування, його низьким 
технологічним рівнем, значно енергозалежністю, а також наявністю у складі забруд-
нюючих речовин нових хімічних речовин, для очищення води від яких відсутні реа-
генти. За станом забруднення поверхневих вод в Україні здійснюються систематичні 
спостереження.

Майже всі водні об’єкти, на яких здійснюється спостереження, належать до забрудне-
них та дуже забруднених. Найбруднішими в басейні річки Дніпро є каскад дніпровських 
водосховищ, Горинь, Сула, Тетерів, Ворскла, Рось, Самара, Інгулець; в басейні річки 
Сіверський Донець є сама р.Сіверський Донець, Казенний Торець, Бахмут, Луганськ, 
Біленька; в басейні річки Дністер, сама р.Дністер, Тисмениця, Опір, Стрий; серед 
річок Приазов’я Кальміус, Кальчик, Булавин, Молочна; річки басейну Південний Буг; 
в західному і південно-західному регіоні є річки Західний Буг, Полтва, Луга, Дунай, Ла-
ториця, Віча.

Значної шкоди водним ресурсам завдають випадки високого забруднення поверхне-
вих вод яких тільки на об’єктах, на яких здійснюється спостереження, реєструється в 
рік до 1000 випадків.

Водні ресурси України. В Україні налічується 63119 річок. Сумарна величина їх 
стоку в середній по водності рік становить 87,7 млрд.куб.м, а у маловодний – 55,9 млрд.
куб.м.

З метою забезпечення населення та галузей економіки в Україні збудовано 1122 во-
досховищ загальним об’ємом понад 55 млрд.куб.м та близько 40 тис. ставків, 7 великих 
каналів, 10 водоводів тощо.

Стан водних ресурсів. Забір води на різні господарські потреби починаючи з сере-
дини минулого століття щорічно зростав починаючи з 15,9 млрд. куб. м у 1960 р. до 36 
млрд. куб. м у 1985-1990 рр.

У наступні роки забір води поступово зменшувався, і в останні роки стабілізувався 
на рівні 15-16 млрд. куб. м.
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Основні показники водопостачання і водовідведення в Україні (млн.куб.м)
 

Вся проблема в тому, що в останні роки різко виросла концентрація забруднюючих 
речовин зворотних вод. Так що чисто статистичні показники щодо відведення стічних 
вод не відображають дійсної картини забруднень, особливо в розрізі конкретних річок. 
Красномовно про якість поверхневих вод свідчить комплексний показник якості води 
визначеної за гідрохімічними, бактеорологічними, токсикологічними і радіологічними 
показниками.

При цьому слід зазначити, що рівень очисних нормативно-очищених вод розрахова-
ний на І-ІІ класи якості у водоприймачі, а вони мають ІІІ-IV класи якості, через що ми 
спостерігаємо постійне погіршення екологічного стану нашого водного середовища.

Головними забруднювачами поверхневих вод є ядохімікати, нафтопродукти, солі 
важких металів, феноли, біогенні речовини.

За останні роки структура забруднення поверхневих вод галузями економіки наступ-
на: промисловість – 60-65%, сільське господарство – 16-20%, комунальне господарство 
– 18-20%, різні розсіяні джерела забруднення – 1%.

Тільки у 2010 році у водні об’єкти України разом із забрудненими стоками надійшло 
459,9 т нафтопродуктів, 840,5 тис. т сульфатів, 760,5 тис. т хлоридів, 9,32 тис. т азо-
ту амонійного, 58,49 тис. т нітратів, 784,6 т заліза, 19,87 т міді, 34,58 т цинку, 20,78 т 
нікелю, 3,222 т хрому та інші речовини.

Найбільше забруднених стоків скинули підприємства промисловості – 0,9 млрд. куб. 
м та комунального господарства – 0,8 млрд. куб. м.

Основні чинники, які свідчать про необхідність реформування системи 
управління водними ресурсами. Для усунення зазначених вище проблем з водни-
ми ресурсами необхідна заміна централізованої системи управління водними ресур-
сами на більш гнучку, демократичну і відкриту (прозору) децентралізовану систему 
управління за басейновим принципом.

Так, наприклад, коли аналогічна екологічна криза у водокористуванні в розвине-
них країнах світу, склалася в 50-60 роках минулого століття, то її подолання ці країни 
перейшли на екосистемне управління водним господарством через басейнові органи 
управління на основі платного водокористування. Ще у1984 р. ЮНЕП рекомендувала 
басейновий принцип управління водними ресурсами. У 1989р. у річних звітах країн – 
членів ЄС цей період було визнано як найбільш ефективний з економічної та екологічної 
точки зору. Рамкова водна директива ЄС, прийнята у 2000 р., визначила басейновий 
принцип управління водними ресурсами як стратегічний напрямок сучасної водної 
політики, яка повинна забезпечити перехід водокористування на принципи збалансо-
ваного (сталого) розвитку.

Україна на виклик екологічної кризи відреагувала – басейновий принцип управління 
водними ресурсами був задекларований у першому абзаці статті 13 Водного Ко-
дексу України. Однак законодавчо-нормативні та організаційні механізми тако-
го управління в Україні відсутні. Все наявне законодавство базується на суворій 
централізації управління, до того ж воно розподілено по багатьох центральних 
органах влади.

Нова соціально-економічна формація, яка складається в нашому суспільстві, фор-



ЕТЕВК-2011

321

мування ринкових відносин потребують нових підходів щодо вирішення питань у всіх 
сферах людської діяльності, галузях економіки, а особливо – водного господарства, яке 
стосується всіх і кожного зокрема.

Нова модель управління водними ресурсами полягає в тому, що центр ваги 
управління водними ресурсами переноситься на Басейнову Раду річки, яка 
формується з представників державної і місцевої влади, водокористувачів, науки, 
громадськості, і яка розробляє напрями водної політики в конкретному басейні, готує 
виконавчі документи, затверджує оперативні та стратегічні (довгострокові) плани, 
ставки платежів за різні види водокористування тощо. Органи управління мають бути 
двох видів – законодавчими і виконавчими (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура управління водними ресурсами, їх використанням, охороною і
відтворенням за басейновим принципом
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Басейнова рада річки – це законодавчий орган управління, а виконавчим ор-
ганом має стати водне агентство річки, яке працюватиме на постійній основі під 
керівництвом Ради і буде виконавчим органом Басейнової ради.

Басейнова рада визначає водну політику басейну в цілому й окремих його регіонів з 
урахуванням національної політики, регламентує господарську діяльність на території 
басейну, водокористування і водоспоживання, водозабір,скиди забруднених вод тощо з 
урахуванням само відновлювальної спроможності водної екосистеми, розглядає проек-
ти технічного оснащення водного господарства та охорони водних ресурсів, затверджує 
регіональні нормативи плати за використання і забруднення водних ресурсів, розглядає 
питання формування басейнового фонду й фінансування водогосподарських, водопри-
родоохоронних проектів (рис. 2).

 

Рис. 2. Схема басейнового принципу управління водними ресурсами

На загальнодержавному рівні стратегічні цілі, водну політику країни визначатиме 
Національна рада з водних проблем при Президентові України, виконавчим орга-
ном якої буде державний орган управління водним господарством, який готуватиме 
матеріали для Національної Ради, і за її дорученням розробляти законодавчо-правову і 
нормативно-методичну базу.

Басейновий принцип управління водними ресурсами є на сьогодні єдино пра-
вильним з теоретичної, методологічні та практичної точок зору, що підтверджено 
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багаторічним досвідом (у Франції він функціонує з 1964 року). Для його запровадження 
необхідно: 
1. Невідкладно відновити екологічні паспорти підприємств.
2. Провести паспортизацію річок на якісно новій методологічній базі. Розпочати цю ро-

боту необхідно з найбільш антропогенного перевантажених річок.
3. Провести інвентаризацію водосховищ і ставків, оскільки зарегульованість стоку 

річок перевищила верхні екологічно допустимі і економічно доцільні межі, що знач-
но погіршило екологічний стан наших водних екосистем.

4. Здійснити екологічну оцінку поверхневих вод з врахуванням гідрохімічних, 
токсикологічних бактеорологічних, радіологічних показників бо тільки тоді можна 
отримати інформацію про дійсний екологічний стан наших водних ресурсів.

5. Провести водогосподарсько-екологічне районування басейнів річок і на його основі 
встановити пріоритетність інвестицій у водоохоронні заходи.

6. Встановити диференційовану плату за використання водних ресурсів, в залежності 
від водозабезпечення регіону і якості води.

7. На всіх транскордонних річках встановити станції спостереження за кількісними 
і якісними показниками водних ресурсів (річки Прип’ять, Дніпро, Десна, Дунай, 
Сіверський Донець).
Вирішення окремих завдань дозволить отримати достовірну вихідну інформацію 

для впровадження дійсно басейнового, а не декларованого принципу управління во-
дними ресурсами.

Без відновлення природно-екологічної рівноваги у наших водних екосистемах гово-
рити про створення умов збалансованому екобезпечному водокористуванню не при-
ходиться.

Пропоновані останнім часом в асортименті локальні системи доочистки не вирішать 
проблему і не забезпечать екобезпечного питного водопостачання.

Впровадження дійсно басейнового управління водними ресурсами України дозво-
лить спочатку стабілізувати, а згодом зменшити забруднення водних ресурсів, покра-
щити їх екологічний стан, відновити природно-екологічний стан водних екосистем, які 
є основою питного водопостачання для 75 % громадян України.

Басейновий принцип реалізований на еколого-економічних засадах дозволить до-
сягти головної мети – забезпечити Україну водою високої якості і в необхідних об’ємах.
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СИСТЕМИ ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ НСК 
«ОЛІМПІЙСЬКИЙ» ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ГРУНТОВИМИ ВОДАМИ

Оглобля О.І., Ткаченко М.Т., Клевко В.В., Кравчук І.М.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Оцінюється вплив робіт з реконструкції НСК “Олімпійський” на гідрогеологічний ре-
жим території. На основі гідродинамічної моделі надаються рекомендації щодо про-
ектування та будівництва дренажних систем для зниження рівня ґрунтових вод, а 
також щодо улаштування будівельного водозниження. 

СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ТЕРРИТОРИИ 
НСК «ОЛИМПИЙСКИЙ» ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ ГРУНТОВЫМИ ВОДАМИ

Оглобля А.И.,  Ткаченко Н.Т., Клевко В.В., Кравчук И.Н.
ГИ «УкрНИИводоканлпроект», Киев, Украина

Оценивается влияние работ по реконструкции НСК «Олимпийский» на гидрогеологиче-
ский режим территории. На основе гидродинамической модели даются рекомендации 
по проектированию и строительству дренажных  систем для снижения уровня грун-
товых вод, а также по устройству строительного водопонижения.

При реконструкції існуючих і будівництві нових споруд НСК «Олімпійський» 
необхідно було оцінити вплив даних споруд на гідрогеологічний режим як в районі 
футбольного поля, так і прилеглих до нього територій і, в разі  необхідності, роз-
робити ефективну систему захисту території стадіону від підтоплення грунтови-
ми водами. Для дослідження проблеми регулювання гідрогеологічного режиму ДІ 
«УкрНДІводоканалпроект» було розроблено геофільтраційну гідродинамічну модель 
території НСК «Олімпійський» [1, 2]. Основною метою створення даної моделі було  виз-
начення впливу робіт з реконструкції (влаштування підземного паркінгу НСК і ТОВ 
«Юджин», VIP-зони, пальових фундаментів трибун 1-го ярусу, пальових фундаментів 
нульового рівня, пальових підпірних стінок) на гідрогеологічний режим в районі фут-
больного поля,  підтрибунних приміщень для спортсменів і суддів, 12-поверхового 
адміністративного павільйону з урахуванням сезонного коливання грунтових вод, а 
також визначення режиму грунтових вод при будівельному водозниженні з урахуван-
ням різних умов, що впливають на їх рівень під час будівництва, надання рекомендацій 
щодо проектування та влаштування будівельного водозниження.

При розробленні гідродинамічної моделі враховувалося, що територія НСК 
“Олімпійський” приурочена до тальвегу Кловського яру,  північно-західного схилу 
Черепанової гори і, частково, надзаплавної тераси річки Либідь. На даній ділянці в 
геологічній будові  до  глибини 40 м беруть участь відклади четвертинного, неогеново-
го і палеогенового періодів. В основі розрізу залягають середньопалеогенові відклади 
київського ярусу (Р2kv). Нижня світа в межах досліджуваної ділянки представлена мер-
гелистими глинами голубувато-сірими щільними слюдистими («київський мергель») від 
твердої до напівтвердої консистенції, розкритою потужністю 6,1-14,0 м. Покрівля цих 
грунтів зустрінута на глибині 8-19 м, в інтервалі абсолютних відміток 108-115 м. Верх-
ня світа складена «наглинком» - глинами та суглинками зеленувато-сірими пилуватими 
від твердої до тугопластичної консистенції, потужністю 2,4-6,1 м. Покрівля їх залягає 
на відмітках 113-115 м. 

Верхній відділ палеогену представлений пісками берекського (Р3br)  і харківського 
(Р3hr) ярусів. Потужність піщаної товщі досягає 8,8 м. Потужніша товща піщаних 
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відкладів  (до 26,9 м) відноситься до полтавської світи неогену (N1pt). Піски світло-сірі 
пилуваті і мілкі, щільні, іноді зустрічаються прошарки пісковику або листуватих темно-
сірих вуглистих глин.

Нижньонеогенові озерні утворення (N1ps), що представлені строкатими глинами, до-
сягають потужності 10-24 м. Глини складені каолінітом з домішкою монтмориллоніта і 
гідрослюди, в нижній частині – з домішкою піску, у верхній – з включеннями залізисто-
марганцевих бобовин і карбонатних стяжінь. Вони характеризуються набуханням 
– від слабкого до сильного. Вище по розрізу вони місцями заміщаються елювіально-
делювіальними бурими легкими глинами неоген-четвертинного віку (ed N2-Q1) 
потужністю 1,9-5,4 м.

Відклади четвертинної системи на досліджуваній території мають повсюдне по-
ширення. По генезису вони можуть бути розділені на алювіально-делювіальні, 
пролювіально-делювіальні, делювіально-зсувні та техногенні.

Верхньочетвертинні та сучасні алювіально-делювіальні відклади представлені 
пісками пилуватими, супісками піщанистими пластичними, з включенням гравію   
5-10 %, суглинками легкими піщанистими та глинами легкими пилуватими, загальною 
потужністю 0,9-13,0 м; 

Пролювіально-делювіальна товща (p-d III-IV) сформована пісками пилуватими, 
супісками, суглинками і глинами, місцями з домішкою органічних речовин і заторфо-
ваними. Загальна потужність її досягає 16 м. Приурочена вона до схилів та підніжжя 
Черепанової гори , а також бортам та тальвегам ярів.

Делювіально-зсувні відклади (d-с III-IV) характеризуються неоднорідністю 
літологічного складу – тут без видимої закономірності відбувається заміщення глин су-
глинками, супісками і пісками.

З денної поверхні грунти корінного залягання перекриті шаром техногенного на-
сипного грунту, який складений неоднорідними пісками, супісками, суглинками і гли-
нами, місцями з вмістом будівельних відходів до 80%,  домішкою органічних речовин. 
Потужність шару досягає 17 м. Велика площа денної поверхні має асфальтове покрит-
тя.

 Згідно з ДБН В.1.1-12-2006 сейсмічність в районі м. Києва становить 6 балів. 
Сейсмічність досліджуваного майданчику, який складений грунтами ІІІ категорії за 
сейсмічними  властивостями (ДБН В.1.1-12-2006, табл.1.1),  буде становити 7 балів. За 
сукупністю інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов район НСК «Олімпійський» 
відноситься до III категорії складності. 

Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю потужного водоносного горизон-
ту, приуроченого до алювіальних піщаних відкладів різного віку, а також делювіально-
зсувних та алювіально-делювіальних грунтів, водотривом для яких служать відклади 
київського ярусу – наглинки та мергелисті глини. Існує гідравлічний зв'язок між 
декількома водоносними горизонтами, приуроченими до різних по генезису відкладів 
четвертинного віку, а також берекської, полтавської та харківської світ. 

Живлення водоносного горизонту відбувається за рахунок інфільтрації атмосфер-
них опадів, вод поверхневого стоку і витоків з водонесучих комунікацій. Потужність 
водоносної товщі коливається від 2-5 до 40 м. Горизонт безнапірний, але в місцях роз-
витку горизонтів строкатих або бурих глин та водотривких делювіальних і техногенних 
відкладів він має місцевий невеликий  напір (від 0,5 до 3-6 м).

За матеріалами вишукувань, проведених до початку будівництва, сталий рівень 
підземних вод на ділянці стадіону та території перед ним зафіксовано на відмітках 
121,7-126,9 м (глибинах 1,7-7,7 м). Дзеркало води має ухил в напрямку річки Либідь, де 
відбувається розвантаження водоносного горизонту.

Потужність водоносного горизонту визначена по пробурених свердловинах. За 
покрівлю водоносного горизонту брався рівень грунтових вод, підошвою горизонту є  
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поверхня наглинку і мергельної глини київського ярусу палеогену. Максимальні значен-
ня коефіцієнтів водопровідності в межах території моделювання приурочені до  східної 
частини  ( район ”Косого капоніру” )  і західної частини, прилеглої до театру Оперети.

Величина водопровідності відкладів об’єднаного водоносного горизонту змінюється 
від 15 до 170 м2/добу, складаючи в середньому 50-60 м2/добу ( рис. 1 ). При цьому 
коефіцієнти фільтрації за даними польових дослідних робіт коливаються від 3 до 8 м/
добу, середні значення - 3,8 м/добу. У розрізі модельована область відображає систему, 
що складається з одного водоносного горизонту. 

 Рис. 1. Карта апроксимованих значень коефіцієнта водопровідності

Територія моделювання площею 136,6 га ( 870 х 1570 м ) покрита розрахунковою 
сіткою із  змінним кроком по координатних осях  Х і Y. Розмірність сітки 29 х 41 вузлів (за-
гальна кількість блоків в моделі 1189). Розбивка області фільтрації виконувалася таким 
чином, щоб похибка апроксимації рівнів водоносного горизонту в блоках перехідних 
зон моделі була не більше 5 %, тобто співвідношення кроків по простору витримувалось 
як 1 до 1,5.

Північна границя моделі проходить по тальвегу балки Кловського спуску, який 
в районі стадіону з’єднується з долиною р. Либідь, південна – по границі вододілу на 
Черепановій горі, східна -  по високим відміткам вододілу в районі «Косого капоніру» і 
західна  -  по р. Либідь.

Граничні умови для моделі задавалися таким чином:
 східна межа моделі ( район ”Косого капоніру” ) - гранична умова І роду ( Н = const ); • 
 інфільтраційне живлення за рахунок атмосферних опадів формує   в цьому районі • 
на незабудованій території рівні води в неоген-четвертинних відкладах на відмітках 
130 - 131 м.  Інфільтраційне  живлення  забезпечене в середньобагаторічному розрізі 
і зафіксоване в рівневому режимі водоносного горизонту;
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 західна границя моделі проведена по р. Либідь. Ріка прорізає всю товщу полтавсько-• 
харківських відкладів і є для цього водоносного горизонту досконалою, тому у блоках 
розташування ріки задана гранична умова І роду  ( Н = const );
 на північній і південній рамках моделі задавалися граничні умова І роду ( Н = const), • 
що означає підтримку на цих границях рівневого режиму водоносного горизонту, 
зафіксованого на момент  вишукувань;
 втрати з комунікацій враховані в сучасних рівнях грунтових вод на території на захід • 
від чаші стадіону НСК «Олімпійський», що обумовлено відсутністю інфільтраційного 
живлення  за рахунок великих площ заасфальтованої поверхні на цій території;
 дренажні колектори при моделюванні задавалися як граничні умови ІІІ роду • 
(Q = f(H)).
Фільтрація підземних вод в одношаровому водоносному горизонті описувалася на-

ступним диференціальним рівнянням [ 3 ]:

( 1 )

У цьому рівнянні позначено:
h – шукані рівні у водоносному горизонті, м;
Т(х, у) – водопровідність водоносного горизонту залежна від  координат і обводненої 

потужності порід,   м2/добу;
W

в
 – природна інфільтрація, втрати з комунікацій на рівень водоносного горизонту,   

м3/добу. При моделюванні приймалась рівною нулю (див. вище);

                             - розвантаження в дренажні колектори, м3/добу ;

F
к
 – площа дренажного колектора в блоці моделі, м2;

k
0
,  m

0
 – коефіцієнт фільтрації і потужність слабопроникнених відкладів під дном               

дренажних колекторів, м/добу, м;
Н

к
 – відмітки рівнів води в колекторній мережі, м;

h
г
 – поточне значення рівня води у водоносному горизонті на розрахунковий момент 

часу, м;
μ – гравітаційна водовіддача порід водоносного горизонту, долі одиниці.
Для розв’язання диференціального рівняння (1) використано чисельний метод 

скінченних різниць. Скінченно-різницева апроксимація вихідного диференціального 
рівняння у вузлі ( i,j ) має вигляд [ 3 ]:     

  
( 2 )

де TPV, TNV – фільтраційні водопровідності у відповідних вузлових точках моделі во-
доносного горизонту;

QV –  природна  і  техногенна  інфільтрація  на  рівень  водоносного  горизонту ( в даній 
задачі дорівнює  нулю);

Δx, Δy, Δt - кроки розбивки моделі по простору і часу;
р, р+1 – попередня і подальша  ітерація;
t+1 – останній крок рішення, на який беруться обчислені значення  рівнів в  

горизонті.
Решта позначень ті ж, що і в рівнянні (1).        
Первинні значення  гідрогеологічних параметрів апроксимувались в кожен блок 

моделі відповідно до складеної карти водопровідності (див. рис.1). Рішення задачі 
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починається з обчислення фільтраційної водопровідності відповідно до введених 
вихідних значень водопровідності водоносного горизонту і розмірів блоків сітки роз-
бивки.

При стаціонарній постановці задачі розв’язується те ж рівняння (1) ,  але з рівністю 
нулю правої частини, тобто рівністю нулю ємкісної складової. При реалізації скінченно-
різницевого рівняння в цьому випадку використовувався метод покомпонентної 
верхньої релаксації. Фільтраційний опір і фільтраційна провідність  під дном дренаж-
них колекторів визначалась за формулами [ 3 ]        

( 3 )

де  k
0
, m

0
 – коефіцієнт фільтрації і потужність шару грунта, де закладені дренажні 

споруди;
F – площа дрени в блоці моделі;
Т – водопровідність водоносного горизонту у відповідному блоці моделі; 
N – довжина дренажного колектора в блоці;
L – найкоротша відстань від вузлової точки моделі до дренажного колектора;
ΔL    - еквівалентний гідравлічний опір дренажу.
Приток води в дренажні колектори розраховується на основі залежності [ 3 ]

(4 )

де  HR
i,j

 – відмітка рівня води в дренажній системі у відповідній вузловій точці 
моделі;

h
i,j

p+1 – поточний рівень води на часовий крок р+1 або на кінець вирішення стаціонарної 
задачі.

Після   розроблення   гідродинамічної   моделі вирішувались  обернені  задачі  для  от-
римання функціональної відповідності моделі існуючому стану гідрогеологічних умов 
території.

Методика вирішення обернених задач полягала в побудові варіаційного функціонала 
і його мінімізації від варіанту до варіанту. Підставою для оптимізації модельного і на-
турного  рівнів грунтових вод служить мінімізація функціонала нев'язок 

( 5 )

де   i = 1, 2, 3..., n  – кількість спостережних свердловин, пробурених при вишукуван-
нях на території НСК «Олімпійський»;

Н
н
 – заміряні по свердловинах натурні рівні грунтових вод ( абсолютні  відмітки ), м;

Н
м

 – отримані в процесі  рішення  оберненої  задачі  відмітки  рівня  грунтових вод на 
моделі.

При цьому було вирішено дві групи обернених задач.
Перша група обернених задач уточнювала положення дзеркала грунтових вод на 

східній границі області фільтрації (район «Косого капоніра»). 
Друга група обернених задач, на додаток до першої, призначалася для оцінки витрат-

них характеристик існуючої дренажної системи НСК «Олімпійський». Дренажні спору-
ди поля стадіону складаються з кільцевої системи навколо бігових доріжок і пластового 
дренажу, що укладений під полем стадіону. Скидання дренажних вод здійснюється са-
мопливом у колектор зливової каналізації. 

Водопритоки  за даними модельних опрацювань складають 415 м3/доб води, 
що поступає з водоносного горизонту в дренажні споруди і  скидається в зливову 
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каналізацію. Позитивні складові балансу ( +209 м3/доб ) – це «проскакування» потоку 
під дренажем, оскільки дренаж в гідродинамічному сенсі не є досконалим. Сумарний 
водоприток до чаші стадіону з об’єднаного водоносного  горизонту складає 624 м3/доб. 

Метою вирішення прогнозних задач було визначення ступеня впливу споруд, що ре-
конструюються,  будуються, а також існуючих в даний час на гідрогеологічну обстанов-
ку в районі НСК «Олімпійський», обгрунтування типу і параметрів дренажних пристроїв 
для подальшого їх проектування.

В результаті вирішення прогнозних задач визначено, що підйом рівня грунтових 
вод при побудові всіх пальових фундаментів буде складати 0,1 – 0,3 м, а також оцінено 
вплив підняття рівня води на східній границі моделі на 1 – 1,5 м на водоприток у чашу 
стадіону. 

За результатами моделювання доведена необхідність будівництва кільцевої дренажної 
системи для зниження рівня грунтових вод в межах ігрового поля НСК «Олімпійський», 
а також лінійного дренажу перед підтрибунними приміщеннями. Загальні притоки в 
дренажну систему з урахуванням атмосферних опадів і  поливних вод на полі стадіону 
будуть складати 990 м3/добу ( рис. 2 ).

 

Рис. 2. Карта гідроізогіпс за результатами розв’язання прогнозних задач

Кільцевий дренаж чаші стадіону було закладено на відмітках 126,30-125,63 м. Гли-
бина влаштування кільцевого дренажу прийнята такою, щоб рівень ґрунтової води в 
чаші стадіону після завершення реконструкції НСК «Олімпійський» не перевищував 
відмітки, на яких він знаходився до початку робіт.

Лінійний дренаж перед підтрибунними приміщеннями було запроектовано ( на 
відмітках 123,70-123,30 м) для того, щоб рівень ґрунтових вод в підземної частині VIP-
зони не піднявся вище відмітки 124,00 м. Він виконує функцію додаткового захисту 
підземних приміщень з відміткою підлоги 124,00 м від підтоплення у випадку ненадійної 
роботи гідроізоляції.
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Вода від кільцевого й лінійного дренажів самопливом відводиться у Прозорівський 
колектор. Для запобігання потрапляння сторонніх предметів з Прозорівського колекто-
ра в лінійний дренаж при швидкому підйомі рівня води, що проходить по колектору під 
час сильних злив, на виході зі скидного трубопроводу від лінійного дренажу в оглядово-
му колодязі  передбачено зворотний клапан.

Задача системи водозниження полягає в забезпеченні зниження рівня ґрунтових 
вод і підтримці зниженого рівня на весь період будівництва підземних споруд і 
дренажів. Необхідна величина зниження рівня ґрунтових вод визначена по заглиблен-
ню котлованів та дренажів нижче рівня ґрунтових вод і складає:
- в котловані під VIP-зону та при будівництві вздовж лінійного дренажу – 4,30 м (126,00 

- 121,70 м);
- в котловані під Італійський дворик – 5,20 м (126,90 - 121,70 м);
- в котловані під паркінг – 5,70 м (126,80 - 121,10 м);
-    при будівництві кільцевого дренажу на футбольному полі  –  1,73м (126,83 - 125,10 м).

Для вирішення проблем зниження рівнів ґрунтових вод при будівельному 
водозниженні були вирішені прогнозні задачі на основі математичної гідродинамічної 
моделі для VIP-зони, паркінгу і прилеглих територій за різних умов режиму ґрунтових 
вод, а також щодо зниження рівня ґрунтових вод на футбольному полі стадіону під час 
будівництва. Прогнозні задачі  для будівельного водозниження в котловані паркінга  
передбачають відсутність дренажів  футбольного поля, а також наявність котлованів 
під VIP-зону, Італійський дворик з урахуванням їх підземної частини з відмітками зни-
женого рівня води 121,6 м-120,60 м. Додатково до цих умов  була розглянута прогнозна 
задача, яка включала роботу горизонтальної дрени під VIP-зоною на відмітці 122,25-
122,45 м, а також встановлення рівня води у котлованах на відмітці 120,0 м.

В наступних прогнозних задачах вирішувались завдання:
-  зниження рівня грунтових вод на футбольному полі стадіону під час будівництва;
-  улаштування південно-східної гілки голкофільтрів, призначених для будівельного 

водозниження під час будівництва кільцевого дренажу, за умови утримання рівня 
води на відмітці 124,1 м;

-  улаштування  південно-східної гілки голкофільтрів, призначених для будівельного 
водозниження під час будівництві кільцевого дренажу, за умови утримання рівня 
води на відмітці 125,0 м;

-  улаштування  південно-східної гілки голкофільтрів при заданому рівні води на відмітці 
125,0 м з урахуванням роботи дрени під VIP-зоною на відмітці 122,3-122,7 м;

-  улаштування  південно-східної гілки голкофільтрів при заданому рівні води на відмітці 
124,1м з урахуванням роботи дрени під VIP-зоною на відмітці 122,3-122,7 м;

-  робота горизонтальної дрени під VIP-зоною на відмітці 122,3-122,7 м.
Для реалізації цих задач були виконані  розрахунки водопритоків  в котловани при 

будівельному водозниженні на основі програмного забезпечення, яке було розроблено     
ДІ «УкрНДІводоканалпроект». По виконаним розрахункам і визначеним притокам води 
в котловани і траншеї були  запроектовані наступні водознижуючі системи:
-  для будівництва підземної частини VIP-зони (рис. 3), яка включає в себе кільцеву водо-

знижуючу систему із 18 свердловин і однолінійні вакуумні голкофільтрові установки в 
кількості 9 штук. Свердловини облаштовуються погружними насосами марки ЕЦВ5-
6,3-80 (продуктивність - 6,3 м3/годину, напір – 80 м, потужність електродвигуна -  2,8 
кВт).  Голкофільтри в кількості 270 шт. занурюються в попередньо пробурені свердлови-
ни діаметром 150 мм з виконанням їх обсипки на всю висоту і з підключенням їх до насо-
сних агрегатів УВВ-3А-6КМ. Загальна довжина всмоктувального колектора діаметром 
150 мм – 332 м, водоскидного трубопроводу діаметром 300 мм – 380 м з підключенням 
його в Прозорівський колектор. Система водозниження VIP-зони також забезпечує 
будівництво лінійної дрени, яка прокладається на відмітках 123,50-123,25 м;
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 - для будівництва підземної частини Італійського дворика (див. рис. 3), яка включає 
в себе 5  водознижуючих свердловин від системи VIP-зони,  які розташовані на межі 
двох котлованів, водозбірні зумпфи в кількості 8 штук, діаметром 1000 мм, глиби-
ною 9,0 м, розташовані по периметру котловану. Водозбірні зумпфи облаштовують-
ся  електронасосами типу ГНОМ-10-10 (продуктивність - 10 м3/годину, напір - 10 м, 
потужність двигуна  - 1,1 кВт);

- для захисту котловану паркінгу (рис. 4), яка включає в себе вертикальну кільцеву 
водознижуючу систему по контуру котловану та горизонтальний дренаж, який 
влаштовується під днищем в щебеневій подушці. До складу вертикальної кільцевої 
водознижуючої системи входять водознижуючі зумпфи (влаштовуються спосо-
бом буріння) діаметром 1000 мм в кількості 13 штук, облаштовані електронасоса-
ми ГНОМ–10-10 (продуктивність – 10 м3/годину, напір - 10 м, потужність двигуна  
- 1,1 кВт), а також водозбірний колектор діаметром 200 мм, довжиною 280 м. Гори-
зонтальний дренаж призначений для збору води по дну котловану і відведенню її до 
водознижуючих зумпфів. Діаметр склопластикових трубофільтрів – 100 мм (марка 
СТФ-100), загальна довжина – 690 м;

- для будівництва кільцевого дренажу, яка включає в себе вакуумні голкофільтрові 
установки в кількості 5 штук по периметру кільцевого дренажу, 2 водозбірних зумп-
фи з фільтрами СТФ-420 на ділянках з високим положенням водоупору (глини), 
всмоктувальні колектори для голкофільтрів діаметром 150 мм, водозбірний колек-
тор діаметром 100 мм, довжиною 430 м, а також водоскидний трубопровід діаметром 
150 мм і довжиною 160 м. 

Рис. 3. Водознижуюча система для VIP-зони та Італійського дворика
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Виконане моделювання гідрогеологічної ситуації на території НСК “Олімпійський” 
дозволило:

 довести і обгрунтувати необхідність будівництва кільцевого дренажу на полі стадіону, • 
а також лінійної дрени під VIP-зоною;
 визначити параметри дренажних споруд (місце закладання, тип дренажу, діаметри • 
дренажних труб, водопритоки до кожної гілки дренажних споруд, нахил дренажу 
тощо);
 встановити, що будівництво дренажних систем призведе до зниження рівнів грун-• 
тових вод і покращить гідрогеологічні умови на ділянці театру Оперети і готелю 
“Спорт”;
 для моніторингу стану рівнів підземних вод і роботи дренажної системи  запроекту-• 
вати режимну мережу спостережних свердловин;
 створити постійно-діючу математичну модель гідрогеологічних умов території НСК • 
“Олімпійський”, яка була покладена в основу для науково-технічного супроводу на 
різних стадіях реконструкції стадіону в частині оцінки ефективності роботи дренаж-
них і водознижуючих систем.
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Рис. 4. Водознижуюча система для паркінгу
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Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне, Україна

Проведена оцінка якості води р. Південний Буг за санітарно-хімічними та санітарно-
мікробіологічними показниками на прикладі Брацлавського, Сутиського та Чернятсь-
кого водосховищ гідроенергетичного призначення. 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ 
р. ЮЖНЫЙ БУГ

Яцик А.В., академик НААН Украины
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических 

проблем, г.Киев, Украина
Гопчак И.В., Басюк Т.О.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
г.Ровно, Украина

Проведена оценка качества воды р. Южный Буг по санитарно-химическим и санитарно-
микробиологическим показателям на примере Брацлавского, Сутыского и Чернятско-
го водохранилищ гидроэнергетического назначения. 

Екологічний стан поверхневих водних об’єктів і якість води в них є вирішальними 
чинниками санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарно-гігієнічна 
ситуація басейнів річок і водосховищ значною мірою формується під впливом стічних 
вод великих населених пунктів, розташованих на основних річках, а також їх прито-
ках. Істотне значення також має і зливовий стік, що поступає з території міст у водо-
токи, оскільки в більшості населених пунктів відсутня система відведення зливових 
каналізаційних стоків на очисні споруди. На сьогодні, більшість басейнів річок України 
згідно гігієнічної класифікації водних об’єктів за ступенем забруднення можна віднести 
до забруднених і дуже забруднених. [1].

Нами була проведена оцінка якості води р.Південний Буг за санітарно-хімічними та 
санітарно-мікробіологічними показниками на прикладі Брацлавського, Сутиського та 
Чернятського водосховищ гідроенергетичного призначення. 

За адміністративним розподілом України дані водосховища знаходяться в середній 
частині р.Південний Буг у межах Вінницької області, в наступних адміністративних 
районах: Сутиське водосховище (538 км від гирла річки) знаходиться у Тиврівському, 
Жмеринському і Вінницькому; Брацлавське (458 км) – Немирівському; Чернятське (346 
км) – Бершадському районах.

Оцінку якості води р.Південний Буг та ступінь забруднення водних об’єктів виз-
начено згідно чинних стандартів [2-4] починаючи з 1999 року. За вихідні дані для 
санітарно-гігієнічної оцінки якості води прийнято результати багаторічних системних 
гідроекологічних спостережень за якістю води у водосховищах, які досліджуються, ви-
конаних службами аналітичного контролю і моніторингу Міністерства екології і при-
родних ресурсів, Державного агентства водних ресурсів і Міністерства охорони здоров’я 
України, а також матеріали рекогносцирувальних досліджень УНДІВЕП [5-9]. 
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Аналізуючи результати досліджень санітарно-хімічних і санітарно-мікробіологічних 
показників вод басейну р.Південний Буг можна констатувати, що санітарний стан во-
досховищ задовільний, проте були виявлені негативні тенденції до погіршення якості 
води за показниками органічного та мікробного забруднення в порівнянні з першим 
роком досліджень і наступними роками.

За органолептичними показниками (запах, колірність, прозорість, каламутність) 
якість води Сутиського і Брацлавського водосховищ відноситься до 1-2 класу, а Чер-
нятського – до 1 класу.

Згідно гігієнічної класифікації водних об’єктів за ступенем забруднення вода у водо-
сховищах характеризується помірним ступенем забруднення. За величиною показників 
якості води поверхневих джерел водопостачання вода Брацлавського водосховища за 
санітарно-гігієнічними показниками належить  до 1-2 класу, Сутиського та Чернятсь-
кого водосховищ – до 2-3 класу. 

Мінеральний склад у трьох водосховищах та вміст в них важких металів за період 
спостереження мали постійні значення в межах їх гігієнічних нормативів.

Найкращий санітарний стан води за санітарно-хімічними та мікробіологічними по-
казниками виявлено в Брацлавському водосховищі. Проте для Брацлавського водосхо-
вища характерне погіршення основних санітарно-гігієнічних показників якості води 
в період другого року досліджень, що можливо пов’язано з непостійними скидами про-
мислових стічних вод. В цей період вміст у воді легкоокиснюваних органічних речовин 
до 1,9 рази перевищував рівні БСКп в Сутиському та Чернятському водосховищах. По-
казники мікробного забруднення (індекс ЛКП, коліфаги, Е.Сoli) в динаміці за роками 
дослідження мали тенденцію до зниження. 

Найбільш забрудненим є Сутиське водосховище. Про це свідчить динаміка зміни 
величини показників групи азоту, оскільки, їх величина є лімітуючою в оцінці забруд-
нення вод за органічним забрудненням. На третій рік досліджень концентрації азоту, 
аміаку та нітритів збільшились у 2,2-3,0 рази, а рівень розчинного кисню був нижчий 
за гігієнічний норматив на 10%. Це свідчить про надходження у Сутиське водосховище 
свіжого органічного забруднення, яке може викликати гальмування процесів самоочи-
щення води. Зростання з роками рівня мікробного забруднення за показниками: індекс 
ЛКП, E.Coli та коліфаги (перевищення гігієнічного нормативу до 1,5 рази) говорить про 
значне фекальне забруднення, що підтверджується вмістом показників органічного за-
бруднення.  

Якість води в Чернятському водосховищі займає проміжне положення відносно 
двох попередніх водосховищ. Хоча воно розташовано нижче за течією ріки, проте 
його санітарний стан виявився кращим, ніж Сутиського водосховища. Показниками, 
які свідчать про збільшення органічного та мікробного забруднення водосховища є: 
концентрація нітратів (підвищення  до 1,8 разів), рівні коліфагів (підвищення до 5 разів) 
та Е.Coli (підвищення до 10 разів). 

Загальним для усіх водосховищ є періодичне забруднення води таким специфічним 
токсичним забруднювачем, як феноли. У Брацлавському водосховищі вони 
реєструвались на рівні 5 ГДК, Сутиському – 4 ГДК та Чернятському – 2 ГДК. Крім того, 
у воді Сутиського водосховища був виявлений формальдегід, вміст якого становив 2 
ГДК. У зв’язку з цим необхідно виявити джерела забруднення водосховищ фенолами і 
формальдегідом та провести природоохоронні заходи щодо поліпшення якості води в 
усіх водосховищах.

Таким чином, за санітарно-хімічними показниками якості поверхневих джерел во-
допостачання воду Сутьського водосховища можна віднести до 2 класу, Брацлавського 
та Чернятського – до 1-2 класу. За мікробіологічними показниками вода Брацлавського 
водосховища відповідає 2 класу, а Сутиського та Чернятського – 2-3 класу. 

Змінити ситуацію можливо лише при виконанні в повному об’ємі заходів, заплано-
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ваних державними і регіональними програмами охорони водних ресурсів і розвитку во-
дного господарства, тоді як сьогодні будівництво об’єктів каналізації і водопостачання, 
передбачених цими програмами, в результаті недостатнього фінансування практично 
не проводиться.
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РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ 
ВОДОСХОВИЩАМИ МАЛИХ ГЕС НА р. ПІВДЕННИЙ БУГ 
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Здійснено математичне моделювання підтоплення територій водосховищами за умо-
ви підвищення нормального підпірного рівня (НПР) до проектного рівня (ППР) води.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДТОПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
ВОДОХРАНИЛИЩАМИ МАЛЫХ ГЭС НА р. ЮЖНЫЙ БУГ 

В СЛУЧАЕ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ
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Басюк Т.О.
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 

г.Ровно, Украина

Проведено математическое моделирование подтопления территорий водохранили-
щами при условии повышения нормального подпорного уровня (НПУ) до проектного 
уровня (ППУ) вод.

Паливно-енергетичний комплекс відіграє значну роль в розвитку держави. Проблема 
заміни традиційних енергоносіїв (вугілля, газ, нафта, уран) нетрадиційними та понов-
лювальними джерелами енергії відродила інтерес в багатьох країн до гідроенергетики, 
зокрема до малої гідроенергетики. Однак, мала енергетика України, маючи незначну пи-
тому вагу (близько 2%) у загальному енергобалансі, не може істотно впливати на умови 
енергозбереження країни [1]. Значний резерв для підвищення встановленої потужності 
малих гідроелектростанцій полягає модернізації енергетичного та механічного облад-
нання гідроелектростанцій, які тривалий час експлуатуються або зміні рівневого ре-
жиму водосховищ. Проте, будь-які дії щодо зміни рівневого режиму призводять проце-
су затоплення та підтоплення прибережних територій [2, 3]. 

Нами було здійснено математичне моделювання підтоплення територій водосхови-
щами за умови підвищення нормального підпірного рівня (НПР) до проектного рівня 
(ППР) води.

Об’єктом досліджень вибрано репрезентативні зони впливу Сутиського, Брацлавсь-
кого та Чернятського водосховищ, які знаходяться в середній частині р.Південний Буг 
у Вінницькій області, на режим рівня ґрунтових вод.

Для визначення площі підтоплення території здійснено гідроморфологічне та 
геодинамічне районування акваторій водосховища (поділ на зони), а також вибрано 
репрезентативні ділянки переробки берегів: нижня пригреблева, середня проміжна, 
верхня вклинювання підпору, та річкова на ділянці впливу попусків на ГЕС. У межах 
кожної із ділянок були вибрані репрезентативні створи. За результатами досліджень 
побудовано поперечні профілі та картосхеми репрезентативних ділянок водосховищ. 
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Прийнята величина додаткового підпору водосховищ становить Н=1,0 м, що практич-
но співпадає з величиною повеневого середньобагаторічного підйому рівнів ґрунтових 
вод у даних водосховищах. Цим самим вплив додаткового підйому рівнів поверхневих і 
ґрунтових вод практично співпадає з зонами прояву їх природних тимчасових режим-
них коливань, що суттєво зменшує екологічний вплив нової структури водосховищ на 
еколого-геологічний стан прибережного породного масиву.

Зважаючи на обмеженість і регіональний характер (масштаб 1: 200000) даних 
про природні умови на об’єктах підтоплення (зонах впливу даних водосховищ на р. 
Південний Буг) доцільно в теоретичному аналізі спиратися на одновимірну нелінійну 
модель неусталеної фільтрації в гідравлічному наближенні, але з урахуванням 
гідравлічної недосконалості границь областей руху [4]. 

Аналіз результатів чисельного моделювання глибин РГВ здійснено із застосуванням 
різних критеріїв екологічної оцінки водно-фізичного стану територій [5, 6]. Теперішні й 
прогнозовані площі підтоплення обчислено для чотирьох граничних глибин залягання 
рівня грунтових вод (РГВ), а саме 1,0 м для вологолюбних культурних рослин; 1,5 м – для 
сільськогосподарських рослин; 2,0 м – у межах сільських населених пунктів; 2,5 м – для 
міських територій. У розрахунках було використано довжини зон підтоплення у кож-
ному з розрізів до та після зміни рівня води в усіх трьох водосховищах, а також відстані 
згадуваних розрізів до греблі. Таким чином повна довжина області моделювання на Су-
тиському водосховищі становить 28,2 км, на Брацлавському – 9,17 км, на Чернятсько-
му – 9,5 км. 

Основним результатом моделювання підтоплення території слід вважати дані про 
збільшення загальної площі підтоплення внаслідок збільшення рівня води у водосхо-
вищах, що наведено для кожного берега, та для обох берегів разом. Також обчислено 
середні показники збільшення довжини зони підтоплення (у напрямку «x», тобто пер-
пендикулярно до берегової лінії) внаслідок зміни рівневого режиму водосховища для 
кожного берегу окремо [7]. 

Результати математичного моделювання показали, що підвищення рівня води в Су-
тиському, Брацлавському та Чернятському водосховищах на 1,0 м на ділянках з кру-
тими берегами не призведе до відчутного впливу на режим ґрунтових вод в берегах 
водосховища, а його вплив може бути відчутний на відстані до 100 м від берегів водо-
сховищ.

На заплавних ділянках територій цей вплив більш помітний і розповсюджується на 
300-400 м, причому в цьому випадку картина впливу на глибину ґрунтових вод більш 
строката, що обумовлено близьким заляганням РГВ та мікронерівностями територій, 
де підвищені ділянки межують з пониженими

При підйомі рівня води в водосховищах частина заплавних земель перейде з категорії 
підтоплених в категорію затоплених.

В населених пунктах, які розташовані на низьких берегах з підвищеною здатністю 
до прояву процесів підтоплення потрібно облаштувати свердловини для спостережен-
ня за рівнями ґрунтових вод. Для вирішення інженерних питань, пов’язаних із захи-
стом окремих споруд або територій від підтоплення за допомогою дренажів або захис-
них дамб, необхідні додаткові натурні дослідження, прив’язані до місця проектованих 
споруд для визначення особливостей геологічної побудови та коефіцієнтів фільтрації 
ґрунту. 

При НПР ступінь підтоплення ділянок вздовж водосховищ, де переважно і 
спостерігається критичне підвищення РГВ, можна охарактеризувати наступними чи-
ном: 

а) для Сутиського водосховища з критичною глибиною РГВ H=1,0 м підтоплена пло-
ща дорівнює 794,12 га; при критичній глибині H=1,5 м – 848,76 га; при H=2,0 та H=2,5 
м відповідно 1316,69 га і 1477,1 га; 
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б) для Чернятського водосховища при критичній глибині H=1,0 м підтоплена площа 
становить 190,28 га; при H=1,5 м – 340,11 га; при H=2,0 м – 408,82 га; при H=2,5 м – 425 
га; 

в) для Брацлавського водосховища при H=1,0; 1,5; 2,0; 2,5 м отримані послідовно такі 
значення площ підтоплення: 212,5; 280,92; 298,41; 320,04 га.

Після підйому рівня води в водосховищах на 1,0 м прогнозується збільшення вка-
заних площ (на тих же ділянках вздовж водосховищ) для Сутиського водосховища при 
H=1,0 м до 868,37 га; при H=1,5 м до 1021,04 га, при H=2,0 і 2,5 м до 1403,24 га і 1530,20 
га відповідно; для Чернятського такі площі становитимуть 340,01; 390,09; 426,91; 
438,14 га; для Брацлавського водосховища отримані наступні площі: 286,84; 299,3; 
314,25; 328,52 га.

Таким чином, орієнтовно площі підтоплення після підйому РГВ в водосховищах на 
1,0 м (включаючи і затоплені ділянки) збільшаться: при H=1,0 м на прилеглих до Су-
тиського, Чернятського і Брацлавського водосховищ територіях на 9,3%, 78,7%, 35% 
відповідно; при H=1,5 м на 20,3%, 14,9%, 6,9%; при H=2,0 м на 6,6%, 4,4%, 5,3%; при 
H=2,5 м на 3,6%, 3,1%, 2,6%.

В цілому, виходячи із результатів розрахунків загальних площ підтоплення можна 
стверджувати, що найбільший рівень підтоплення територій слід очікувати поблизу 
Сутиського водосховища, вздовж лівого берегу Чернятського та правого берегу Брац-
лавського водосховищ. Значно менше будуть підтоплені ділянки місцевості, прилеглі 
до правого берегу Чернятського водосховища і лівого Брацлавського. Спостерігається 
закономірне зменшення ефекту внаслідок підйому рівня води на водосховищі зі 
збільшенням граничної глибини РГВ за винятком Сутиського водосховища, де у разі 
збільшення H від 1,0 м до 1,5 м зазначений вище ефект посилюється.
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 
БАСЕЙНУ р.ПІВДЕНИЙ БУГ

Яцик А.В., академік НААН України
Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,

м.Київ, Україна
Басюк Т.О.

Національний університет водного господарства та природокористування,
м. Рівне, Україна

Вивчення геохімічних характеристик, зокрема, міграційних процесів у ландшафтах, 
що функціонують в умовах посиленого антропогенного впливу, є досить актуальним. 
Ландшафтно-геохімічні дослідження важливі для вирішення сучасних геоекологічних, 
ресурсних, енергетичних та інших проблем.

ЛАНДШАФТНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
БАССЕЙНА р.ЮЖНЫЙ БУГ

Яцик А.В., академик НААН Украины
Украинский научно-исследовательский институт водохозяйственно-экологических 

проблем, г.Киев, Украина
Басюк Т.О.

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, 
г.Ровно, Украина

Изучение геохимических характеристик, в частности, миграционных процессов в 
ландшафтах, которые функционируют в условиях усиленного антропогенного влия-
ния, является достаточно актуальным. Ландшафтно-геохимические исследования 
важны для решения современных геоэкологических, ресурсных, энергетических и дру-
гих проблем.

За умов збільшення техногенного навантаження на ландшафтні комплекси досить 
актуальним є вивчення геохімічних характеристик, зокрема, міграційних процесів 
у ландшафтах, що функціонують в умовах посиленого антропогенного впливу. 
Ландшафтно-геохімічні дослідження важливі для вирішення сучасних геоекологічних, 
ресурсних, енергетичних та інших проблем. Оскільки, геохімічні особливості території 
впливають на міжгеосистемний та міжкомпонентний розподіл хімічних елементів і ре-
човин. Такі відомості дають змогу з’ясувати просторову диференціацію ландшафтно-
геохімічних систем, їх склад і фізико-хімічні властивості, характер міграційних процесів 
і геохімічних зв’язків, умови перерозподілу хімічних елементів, сполук (природних і 
техногенних), що є необхідним для визначення наявності техногенних аномалій тощо.

Об’єктом наших досліджень є територія приурочена басейну р.Південний Буг у ме-
жах Вінницької області, а саме від м.Вінниця (583,5 км від гирла) до с.Маньківка (346 
км від гирла).

Значна частина території знаходиться у межах помірно вологого високого північного 
Правобережного Лісостепу, південніше м.Ладижин його змінює високий південний 
Правобережний Лісостеп. У геоструктурному плані територію розташовано у південно-
західній частині Українського щита і частково на його схилі у бік Причорноморської 
западини, а у геоморфологічному – у межах Придніпровської височини.

Клас геохімічних ландшафтів території переважно кисло-кальцієвий. Ґрунти прак-
тично повсюдно сірі лісові та чорноземи опідзолені й глинисто-піщані. Подекуди, у 
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межах алювіальних рівнин, розповсюджено дерново-підзолисті, піщані, та глинисто-
піщанисті ґрунти; на лесових та водно-льодовикових лесових рівнинах – чорноземи 
вилужені, деренові карбонатні. На заплавних луках спостерігаються лугово-чорноземні 
ґрунти.

Ґрунти залягають на лесових породах у межах підвищених лесових та денудаційних 
рівнин і алювіальних терасах. Літологічно породи зони аерації представлено суглинка-
ми лесоподібними, пісками, суглинками, супісками. До них у межах алювіальних терас 
додаються галька та гравій. 

Природні чинники обумовлюють, що до елементів накопичення належать свинець, 
ванадій, берилій, барій, марганець; до елементів міграції – фосфор, молібден, миш’як. За 
міграційними властивостями та особливостями накопичення техногенних забруднюю-
чих речовин ґрунти у межах таких ландшафтів характеризуються низькою здатністю 
до самоочищення, тобто мають утримуючу здатність у разі зміни гідрометеорологічних 
умов та глибин рівнів ґрунтових вод. 

Домінуючим видом природокористування даної території є сільське господарство, 
тому техногенний вплив визначається переважно аграрною специфікою району. Та-
кож у межах району є значна кількість кар’єрів для видобування будівельної сировини, 
підприємств будівельної індустрії та комунального господарства.

Погіршення еколого-геохімічного стану компонентів ландшафтів відбулося після 
аварії на ЧАЕС, коли територія, що досліджується потрапила до зони південного чорно-
бильського сліду. Результати гамма-спектрометричного аналізу ґрунту показують, що 
на сьогодні середня щільнісна активність цезію-137 становить близько 0,3-0,4 Ku/км2, 
стронцію-90 – 0,1-0,12 Ku/км2. 

На більшій частині території ґрунти за рівнем сумарного показника забруднен-
ня належать до чистих; близько 20% площі займають слабко забруднені ґрунти. 
Найхарактернішім елементом-забруднювачем є цинк. 

Рослинний покрив – ряснолисті дубові та грабово-дубові ліси; остепнені луки 
й лугові степи, сільськогосподарські землі. Результати дослідження рослинності, 
як сільськогосподарських культур, так і дикоростучих видів, свідчать, що вміст 
мікрокомпонентів у золі різних біооб’єктів є невисоким, що пояснюється в основному їх 
низькою концентрацією у живильному середовищі. Елементи, коефіцієнти біологічного 
поглинання яких перевищують 1, найчастіше представлено біофільними цинком, 
міддю, іноді – свинцем і молібденом.

Донні відкладення є найстабільнішою частиною водної системи, яка чутливо реагує 
на техногенний вплив. Особливості формування аномалій визначаються комплексом 
природних і техногенних факторів – гідрометеорологічними умовами, динамікою во-
дного потоку, з одного боку, а також обсягами, періодичністю і способами надходження 
забруднюючих речовин, з іншого. Результати дослідження стану донних відкладень во-
дних об’єктів, розташованих у межах водозбірної площі р.Південний Буг свідчать про 
те, що їх рівень забруднення важкими металами є невисоким. Концентрації визначе-
них елементів, що перевищують фонові у 2 і більше разів фіксуються у поодиноких точ-
ках. Спостерігається певна тенденція до збільшення середнього вмісту мікроелементів 
у донних відкладеннях з півночі на південь.

З  огляду на те, що рівень вмісту хімічних елементів у об’єктах з різним гідродинамічним 
режимом (річки, струмки і ставки) є практично однаковим, можна зробити висновок, 
що низький рівень забруднення донних відкладень у цілому відображає незначний тех-
ногенний вплив у аспекті забруднення території важкими металами.

Води території дослідження – слаболужні та лужні. Рівень рН становить в середньо-
му 8,2 (межі коливань 7,2-8,8), розповсюдженим типом є сульфатно-гідрокарбонатний 
кальцієво-натрієво-магнієвий склад. Поряд з цим, у південно-східній частині території 
у водах приток р.Південний Буг переважають води з мінералізацією близько 0,85 г/ дм3 
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гідрокарбонатно-сульфатного складу. Серед катіонів домінують іони натрію. Вміст 
сульфат-іона у цих водах становить в середньому 300 мг/дм3, досягаючи максимуму 
(437 мг/дм3) у воді струмка Недотік. 

Очевидно, високий вміст сульфат-іона на досить великій території пояснюється при-
родними факторами, а саме його надходженням з гіпсу, що у великій кількості міститься 
у лесоподібних суглинках четвертинного віку. Близько 20 % проб поверхневих вод 
містять залізо у концентраціях на рівні і вище гранично-допустимих меж (0,3 мг/дм3). 
Значну частину цих проб відібрано за межами населених пунктів, тому підвищення 
вмісту заліза пояснюється, очевидно, природними факторами.

Поодинокий характер має виявлений у поверхневих водах району аномально висо-
кий вміст марганцю (до 3230 мкг/дм3), нікелю (до 570 мкг/дм3), літію (до 70 мкг/дм3). 
Техногенний вплив на досліджуваній території в цілому проявляється у забрудненні по-
верхневих вод амоній- і нітратами-іонами. 

Ґрунтові води, взяті з колодязів, що розташовані поза зонами впливу великих на-
селених пунктів характеризуються мінералізацією близько 0,7 мг/дм3 і сульфатно-
гідрокарбонатним натрієво-кальцієво-магнієвим складом, прийнятим за фоновий. 
Вміст нітратів у ґрунтових водах більшості досліджених водопунктів спостерігається 
на рівні граничнодопустимих концентрацій і перевищує їх. Вміст амоній-іона, що 
з’являється у підземних водах внаслідок розкладу органічних речовин і тому є прямим 
показником забруднення води, у кількості від 0,1 до 5,2 зафіксовано у 50 % досліджених 
водопунктів, подекуди досягаючи й перевищуючи гранично допустиму концентрацію 
(ГДК). Характерною рисою ґрунтових вод є підвищена загальна жорсткість – у більшості 
проб вона становила 7-10 мг-екв/дм3. 

Аналізуючи мікрокомпонентний склад ґрунтових вод можна зробити висновок, що 
рівень вмісту більшості мікроелементів є дуже низьким. Навіть максимальний вміст 
цілого ряду елементів (свинцю, олова, титана, молібдену, ванадію, міді, цинку тощо) є до-
сить далекими від значень ГДК. Таким чином, вода у переважній більшості досліджених 
побутових колодязів не відповідає вимогам гігієнічних нормативів за вмістом нітратів, 
а також амоній-іону та за загальною жорсткістю.

Тому, необхідним є формулювання ландшафтознавчо обґрунтованих пропозицій 
щодо можливостей локалізації техногенного забруднення поверхневих і ґрунтових вод, 
а також охорони та використання ландшафтів території басейну р.Південний Буг. 
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ENVIRONMENT CONTAMINATION WITH THE PHARMACEUTICALS 
AND PERSONAL CARE PRODUCTS 

Nikolenko I.V., Valkina E.M., Vernezi S.A., Yurchenko O.V.
National Academy of Environment Protection and Resort Development, Simferopol, Ukraine 

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) are common contaminants of the 
environment. Therefore the fate of micropollutants during wastewater treatment and the 
mechanisms relevant for their removal need to be learned, as well as developing of new 
standards, methods, technologies and disposal programs to prevent the harmful effects of 
PPCPs. 

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ФАРМАЦЕВТИ-
ЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ И ГИГИЕНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Николенко И.В., Валкина Е.М., Вернези С. А., Юрченко О.В.
Национальная Академия природоохранного и курортного строительства, 

Симферополь, Украина

Фармацевтические препараты и гигиенические средства (ФРГС) являются распро-
страненными загрязнителями окружающей среды. Поэтому необходимо изучать их 
поведение во время очистки сточных вод, разрабатывать механизмы для их удале-
ния, а также новые стандарты, методы, технологии и программы утилизации для 
предотвращения вредного воздействия ФРГС.

ПРОБЛЕМА ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ
 ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПРЕПАРАТАМИ І ГІГІЄНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Николенко І.В., Валкина О.М., Вєрнєзі С. А., Юрченко О.В. 
Національна Академія природоохоронного та курортного будівництва, 

Сімферополь, Україна

Фармацевтичні препарати і гігієнічні засоби (ФРГЗ) є поширеними забрудниками 
довкілля. Тому необхідно вивчати їх поведінку під час очищення стічних вод, розробля-
ти механізми для їх видалення, а також нові стандарти, методи, технології та про-
грами утилізації для запобігання шкідливому впливу ФРГЗ.

Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) include numerous classes of 
chemicals with unique physiochemical properties and biological activities. Pharmaceuticals 
include human and veterinary medicines,such as analgesics and anti-inflammatory 
drugs, antibiotics and bacteriostatics, anti-epileptics, betablockers, blood lipid regulators, 
contrast media, cytostatics, hormones (including oral contraceptives), antidepressants and 
anxiolitics,  disinfectants and antiseptics, bioactive food supplements and others. «Personal 
care products» may include cosmetics, fragrances, women’s care products, lotions, shampoos, 
soaps, toothpastes, and sunscreen.

The concern for PPCPs as toxic substances in the environment and the need to assess 
their environmental risk have greatly increased since the early nineties. Research on the 
occurrence, fate, effects, risk assessment, and management of PPCPs in the environment 
has peaked in 2000’s. 

A multitude of organic substances is used in households, including pharmaceuticals, 
personal care products, detergents and disinfectants. The average consumption of personal 
care products is about 10 kg per person per year. About 2,000 pharmaceuticals have been 
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approved for human use with hundreds more approved for veterinary use. 
After their use, most of these organic compounds enter the domestic sewage. During 

sewage treatment these substances are only partially eliminated. They are consequently 
introduced into the surface waters with the effluents and are present in the receiving waters at 
concentrations in the ng–mg/L range. PPCPs are common contaminants of the environment, 
and have been detected in surface water , groundwater, and drinking water, as well as in 
agricultural soils subject to land application of digested municipal sludge, also known as 
biosolids. Wastewater treatment plants were identified as one possible source for surface 
water contamination. Pharmaceuticals enter the wastewater via excretion of urine and feces 
containing parental drugs and their conjugates as well as other metabolites, or from disposal 
of unwanted or expired medications. Similarly, chemical constituents of personal care 
products may be directly disposed of into domestic wastewater. Removal of PPCPs during 
municipal wastewater treatment is rarely complete, thereby creating a pathway for entry of 
these compounds into aquatic environments via wastewater reclamation  and into terrestrial 
environments via land application of biosolids. For veterinary medicines, inputs from manure 
application to soils and the use of aquaculture are probably the most important exposure 
routes. Fig.1 shows most probable sources and pathways of PPCPs in the water cycle /1/.

 

Fig. 1. Sources and pathways of PPCPs in the water cycle

Because PPCPs tend to dissolve relatively easily and do not evaporate at normal 
temperatures, they often end up in soil and water bodies. A study by the U.S. Geological Survey 
found detectable quantities of PPCPs in 80 percent of a sampling of 139 susceptible streams 
in 30 states. The most common pharmaceuticals detected were steroids and nonprescription 
drugs; detergents,  pesticides, natural and synthetic hormones, and an assortment of 
antibiotics and prescription medications were also found. Detectable concentrations of 28 
pharmaceutical compounds were found in sewage treatment plant effluents, surface water, 
and sediment /2/.

Some PPCPs are broken down or processed easily by a human or animal body and/or 
degrade quickly in the environment . However, others do not break down or degrade easily. 
The likelihood or ease with which an individual substance will break down depends on its 
chemical makeup and the metabolic pathway of the compound.
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Due to the quantities and diversity of chemical compounds consumed, there is concern 
about organic micropollutants reducing the quality of the aquatic environment as well as of 
drinking water resources.

The contribution of unused medications discarded via sewerage to aquatic and terrestrial 
exposure is not understood yet, particularly that from health care facilities. Selected input 
routes of veterinary drugs (runoff from the farmyard) also have been largely ignored. Additional 
studies are needed to understand climatological influences on temporal and spatial PPCP 
exposures, particularly for aquatic and terrestrial systems receiving municipal biosolid and 
veterinary medicine runoff, and in effluent-dominated or dependent water bodies, in which 
PPCP exposures may be maximal under lowflow conditions.

It is important to develop relationships between PPCP chemical properties, environmental 
properties and fate characteristics to predict the mobility and persistence of a PPCP in a 
particular environment.

Human health risk assessment efforts are needed to fully characterize risks associated 
with such exposures /2,3/.

Pharmaceutical compounds are designed to be biologically active and therefore may have 
effects on non-target organisms even at trace concentrations extant in terrestrial and aquatic 
environments /4/. There are a lot of evidence that low levels of PPCPs effect on bacteria, fish, 
fungi, algae, plants and other living organisms.

Pharmaceutical compounds such as analgesics, antibiotics, anticonvulsives, cancer 
drugs, lipid regulators, psychiatric drugs, and even recreational drugs have been found in 
water bodies in many parts of the world, ranging from rivers to lakes, streams, and canals, as 
well as marine systems. Groundwater contamination from landfills has also been described. 
Recent studies have confirmed that various unit treatment processes used for drinking water 
production, such as activated carbon, ozonation, and membrane technologies, can greatly 
reduce the pharmaceutical load from pollutedwater,but these expensive technologies are not 
generally applied to waste water treatment.

An emerging task for municipal wastewater treatment plants would be to act as a barrier 
for micropollutants, preventing the emission of potentially harmful substances into the 
aqueous environment. Therefore the fate of micropollutants during wastewater treatment 
and the mechanisms relevant for their removal need to be understood /5/. 

In many countries environmental management and regulatory practices are not well 
developed. There are no standards, laws and regulations on PPCPs levels in the different 
objects, no sufficient disposal programs. People just don’t understand the importance and 
necessity of special disposal procedures for PPCPs. 

The debate on the importance of PPs in surface and drinking waters continues, and there 
is clearly a need for a concerted approach in order to ascertain the possible impact of PPs 
on human health and the environment, and to reduce inputs of PPs to the environment. 
However, the issue of PPCPs presents a highly visible public topic attracting significant media 
attention being intimately related to societal lifestyles and consumption patterns and to 
ageing populations demanding higher levels of medication and personal care products.

Research on PPCPs should be aimed on the following issues:
Environmental monitoring studies, developing of standards and analytical methods;• 
 The fate and transport of PPCPs in the environment, their transformation and byproducts • 
formation;
Human health risk assessment (impact of exposure to low levels of PPCPs over time, impact • 
of exposure to mixtures of chemicals);
Ecosystems risk assessment (impact on animal, fish, bacterial, fungal, and aquatic life);• 
Implications for the Water Industry;• 
Study and modeling of biodegradation and other processes and operations used for EDCs • 
and PPCPs removal; 
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Developing of methods and technologies to control and prevent the harmful effects of • 
PPCPs, including disposal programs. 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
УКРАИНЫ

Салиев Э.И. - Первый заместитель министра,
Камышникова Е.В., Куртаметова Л.Х.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, 
Симферополь, Украина

В статье освещено состояние систем водопровода и канализации за период 
2005-2009 гг., рассмотрены основные проблемы и предложены возможные варианты 
их решения.

СТАН СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ
Салієв Е.І.  - Перший заступник  міністра,

 Камишнікова Є.В., Куртаметова Л.Х.
Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, 

Сімферополь, Україна 

У статті висвітлено стан систем водопроводу і каналізації за період 2005-2009 рр., 
розглянуто основні проблеми та запропоновано можливі варіанти їх рішення.

THE CONDITION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS 
OF UKRAINE

Saliev E.I. - First deputy minister
Kamishnikova E.V, Kurtametova L.H. 

Ministry of housing and communal services of Autonomous Republic of Crimea, 
Simpheropol, Ukraine

The condition of water-supply and sewerage pipeline network during 2005-2009 and the 
major problems and its solutions are considered

Украина получила в наследство от Советского Союза достаточно развитые системы 
водоснабжения и водоотведения. Построенные в советское время инфраструктурные 
объекты отличались высокой капиталоемкостью, достаточно высокой надежностью, 
но при этом при их проектировании закладывались чрезмерно высокие нормативы 
расхода воды (экономное водопотребление не стимулировалось) и резерв мощности на 
перспективу роста водопотребления. Это приводило к чрезмерным капитальным за-
тратам, а построенные системы были избыточно энергозатратны. 

Но такое положение не сказывалось на платежах населения, поскольку все капита-
ловложения осуществлялись из бюджетных средств, а текущие издержки в значитель-
ной степени покрывались за счет повышенных тарифов для промышленных потреби-
телей. 

В состав Украины входит 24 области и Автономная Республика Крым.
Процент городского населения в Украине, охваченного услугой централизованного 

водоснабжения, достаточно высокий – 99,1%. При этом в ряде населенных пунктов су-
ществуют временные ограничения на подачу воды: 20% предприятий водоснабжения 
на протяжении последних лет подают населению воду по графикам. На территориях, 
где вода подается по графикам, проживает 4,2 млн. жителей (около 9% населения). В 
общем случае водопотребители, получающие воду по графику, не имеют возможность 
ее использовать в ночное время. 77,8% сельских населенных пунктов и 13,4% посел-
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ков городского типа не имеют централизованного водоснабжения, значительная часть 
сельских населенных пунктов использует привозную питьевую воду.

12,6% воды, подаваемой населению через систему централизованного водоснабже-
ния, не соответствует требованиям стандартов (наиболее сложная ситуация с каче-
ством питьевой воды складывается в Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской и 
Херсонской областях).

Протяженность сетей водоснабжения в 2008 году в целом по Украине составляла 182 
626,3 км, из них требуют немедленной замены – 66 462,5 км, или 36,4%. 

 

Количество водопроводных сетей, требующих замены, 2005-2009 гг.

Износ оборудования в системах централизованного водоснабжения и водоотведения 
составляет 63%. В среднем по Украине уровень потерь воды в сетях централизованно-
го водоснабжения составляет – 40,4%,  с большим разбросом по регионам – от 16% до 
82%.

Процент охвата услугами водоотведения в целом по Украине составляет 66,7%, или 
менее 50% для средних городов и свыше 75% для больших.

Компоненты всей системы, в том числе, трубы, коллекторы и очистные сооружения, 
в целом находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в существенной 
реконструкции. Большая часть очистных сооружений была построена в период с 1960 
по 1980 годов. В городах, где численность населения превышает 100 тысяч человек, 
примерно 80% собранных сточных вод подвергаются механико-биологической очист-
ке. В малых городах очищается около 45% от общего объема собранных сточных вод. 

Общая протяженность сетей водоотведения в 2008 году в целом по стране составля-
ла 50 756,5 км, из них требовало немедленной замены – 17 269,2 км, или 34%.
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Количество канализационных сетей, требующих замены, 2005-2009 гг.

На сегодняшний день все южные области Украины слабо обеспечены централизо-
ванными системами водоотведения. Так, в Николаевской области такие системы имеют 
только 36 населенных пунктов с 920, или 4% от общей численности, в Одесской - 2,7%, 
в Херсонской - 4,4%, в Запорожской - 5,6%. Стоит отметить, что централизованное во-
доотведение - это «роскошь» в городах и части поселков городского типа, в сельских на-
селенных пунктах о ее обустройства местные жители даже не мечтают.

Установленный уровень возмещения затрат на водоснабжение населением состав-
ляет 79,6%, на водоотведение – 80,9%. Тарифы на водоснабжение и водоотведение для 
коммерческих потребителей в среднем в 1,9 раза больше тарифов для населения. В 
Украине не более трети воды, реализованной потребителям, оплачивается по показа-
ниям приборов учета.

Показатели собираемости платежей за водоснабжение и водоотведение в Украине 
существенно улучшились за период 2003–2009 гг. Так, период собираемости плате-
жей сократился с 399 до 120 дней, а процент собираемости платежей возрос с 74,8 до 
92,2%.

Основные фонды водопроводно-канализационного хозяйства находятся в комму-
нальной (муниципальной) собственности. Водоснабжение потребителей обеспечивают 
в подавляющем большинстве коммунальные предприятия, которые управляют систе-
мами водоснабжения на праве хозяйственного ведения.

Проблемы водоотведения и водоснабжения по областям:
• изношенность сетей водоснабжения и водоотведения, а также необходимость ре-

конструкции очистных сооружений (Киевская, Житомирская, Николаевская, Пол-
тавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, 
Луганская, Запорожская, Закарпатская, Черниговская области, Автономная Респу-
блика Крым);

• недостаточное финансирование отрасли (Закарпатская, Ивано-Франковская, Киро-
воградская, Николаевская, Черновицкая области);
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• убыточность предприятий (Донецкая, Закарпатская, Кировоградская, Черновицкая 
области);

• дисбаланс между развитием централизованного водоснабжения и наличием цен-
трализованного водоотведения (Винницкая, Львовская области).
Крым не является исключением в сложившейся ситуации. Рассмотрим подробнее 

современное состояние систем водоснабжения и водоотведения в Автономной Респу-
блике Крым.

Территория АРК расположена на Крымском полуострове в пределах бассейнов рек 
Приазовья (74%) и Причерноморья (26%). Природные водные ресурсы Автономной Ре-
спублики Крым ограничены вследствие климатических условий и карстового характе-
ра горных районов. При среднем количестве осадков в размере 500 мм, климат автоно-
мии можно считать сухим. В Крыму насчитывается около 1657 водотоков, из которых 
только 150 имеют длину более 10 км. Самый длинный водоток – река Салгир, имеет 
протяженность 204 км.  Общая длина водотоков Крыма составляет 5996 км. Значи-
тельная часть рек в летний период пересыхает. Наличие карстовых отложений, влияю-
щих на подземные воды и источники, приводит к тому, что водные потоки пересыхают 
еще до впадения в реки или море. 

Также в регионе насчитывается 22 водохранилища, 11 из которых используются для 
хозяйственно-бытовых нужд, а так же Северо-Крымский канал.

Водоснабжение. Структура использования воды поверхностных источников в те-
чение 2005-2009 годов менялась следующим образом: 

 

Изменение структуры использования вод поверхностных источников в АРК за 2005-2009 гг.

При этом часть подземных вод в общем водозаборе постепенно снизилась. Общие 
объемы использования подземных вод за последнее пятилетие колебались в диапазоне 
70.4-87.5 м3/год и распределялись следующим образом:

 

Изменение структуры использования вод подземных источников
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Санитарно-эпидемиологическое состояние источников питьевого водоснаб-
жения. В течении последних пяти лет количество источников водоснабжения, не со-
ответствующих санитарным нормам, в целом по АРК менялось в диапазоне 6.5-8.4%. 
Данные о количестве проб воды из источников централизованного и децентрализо-
ванного водоснабжения, в которых зафиксированы превышения ПДК в течении 2005-
2009 годов приведены на рисунках:

 

В целом для всех источников централизованного водоснабжения показали превы-
шение ПДК по санитарно-химическим показателям 4.4-6.2% проб, по бактериологиче-
ским показателям 1.3-1.9% проб. Для источников децентрализованного водоснабже-
ния  показали превышение ПДК по санитарно-химическим показателям 9.1-37% проб, 
по бактериологическим показателям 16.3-53.2% проб. По радиологическим показате-
лям превышения не обнаружено.

В течении последних пяти лет охваченность услугами централизованного питьево-
го водоснабжения в городах и ПГТ составляла 100%, в сельских населенных пунктах 
уменьшилась от 92% в 2005 до 90% в 2009 году. Круглосуточное водоснабжение в на-
селенных пунктах АРК составляет около 17%.

Техническое состояние сетей водоснабжения неблагоприятное, т.к. практически 
51% трубопроводов по отношению к общей длине требует замены, в то время как на 
практике за год заменяют примерно 1% труб. Количество аварий на сетях водоснабже-
ния за 2005-2009 годы:

Пробы воды источников централизованного водоснабжения

Пробы воды из источников децентрализованного водоснабжения
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Изменение числа аварий на сетях водоснабжения за 2005-2009 годы

Водоотведение. В течении последних пяти лет показатель обеспеченности услугами 
централизованной канализаций в АРК оставался практически неизменным и составил 
для городов и ПГТ 100%, для сельских населенных пунктов 20%. Суммарный объем со-
бранных сточных вод составлял 144.6-118.5 млн.м3/год. Более 96% стоков поддается 
полному циклу биологической очистки. Процент сточных вод, проходящих доочистку, 
за пять лет возрос на 0.9%.

 
Очистка сточных вод. 

Фактически в Крыму в открытые водоемы ежегодно сбрасывается около 230,5 млн. 
м3 сточных вод, из них 106,6 млн. м3 загрязненных. Нормативную очистку на эффек-
тивно работающих очистных канализационных сооружениях прошли 123,9 млн. м3 
сточных вод, из них на сооружениях биологической очистки - 112,2 млн. м3, механи-
ческой очистки - 4,263 млн. м3, физико-химической очистки - 7,43 млн. м3. Главными 
загрязнителями, сбрасывающими стоки без очистки, являются предприятия Госком-
мунхоза (до 87,9% от общего объема сбрасываемых без очистки сточных вод)

Общая протяженность сетей канализации за пять лет возросла на 16.9 км, и в 2009 
году составила 1828 км. При этом доля главных коллекторов от общей длины составила 
29%, внутриквартальных сетей  27%, внутриплощадочных сетей 44%.

Техническое состояние канализационных сетей ухудшилось. Процент трубопрово-
дов, требующих ремонта, составило 55%, из них были заменены 0.19-0.98%.
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Количество аварий на сетях канализации за 2005-2009 годы указано на рисунке 
ниже.

 

Изменение числа аварий на сетях канализации за 2005-2009 гг.

Услуги централизованного водоснабжения и водоотведения городов Автономной Ре-
спублики Крым предоставляют 13 предприятий ВКХ, из которых 12 входят в состав 
Крымводоканала.

В 2009 году за счет собственных средств предприятий заменено 21.9 км водопрово-
дных и 1.91 км канализационных сетей на сумму 3698 и 414 тыс.грн соответственно. В 
основном выполнялись работы, связанные с предупреждением или устранением ава-
рийных ситуаций.

Неудовлетворительное состояние сооружений и сетей способствуют высокой энерго-
емкости процессов подачи воды и отведения стоков, вследствие чего тарифы на услуги 
не возмещают фактических затрат на производство.

Водоснабжение и водоотведение в АРК имеет ряд серьезных проблем, среди которых 
значительный износ инженерных коммуникаций, энергоемкое и морально устаревшее 
технологическое оборудование, высокие непроизводственные потери воды и другие.

Основными негативными тенденциями в области ВКХ остаются снижение объемов 
реализации воды и пропуска стоков, отсутствие сетей водоотведения и очистных соо-
ружений в большинстве сельских населенных пунктов, увеличение количества  ава-
рийных сетей и высокий уровень потерь воды в них.

Одним из возможных способов решения сложившейся проблемы является внедре-
ние Государственной Программы «Вода Крыма» на период 2011-2020 гг., в разработке 
которой приняли активное участие специалисты Крымского бассейнового управления 
водных ресурсов совместно с Рескомводхозом. Основной целью программы является 
удовлетворение потребностей потребителей необходимым количеством питьевой воды 
гарантированного качества в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных документов, по доступной, экономически обоснованной цене.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НОРМАТИВІВ 

ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ У ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ 
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Кравченко В.А., Кравченко О.В., Лебеда Л.В. 
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

На підставі результатів вивчення та узагальнення вимог та підходів до розроблен-
ня технологічних нормативів використання питної води підприємствами житлово-
комунального господарства в цілому, та водопровідно-каналізаційного господарства 
зокрема, підготовлені та приведені у відповідність до норм чинного законодавства та 
пріоритетів державної політики, проекти нормативних документів з питань розро-
блення та затвердження нормативів витрат питної води під час виробництва та 
надання житлово–комунальних послуг.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
НОРМАТИВОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ
Кравченко В.А., Кравченко А.В., Лебеда Л.В.

ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

На основании результатов изучения и обобщения требований и подходов к разра-
ботке технологических нормативов использования питьевой воды предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства в целом, и водопроводно-канализационного хозяй-
ства в частности, подготовлены и приведены в соответствие с нормами действую-
щего законодательства и приоритетами государственной политики,  проекты нор-
мативных документов по разработке и утверждению нормативов использования 
питьевой воды в процессе производства и предоставления жилищно-коммунальных 
услуг.

LEGAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT AND 
APPROVAL PROCESS STANDARDS OF DRINKING WATER

IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE
Kravchenko V.A., Kravchenko A.V., Lebeda L.V. 

NDKTI MG, Kiev, Ukraine

Based on the results of the study and synthesis of requirements and approaches for developing 
technology standards for the use of drinking water enterprises of housing and communal 
services in general and water supply and sanitation in particular, are prepared and presented 
in conformity with the norms of current legislation and public policy priorities, the draft 
regulations on development and approval of standards for the use of drinking water during 
the production and delivery of municipal services.

Забезпечення населення питною водою гарантованої якості та раціональне викори-
стання водних ресурсів – приорітетні завдання реформування житлово-комунального 
господарства України.
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Для успішного вирішення цих завдань необхідно розробити та реалізувати заходи, 
що забезпечать підвищення ефективності та надійності роботи систем водопостачан-
ня, удосконалення систем подачі та розподілу води, розвиток нормативно-правової 
бази та господарчого механізму водокористування, який стимулюватиме економію 
питної води.

Дефіцит питної води у багатьох випадках пов’язаний із значними обсягами її втрат та 
витоків через значну зношеність мереж та обладнання, нераціональні витрати питної 
води на технічні цілі промислових підприємств у той час, коли у багатьох випадках 
можна використовувати воду технічну, собівартість якої значно нижча.

Зараз, також,  гостро стоїть проблема раціонального використання питної води у 
житловому секторі. Витоки у житловому фонді становлять у середньому 20 – 30 % ( іноді 
сягає 50 %) від сумарного обсягу реалізованої населенню води. Ліквідація витоків, ре-
монт внутрішніх водопровідних мереж та застосування більш досконалої арматури, 
встановлення засобів обліку, зниження надлишкових напорів у споживачів дозволяє 
знизити обсяги водоспоживання у житловому фонді на 15 – 25 %.

Впровадження заходів з водозбереження дозволить ліквідувати втрати води, ско-
ротити обсяги водопостачання та та водовідведення, суттєво знизити, а у деяких 
регіонах і усунути, дефіцит води питної якості, знизити навантаження на водопровідні 
та каналізаційні станції, підвищити якість їх роботи, та, як результат, збільшити  зону 
обслуговування населення діючими системами водопостачання без їх розширення і 
нового будівництва.

Усунення втрат та витоків у житловому фонді дозволить збільшити корисну 
спроможність внутрішніх мереж водопостачання та каналізації, виключити негатив-
ний вплив витоків води на фундаменти та інші будівельні конструкції будівель та спо-
руд.

Для контролю за водоспоживанням велике значення має правильний облік води, 
який здійснюється за допомогою засобів вимірювання, що мають застосовуватися на 
всіх стадіях подачі та реалізації води.

Для скорочення та усунення  непродуктивних витрат і втрат необхідно здійснити 
аналіз їх структури, визначити величини втрат воді в системах комунального водопо-
стачання, окремо оцінити обсяги корисного водоспоживання та  визначити допустиму 
величину втрат води.

Виявлення втрат питної води та розроблення заходів щодо їх скорочення необхідно 
здійснювати на основі єдиного методичного підходу, оформленого відповідними доку-
ментами.

Такими документами на даний час є  Галузеві технологічні нормативи викори-
стання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства 
України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.02.2004 № 33 
та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 7 грудня     2004 р. за № 1557/10156 
із змінами, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008 № 189 та  
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України  13 серпня 2008 р. за № 750/15441, 
та Порядок розробки та затвердження технологічних нормативів використання питної 
води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу  України від 15.11.2004 № 205 та 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.12.2004 р. за № 1556/10115.

Зазначений документ має низку принципових недоліків:
розрахунок проводиться з прив’язкою до поняття планової подачі води без роз’яснення • 
самого поняття;
 методика не включає низки реальних складових витрат води;• 
 для компенсування відсутніх у методиці складових і приведення сумарного розрахун-• 
кового значення витрат води у відповідність до реальних даних, в методику включені 
завищені і надумані формули;
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 для проведення розрахунків передбачається збір великої кількості фактичних да-• 
них, які зберігаються різними службами водоканалу, а в деяких випадках необхідно 
отримання довідок інших організацій. Крім того, окремі складові визначаються на 
основі досить складних розрахунків;
Таким чином, чинна методика не забезпечує двох основних завдань: • 
 розраховане за методикою значення у більшості випадків суттєво відрізняється від • 
реального;
 механізм зацікавлення підприємств у скороченні рівня витрат, передбачений у • 
методиці, не працює.
Досвід розрахунків технологічних нормативів використання питної води на 

підприємствах, які здійснюють послуги з централізованого водопостачання та/або 
водовідведення, згідно із чинними нормативами свідчить про недосконалість останніх 
та їх невідповідність сучасним концепціям реформування та розвитку житлово-
комунального господарства. У сучасних умовах методика розрахунку технологічних 
нормативів використання питної води у житлово-комунальному господарстві повинна 
якомога точніше відображати багатофакторний процес реального водоспоживання.

Враховуючи вищевикладене, необхідний принциповий перегляд раніше застосова-
них підходів до розрахунку технологічних нормативів використання питної води на 
підприємствах.

Під час виконання науково-дослідної роботи фахівцями ДП НДКТІ МГ були проведені 
дослідження нормативно-правових та організаційних аспектів стану розроблення 
та затвердження технологічних нормативів використання питної води у житлово-
комунальному господарстві України.

На підставі узагальнення вимог та підходів до розроблення технологічних нормативів 
використання питної води підприємствами житлово-комунального господарства в 
цілому, та водопровідно-каналізаційному господарстві зокрема, розроблено проекти 
нормативно – правових актів щодо приведення у відповідність до норм чинного законо-
давства та пріоритетів державної політики у цій сфері питань встановлення нормативів 
витрат питної води під час виробництва та надання житлово – комунальних послуг, а 
саме: 

 проект Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів викори-• 
стання питної води підприємствами, які здійснюють послуги з централізованого во-
допостачання та/або водовідведення;
 проект Методичних рекомендацій щодо розрахунку технологічних витрат питної • 
води підприємствами, які здійснюють послуги з централізованого водопостачання 
та/або водовідведення; 
 проект Методичних рекомендацій щодо розрахунку втрат і неврахованих витрат • 
підприємствами, які здійснюють послуги з централізованого водопостачання. 
Запровадження отриманих наукових результатів у практичну діяльність підприємств, 

які здійснюють послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, 
сприятиме створенню прозорого нормування витрат на виробництво послуг з водо-
постачання та водовідведення, підвищенню ефективності господарської діяльності 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, захисту прав споживачів, 
забезпеченню балансу інтересів суб’єктів господарської діяльності та суспільства за-
галом.
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Салиев Э.И. - Первый заместитель министра,

Чумичкина Т.Ю.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым, 

Симферополь, Украина

Рассмотрена сложившаяся в последние годы макроэкономическая ситуация в Украи-
не, в частности, в Автономной Республике Крым. Проанализировано современное со-
стояние жилищно-коммунального хозяйства.  

МАКРОЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ
Салієв Е.І. - Перший заступник  міністра,

Чумічкіна Т.Ю.
Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,

Сімферополь, Україна

Розглянута макроекономічна ситуація, яка склалась в останні роки в Україні,зокрема, 
в Автономній Республіці Крим. Проаналізовано сучасний стан житлово-комунального 
господарства.  

После провозглашения независимости в августе 1991 года, кроме проблем перехо-
да от плановой экономики, неразрывно связанной с экономической системой бывшего 
Советского Союза, к рыночной экономике, Украине на протяжение первых лет прихо-
дилось решать и проблемы, связанные с формированием структуры нового государ-
ства и, следовательно, почти заново выстраивать всю иерархию государственных ин-
ститутов. Поэтому эти годы были чрезвычайно трудными как в экономическом, так и в 
социальном плане.

В среднем до 1996 года Валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшался более чем 
на 10 % ежегодно. В то же время, потребительские цены в среднем росли более чем на 
500% в год.

В 1997 году ситуация несколько стабилизировалась, так как падение ВВП произо-
шло лишь на 3%, а потребительские цены выросли на 16%.Процентные ставки по бан-
ковским кредитам сохранялись на высоком уровне - 40 % годовых и более.
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Уровень реальной заработной платы к тому времени снизился приблизительно до 
уровня 1990 года; а бедность стала широко распространенным явлением. Оценивая 
прожиточный минимум в 95 гривен (около 50 USD), Федерация профсоюзов Украины 
провела исследование, согласно результатам которого примерно 75 % населения про-
живало за чертой бедности.

В начале 1998 года, впервые со времени обретения независимости, наблюдался не-
который экономический рост, в основном за счет увеличения объема производства 
в таких отраслях как, строительство и сельское хозяйство. На общегосударственном 
уровне эта относительная стабилизация экономической ситуации в Украине была до-
стигнута благодаря проводимой руководством страны жесткой денежно-кредитной 
политике. Также удалось в какой-то мере сбалансировать огромный дефицит государ-
ственного бюджета. Дефицит, составлявший 10 % ВВП в 1994 году, снизился до 6 % в 
1996 году.

Однако это улучшение сопровождалось большими текущими задолженностями по 
различным выплатам и широким развитием бартерных сделок и других форм неде-
нежных расчетов. В государственном секторе такая тенденция проявилась при выпла-
те заработной платы и пенсий, в энергетике при расчетах за газ, электроэнергию, и 
коммунальные услуги.  Вследствие этого среди частных предприятий и населения ха-
рактерными явлениями стали уклонение от уплаты налогов и неуплата коммунальных 
платежей.

Например, в 1997 году сумма задолженностей по заработной плате и пенсиям была 
эквивалентна 7 % ВВП, оплата выставленных счетов по бартеру составляла 50 % и бо-
лее от оборота капитала для большинства водоканалов Крыма.

Важным дополнительным фактором стабилизации в 1997 году была аналогичная 
стабилизация российской экономики. Тем не менее, экономический кризис в России и 
произошедшая в августе 1998 года девальвация рубля не могли не поставить под угрозу 
едва наметившуюся экономическую стабилизацию, достигнутую в Украине. Следстви-
ем чего явились девальвация украинской гривны в сентябре 1998 года, увеличение 
процентных ставок по банковским кредитам.

Для выхода из кризиса в Украине  была разработана программа предусматриваю-
щая проведение широкого спектра мероприятий по контролю доходно-расходных ста-
тей бюджета, наиболее важными из которых являлись значительное снижение налогов 
на заработную плату, реформа государственного управления и программы по сокраще-
нию субсидий. Другими приоритетными направлениями были улучшение собираемо-
сти налогов и ведение жесткого контроля расходной части бюджета. Далее программа 
предполагала различные структурные преобразования, особенно укрепление финан-
совых институтов, а также продолжение начатых преобразований в вопросах прива-
тизации, сокращение вмешательства государства в экономику и административную 
реорганизацию. Этапрограмма сопрягалась с программами финансирования Украи-
ны МВФ, Всемирным банком, а также ЕБРР, которые сосредотачивали свое внимание 
на развитии частного сектора экономики Украины. 

В результате, украинская экономика,  в 1998 году удержалась на уровне 1997 года, 
а в 1999 году произошел небольшой рост ВВП, равный 1 %.  Начиная с 2000 года отме-
чаетсярост темпа экономического производства, который в 2008 году составил 71,7%  
к  ВВП 2000 года.
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Следует отметить, что вышеописанные структурные проблемы отразились на госу-
дарственном бюджете, что привело, например, к резкому сокращению государственных 
и других инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль и субсидирования  жилищно-
коммунальных услуг.

            Ниже приводится  информация  главного управления статистики в Автономной 
Республике Крым об объемах общих инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль в 
действующих ценах соответствующих лет.
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1. Коммунальное строительство. За 1992-2000г.г. в соответствии с Классификатором от-
раслей народного хозяйства (ОКОНХ).

2. Сбор, очистка и распределение воды, санитарные услуги, уборка мусора и уничтожение 
отходов (в т.ч. сбор и обработка сточных вод). За 2001-2010г.г. в соответствии с Классифика-
тором видов экономической деятельности (ДК 009:2005).

Одним из основных, жизнеобеспечивающих, направлений коммунальной отрасли 
является обеспечение населения и других потребителей услугами по водоснабжению и 
водоотведению.  
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Но из-за значительного сокращения инвестирования системы водоснабжения и 
водоотведения находятся в плачевном состоянии. Основная проблема – износ сетей и 
сооружений систем водоснабжения и водоотведения, что приводит к частым авариям 
и, соответственно, увеличению энергоемкости процессов подачи воды и отвода стоков, 
себестоимости, тарифа и уменьшению платежеспособности потребителей. Такое со-
стояние систем водоснабжениязатрудняет подачу воды необходимого качества из-за 
повторного загрязнения.

В целом по Украине сложилась следующая ситуация: в процентах от общей продол-
жительности распределительных сетей замены требовали: в 2005 – 31,7%, в 2009 – 34% 
труб, из которых на протяжении соответствующих годов было заменено 1,8% и 2,4%.   

 

Ввиду создавшейся ситуации предприятия отрасли вынуждены тратить собствен-
ные средства на бесконечные ремонтно-восстановительные работы и реконструкцию 
систем и сооружений, что усугубляет, и без того сложную, экономическую ситуацию и 
не позволяет в полной мере проводить необходимые профилактические работы. Такое 
положение дел приводит к дальнейшему износу и старению основных средств пред-
приятий, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению.

В последние годы только в двух областях Украины - Харьковской и Полтавской, а 
также в городе Киеве подача воды осуществляется круглосуточно. В АРК, Донецкой, 
Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской существу-
ют районы, где отсутствует централизованное водоснабжение, и вода доставляется ав-
тоцистернами. В ряде населенных пунктов вода подается по графику, причины этого: 

•недостаток воды;
•плохое состояние сетей;
•отсутствие технической возможности подачи воды.
Нормализация графика подачи воды решит социальные проблемы: улучшит 

санитарно-эпидемиологическую ситуацию, экономическую ситуацию предприятий 
отрасли, а также будет способствовать более рациональному использованию и умень-
шению интенсивности износа и старения сетей и сооружений. Как показано на графи-
ке, приведенном ниже, большое количество воды теряется по пути от очистных стан-
ций до потребителя.
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Приведенные потери относительно количества поднятой воды составляют около 
30%.

Из-за тяжелого экономического положения в Украине значительно снизилось ко-
личество предприятий, потребляющих воду, и, как следствие, снизилась нагрузка на 
систему водоотведения. Ниже приведен график производственных показателей водо-
отведения в целом по Украине, из которого видно, что на 438м3 снизилось количество 
сточных вод, поступающих на КОС.

 

Вследствие того, что срок эксплуатации большинства сетей водоотведения за-
кончился, появились такие проблемы как: инфильтрация (пропуск грунтовых вод в 
сеть),эксфильтрация (пропуск сточных вод в грунт), образование засоров. Ненадежный 
отвод сточных вод может привести к таким последствиям как: затопления, переливы, 
загрязнение почвы, создание антисанитарной обстановки. 70% напорных коллекто-
ров находятся в плохом и очень плохом состоянии. Эта ситуация осложняется еще и 
тем, что некоторые напорные коллекторы состоят только из одной линии, не имея ре-
зервной. Необходимы срочные меры по замене и ремонту сетей водоотведения, так как 
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около половины в скором времени просто выйдут из строя, что приведет к экологиче-
ской катастрофе.

Необходимо усовершенствование технологий систем водоснабжения и водоотведе-
ния, так как оборудование устарело и не соответствует современным стандартам. Воз-
никает необходимость согласования с другими организациями форматов файлов хра-
нения документации, создания базы данных и систематизации информации. Все это 
требует:наличия навыков работы с новым оборудованием у работников, затрат време-
ни и денег, но значительно упростит работу в будущем.

В 2005 году был принят закон «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 года». На его 
основе были разработаны программы относительно обеспечения населения качествен-
ной водой, технического переоснащения предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства, сокращения потерь, обновления основных фондов. Успешность выполне-
ния этого закона во многом зависит от органов местной власти и органов местного са-
моуправления.

На наш взгляд, для восстановления систем ВИВ необходимо привлечение инвести-
ций. Учитывая сложившееся экономическое состояние в стране, необходимо привле-
чение частного капитала: создание концессий, корпораций, акционерных обществ, 
аренда. Конечно же, выгоднее заключение каких-либо видов договоров с юридически-
ми, а не с физическими лицами, так как они «устойчивее» с финансовой точки зрения. 
Также эффективными, в восстановлении предприятий отрасли,являются следующие 
методы:

переход на бездотационный самоокупаемый принцип работы предприятий, оказы-• 
вающих услуги в отрасли;
разработка и внедрение эффективного механизма экономического обоснования та-• 
рифов.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДНО-

КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Салиев Э.И., Каялиева У.С.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Автономной Республики Крым, Симферополь, Украина
Сукач М.К.

Киевский Национальный университет строительства и архитектуры, Киев, Украина

Представлены концептуальные направления реформирования управления 
водопроводно-канализационным хозяйством Автономной Республики Крым, которые 
могут быть использованы органами исполнительной власти для принятия решения 
о необходимости дальнейшего проведения организационно-правового анализа сферы 
управления ЖКХ, разработки технико-экономического обоснования процесса рефор-
мирования управления и алгоритма проведения процесса реформирования.

ОСНОВНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНИМ 

ГОСПОДАРСТВОМ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
Салієв Е.І., Каялієва У.С.

Міністерство житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, 
Сімферополь, Україна 

Сукач М.К.
Київський Національний університет будівництва та архітектури, Київ, Україна

Представлені концептуальні напрями реформування управління водопровідно-
каналізаційним господарством Автономної Республіки Крим, які можуть бути 
використані органами виконавчої влади для прийняття рішення щодо необхідності  
подальшого проведення організаційно-правового аналізу сфери управління ЖКГ, роз-
робки техніко-економічного обґрунтування процесу реформування управління та ал-
горитму проведення процесу реформування.

Водопроводно-канализационное хозяйство Крыма (ВКХ), как составляющая 
жилищно-коммунального хозяйства республики, является одной из проблемных сфер 
экономики в регионе, и требует незамедлительных действий по реформированию и 
привлечению инвестиционных ресурсов для его технического переоснащения и дости-
жения финансово-экономической стабилизации.

В вопросах реформирования ВКХ значительное место  необходимо отвести преоб-
разованиям управления отрасли. 

Основные  проблемы ВКХ АР Крым и причины их возникновения
Среди острых проблем ВКХ в Автономной Республике Крым, требующих безотлага-

тельных решений, необходимо отметить следующее:
· Высокий процент износа сетей водоснабжения и водоотведения (около 40% тех-

нологического оборудования имеет полный физический износ, оборудование в систе-
мах водоснабжения морально устарело, имеет значительную энергоемкость), с вы-
соким уровнем аварийности приводит к большим потерям воды, которые в целом по 
Крыму составляют порядка 34% от общего количества воды, поданного в сеть;

· Сложное финансово-экономическое состояние большинства коммунальных 
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предприятий, обеспечивающих население жилищно-коммунальными услугами. опре-
деляет несоответствие  существующих тарифов реальной экономически обоснованной 
себестоимости услуг и низкий процент включения инвестиционной составляющей в 
утвержденные тарифы.

В условиях кризисных явлений значительно сократился объем бюджетного финанси-
рования, который частично компенсировал на безвозвратной основе потребности пред-
приятий в  инвестиционных ресурсах на модернизацию и развитие объектов ЖКХ.

Серьезной проблемой является также и сложившаяся система управления 
водопроводно-канализационным хозяйством Крыма. 

Более 200 т субъектов хозяйствования предоставляют услуги водоснабжения и водо-
отведения в АР Крым. Водопроводно-канализационное хозяйство в АР Крым представ-
лено тремя группами предприятий: республиканскими, коммунальными, а также ины-
ми предприятиями различных организационно-правовых форм (отдельных ведомств 
государственного и республиканского подчинения, предприятиями водопроводно-
канализационного хозяйства частной формы собственности и физическими лицами-
предпринимателями - СПД).

Но при этом организация управления такими предприятиями на республикан-
ском уровне несовершенна.

В сложившейся ситуации необходимы безотлагательные меры по реформированию 
водопроводно-канализационного хозяйства АР Крым, и в первую очередь совершен-
ствованию системы управления ВКХ АР Крым. 

Одним из направлений реформирования управления может быть создание 
управляющих компаний с участием представителей частного капитала, ин-
тегрированных в региональную или локальную систему управления ВКХ, вы-
бор варианта создания которых должен быть определен после проведения 
организационно-правового анализа и технико-экономического обоснования.

Основные концептуальные подходы реформирования управления ВКХ Авто-
номной Республики Крым. В изложенных ниже подходах предложены некоторые 
практические рекомендации к проведению рыночных преобразований в управлении 
ВКХ Крыма, призванные повысить надежность функционирования систем водоснаб-
жения и водоотведения, и направленные на ликвидацию аварийности и износа основ-
ных фондов, формирование режима их устойчивого и достаточного финансирования.

Как показывает предварительный анализ, а также опыт реформирования ЖКХ в 
Украине и других странах СНГ, реформирование ВКХ АР Крым возможно путем созда-
ния единой республиканской Управляющей компании водоканализационного хозяй-
ства (далее – Управляющей компании) 

Основные цели создания Управляющей компании. Основными целями создания 
Управляющей компании являются:

организация эффективного управления предприятиями ВКХ  республиканской фор-• 
мы собственности, входящего в «Крымское республиканское объединение производ-
ственных предприятий «Крымводоканал», а в последующем – и других предприятий 
ВКХ всех форм собственности территориальных громад АРК;
 выработка стратегии развития ВКХ в целях разработки, планирования, финансиро-• 
вания, строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов;
 консолидирование инвестиционных программ горводоканалов и республиканских • 
целевых программ с целью привлечения инвестиций для модернизации, внедрения 
современных технологий, снижения энергоемкости, повышения качества воды и 
предоставления услуг;
 привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в коммунальный • 
комплекс ВКХ через государственно-частное партнерство;
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внедрение современного управленческого менеджмента с использованием энер-• 
госберегающих технологий и инновационных инженерных решений, т.к. низкий 
уровень квалификации персонала и ответственности руководителей за финансово-
экономические результаты отрицательно влияет на функционирование предприя-
тий ВКХ в условиях рыночных отношений.

Основные принципы  создания Управляющей компании. Основными принципа-
ми создания Управляющей компании должны быть:

сохранение целостности республиканской структуры ВКХ;• 
 привлечение частного бизнеса к управлению и инвестированию в коммунальный • 
комплекс ВКХ при преимущественном сохранении коммунальной (республикан-
ской) доли во всей инфраструктуре ВКХ (не менее 51%);
 с учетом особенности «статуса» республиканской (коммунальной) собственности АР • 
Крым и коммунальной собственности территориальных громад, поэтапная выра-
ботка законодательно-возможных мер интегрирования предприятий ВКХ террито-
риальных громад в единую систему управления предприятиями ВКХ АР Крым.

Основные функции Управляющей компании. С учетом изложенных выше основ-
ных целей и принципов создания Управляющей компании, предлагаются следующие 
основные функции Управляющей компании:

эффективное управление ВКХ Крыма в рамках полномочий, переданных ей органом • 
управления -  Министерством ЖКХ АР Крым;
 координация участников внутри Управляющей компании, а также органами ЖКХ • 
на уровне республиканских исполнительных органов территориальных громад;
 организация финансовой поддержки;• 
 организация технической поддержки;• 
 организация внешних сервисных услуг;• 
 организация проектных работ;• 
 организация методической и юридической поддержки;• 
 организация обучения и повышения квалификации персонала;• 
 защита профессиональных интересов поставщиков воды.• 
В Управляющую  компанию возможно передать следующие сервисные работы (услу-

ги):
строительные работы в сфере водоснабжения (строительство, реконструкция,  ка-• 
питальный и текущие ремонты);
 лабораторный контроль качества воды (дополнительная передвижная лаборато-• 
рия);
 определение мест утечек воды;• 
 поверка и ремонт счетчиков;• 
 внедрение новых технологий производства питьевой воды, энергосберегающих тех-• 
нологий;
 разработка проектной и технологической документации;• 
 расчет тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения;• 
 анализ технического состояния объектов, ежегодная проверка;• 
 подготовка документов для получения правоустанавливающих документов (лицен-• 
зии, разрешения и т.д.);
 юридическое сопровождение, в том числе получение разрешительных документов;• 
 ремонт электронасосного оборудования, систем автоматики;• 
 централизованная поставка материалов, оборудования и комплектующих;• 
 предоставление в аренду машин и механизмов;• 
 обучение персонала;• 
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методическое сопровождение ведения бухгалтерского и налогового учета;• 
 оказание помощи в экономическом обосновании затрат на предоставление услуг.• 
В этот перечень можно вводить дополнительные работы, являющиеся экономиче-

ски эффективными.
Для выполнения таких работ Управляющая компания может создавать дочерние 

предприятия (проектные, строительные, иные).  Управляющая компания должна полу-
чить все лицензии и разрешения, требуемые для осуществления лицензируемых видов 
деятельности. Передача целого ряда функций в управляющую компанию будет способ-
ствовать оптимизации затрат на местах.

Организационно-правовые формы создания Управляющей компании. Созда-
ние единой Управляющей компании в ВКХ Крыма предлагается рассмотреть в двух 
основных вариантах

1-й вариант – создание Управляющей компании в виде хозяйственного «обычного» 
или коммунального (республиканского) хозяйственного объединения, созданного в 
виде корпорации, а не ассоциации (хотя официально в Уставе это не отражено), как это 
имеет место быть сегодня в существующем «Крымском республиканском объединении 
производственных предприятий «Крымводоканал».

В соответствии с нормами ст.118 Хозяйственного кодекса Украины объединением 
предприятий является хозяйственная организация, образованная в составе двух или 
более предприятий с целью координации их производственной, научной и другой дея-
тельности для решения общих экономических и социальных задач.

Хозяйственное объединение является одним из видов субъектов хозяйственного 
права, и как субъект права имеет свои экономические, организационные и юридиче-
ские признаки, которые отличают его от предпринимательства, а именно:

1. Предпринимательство консолидируется в группы – объединения на основе общих 
экономических и других интересов.

2. Это объединение производственной, коммерческой и иной деятельности членов 
объединения с централизацией управленческих, координационных функций.

3. Материальные интересы объединения, как основа, определяются в договоре или 
уставе, который заключают между собой предприятия-участники Объединения.

4. Объединение как субъект хозяйственного права имеет имущество, юридически 
обособленное от имущества членов объединения:

 основные фонды и оборотные средства, переданные ему на его баланс участниками • 
объединения; 
 имущество, приобретенное Объединением в результате хозяйственной деятельности; • 
 имущество созданных Объединением предприятий.• 
5. Имущество участников Объединения не входит в состав имущества Объедине-

ния.
6. Объединение не отвечает по обязательствам своих участников, а они не отвечают 

по обязательствам объединения.
7. Имущество, которое остается после удовлетворения требований кредиторов Объ-

единения, распределяется между его участниками.
8. Особенная правосубъектность обусловлена организационной структурой объе-

динения. Членами объединения могут быть лишь предприятия – юридические лица, 
каждое из которых при входе в Объединение сохраняет права юридического лица. Т.е., 
предприятия, как члены Объединения, остаются самостоятельными субъектами. В то 
же время объединение предприятий также является самостоятельным субъектом. С 
точки зрения правосубъектности, объединение представляет собой совокупность са-
мостоятельных субъектов права, общие имущественные права и интересы которых 
реализует объединение.
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9. Объединение создается и действует на основе договора или устава, владеет обосо-
бленным имуществом, имеет самостоятельный и общий для членов Объединения ба-
лансы, расчетный и другой счета в учреждениях банков, печать со своим названием и 
является юридическим лицом. 

10. Следовательно, хозяйственное объединение представляет собой сложную хозяй-
ственную организацию, которая создана на основе сочетания материальных интере-
сов предприятий – участников, действует на основании договора или устава и реги-
стрируется как юридическое лицо.

Участник хозяйственного объединения имеет право:
добровольно выйти из объединения на условиях и в порядке, определённых учреди-• 
тельным договором о его образовании либо уставом хозяйственного объединения;
 быть членом других объединений предприятий (кроме участников концерна);• 
 получать от хозяйственного объединения в установленном порядке информацию, • 
связанную с интересами предприятия;
 получать часть прибыли от деятельности хозяйственного объединения в соответ-• 
ствии с его уставом.
Предприятие может иметь также другие права, предусмотренные учредительным 

договором либо уставом хозяйственного объединения в соответствии с законодатель-
ством Украины.

В данном случае законодательством предусмотрена свобода волеизъявления пред-
приятий – участников объединения, которая закрепляется в уставном документе (устав 
или учредительный договор) объединения предприятий.

Управление хозяйственным объединением осуществляется высшим органом 
управления (общим собранием участников). 

Текущее управление объединением осуществляют исполнительные органы, 
предусмотренные уставом хозяйственного объединения.

Учредительными документами корпорации может быть поручено администра-
ции одного из предприятий (головного предприятия) осуществлять управление 
текущей деятельностью корпорации на условиях, предусмотренных учредитель-
ными документами, или же такое управление осуществляет отдельный аппарат, 
как это осуществляется сегодня в «Крымводоканале».

Как уже отмечалось выше, объединения предприятий могут существовать в форме 
«обычного» хозяйственного объединения и коммунального хозяйственного объедине-
ния, характеристика которых приведена ниже.

Таблица 1. Сравнительная характеристика хозяйственных объединений
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На основании приведенных выше данных видно, что если будет создано «обычное» 
хозяйственное объединение, то кроме основных его участников – производственных 
предприятий водоканала в него могут входить и любые другие предприятия всех форм 
собственности территориальных громад, а значит, и частного капитала. Но при этом 
влияние исполнительной власти Крыма на Объединение будет сведено к минимуму. 
Однако при существовании коммунального хозяйственного объединения в составе 
участников будут только коммунальные (республиканские) предприятия, а влияние 
органов власти на Объединение будет решающим. Следует отметить, что коммуналь-
ное хозяйственное объединение создается по решению Верховной Рады АР Крым (по 
согласованию с Советом Министров и Министерством ЖКХ), а обычные – по инициа-
тиве предприятий-участников объединения.

Как уже было описано выше, в соответствии с Хозяйственным кодексом Укра-
ины, наиболее целесообразной организационно-правовой формой объединения 
для республиканских предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 
может быть корпорация. Это обусловлено тем, что в корпорации имеется наиболее 
оптимальное сочетание самостоятельности предприятий – членов корпорации и деле-
гирование ими определенных функций самой корпорации.

При создании корпорации в соответствии с Законом Украины «О защите экономиче-
ской конкуренции» необходимо получать предварительное согласие Антимонопольно-
го комитета Украины на её создание, т.к., в соответствии с нормами антимонопольного 
законодательства необходимо предварительное согласование Антимонопольного ко-
митета Украины на концентрацию, т.е. получение одним предприятием контроля над 
другим предприятием через приобретение 20 или более процентов доли в уставном ка-
питале такого предприятия.

Следует отметить, что в случае принятия решения о создании Управляющей компа-
нии в виде корпорации, она может быть создана как путем реорганизации на базе су-
ществующего объединения «Крымводоканал», так и путем создания абсолютно нового 
юридического лица – корпорации предприятий ВКХ Крыма.

Создание Управляющей компании в рамках хозяйственных объединений в 
форме корпорации будет эффективно при соблюдении следующих принципов:
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 сохранение независимости поставщиков воды и их существующего организационно • 
правового статуса на всех этапах развития Корпорации;
 возможность координации деятельности поставщиков водоснабжения, в части пре-• 
доставления услуг, совместного стратегического планирования взаимодействия с 
органами власти на всех уровнях;
 независимость финансового результата деятельности Управляющей компании от • 
результатов деятельности иных поставщиков водоснабжения в районе;
 поэтапного обеспечения расширения спектра услуг до уровня комплексного пред-• 
ставления услуг с возможным привлечением сторонних организаций, которые эко-
номически нецелесообразно создавать на базе Управляющей компании;
 возможность привлечения иных источников финансирования – бюджетных, деше-• 
вых кредитов МФО, грантов и частных инвестиций.

Таблица 2. Положительные и отрицательные моменты корпорации

2-й вариант – создание Управляющей компании в виде хозяйственного общества 
(ООО или ЧАО – частное акционерное общество) со 100% коммунальной (республи-
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канской) собственностью в виде передачи в Уставный капитал права пользования 
имуществом, необходимым для функционирования Управляющей компании на сум-
му, не меньшую законодательно-обоснованной нормы для формирования уставного 
капитала избранной организационно-правовой формы или совместного с частным 
инвестором предприятия, но где доля коммунальной (республиканской) соб-
ственности будет составлять не менее 51% Уставного капитала. В обоих случаях 
предприятие создается по решению Верховной Рады АР Крым.  В случае внесения в 
Уставный капитал имущественных активов, учредителем от АР Крым согласно дей-
ствующего законодательства должен быть только Фонд имущества АР Крым.

В случае создания Управляющей компании в указанном выше виде, управление 
предприятиями ВКХ осуществляется Управляющей компанией путем концессии, арен-
ды или управления предприятиями ВКХ. При этом концессия или аренда осущест-
вляются только на конкурсной основе.

В случае концессии или аренды Управляющей компанией горводоканалов, как це-
лостных имущественных комплексов, данные предприятия должны быть преобразова-
ны из юридических лиц в структурные подразделения без права юридического лица и 
подчинены единому центру в лице Управляющей компании.

Рассмотрев законодательно-возможные варианты управления Управляющей ком-
пании предприятиями  водопроводно-канализационного хозяйства ниже приведе-
на сравнительная таблица преимуществ и недостатков различных организационно-
правовых форм привлечения инвестиций в виде концессии и аренды.

Таблица 3
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На основании приведенных данных можно определить, что концессия  - наиболее 
выгодная форма привлечения инвестиций, как для инвесторов, так и для органов мест-
ного самоуправления. 

Выводы. Исходя из изложенных выше основных концептуальных подходов к ре-
формированию управления ВКХ Крыма, следует отметить, что такое реформирование 
необходимо, оно будет способствовать повышению эффективности управления этой 
приоритетной социально значимой отраслью ЖКХ, надежности функционирования 
систем водоснабжения и водоотведения, а также привлечению к управлению и инве-
стированию частного капитала путем развития государственно-частного партнер-
ства.

Для определения предложенных направлений создания в АР Крым единой Управля-
ющей компании необходима выработка Концепции создания Управляющей компании, 
а также технико-экономического и организационно-правового обоснования целесоо-
бразности ее создания.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ – 
ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ХАРЬКОВА И ОСНОВА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Коваленко А.Н., Пилиграмм С.С., Шевченко Э.Ю.
Коммунальное предприятие канализационного хозяйства «Харьковкоммуночиствод», 

Харьков, Украина
Смирнова Г.Н. 

Харьковский государственный технический университет строительства 
и архитектуры, Харьков, Украина

Освещено значение инвестиционной политики предприятия при существующем по-
рядке формирования тарифов на услуги водоотведения. Рассмотрен опыт работы 
КП КХ «Харьковкоммуночиствод» в направлении разработки и реализации инвестици-
онных проектов в связи с необходимостью создания инвестиционной привлекатель-
ности отрасли.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА – 
ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМИ 

ВОДОВІДВЕДЕННЯ М. ХАРКОВА І ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ

Коваленко О.М., Піліграм С.С., Шевченко Е.Ю.
Комунальне підприємство каналізаційного господарства “Харківкомуночиствод”, 

Харків, Україна
Смірнова Г.М. 

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури, 
Харків, Україна

Освітлено значення інвестиційної політики підприємства при існуючому порядку 
формування тарифів на послуги водовідведення. Розглянуто досвід роботи КП КГ 
“Харківкомуночиствод” у напрямку розробки і реалізації інвестиційних проектів у 
зв’язку з необхідністю створення інвестиційної привабливості галузі.

INVESTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE IS AN INSTRUMENT TO 
PROVIDE RELIABLE OPERATION OF WASTE DISPOSAL OF KHARKIV 

CITY AND A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT
Kovalenko A.N., Piligramm S.S., Shevchenko E.Y.

Kharkivkomunochystvod Communal enterprise, Kharkiv, Ukraine
Smirnova G.N.

Kharkiv State Technical University of construction and architecture, Kharkiv, Ukraine 

There has been enlightened the meaning of the company investment policy at existing waste 
disposal rate formation procedure. Kharkivkomunochystvod Communal Enterprise operation 
experience has been considered as of development and implementation of investment designs 
following the necessity to make the branch investment-attractive.

В условиях постоянного дефицита финансовых средств, для обеспечения бесперебой-
ного функционирования системы водоотведения города, определяющей экологическое 
состояние бассейна реки Северский Донец – источника водоснабжения Харьковской, 



ЕТЕВК-2011

375

Луганской, Донецкой областей, внедрение инновационных технологий и привлечение 
инвестиций является одним из приоритетных направлений деятельности предприя-
тия.

Предприятие эксплуатирует основные фонды системы водоотведения Харькова, на-
ходящиеся в критическом состоянии из-за высокой степени износа.

По состоянию на 01.10.2009 г.:
общая  протяженность сетей, находящихся на балансе КП КХ «Харьковкоммуночи-• 
ствод» составляет 1601,1 км, из них 73 % имеют 100 % амортизационный износ; 
 износ оборудования насосных станций составляет около 75 %. Насосные агрегаты • 
потребляют значительное количество электроэнергии и по своим техническим ха-
рактеристикам не могут работать в затопленном состоянии;
 технологическое оборудование на Диканевских и Безлюдовских очистных сооруже-• 
ниях по состоянию на 01.01.2009 г. имеет средний показатель износа 60 % на Дика-
невских очистных сооружениях и 65 % – на Безлюдовских.
Со дня ввода в эксплуатацию Безлюдовских очистных сооружений в 1970-1971 гг. и 

до настоящего времени остается не решенной проблема полной утилизации осадка.
Эксплуатация оборудования с высокой степенью износа во многом обусловлена тем, 

что тарифы на услуги КП КХ «Харьковкоммуночиствод» для населения не отвечают фак-
тическим затратам на производство, не учитывают инвестиционной составляющей, 
не обеспечивают обновление основных фондов и проведение работ по реконструкции 
и техническому перевооружению, не позволяют внедрять инновационные технологии 
и в целом вести активную инновационную политику, а обеспечивают только поддержа-
ние в рабочем состоянии существующей системы.

Для исправления ситуации необходимо решение  следующих задач:
 снижение энергоемкости процессов транспортировки и биологической очистки • 
сточных вод;
 повышение надежности системы водоотведения с целью снижения негативного • 
влияния на окружающую среду;
 решение вопроса повышения качества биологической очистки за счет реконструк-• 
ции и технического перевооружения очистных сооружений; 
 создание мощностей по утилизации осадка,• 
требует значительных объемов инвестиций.
При работе по  привлечению в 2006 г. кредита Европейского банка реконструкции и 

развития в сумме 10,9 млн. евро для реализации проекта «Улучшение муниципальной 
инфраструктуры системы водоотведения и очистки стоков в г. Харькове» по расчетам  
финских специалистов фирмы «Soil and Water» (Финляндия) для модернизации, расши-
рения существующей системы водоотведения и очистки стоков в г. Харьков необходи-
мы капитальные вложения в сумме 388 млн. евро, в т.ч. 300 млн. евро – сети водоотве-
дения, 80 млн. евро – очистные сооружения, 8 млн. евро – насосные станции.

За период 1995-2005 гг. в соответствии с Указом Президента Украины № 765/95 от 
22.08.1995 г. для ликвидации последствий техногенной аварии на ГКНС Диканевских 
очистных сооружений было выделено за счет субвенции из государственного бюдже-
та 108,5 млн. грн. С 2006 г. финансирование из госбюджета прекратилось. Проблема  
привлечения инвестиций для реализации не выполненных мероприятий, предусмо-
тренных решением Правительственной комиссии по расследованию причин аварии 
на ГКНС, а также обновления основных фондов предприятия, обострилась.

По инициативе Харьковского областного управления жилищно-коммунального хо-
зяйства (начальник Пилиграмм С.С.), института УкрНИИЭП (директор Гриценко А.В.), 
государственного управления экологической безопасности Харьковской области (на-
чальник Шумейко А.С.), поддержанной Харьковской облгосадминистрацией (глава Де-
мин О.А., Кушнарев Е.П.), Харьковским горисполкомом (городской голова Пилипчук 
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М.Д.), Госкомитетом Украины по ЖКХ (зам. председателя Семчук Г.М.), харьковскими 
преприятиями: ГКП «Харьковкоммуночиствод» (в настоящее время КП КХ «Харьковком-
муночиствод», генеральный директор Коринько И.В.), ТПО «Харьковкоммунпромвод» (в 
настоящее время КП «ПТП Вода», директор Петросов В.А.), было разработано в 1997 г. 
ТЭО инвестиционного проекта «Экологическое оздоровление бассейна реки Северский 
Донец и повышение качества питьевой воды». В ТЭО вошли инвестиционные проекты 
по водоснабжению, водоотведению, санитарной очистке и энергосбережению на пред-
приятиях ЖКХ Харьковской области и г. Харькова. Общая стоимость их составила 240 
млн. $ США. Тематика и направленность инвестпроектов сконцентрирована на повы-
шении надежности работы систем водоснабжения и водоотведения Харьковского ре-
гиона за счет внедрения инновационных технологий и современного оборудования. 

Инвестиционный проект одобрен Техническим Советом Государственного комитета 
Украины по жилищно-коммунальному хозяйству в июне 1998 г. Для его реализации в 
соответствии с решением коллегии Харьковской облгосадминистрации от 28.04.2001 
г. на предприятии КП КХ «Харьковкоммуночиствод» введена должность заместителя 
генерального директора по инвестиционной деятельности, создан отдел для подготов-
ки и сопровождения инвестиционных проектов предприятия. К сожалению, в полном 
объеме планы по реализации проекта «Экологическое оздоровление бассейна реки Се-
верский Донец и повышение качества питьевой воды» из-за значительной его стоимо-
сти не реализовались. Было принято решение выбрать наиболее актуальные проекты, 
составить инвестиционную программу предприятия на длительный период (первая 
инвестиционная программа была разработана на 2002-2010 гг. стоимостью                368 
млн. грн. Вторая на 2009-2015 гг. стоимостью 176,3 млн. грн., утверждена решением 
НТС предприятия от 29.04.2009 г.). Основные направления проектов:

 энергосбережение;• 
 улучшение экологического состояния окружающей природной среды за счет повы-• 
шения качества биологической очистки сточных вод и решения проблемы утилиза-
ции осадка;
 повышения надежности работы сетей водоотведения за счет их санации.• 
Необходимо отметить,  что в связи с тем, что инвестиционные проекты носят в пер-

вую очередь экологический характер, их привлекательность для потенциальных ин-
весторов низкая. Несмотря на это за 2002-2008 гг. реализованы инвестиционные про-
екты:

 «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных соо-• 
ружений г. Харькова. 1 очередь – Внедрение экологических технологий». Стоимость 
2,97 млн. $ США;
 «Техническое перевооружение канализационной насосной станции № 2а «Красноба-• 
варская» с установкой энергосберегающего насосного оборудования». Стоимость 1,2 
млн. $ США;
 «Модернизация четырех малых канализационных насосных станций города с уста-• 
новкой энергосберегающего насосного оборудования». Стоимость 0,2 млн. $ США;
 «Реконструкция системы отопления на канализационной насосной станции № 2а • 
«Краснобаварская». Стоимость 0,048 тыс. $ США;
 «Модернизация иловой насосной станции Комплекса биологической очистки «Дика-• 
невский». Стоимость 0,7 млн. $ США;
 «Повышение надежности и долговечности работы сетей водоотведения г. Харькова • 
за счет санации с использованием современных материалов и технологий». Общая 
стоимость 100 млн. $ США, из которой реализовано 20 млн. $ США;
Σ = 25,07 млн. $ США.
Проекты первой и второй инвестиционной программы предусмотрены в ТЭО инве-
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стиционного проекта «Экологическое оздоровление бассейна реки Северский Донец и 
повышение качества питьевой воды».

С целью привлечения инвесторов предприятие участвует в выставках, форумах, кон-
ференциях, круглых столах, где представляется инвестиционная программа. В резуль-
тате участия в выставках ЭКВАТЕК – Москва, ЭТЭВК – Ялта привлечены технологии и 
оборудование: по обезвоживанию осадка фирмы «Вестфалия Сепаратор» (Германия), по 
утилизации осадка путем сушки и сжигания фирмы VOMM (Италия). Ряд проектов эко-
логической направленности включены в «Международную экологическую программу 
по охране и использованию вод бассейна реки Северский Донец», одобренную Прези-
дентами Украины и Российской Федерации. Основой всех инвестиционных проектов 
является техническое задание, разрабатываемое предприятием с использованием  как 
отечественных, так и зарубежных инновационных разработок.

Проанализировав ситуацию с привлечением инвестиций по итогам первой инвести-
ционной программы на 2002-2010 гг., предприятие делает акцент на проектах кото-
рые, кроме экологической составляющей, решает вопросы энергосбережения, созда-
ния альтернативных источников электрической и тепловой энергии. Инвестиционная 
программа на 2009-2015 гг. построена по этому принципу:

 реконструкция аэрационных систем с заменой энергоемкого оборудования воздухо-• 
дувных станций на Диканевских и Безлюдовских очистных сооружениях;
 утилизация осадков с созданием альтернативных источников тепловой и электриче-• 
ской энергии;
 замена энергоемкого насосного оборудования на ГКНС Диканевских очистных соо-• 
ружениях и КНС на сетях водоотведения;
 внедрение тепловых насосов.• 
Несмотря на кризисные явления в экономике в 2009-2010 гг. часть проектов подго-

товлены к реализации. В 2010 г. в структуре аппарата управления создана Региональ-
ная группа управления проектами, которая осуществляет работу по решению вопроса 
их финансирования за счет привлечения кредитов, выбор наиболее эффективных тех-
нических решений и заключение контрактов.

По инвестпроекту «Модернизация канализационных насосных станций (КНС)        г. 
Харькова и Главной канализационной насосной станции (ГКНС) с внедрением энергос-
берегающего насосного оборудования» в завершающей стадии оформление кредита 
Мирового банка реконструкции и развития в сумме 5,4 млн. $ США. 

Проведены в реальных условиях испытания технологического оборудования по суш-
ке и термоутилизации осадка по технологии фирмы VOMM (Италия), что позволило 
фирме по их результатам получить необходимые для использования ее в Украине раз-
решительные документы. Второй транш МБРР предусматривает выделение кредита в 
сумме 51,8 млн. $ США для реализации проекта «Усовершенствование системы илового 
хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова. ІІ этап – Полная ути-
лизация осадка за счет его сушки и термической переработки по технологии фирмы 
«VOMM» (Италия) с получением тепловой и электрической энергии».

В работе проект по тепловым насосам. 
Выполнено ТЭО по замене воздуходувных машин на Диканевских и Безлюдовских 

очистных сооружениях.
В настоящее время предприятие ориентируется на реализацию Закона «О 

государственно-частном партнерстве», положения которого позволяют заинтересо-
вать потенциальных инвесторов. 

Нами изучен опыт правительства г. Москвы, и Водоканалов г. Москвы и Санкт-
Петербурга по привлечению инвестиций на базе государственно-частного партнерства 
в частности строительство и эксплуатация с передачей прав собственности («ВООТ»).

Подводя итоги, можно уверенно сказать, что техническое перевооружение, повы-
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шение надежности системы, реализация инновационной политики и на основе этих 
положений в целом реформирование отрасли может осуществляться при активной ин-
вестиционной политике, основанной на разработке проектов, которые являются при-
влекательными для инвесторов (энергосбережение, создание альтернативных источ-
ников тепловой и электрической энергии).

Реализация инвестиционных проектов с учетом высоких требований инвесторов к 
экономической составляющей обуславливает выбор наиболее эффективного техноло-
гического оборудования, использование инновационных разработок, тщательной под-
готовки технических заданий, обоснование экономических показателей.

Деятельность предприятия в направлении разработки и реализации инвестицион-
ных проектов осуществляется в соответствии с Законом Украины «Про загальнодер-
жавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2009-2014 рр.» с целью создания инвестиционной привлекательности отрасли.
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СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Кравченко В.А., Кравченко О.В. 
ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Схеми оптимізації є ключовим програмним документом, що визначає основні напря-
ми розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, спрямовані 
на забезпечення стабільного і надійного функціонування систем водопостачання і 
водовідведення та забезпечення населення  якісною питною водою. 

СХЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кравченко В.А., Кравченко А.В.
ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Схемы оптимизации являются ключевым программным документом, который опре-
деляет основные пути развития предприятий водопроводно-канализационного хо-
зяйства, направленные на обеспечение стабильного и надежного функционирования 
систем водоснабжения и  водоотведения и обеспечение населения качественной пи-
тьевой водой.

OPTIMISATION SCHEMES FOR WATER-SUPPLY AND SEWERAGE 
SYSTEMS

Kravchenko V.A., Kravchenko A.V. 
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

The optimization schemes are the major way map document, showing basic ways to 
development of water-supply and sewerage to achieve stable and fail-safe work of systems 
and guaranteed water quality.

Схеми оптимізації є ключовим програмним документом, який визначає основні 
напрями розвитку окремих підприємств водопостачання та систем водопостачання і 
водовідведення районів, областей тощо. Найбільш схожим за своєю суттю до них доку-
ментом є програми розвитку систем водопостачання. 

При визначенні головної проблеми, на вирішення якої  і має бути спрямована схе-
ма оптимізації, чітко формулюється сама проблема, обґрунтовується її актуальність, 
значущість і відповідність пріоритетам державної політики (з посиланням на доку-
мент, в якому визначено пріоритети), порівнюються основні прогнозні показники її 
розв’язання з відповідними показниками інших підприємств, з офіційними статистич-
ними даними, узятими, як правило, за період не менш як 3-5 років до початку розро-
блення проекту схеми, а у разі їх відсутності - даними наукових досліджень, бухгал-
терського обліку тощо (з посиланням на джерела інформації).

Основною проблемою, на вирішення якої спрямована розроблювальна схе-
ма оптимізації, є  стабільне та надійне функціонування систем водопостачання і 
водовідведення та забезпечення населення  якісною питною водою. 

Виходячи з вищевикладеного, значущість проблеми пов’язана із задачами, 
вирішення яких сприятиме:

надійному забезпеченню роботи системи водопостачання та водовідведення в цілому • 
та окремих її елементів;
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ефективному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів у сфері • 
водопровідно-каналізаційного господарства.
 збереженню здоров’я населення та підвищенню його добробуту;• 
 захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу неочище-• 
них та недостатньо очищених стічних вод, 
Питна вода вважається одним з вірогідніших потенційних джерел виникнен-

ня епідемічних захворювань, тому, забезпечення подачі споживачам високоякісної, 
безпечної для здоров’я (в хімічному і мікробіологічному плані) води є першочерговою 
умовою для нормальної життєдіяльності населення. 

Друга причина необхідності створення саме схеми оптимізації роботи систем водо-
постачання та водовідведення зумовлена необхідністю забезпечення міжгалузевих 
і міжрегіональних зв’язків для вирішення проблеми. Питання поводження з при-
родними водними ресурсами, забору, очищення і транспортування питної води до 
споживачів, відведення і очищення стічних вод та ін. відносяться до сфери інтересів 
ряду міністерств і відомств. Лише при тісній міжгалузевій співпраці проблема водопо-
стачання і водовідведення може бути вирішена максимально ефективно і у найкоротші 
строки.

Крім того, розв’язання питань надійного функціонування водопровідно-
каналізаційного господарства  вимагає чіткої взаємодії між державними, обласни-
ми та місцевими органами влади. Виконання передбачуваних заходів можливе лише 
при  забезпеченні їх спільного фінансування з різних джерел, зокрема, за рахунок 
Державного, обласного і місцевих бюджетів, коштів підприємств водопостачання/
водовідведення, коштів інвесторів. 

Невід’ємною частиною схеми оптимізації є її фінансова модель, яка визначає не 
тільки перелік конкретних заходів, але й визначає джерела їх фінансування. 

Оцінка фінансових (з обґрунтуванням обсягів фінансових ресурсів за джерела-
ми фінансування та оцінкою реальних можливостей ресурсного забезпечення вико-
нання заходів за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел), 
матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми. 

Точна оцінка необхідних для фінансування заходів може бути проведена лише після 
складання переліку заходів. 

Існують три принципово можливі варіанти розв’язання проблеми водопостачання 
та водовідведення:

не здійснювати жодних заходів в напрямі розвитку систем;• 
 здійснювати епізодичну (несистемну) реконструкцію систем без прийняття державної • 
програми;
 розробити і прийняти схеми оптимізації роботи систем водопостачання та • 
водовідведення.
Перший варіант - це фактично продовження політики, яка проводилась у 

водопровідно-каналізаційному господарстві, починаючи з 90-х років. За таких умов 
підприємства спроможні лише долати наслідки аварійних ситуацій, а планові та 
попереджувальні роботи практично не виконуються. Наслідками такого підходу є 
різке збільшення показників аварійності, зниження надійності роботи систем та 
якості питної води, яка подається споживачам, низька ефективність використання 
матеріальних і енергетичних ресурсів.

 Другий варіант передбачає реалізацію локальних заходів переважно за кошти 
місцевих бюджетів. Але такий підхід пов’язаний з двома принциповими обмеження-
ми. По-перше, можливості місцевих бюджетів (особливо у невеликих містах, селищах 
міського типу і селах, а тим більше – у регресивних населених пунктах) є обмеженими і 
недостатніми для здійснення реконструкції або модернізації систем. Крім того, локаль-
ний і несистемний характер заходів, направленість лише на запобігання виникненню 
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аварій або ліквідацію її наслідків замість планомірного відновлення і розвитку систем, 
не забезпечують ефективності вкладання коштів. 

Третій варіант передбачає розроблення і прийняття комплексної системи дій, яка 
включатиме низку узгоджених між собою і класифікованих за важливістю реалізації 
заходів технічного, економічного та організаційного характеру, фінансування яких 
буде здійснюватись з різних джерел, в тому числі державного бюджету України, на умо-
вах спільного фінансування. Лише комплексний системний підхід дозволить вирішити 
означену проблему у найкоротші строки і з мінімальними затратами ресурсів.

При розробленні схеми оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення 
визначаються оптимальний варіант розв’язання проблеми, строки виконання в цілому 
та реалізації її окремих завдань і заходів.

Найбільш важливим етапом у забезпеченні надійності функціонування системи 
розподілення води є проведення її оптимізації на основі математичної моделі, а також 
створення системи управління мережами водопостачання та водовідведення. Впро-
вадження навіть нескладних ГІС-систем забезпечить централізований збір даних про 
витрати і напори у мережі, дозволить швидко виявити основні місця втрат води, а та-
кож за рахунок оптимізації режимів досягти значного скорочення кількості аварій. 

При розробки схеми оптимізації роботи систем водопостачання та водовідведення  виз-
начаються показники, зокрема економічні, соціальні, екологічні, яких передбачається 
досягти в результаті виконання схеми, та проводиться їх оцінка з урахуванням офіційних 
статистичних показників найближчого від початку виконання схеми звітного року. 

Економічні показники базуються на раціональному використанні матеріальних 
і енергетичних ресурсів. Фактично їх можна було б звести до одного показника – 
собівартості послуг, адже в кінцевому підсумку економія електроенергії і скорочення 
витрат води призводять до її зниження. Але показник собівартості є недостатньо по-
казовим, оскільки на його величину сильно впливають такі фактори, як доступність 
джерел з якісною водою, застосовані технології очищення води, протяжність водоводів, 
по яких вода транспортується, чисельність населення, яке обслуговується та ін. Тому, 
визначити інтегральне зменшення собівартості в результаті впровадження заходів схе-
ми неможливо, і повинні бути відображені її окремі складові.

Скорочення непродуктивних витрат і втрат питної води в системах водопостачання 
досягається через зниження обсягів витоків та неврахованих втрат води. 

На ефективність використання електроенергії, яка оцінюється за її питомими ви-
тратами (тобто кількістю електроенергії, витраченої на очищення та транспортуван-
ня 1000 м3 питної або стічної  води), насамперед,  впливає нераціональне використан-
ням електроенергії насосним і компресорним обладнанням, не оптимальність системи 
розподільних мереж та режимів їх роботи. 

Додаткове зменшення собівартості підготовки води досягається за рахунок впро-
вадження сучасних ефективних реагентів, удосконалення технологічних процесів очи-
щення, оптимізації схем водопостачання міст тощо. 

Ще одна складова зменшення собівартості послуг пов’язана зі зменшенням кількості 
аварійних відключень та часу відключення. Для цього необхідно створення сучасного 
ремонтного парку, оснащеного спеціальним обладнанням, машинами, інструментами 
і т.п. Кількісно оцінити економічний ефект від впровадження цих заходів в середньому 
по області неможливо.

Досягнуті при виконанні схеми оптимізації результати у соціальній сфері поляга-
тимуть у розширенні для всіх споживачів обсягів надання послуг з водопостачання і 
водовідведення та підвищення їх якості. Шляхом підключення нових абонентів до по-
слуг централізованого водопостачання та водовідведення передбачається збільшити 
показники охоплення населення цими послугами. При цьому необхідно створити умо-
ви для забезпечення всього населення (100 %) питною водою гарантованої якості. У тих 
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населених пунктах, де очищення всієї води з централізованих системах економічно 
недоцільне, питання буде вирішуватись шляхом децентралізованого доочищення 
питної води,  бутелювання питної води та ін. 

Другою важливою складовою забезпечення якості послуг є їх цілодобове надання. 
Наявний досвід засвідчив, що режим цілодобового водопостачання не призводить до 
збільшення витрат води або зростання собівартості послуг, а навпаки сприяє знижен-
ню аварійності на мережах. 

Додатковий соціальний ефект пов’язаний зі створенням нових робочих місць в 
результаті розвитку систем, підключення нових абонентів, збільшення охоплення на-
селення послугами водопостачання та водовідведення.

Екологічні результати схеми будуть відображатись у скороченні обсягів скиду стічних 
вод, які не відповідають встановленим нормативам якості. Крім того, передбачається 
впровадження систем обробки промивних вод на всіх існуючих водоочисних станціях. 

 Враховуючи вищевикладене, розробка схеми оптимізації повинна включати 
наступні основні етапи:

 збір вихідних даних;• 
 гідравлічний розрахунок системи розподілення питної води;• 
 аналіз ефективності, надійності  і економічності робочих вузлів системи;• 
 виявлення основних недоліків системи і «вузьких місць»;• 
 розробка рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищення якості води, • 
надійності водопостачання, покращення якості послуг з водовідведення, збільшення 
ефективності очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання 
матеріальних і енергетичних ресурсів;
 ранжування заходів за їх важливістю і часом реалізації;• 
 оцінка вартості виконання заходів;• 
 визначення індикаторних показників досягнення основної мети схеми оптимізації;• 
 розробка фінансової моделі забезпечення реалізації заходів, передбачених схемою • 
оптимізації.

Збір вихідних даних проводиться з метою отримання максимально об’єктивної 
всебічної інформації про стан систем водопостачання і водовідведення, а також 
підприємства, що здійснює їх експлуатацію. 

Гідравлічний розрахунок системи водопостачання здійснюється за відповідною 
методикою на основі вихідних даних. При можливості проводиться уточнений роз-
рахунок мереж та оцінюється адекватність отриманої математичної моделі. На 
основі гідравлічного розрахунку визначаються заходи з удосконалення і оптимізації 
розподільної системи з урахуванням нерівномірності водорозбору в різні періоди року 
та в різні години доби.

Аналіз ефективності, надійності і економічності робочих вузлів системи та даних 
гідравлічного розрахунку проводиться шляхом узагальнення і порівняння технологічних 
і економічних характеристик роботи системи водопостачання/водовідведення з 
іншими аналогічними системами та світовим досвідом (він необхідний для виявлення 
основних недоліків і «вузьких місць» системи).

Перелік основних недоліків і «вузьких місць» складається з метою виявлення найбільш 
проблемних питань розвитку системи, які ставлять під загрозу якість питного водопо-
стачання, надійність надання послуг з водопостачання/водовідведення, екологічну 
безпеку в регіоні, ефективність і раціональність використання матеріальних і енерге-
тичних ресурсів. Заходи з усунення основних недоліків, як правило, є першочергови-
ми.

Розробка рекомендацій щодо усунення недоліків, підвищення якості води, надійності 
водопостачання, покращення якості послуг з водовідведення, збільшення ефективності 
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очищення стічних вод, забезпечення раціонального використання матеріальних і енер-
гетичних ресурсів проводиться на підставі переліку основних недоліків системи. 

Перелік заходів на перспективу формується на основі вітчизняного та світового 
досвіду розвитку систем водопостачання та водовідведення.

Після розробки переліку заходів з розвитку систем водопостачання та водовідведення, 
здійснюється групування заходів за основними напрямами (при необхідності – 
піднапрямами). 

Як правило, структура основних напрямів наступна:
Підвищення якості води, яка подається споживачам:• 
- охорона і захист джерел питного водопостачання;
- розвиток водоочисних станцій і удосконалення технології очищення; 
- запобігання забрудненню води при транспортуванні.
 Збільшення надійності водопостачання і підвищення якості послуг:• 
- залучення альтернативних джерел водопостачання і формування резервних запасів 
води;
- підвищення надійності роботи розподільної системи;
- підвищення ефективності експлуатації системи водопостачання;
- впровадження автоматизованого управління системою. 
 Збільшення надійності надання послуг з водовідведення:• 
- збільшення охоплення населення послугами централізованого каналізування;
- підвищення надійності роботи системи збору і транспортування стічних вод;
- підвищення ефективності експлуатації системи водовідведення.
Зменшення негативного антропогенного впливу підприємств водопостачання та • 
водовідведення на навколишнє природне середовище:
- запобігання скиду неочищених стічних вод і збільшення ефективності їх очищен-
ня;
- впровадженні і удосконалення систем обробки осадів стічних вод;
- впровадження систем обробки промивних вод водоочисних станцій
Збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів:• 
- створення надійних систем обліку кількості спожитої води;
- скорочення рівня втрат і неврахованих витрат води;
- збільшення ефективності використання електроенергії;
- отримання нетрадиційних видів енергії на підприємствах водопровідно-
каналізаційного господарства.
Наукове та проектне забезпечення виконання заходів • 
Конкретні заходи, які заплановані у схемі, відносять до одного з напрямів (піднапрямів) 

і таким чином отримують структурований перелік заходів. 
Ранжування заходів за важливістю і часом виконання проводиться з метою створен-

ня реального плану їх реалізації. При цьому для кожного заходу встановлюється один з 
рівнів важливості, яких, як правило три:

найбільш важливий:• 
важливий;• 
на перспективу.• 
Важливість заходів враховується при визначенні порядку їх фінансування. У випад-

ках неповного фінансування заходів в межах, встановлених фінансовою моделлю схе-
ми оптимізації, пріоритет віддається найбільш важливим заходам. 

Ранжування заходів за часом реалізації проводиться на підставі визначення їх реаль-
них строків виконання, які оцінюються на основі світового і вітчизняного досвіду. Крім 
того, оскільки заходи взаємопов’язані і можуть впливати один на інший, враховується 
взаємозалежність заходів. Результатом ранжування за часом є визначення орієнтовних 
строків початку і завершення реалізації кожного заходу програми.
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Оцінка вартості виконання заходів відбувається на основі будівельних та інших 
норм, комерційних пропозицій фірм-постачальників обладнання, встановлених дер-
жавою цін на вартість розробки проектно-кошторисної документації, кошторисної ча-
стини існуючих проектів та ін.

При розрахунках вартості заходів обов’язково враховується зміна рівня цін на 
будівельні роботи протягом часу, прогнозовані і фактичні показники інфляції тощо. У 
схемах оптимізації обов’язково вказується по рівнях цін якого року оцінена вартість 
впровадження заходів.

Для кожного заходу (або кожної піднапряму) визначаються індикаторні показники, 
що характеризують досягнення цілі, тобто об’єктивні і вимірювані якісні або кількісні 
показники, які повинні бути досягнуті в результаті виконання цього заходу. Показники 
можуть бути соціальними, екологічними або економічними.

Фінансова модель виконання заходів включає перелік заходів з визначенням  джерел 
та рівня фінансування кожного з них за роками. Основними джерелами фінансування - 
є кошти власника системи; кошти експлуатуючої організації, що включаються у тариф 
як інвестиційна складова та (у випадках передачі в оренду/концесію) кошти інвесторів. 
В ряді випадків для фінансування схем оптимізації можуть залучатись кошти Держав-
ного та обласного бюджетів. 

Фінансова модель складається таким чином, щоб забезпечити максималь-
но рівномірне залучення коштів з різних джерел при реально досяжному рівні 
фінансування. Вона повинна узгоджуватися з чинними державними, регіональними і 
місцевими програмами розвитку.

Схема оптимізації складається у вигляді пояснювальної записки, яка включає тек-
стовий матеріал, таблиці, в т.ч. за встановленою формою, схеми і діаграми, а також 
затверджуваної частини. 

Затверджувана частина повинна включати такі розділи:
характеристика і аналіз сучасного стану системи;• 
перелік основних недоліків системи;• 
фінансова модель; • 
перелік показників досягнення цілі.• 
В залежності від мети схеми оптимізації вона також може містити додаткові 

розділи.
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РОЗРАХУНОК ВОДНОГО БАЛАНСУ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ І 
ЗДІЙСНЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВОДОПРОВІДНИХ 

РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖ
Кравченко В.А., Кравченко О.В. 

ДП «НДКТІ МГ», Київ, Україна

Проаналізований сучасний стан питання складання водних балансів, визначення і роз-
рахунку об’ємів води на вході і виході елементів водопровідної системи, планування і 
управління рівнем технологічних витрат і втрат води. Показано, що на сьогоднішній 
день не існує єдиного підходу до складання водних балансів підприємств та їх окремих 
елементів, що суттєво скорочує можливості як оперативного управління системами, 
так і подальшого розвитку.

РАСЧЕТ ВОДНОГО БАЛАНСА ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ВОДОПРОВОДНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Кравченко В.А., Кравченко А.В.

ГП «НИКТИ ГХ», Киев, Украина

Проанализировано современное состояние вопроса составления водных балансов, 
определения и расчета объемов воды на входе и выходе элементов водопроводной си-
стемы, планирования и управления уровнем технологических расходов и потерь воды. 
Показано, что на сегодняшний день не существует единого подхода  к составлению 
водных балансов предприятий и их отдельных элементов, что существенно ограни-
чивает возможности как оперативного управления системами, так и дальнейшего 
развития.

THE CALCULATIONS OF WATER BALANCE AND HYDRAULIC MODELING 
FOR WATER-SUPPLY SYSTEMS AND NETWORKS

Kravchenko V.A., Kravchenko A.V. 
NDKTI MG, Kiev, Ukraine

The state-of-the art of water balance calculations, water inlet and outlet calculations at water-
supply system elements, process loss planning and controlling is analyzed. It is shown that 
no common way to water balance calculation exists, that limits possibilities for operate system 
control and development.

Проблема раціонального використання води та зменшення або уникнення  її втрат 
представляє в теперішній час одне з найактуальніших завдань розвитку житлово-
комунального господарства.  Єдиною основою розробки будь-яких засобів з водозбере-
ження, як і взагалі основою для планування роботи і розвитку системи водопровідно-
каналізаційного господарства, є розрахунок водного балансу, тобто співвідношення 
обсягів вхідної води та її витрачанням на корисні потреби (наприклад, подача спожи-
вачам та технологічні цілі) та втрати. 

Необхідність використання гідравлічних розрахунків, як підґрунтя для створення 
програм і планів розвитку систем водопровідного господарства, визначено у Законі 
України «Про питну воду та питне водопостачання». Заходи з гідравлічного розрахун-
ку мереж та їх моделювання передбачені  Загальнодержавною програмою «Питна вода 
України» на 2006-2020 роки, а також практично у всіх чинних регіональних і місцевих 
програмах розвитку систем водопостачання. 
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Хоча практично всі підприємства водопровідно-каналізаційного господарства ма-
ють окремі водні баланси своїх систем або їх елементів, на сьогоднішній день не існує 
єдиного підходу і методики для їх визначення. 

Що стосується гідравлічних розрахунків, то наявні проектні дані по системах водо-
постачання та водовідведення суттєво застарілі, що потребує їх оновлення. Крім того, 
хоча на ринку України представлено ряд компаній, які серед інших послуг пропонують 
проведення гідравлічних розрахунків і створення гідравлічної моделі, фактичні по-
слуги, які ними надаються суттєво відрізняються як за складом, так і за якістю. Так, 
під гідравлічним розрахунком може розумітись спрощений проектний розрахунок, за 
результатами якого в найкращому випадку можна зробити висновки про необхідність 
заміни насосного обладнання, так і впровадження повноцінної гео-інформаційної си-
стеми, яка також здатна прогнозувати поведінку розподільної мережі за будь-яких 
умов. Суттєво відрізняється і точність розрахунків та адекватність моделі. 

Враховуючи вищевикладене, існує нагальна потреба у створенні єдиних методичних 
рекомендацій, що встановлюють як порядок складання водних балансів, проведення 
гідравлічних розрахунків і створення моделей розподільних мереж, так і основні вимо-
ги до кінцевих продуктів цих робіт. 

Розглянемо в загальному вигляді баланс води в системі комунального водопостачан-
ня. На вхід системи поступає піднята з джерела вода. Вона частково втрачається при 
підйомі і подачі на водоочисну станцію та в процесі очищення. Крім того, вона частко-
во витрачається на власні потреби підприємства водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства, наприклад, при промивці свердловин у випадку підземного водозабору, або на 
власні потреби водоочисних станцій - при поверхневому. Решта води подається в мере-
жу. Туди також може поступати покупна вода від інших водоканалів.

 Вода в мережі витрачається і втрачається при транспортуванні, після чого подається 
промисловим споживачам та населенню. У випадку населених пунктів з багатоповер-
ховою забудовою подана у будинки також втрачається у внутрішньо будинкових мере-
жах і лише після цього поступає до споживачів. 

Втрати води можна класифікувати на наступні дві основні групи: споживчі (втра-
ти реалізованої товарної продукції) і технологічні (втрати питної води в процесах її ви-
добутку, виробництва і транспортування до споживачів). Крім того, до втрат товарної 
продукції повинні бити віднесення невраховані витрати води.

Міжнародна Водна Асоціація визначає втрати води як:
Втрати води = «реальні втрати» + «видимі втрати».

Вираз «реальні втрати» є синонімом виразу «фізичні втрати». Реальні втрати скла-
даються з витоків в трубах, з’єднаннях, фітингах, при переливі з резервуарів тощо. 
Об’єм втрат води залежить в основному від строку експлуатації мережі, матеріалу труб, 
специфіки роботи підприємства і т.д. Основними розрахунковими параметрами при 
оцінці витоків води є наступні:

 тиск у мережі;• 
 кількість і частота виникнення витоків і поривів;• 
 кількість зареєстрованих витоків;• 
 час, необхідний на виявлення витоків;• 
 час, необхідний на локалізацію витоків;• 
 час, витрачений на ремонтні роботи;• 
 рівень фонових витоків.• 
Видимі втрати (або невраховані витрати води) складаються з похибок в нарахуван-

нях, незаконних підключень, нераціонального водокористування і похибок приладів 
обліку. Необхідно розуміти, що в ці показники не включені технологічні витрати води, які 
необхідні для реалізації процесів підйому, очищення, транспортування та розподілення 
води.
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Технологічні витрати на підприємствах з виробництва питної води визначаються, 
з одного боку, якістю вихідної води та прийнятою технологічною схемою її очищення, 
а з іншого - вимогами органів Державного санітарного нагляду щодо періодичності 
технічного обслуговування системи. Ці витрати залежать від умов отримання, вироб-
ництва і транспортування води. При експлуатації систем водопостачання витрати води 
пов’язані з промиванням, дезінфекцією, і гідравлічними випробуваними трубопроводів, 
проведенням технічних і профілактичних ремонтів, а також здійсненням натур-
них обстежень для оцінки пропускної здатності діючої системи та розробки заходів 
з її інтенсифікації. Сумарні технологічні витрати і втрати по відношенню до об’єму 
реалізації води допускаються в межах від 22 до 35%, але фактично можуть досягати 
50%.

В залежності від конкретних задач водний баланс може складатись для окремих 
елементів систем водопостачання, їх ключових елементів, піделементів, а також си-
стем в цілому. 

Найбільш детальний і найбільш точний варіант водного балансу складається для 
окремих піделементів водної мережі. До цих елементів можуть відноситись конкретна 
насосна станція, водоочисна станція, резервуар, закільцьована або не закільцьована 
ділянка розподільної мережі. 

Водний баланс для системи в цілому включає співвідношення піднятої та реалізованої 
води, загальних технологічних витрат води в системі водопостачання та загальних 
втрат і неврахованих витрат.

В залежності від мети водний баланс складається на 1 добу, 1 місяць, 1 квартал, 1 рік. 
Ці взаєморозрахунки пов’язані між собою і в ряді випадків необхідно одночасне їх про-
ведення на різних рівнях. 

Водний баланс може складатись за фактичними даними (по приладах вимірювання, 
фактичних технологічних режимах витрат води тощо), теоретичним шляхом (на 
основі спеціальних розрахунків окремих складових, даних статистики та ін.) або 
комбінуванням цих методів. Враховуючи, що рівень обліку у переважній більшості 
водоканалів є недостатнім, а для забезпечення необхідної точності теоретичних 
розрахунків необхідні детальні вихідні дані, які теж не завжди доступні, найбільш при-
датним для умов України є комбінований метод.

Розрізняють водний баланс: фактичний (який розраховується за фактичними дани-
ми попереднього періоду) та перспективний (який складається за прогнозними показ-
никами). Фактичний водний баланс є невід’ємною частиною звітності підприємства, а 
також використовується для аналізу ефективності його діяльності, стану мереж і спо-
руд та ін. На його основі також визначаються «вузькі місця», пов’язані з найбільшими 
втратами і неврахованими витратами питної води. Перспективний водний баланс 
складається для прогнозування роботи системи в майбутньому, з урахуванням роз-
витку інфраструктури населеного пункту, розвитку системи тощо. Перспективний во-
дний баланс застосовується для розробки схем оптимізації систем водопостачання та 
водовідведення, складання планів і програм модернізації систем, техніко-економічних 
обґрунтувань розвитку, генерального плану населеного пункту тощо.

Складання водного балансу включає: збір вихідних даних, встановлення основних 
елементів, для яких він складається, а також визначення для них кожної з чотирьох 
складових балансу: кількості води на вході, виході, технологічних витрат води, невра-
хованих втрат води.

Проведення гідравлічних розрахунків ручним методом, широко описане у 
спеціалізованій літературі характеризується рядом суттєвих недоліків, як то складність 
розрахунків, неможливість їх проведення для всіх прогнозних варіантів і урахування 
динамічних режимів, низька точність. В той же час існує певний негативний досвід 
використання автоматизованих систем гідравлічного моделювання. В ряді випадків 
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отримані за математичною моделлю дані відрізнялись від фактичних контрольних 
вимірювань на 50%, що робило модель непридатною до подальшого використання. 

Особливі складності при розробці гідравлічних моделей мереж водопостачання ви-
никають через відсутність та неточність карт розподільних мереж (особливо у великих 
містах): всі погрішності у вихідних даних негативно впливають на точність отриманої 
моделі. За таких умов єдиним рішенням є ітераційний підхід до створення моделі, тобто 
здійснення її поступового уточнення з використанням фактичних даних обліку води та 
експериментальних вимірювань витрат і тисків води в контрольних точках.

Порядок виконання подібних робіт може бути наступним. На першому етапі прово-
диться створення так званої попередньої моделі. Як правило, у службах підприємства 
існує умовно-масштабна графічна інформація про схему водопровідної мережі на папе-
рових носіях (у вигляді схеми водопостачання), а також проектні матеріали - у вигляді 
планшетів різних масштабів. В переважній більшості випадків дані на планшетах є 
застарілими, а всі удосконалення внесені лише на схемі. Такі дані не дають можливості 
поєднати карту мереж з геодезичною картою міста, що є невід’ємним етапом підготовки 
гідравлічної моделі. 

 В подібних випадках проводять пошарове поєднання інформації. Паперові план-
шети піддають скануванню, проводять їх «зшивання» у єдине поле, отримуючи рас-
трову планшетну карту, яку поєднують з геодезичною мапою населеного пункту. На 
цю ж «підкладинку» наносять векторизований план міста в частині меж кварталів і 
будинків, після чого на отриманий таким чином масштабний цифровий план наносять 
схему мереж. Використання цієї операції при сучасному програмному забезпеченні 
дає можливість отримати карту з похибкою в межах 3-4 метрів, а довжини ділянок 
трубопроводів з поправкою на рельєф можуть бути визначені з точністю до 5-7 метрів, 
що цілком достатньо для адекватного моделювання.

Після цього проводиться збір даних з абонентської служби підприємства, яке здійснює 
водопостачання та водовідведення, щодо середньодобового водоспоживання об’єктів 
житлового фонду, підприємств і організацій. Крім того, необхідні добові протоколи пого-
динних значень подач та тисків по станціях ІІ-го підйому та інших елементів мережі, де 
здійснюється технологічний контроль. Сукупний аналіз цих даних дозволяє обчислити 
поправочні коефіцієнти добової нерівномірності, визначити години «пікових» режимів 
та значення максимальних розрахункових навантажень абонентів. Для проведення 
проектного розрахунку в модель окремо можуть бути внесені дані про водопостачання 
у кварталах, в яких планується забудова. Приведених даних достатньо для здійснення 
гідравлічного розрахунку. 

При цьому можливі два варіанти визначення параметрів опору трубопроводів. Тео-
ретичний метод, який базується на узагальнених коефіцієнтах шороховатості, які виз-
начаються за віком і матеріалом труб, дає у більшості випадків недостовірні дані, що 
пов’язано з недостатньою точністю карт, наявністю місцевих опорів (на колінах, пово-
ротах тощо), а також значним обростанням трубопроводів, які по факту можуть при-
зводити до збільшення питомого опору до двох разів.

Інший підхід пов’язаний з проведенням так званого калібрування моделі на основі на-
турних випробувань. В якості експериментальних даних, потрібних для калібрування 
моделі, проводять заміри тисків і витрат води в окремих точках водопровідної мережі. 
Вибір цих точок повинен ґрунтуватися на особливостях розподільної схеми мережі і 
технічних можливостях організації, що проводить вимірювання. 

Вимірювання тисків повинні проводитися за спеціальною методикою, яка полягає 
у забезпеченні проведення вимірювань тисків води в години пікового водорозбору з 
одночасною фіксацією витрат і тисків води на вихідних водоводах насосної станції. 
Якщо забезпечити одночасну манометричну зйомку по ряду точок мережі шляхом 
телевимірювань технічно неможливо або економічно недоцільно, виміри можуть про-
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водитися в декілька серій для максимально близьких умов (наприклад, тільки в години 
вечірнього «п'ятничного» піку, або тільки в години ранкового піку робочих днів середини 
тижня, і т.п.). З отриманого масиву даних манометричної зйомки проводять вибраку-
вання вимірів, «сумнівних» з точки зору ідентичності умов проведення вимірювань, або 
які не укладаються в загальну логіку роботи мережі. Причиною подібних погрішностей 
може бути закрита арматура, несправні прилади, невірні відомості про геодезичні 
відмітках в точках вимірів, помилки в записах та ін. Решта даних після вибракування 
використовується в якості опірного матеріалу для калібрування математичної моделі.

Подальше використання математичної моделі може бути направлене на оптимізацію 
режимів роботи гідравлічної мережі, отримання прогнозів роботи в нових режимах (на-
приклад при підключенні додаткових абонентів, створення на її основі ГІС-системи).

Оптимізація режиму роботи гідравлічних мереж забезпечується шляхом правиль-
ного підбору режимів роботи насосного обладнання і правильного запірно-регулюючої 
арматури (якщо вона наявна в достатній кількості), а в більшості випадків, вказує на 
необхідне місце її встановлення.

Гідравлічний розрахунок за моделлю також є основою для подальшого проведення 
енергоаудиту насосних станцій, оскільки для правильного підбору насосного обладнан-
ня необхідно враховувати не тільки його продуктивність, але й напір, який може бути 
розрахований лише за наявності моделі.

При проектних розрахунках моделюють розширення системи у відповідному напрямі 
шляхом «під’єднання» нових віртуальних абонентів. При цьому може бути передбачена 
як необхідність будівництва додаткових (розширення існуючих) водоводів, так і розши-
рення насосних станцій. 

Під проведення гідравлічний розрахунку водопровідної мережі розуміють визначен-
ня витрат води і напорів в різних точках розподільної системи при різних режимах її 
роботи. В залежності від мети конкретного гідравлічного розрахунку можуть вивча-
тись суттєво різні режими роботи мережі. Наприклад, для проектування нового водо-
воду необхідно визначити витрати води і тиск в ньому, що дозволить вірно підібрати 
потрібний діаметр трубопроводу. Для оперативного керування роботою розподільної 
системи та забезпечення раціонального режиму її роботи важливими є значення 
гідравлічних характеристик у вузлах мережі. При перевірочному розрахунку необхідно 
перевірити, чи забезпечить наявна система необхідний тиск води у всіх споживачів.

Математична модель розподільної мережі є основою для проведення автоматизова-
них гідравлічних розрахунків на ЕОМ. Вона являє собою програмний комплекс (як пра-
вило, це блок гео-інформаційних систем, але може виступати і як самостійна програ-
ма). Крім безпосередньо програмного забезпечення модель повинна включати вихідні 
(граничні дані), які забезпечать прив’язку саме до реальних умов існуючої мережі. 
Як буде показано далі, саме збір цих даних, їх оцифрування і подальше уточнення є 
найбільш складним завданням при розробленні математичних моделей. Гідравлічна 
модель розподільної мережі дає можливість прогнозувати гідравлічні характеристики 
системи в різних режимах її роботи, а також забезпечує визначення «вузьких місць» 
розподільної системи, які потребують першочергового удосконалення.

Гідравлічний розрахунок у більшості випадків проводиться з метою оцінки 
ефективності витрачання електроенергії для транспортування питної води, виявлення 
«вузьких місць» та визначення шляхів оптимізації гідравлічних режимів роботи мережі, 
а також встановлення умов для розширення мережі шляхом підключення додаткових 
абонентів в різних точках. 

Гідравлічний розрахунок проводиться з метою оцінки оптимальності режимів руху 
води в розподільній мережі. Під оптимальним режимом руху води в системі розуміють 
рух за найбільш коротким шляхом. Очевидно, що такий режим забезпечує мінімальний 
час знаходження води в мережі, а також мінімальні втрати енергії на тертя. З зовнішніх 
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позицій він характеризується мінімальними затратами енергії на перекачування води, 
мінімальною аварійністю (оскільки відсутні надлишкові тиски) та ін.

Навпаки при неоптимальному режимі руху води в мережі мають місце надлишкові 
тиски, вода часто рухається по колу, внаслідок чого час її знаходження в мережі 
збільшується. Оскільки технічний стан трубопроводів часто є незадовільним, якість 
води при цьому може значно погіршуватись. Крім того, створення цих надлишкових 
тисків відбувається виключно за рахунок збільшення вихідного тиску на насосних 
станціях, а отже підвищення затрат електроенергії на ній. 

Результати гідравлічного розрахунку, тобто визначені значення витрат і напорів води 
в різних точках розподільної мережі піддають всебічному аналізу, який дозволяє вия-
вити «вузькі місця» системи точки зору гідравлічних режимів, здійснити оптимізацію 
роботи системи для зменшення енергозатрат на транспортування води, прогнозува-
ти оптимізацію системи шляхом перекладання окремих трубопроводів, встановлення 
перемичок, кільцювання мережі, а також визначити необхідні місця встановлення до-
даткових приладів технологічного контролю.

Результати динамічних гідравлічних розрахунків (які виконані з урахуванням 
нерівномірності роботи системи протягом доби) дають можливість встановити, яким 
чином використовується вода в мережі протягом доби, і прогнозувати в яких реальних 
режимах працює розподільна мережа, а також визначити необхідні місця для вста-
новлення запірно-регулюючої арматури, яка забезпечить максимальну керованість, 
надійність і ефективність роботи розподільної мережі.

Гідравлічні моделі розподільних мереж складають з метою визначення шляхів 
оптимізації режимів роботи та схеми мережі, оцінки можливості підключення нових 
абонентів, оптимізації роботи насосних станцій, в т.ч. шляхом заміни насосного облад-
нання. Крім того, гідравлічні моделі є невід’ємною частиною геоінформаційних систем 
підприємства. Гідравлічні моделі можуть складатись тільки для системи водопостачан-
ня населеного пункту або одночасно для систем водопостачання та водовідведення. 

Створення гідравлічної моделі розподільних мереж включає наступні основні ета-
пи:

Створення робочого місця оператора гідравлічної моделі• 
 Збір і аналіз документації щодо розподільної системи (планшети, данні технічного • 
відділу щодо матеріалів і строків служби мереж, характеристик насосних станцій 
тощо)
 Переведення наявної документації в електронний вигляд• 
 Створення єдиної схеми мереж водопостачання та водовідведення• 
 Класифікація споживачів і їх прив’язка до електронної карти• 
 Проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж• 
 Натурне уточнення створеної схеми і оцінка адекватності моделі• 
 Навчання персоналу.• 
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КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ 
ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ: СУЧАСНА ПРАКТИКА

Бабак А.В.
ТОВ «Інститут місцевого розвитку», Київ, Україна

Конкуренція у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є новою те-
мою. В Україні є загальноприйнятим, що ринок централізованого водопостачання та 
водовідведення перебуває у стані природної монополії, що навіть закріплено статтею 
5 Закону України «Про природні монополії». Незважаючи на те, що за усіма ознаками 
ринок централізованого водопостачання та водовідведення є природною монополією, 
міжнародний досвід свідчить про те, що навіть у цій сфері є місце для запроваджен-
ня конкурентних відносин, які можуть забезпечити суспільству більш вигідний набір 
комбінацій щодо ціни та якості послуг ніж це забезпечується суб’єктом природної 
монополії. В розвиток цієї теми, у цій статті детально описаний досвід Шотландії, яка 
вперше у світовій практиці відкрила централізоване водопостачання і водовідведення 
для конкуренції усіх комерційних та некомерційних організацій.

КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: 

СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА
Бабак А.В.

ООО «Институт местного развития», Киев, Украина

Конкуренция в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения является 
новой темой. В Украине общепринято, что рынок централизованного водоснабжения 
и водоотведения находится в состоянии естественной монополии, что даже закре-
плено в статье пятой закона Украины «О естественных монополиях». Несмотря на 
то, то по всем признакам этот рынок является естественной монополией, междуна-
родный опыт показывает, что даже в этой сфере есть место для создания условий для 
развития конкуренции, которая может обеспечить обществу более выгодный набор 
комбинаций цены и качества, нежели это предлагает субъект естественной монопо-
лии. Развивая эту тему, в этой статье детально описан опыт Шотландки, которая 
впервые в международной практике открыла централизованное водоснабжение и во-
доотведение для конкуренции всех коммерческих и некоммерческих организаций.

COMPETITION IN THE SPHERE OF CENTRALIZED WATER SUPPLY 
AND SEWAGE DISPOSAL:MODERN PRACTICE

Alyona Babak
Municipal development Institute, Kyiv, Ukraine

Competition in the sphere of centralized water supply and sewage disposal is a new topic. 
In Ukraine, it is generally accepted that centralized water supply and wastewater disposal 
market are in the state of natural monopoly, which even defined in article five of the law of 
Ukraine “On Natural Monopolies”. However, despite all the characteristics of the natural 
monopoly, international experience indicates that even in the water supply and sewage 
disposal sector there is room for establishing competition, which may provide the society with 
better combination of price and quality of service than the firm with characteristics of natural 
monopoly. Developing this topic, in this article, there is a detailed description of the experience 
of competition in the Scottish water industry which was the first in the world to open competition 
in this sector for all types of commercial and non commercial organizations.
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Конкуренція у сфері централізованого водопостачання та водовідведення є новою 
темою. В Україні є загальноприйнятим, що ринок централізованого водопостачання та 
водовідведення перебуває у стані природної монополії, що навіть закріплено статтею 5 
Закону України «Про природні монополії» [1]. 

Характерними рисами природної монополії є функціонування на ринку одного 
підприємства, яке є єдиним постачальником послуги чи продукції. При цьому, вироб-
ництво певного товару чи послуги одним підприємством мінімізує витрати. Існування 
природної монополії є економічною необхідністю і вигідне для суспільства.  Продукт 
монополії унікальний; не існує прийнятних і близьких до нього замінників. Тобто, з 
позиції споживача, немає прийнятних альтернатив. На відміну від конкурентних ринків 
чистий монополіст контролює ціни, адже він контролює весь обсяг пропозиції на ринку. 
Монополіст може маніпулювати обсягами пропозиції і, таким чином, впливати на ціни. 
Відсутність конкурентів зумовлена наявністю бар’єрів для входу на ринок. Ці бар’єри 
можуть мати економічну, технічну, юридичну або іншу природу. Очевидно, відсутність 
конкуренції породжує схильність монополіста до завищення цін та отримання так званої 
монопольної ренти. Саме ця проблема актуальна для ринків з низькою еластичністю по-
питу за ціною, якими і є більшість природних монополій (адже споживачам дуже важ-
ко відмовитися, наприклад, від послуг водопостачання та водовідведення). Тому, за 
відсутності конкуренції на ринку централізованого водопостачання і водовідведення 
держава здійснює регулювання діяльності суб’єктів природних монополій.

В Україні, відповідно до закону «Про Національну комісію ринку комунальних по-
слуг в Україні» [2] національна комісія здійснює ліцензування господарської діяльності 
з централізованого водопостачання та водовідведення в обсягах, що перевищують 
рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської 
діяльності (ліцензійними умовами); розробляє і затверджує ліцензійні умови і порядок 
контролю за їх дотриманням та розробляє порядки (методики) формування тарифів на 
комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на 
суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією 
регулювання ринку комунальних послуг України та встановлює таким суб’єктам тари-
фи. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська 
міські державні адміністрації здійснюють ліцензування діяльності усіх інших суб’єктів 
господарювання, які не є ліцензіатами національної комісії. А органи місцевого само-
врядування встановлюють тарифи таким суб’єктів господарювання відповідно до по-
рядку, встановленого Кабінетом міністрів України.

Діючи на сьогодні порядки (методики) формування тарифів на послуги 
централізованого водопостачання та водовідведення [3,4] не встановлюють правил 
ціноутворення на окремі процеси централізованого водопостачання та водовідведення, 
як це, наприклад, відбувається в інших інфраструктурних сферах (тепло-, газо-, елек-
тропостачання), як і не відрізняють окремо ціни оптової та роздрібної на послуги 
централізованого водопостачання та водовідведення. 

Незважаючи на те, що за усіма ознаками ринок централізованого водопостачання 
та водовідведення є природною монополією, міжнародний досвід свідчить про те, що 
навіть у цій сфері є місце для запровадження конкурентних відносин, які можуть забез-
печити суспільству більш вигідний набір комбінацій щодо ціни та якості послуг ніж це 
забезпечується суб’єктом природної монополії. 

В Україні, першим кроком до створення умов для формування окремо оптової ціни на 
вводі в багатоквартирний будинок та роздрібної ціни на послуги централізованого водо-
постачання і водовідведення індивідуальним споживачам в такому будинку (відповідно 
умов для розвитку конкуренції), є розмежування між Національною комісією рин-
ку комунальних послуг та органами місцевого самоврядування сфери регулювання 
діяльності суб’єктів централізованого водопостачання і водовідведення. Аналізуючи 
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закони та інші нормативно-правові акти України можна зробити висновок про те, що за 
Національною комісією закріплено встановлення тарифів підприємствам-ліцензіатам 
на комунальні послуги до вводу в багатоквартирний будинок відповідно до ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведення [5], а за органами місцевого самоврядування - на тарифи на послуги 
для виконавців послуг для кінцевих споживачів у багатоквартирному будинку.  

В розвиток цієї теми, у цій статті детально описаний досвід Шотландії, яка впер-
ше у світовій практиці відкрила централізоване водопостачання і водовідведення для 
конкуренції усіх комерційних та некомерційних організацій [6]. Законодавчий акт 
Шотландії «Про послуги водопостачання (та інше) 2005» встановив засади для розвитку 
конкуренції. За цим актом законодавства оптовий продавець води компанія Скоттіш 
Вотер зобов’язана виділити зі свого бізнесу функцію роздрібного продажу. Також, за 
цим актом надано дозвіл новим ліцензіатам конкурувати за ринок роздрібного продажу 
води усім групам споживачів окрім населення. За період з квітня 2008 по 2010 всього 
130 000 споживачів (окрім групи населення) від найменшого магазину до найбільших 
міжнародних компаній мали змогу вибрати роздрібного продавця, який найбільше міг 
задовольнити їхні потреби. 

Як зазначається на офіційному сайті державного регуляторного органу у сфері водо-
постачання Шотландії (англ. Water Industry Commission of Scontalnd, WICS [6]), прийнят-
тю зазначеного закону передував тривалий процес пошуку можливостей для запровад-
ження конкуренції на ринку, який традиційно не вважався відкритим для конкуренції. 
Коли в Великій Британії на початку 90-х років минулого тисячоліття запроваджував-
ся «експеримент» приватизації об’єктів інфраструктури та дерегулювання, то золотим 
правилом було “конкуренція – там де це можливо, регулювання – останній вибір”. Тому, 
чому це правило не було застосовано до сфери водопостачання та водовідведення? 
Практично за 20 років після приватизації водопровідно-каналізаційного господарства 
в Англії та Уельсі ніяких зрушень у напрямку дерегулювання діяльності суб’єктів рин-
ку не відбулося. Дехто зауважує, що вода - не «енергія»; і для ринку водопостачання і 
водовідведення характерна щільність продукту, малі роздрібні націнки, відсутня єдина 
національна мережа та наявні жорсткі вимоги щодо якості, і тому, розвиток конкуренції 
є надто складним процесом.

Незважаючи на такі аргументи, внаслідок створеного державним регуляторним 
органом середовища, ринок водопостачання та водовідведення в Шотландії працює 
аналогічно до інших інфраструктурних ринків, де роздрібні продавці конкурують між 
собою за покупців шляхом надання найкращих пропозицій. Тобто конкуренція була 
відкрита для роздрібного продажу, а для регулювання більш складні питання очистки, 
транспортування та постачання. На сьогодні на ринку в Шотландії є п’ять найбільш 
активних роздрібних продавців, включаючи дві найбільші англійські компанії: Аімера, 
бізнес Стрім; Оспрей (дочирня компанія Англікан Вотер), Сатек та Вессекс Вотер. Для 
того. Щоб споживач міг швидко та легко одержати переваги від функціонування ринку, 
є незалежна організація Центральне ринкове агентство (англ.Central Market Agency), 
яке контролює потік інформації на ринку та реєструє споживачів, які переключаються 
з одного продавця до іншого. Якщо споживач не дійшов згоди з діючим роздрібним по-
стачальником стосовно індивідуального плану, ринок дозволяє такому споживачу пе-
реходити без штрафу до іншого постачальника з попереднім за місяць інформуванням 
про такий перехід.

Аналогічно до права переходу споживач має право одержати ліцензію на самоза-
безпечення. Це дозволяє придбавати воду і оплачувати водовідведення напряму від 
оптового постачальника Скоттіш Вотер. Споживач оплачує оптовому постачальнику 
за оптовим тарифом [8]. У цьому разі споживач самостійно виконує такі функції як на-
рахування плати та зчитування показів лічильників.
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 Регуляторний орган Комісія сектору водопостачання Шотландії (англ. Water 
Industry Commission of Scontalnd, WICS) здійснює нагляд за функціонуванням ринку. 
Це відбувається шляхом розгляду заявок потенційних учасників роздрібного ринку та 
тих, хто планує здійснювати самозабезпечення послугами.

ЦРА відповідає за передання інформації про абонентів між постачальниками, тому 
процес переходу є зручним і легким. ЦРА розраховує скільки кожен постачальник ви-
нен Скоттіш Вотер за оптову поставку послуг.

Така організація конкуренції, коли Скоттіш Вотер відокремила свій оптовий та 
роздрібний бізнес, сприяє більшій ефективності водної промисловості у чотири спосо-
би [7]: по-перше, нові роздрібні компанії конкурують за споживачів пропонуючи більш 
конкурентні ціні та намагаються запропонувати більші ефективні з точки зору витрат 
інноваційні шляхи задоволення потреб споживачів. По-друге, нові роздрібні компанії 
здійснюють тиск на Скоттіш Вотер, вимагаючи кращого надання оптових послуг. В 
третє, нові роздрібні компанії визначають неефективності, які існують та вимагають 
від Скоті тіш Вотер здійснювати поліпшення. В четверте, сьогодні є чіткі стимули для 
споживачів та надавачів роздрібних послуг для інновацій та зменшення їхніх власних 
витрат та витрат Скоттіш Вотер.

Регуляторний орган запровадив механізми захисту споживачів з метою, щоб за жод-
них обставин споживач не одержав негативний результат від інновацій. Це включає 
визначення таких ліцензійних умов, за яких від роздрібної компанії вимагається «стан-
дартний» рівень послуг і тариф для будь якого бізнесу або споживча бюджетної сфери у 
будь якому місці Шотландії. Це означає для найменшого споживача, або того, який роз-
ташований у дальніх від центральної частини країни місцевостях, не бути в найбільш 
невигідних умовах. Тариф на «стандартний» набір послуг встановлюється регуляторним 
органом. У 2010 та 2011-2012 роках такий тариф змінюватиметься менше ніж на рівень 
інфляції. Окрім того, оптовий тариф Скоттіш Вотер також підлягає регулюванню.

Нова система дуже схожа до сектору електроенергетики, де багато постачальників на-
дають послуги споживачам, не виробляючи енергію. Запровадження такого принципу 
дозволяє новим водним компаніям конкурувати за бізнес клієнтів та інших споживачів 
окрім групи населення. 

Кожна компанія на ринку роздрібної торгівлі пропонує свій набір послуг для 
споживачів. Це включає зручні процедури виставлення рахунків, напрямки зменшення 
витоків, швидке реагування на запити споживачів. Наприклад, Аімера пропонує послу-
ги спрямовані на скорочення споживання та витрат. На офіційному сайті національної 
регуляторної комісії вона позиціонує себе як оператора, який забезпечує найниж-
чий показник втрат у Великобританії та є першою компанією у рейтингу показників 
діяльності за даними регулятора. Вона також пропонує набір послуг, індивідуально для 
кожного споживача. Це включає індивідуальний підхід до очистки стоків, повторне 
використання води та збір дощових стоків та відповідну вартість послуг. І так кожен з 
операторів проводить маркетинг своїх послуг і має вільний доступ до офіційного сайту 
комісії.

Процедура для одержання права бути ліцензіатом з роздрібної торгівлі є простою і 
включає три кроки. По перше, необхідно звернутися до національного регуляторно-
го органу (WICS) за ліцензією. Далі, необхідно підписати кодекс ринку та здійснення 
діяльності, який встановлений Центральним ринковим агентством (CMA). І останнє, 
ЦРА проведе низку технічних перевірок для оцінки спроможності заявника бути по-
стачальником води. Якщо заявник одержав ліцензію, водні компанії Шотландії мо-
жуть приймати участь в технічних обговореннях та призначати і голосувати за членів 
правління ЦРА.

Впровадження зазначених вище умов для розвитку конкуренції в Шотландії дозво-
лило досягти таких вигод: нижчі ціни на воду та каналізацію; поліпшення послуг; впро-



ЕТЕВК-2011

395

вадження інновацій у галузі. Для України досвід Шотландії може бути корисним для 
вивчення з метою запровадження на етапі постачання послуг централізованого водо-
постачання і водовідведення як населенню в багатоквартирних будинках, так і спожи-
вачам інших груп (бюджетним організаціям та іншим) ніж населенню.
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ПОНЯТИЕ «ДОСТУПНОСТИ» И ЕГО ВКЛАД 
В НАУЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЖКХ 

Дымченко Е.В.
Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, Украина 

Детально рассмотрены проблемные аспекты, связанные с определением уровня до-
ступности услуг ЖКХ, уделено особое внимание снижению ее порога для потребите-
лей. Предложена схема взаимосвязи факторов обеспечения доступности. 

ПОНЯТТЯ «ДОСТУПНОСТІ» І ЙОГО ВНЕСОК ДО НАУКОВОГО 
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЖКГ

Димченко О.В.
Харківська національна академія міського господарства, Харків, Україна 

Детально розглянуто проблемні аспекти, пов'язані з визначенням рівня доступності 
послуг ЖКГ, приділено особливу увагу зниженню її порога для споживачів. Запропоно-
вано схему взаємозв'язку факторів забезпечення доступності. 

CONCEPT OF «AVAILABILITY» AND ITS CONTRIBUTION 
IN THE DECISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES PROBLEMS

Dymchenko O.V.
Kharkiv National Academy of Municipal Economy, Kharkiv, Ukraine 

The problem aspects connected with definition of housing and communal services availability 
level are in details considered, giving particular attention to decrease its threshold for 
consumers. The scheme of interrelation of availability factors  is offered.

В настоящее время в сфере ЖКХ активно обсуждаются кризисные явления, Про-
граммы реформирования, неудовлетворенность инвестиционных потребностей, пути 
повышения качества услуг. На стыке острейших противоречий находятся тарифы и та-
рифная политика, платежная дисциплина, дотационные механизмы.

На фоне этих (главенствующих) сложностей, проблеме доступности к услугам ЖКХ и 
доступности самих предприятий ЖКХ к ресурсам развития, внимания уделяется явно 
недостаточно. А именно последняя проблема, на наш взгляд, относится к разряду наи-
более актуальных, т.к. она включает в себя приоритеты социальной значимости, эконо-
мические нормативы и большой спектр потребительских свойств услуг ЖКХ. Доступ-
ность проявляет себя «на стыке» количественных параметров спроса и предложения. 
Эти параметры для такой отрасли как ЖКХ нельзя однозначно отнести ни к производ-
ственной функции, ни к потребительскому спросу, ни к рыночному (коммерческому) 
механизму. 

К тому же надо исходить из неоспоримого постулата, что обеспечение комфорт-
ных условий проживания, а, следовательно, здоровья нации это и государственная и 
общественно-национальная задача конституционного значения. В общем комплексе 
средств обеспечения комфортных условий жизни и укрепления здоровья населения, 
жилищно-коммунальный сектор занимает свое достойное место: общество к нему «при-
выкло» исторически и в силу традиций и хозяйственной практики. Комплекс развернут 
по территории страны как большая и отлаженная организационно-экономическая си-
стема, которая обеспечивает  необходимые условия для сохранения здоровья человека  
(качество водопроводной воды не может не отражаться на состоянии человеческого ор-
ганизма в целом; канализационное хозяйство способствует соблюдению санитарных 
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норм обеспечения нормальной жизнедеятельности человека как индивидуума и как 
звено производственной системы; теплоснабжение позволяет поддерживать нормаль-
ный режим жизнедеятельности во все времена года; не говоря уже об утилизации от-
ходов жизнедеятельности  человека и озеленении территории, которые входят в сферу 
внешнего благоустройства).  

Население городов и поселков не столько ценит, сколько привыкло к потреблению, 
постоянству, системности и комплексности жилищно-коммунальных и социальных  
услуг. Однако новые условия хозяйствования, ориентация на самофинансирование 
и развитие конкуренции формируют некоторые проблемные моменты в этом секто-
ре жизнеобеспечения и хозяйствования. Ограничителями (барьерами) на рынке этих 
услуг выступают: тарифы, схемы оплаты, высокий износ основных фондов, приводя-
щий к повышенной аварийности и снижению уровня надежности, ограниченность во 
времени, низкое качество услуг и др.

В смысловом значении «доступ» - это возможность, разрешимость, проникновение.
[1] Производное от «доступ» - доступность также имеет разные смысловые значения: 
«имеющееся в наличии количество ресурсов в течение заданного временного интер-
вала»; «количество доступной оперативной памяти»; «доступность рыночной информа-
ции»; «уровень затрат на преодоление препятствий». [2,3]

Доступность услуг сферы жилищно-коммунального комплекса, как понятие, харак-
теризует наличие у населения (потенциальных потребителей) не только необходимых 
потребностей, но и ресурсов и возможностей, которые практически могут быть ис-
пользованы для обеспечения комфортных условий проживания в разрезе именно этого 
сектора жилищно-коммунальных услуг. Из этого определения следует, что доступность 
синтезирует свойства и возможности социально-психологических состояний и устрем-
лений, экономических возможностей и неких ограничений и препятствий, не имею-
щих четко выраженных норм (границ). 

Безусловно, в поле зрения всех участников должны оставаться два главнейших 
экономических фактора обеспечения доступности населения к сфере коммунальных 
услуг, это – системная, многопрофильная поддержка государством самой отрасли и воз-
можностей каждого гражданина заботы о здоровье, комфортном проживании и, вто-
рое – достижение высокого уровня благосостояния членов общества за счет активации 
механизмов самоуправления и саморазвития, предпринимательства, малого  бизнеса 
и других источников экономического роста. Взаимосвязь факторов и стратегических 
задач обеспечения доступности услуг ЖКХ представлена на рис. 1. 

Рассматривая понятие доступности с теоретических позиций, можно отметить, что с 
позиций конституционного права на комфортные условия проживания – здесь пробле-
мы нет. Более сложный характер имеет проблема экономических гарантий и обеспече-
ния доступности, основанных на общих тенденциях развития демократии и социаль-
ного ответственного распределения экономических ресурсов, на формах и средствах 
социальной защиты конституционных прав граждан.

Постановка задачи «доступности» ЖКХ имеет еще ряд особенностей: доступность 
для инвесторов, для приватизации и создания конкурентной среды, для вновь созда-
ваемых фирм и новостроек (переусложненная оформительская работа), для защиты 
своих интересов (многомесячные судебные процессы) и др. Поэтому, имеет смысл об-
ратить внимание на проблемность ситуации,  в которой «привлекательность, доступ-
ность и востребованность» интегрировано входят в «напряженный режим» выживания 
и развития ЖКХ.

Общеизвестны факты и оценки, что  потребители ограничены в доступности: суще-
ствуют и прямые бюрократические препятствия и нарекания на качество услуг, а вклю-
чая рост тарифов – проблему доступности можно охарактеризовать как «комплексное 
бедствие» в секторе потребителей.
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Рис.1. Взаимосвязь факторов обеспечения доступности

Но и объекты ЖКХ ограничены в своем влиянии на потребителей (действует соци-
альный фактор защиты), давление общественного мнения, система претензий от на-
селения, проблема неплатежей и др. Видимо решать проблему  необходимо на паритет-
ных условиях, лучше – партнерских.

Для решения задачи повышения уровня доступности ЖКУ, необходимо количествен-
но, например, в индексном, коэффициентном выражении оценивать уровень доступ-
ности, привлекательности и востребованности услуг ЖКХ, что на сегодня и является 
достаточно проблемным вопросом.

Применительно к проблемам взаимосвязи между Потребителем услуг ЖКХ и Объ-
ектом, предоставляющим эти услуги, доступность исследуется главным образом под 
углом зрения – насколько потребители (население, предприятие, бюджетные организа-
ции) физически и экономически реально удовлетворены в качественных услугах и на-
сколько они в состоянии эти услуги оплачивать в рамках требуемых сроков и объемов 
(эквивалентно потреблению). Это доступность потребительская.

В Российской Федерации, например,  коммунальные услуги, особенно для населе-
ния, включены в законодательный режим регулирования, в котором используется по-
нятие «доступности» для потребителей товаров и услуг, предоставляемых организация-
ми коммунального комплекса. [4] На его основе местные органы власти разработали и 
утвердили различные виды документов и систему критериев доступности. Эти крите-
рии (показатели) доступности коммунальных услуг рекомендовано использовать: при 
согласовании производственных программ, при установлении тарифов или подготов-
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ке обоснований к их пересмотру, при оценке инвестиционных программ для объектов 
коммунального комплекса.

В соответствующем «Положении о системе критериев доступности» Нижегородской 
области [5] определены три показателя:

 Коэффициент обеспечения текущей потребности населения и организаций-• 
потребителей;
 Коэффициент покупательной способности населения;• 
 Коэффициент уровня платежей населения за коммунальные услуги.• 
Полезность такого подхода неоспорима, однако система расчета «доступности» да-

леко не совершенна. Во-первых, рассматривается только граждане уже подключенные 
к коммунальным сетям, а не подключенные горожане не учитываются. Во-вторых, за 
базу принимается «прогнозный объем реализованной продукции в соответствии с про-
изводственной программой предприятия, которое производит услугу». Но во многих 
городах производство работает  «в разных диапазонах мощностей», в т.ч. допуская 20-
30% потери продукции при использовании установленных мощностей на 60-70%. Вряд 
ли текущие по улицам «реки воды» из водопровода повышают доступность населения к 
водообеспечению.  Или, к примеру, там же «Коэффициент уровня платежей населения» 
определяется как «отношение величины тарифа для населения к величине экономи-
чески обоснованного тарифа…». Из предложенного определения вытекает, что «тариф 
для населения» не «экономически обоснован»?

Выделяя доступность в сфере ЖКХ в качестве меры соответствия системы услуг их 
спросу у потребителей, а с другой стороны – в качестве фактора согласованности отно-
шений в городском хозяйстве, поставим задачу учета максимум интересов участников 
ЖК обслуживания. В таком случае доступность формируется и выступает в экономике 
и социуме города как матричная система взаимоучета интересов, требований и воз-
можностей.

Выделим четыре основных сегмента:
доступность услуг ЖКХ для потребителей с учетом их группировки по категориям • 
(население, бюджетные организации, промышленные предприятия, малый бизнес 
и др.);
доступность для вновь подключаемых объектов (физических и юридических лиц) к • 
централизованным сетевым структурам города;
доступность контакта и влияния самих объектов ЖКХ к интересующим их сферам и • 
объектам (платежным механизмам, инвестициям, кредитам, органам региональной 
власти, механизмам внутренней интеграции подотраслей в ЖК-комплекс  и город-
скую инфраструктуру в целом);
доступность общественных организаций к влиянию на ситуацию в сфере ЖК-услуг.• 
Исходя из этого, автор считает правомерным рассматривать понятие «доступности» 

в концептуальном плане и разрабатывать концепцию доступности услуг ЖКХ, в кото-
рую в понятийном смысле входит сам термин «доступность», действующие силы раз-
вития – «фактор доступности», а также схемы и технологии снижения барьеров, огра-
ничивающих доступность к услугам ЖКХ. Концепция может быть сформулирована как 
«Обеспечение доступности качественных жилищно-коммунальных услуг для  населе-
ния и юридических лиц».

Что касается наиболее значимого и сложного объекта, лидирующего в проблематике 
доступности услуг ЖКГ, т.е. тарифов, то из множества организационно-экономических 
особенностей (качественная информационная база, методы расчетов, механизм согла-
сования тарифов и др.) следует, на наш взгляд, решить достаточно простую, однако, 
крайне важную проблему, суть которой в том, чтобы в регионе утверждались одновре-
менно, синхронно все основные виды тарифов. Решение этого проблемного аспекта 
вполне доступно для тех, кто призван регулировать процессы тарифообразования.
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ОБ УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ: АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В МИРЕ И ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Симонян А.В. 

Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, 
Ереван, Республика Армения

В статье проанализирована ситуация в секторе водоснабжения и водоотведения раз-
личных стран мира, прогресс по достижению целей развития тысячелетия направ-
ленных на обеспечение доступа к безопасной воде и канализации, а также представ-
лены особенности сектора в Армении, существующие проблемы и пути их решения.

ЩОДО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА 
ВОДОВІДВЕДЕННЯ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ У СВІТІ І ОСОБЛИВОСТІ 

РОЗВИТКУ СЕКТОРУ В РЕСПУБЛІЦІ ВІРМЕНІЯ
Симонян А.В. 

Єреванський державний університет архітектури та будівництва, 
Єреван, Республіка Вірменія

У статті проаналізована ситуація у секторі водопостачання та водовідведення різних 
країн світу, прогрес по досягненню цілей розвитку тисячоліття, спрямованих на за-
безпечення доступу до безпечної  води і каналізації, а також представлені особливості 
сектору у Вірменії, існуючі проблеми та шляхи їх рішення.

ON MANAGEMENT OF WATER SUPPLY AND WASTEWATER SYSTEMS: 
SITUATION IN THE WORLD AND PECULIARITIES OF SECTOR 

DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
 Simonyan A.V. 

Yerevan State of University of Architecture and Construction, Yerevan, Republic of Armenia

The paper analyses situation in water supply and wastewater sector in different counties 
of the world, progress towards achieving millennium development goals aimed at ensuring 
access to safe drinking water and sanitation, as well as presents peculiarities of the sector in 
Armenia, existing issues and ways to solve those.

В начале двадцать первого века Земля, с ее многочисленными и разнообразными 
формами жизни, включая свыше шести миллиардов жителей, столкнулась с серьез-
ным кризисом водных ресурсов. Все говорит о том, что ситуация ухудшается и будет 
ухудшаться, если не будут предприняты меры для ее исправления. Этот кризис связан 
с управлением водными ресурсами и вызван главным образом тем, что мы неправиль-
но ими распоряжаемся. Но подлинной трагедией являются по следствия этого кри-
зиса для повседневной жизни бедных слоев населения, которое страдает от бремени 
болезней, вызванных употреблением некачественной воды. Они живут в ухудшенных 
и зачастую опасных условиях, мучительно пытаются дать образование своим детям и 
заработать средства существования, чтобы их хватало на пропитай среды обитания, 
которая стонет под тяжелым бременем ежедневно сбрасываемых в нее многотонных 
отходов, страдая от чрезмерного и нерационального использования, когда люди, по-
видимому, совсем не думают ни о последствиях, ни о будущих поколениях [1].

Одна из задач выдвинутых лидерами стран мира на Саммите тысячелетия ООН 
в 2000г., направлена на снижение вдвое пропорции людей , не имеющих доступа к 
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безопасной  воде и канализации к 2015 г. (цель 7:10). Международное сообщество не 
впервые ставит амбициозные цели. В начале 80-х годов ХХ в. правительства с энтузи-
азмом восприняли цель «Вода и канализация для всех к 1990 г.». В начале 90-х годов та 
же цель была сформулирована вновь.  Согласно данным доклада о развитии человека, 
примерно 1,1 млрд человек, не имеющих сегодня доступа к чистой  воде, и 2,4 млрд че-
ловек, не имеющих доступа к канализации, свидетельствуют о том, что международные 
конференции на высоком уровне и впечатляющие цели не являются заменой  практиче-
ских дей ствий  по обеспечению системой  водоснабжения и канализацией. В сегодняш-
нем все более процветающем мире нехватка чистой  воды и элементарной канализации 
губит больше жизней , чем любая вой на или террористический акт. Эти факторы также 
усиливают глубокое неравенство жизненных возможностей , которое разделяет страны 
и народы по признаку благосостояния, пола и других показателей  обездоленности.

Наряду с проблемами связанными с накоплением отходов, нерациональным ис-
пользованием содных ресурсов, изменением климата, глобальный  дефицит воды и от-
сутствие канализации подрывают благосостояние, тормозят экономический  рост и за-
держивают развитие целых стран. Лучший  доступ к воде и обеспечению канализацией  
послужили бы катализатором для гигантского шага вперед в развитии человека, созда-
вая возможности для совершенствования здравоохранения, образования и экономи-
ческого роста.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения в мире. Кризис в системе во-
доснабжения и канализации, с которым сталкиваются бедные семьи в развивающем-
ся мире, имеет параллели с более ранним периодом в истории сегодняшних богатых 
стран. Немногие люди в индустриальном мире задумываются об огромном значении 
чистой  воды и канализации в истории своих стран или для своих жизненных шансов. 
Как упоминается в докладе развития человека, не так уж много поколений  назад жи-
тели Лондона, Нью-Й орка и Парижа сталкивались с такими же угрозами безопасности 
водоснабжения, как и жители Лагоса, Мумбаи и Рио-де-Жаней ро сегодня. 

В работах Кейна, Луиса, Элиса и Ротелла указывается, что в начале XXI в. инфек-
ционные заболевания, передающиеся через воду, в богатых странах ушли в прошлое, 
составляя лишь 1% общей  смертности, в то время как на рубеже XIХ в.. такие болезни, 
как диарея, дизентерия и брюшной  тиф, представляли серьезную угрозу. В конце ХIХ в. 
они являлись причиной  одной  из десяти смертей  в городах США, и их главными жерт-
вами были дети. Уровень детской  смертности в Детрой те, Питтсбурге и Вашингтоне до-
стигал свыше 180 смертей  на каждую тысячу живорожденных, – что вдвое превышает 
нынешний  показатель в странах Африки к югу Сахары. Чикаго был тифозной  столицей  
страны, в нем отмечалось в среднем 20 тыс. случаев заболевания брюшным тифом в 
год. Также и в Великобритании спустя полвека после первого этапа реформ здравоох-
ранения вода по-прежнему оставалась серьезной  угрозой  здоровью. 

Согласно данным приведенным в работах Вудса, Ватерсона, Вудварда, Сретера, 
Саймона, Муни, уровень детской  смертности в Бирмингеме и Ливерпуле превышал 160 
смертей  на каждую тысячу живорожденных, причем диарея и дизентерия составляли 
более половины смертей . Высокая детская смертность дей ствовала как тормоз на по-
вышение ожидаемой  продолжительности жизни. Как указали в своих исследованиях 
Катлер, Дэвид, Дэйтон и Лерас-Муни, до последней  четверти ХIХ в. ожидаемая продол-
жительность жизни в промышленно развитых странах почти не росла. Люди станови-
лись богаче, но не здоровее. Согласно Гассану, прогресс в развитии системы водоснаб-
жения и канализации происходил под воздей ствием научного знания, технологии, и 
кроме всего прочего благодаря объединенным усилиям промышленников, муниципа-
литетов и социальных реформаторов. Но успехи достигались за счет разовых и несо-
гласованных дей ствий , при которых водоснабжение быстро обогнало развитие систем 
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канализации и дренажа, необходимых для отвода сточных вод. Результат – распростра-
нение путей  передачи заболеваний .

К концу XIX в. правительства предприняли меры по преодолению разрыва между во-
доснабжением и канализацией . В Великобритании расширение системы канализации 
финансировалось путем привлечения государственных капиталовложений . Розенберг 
приводит, что за четыре десятилетия, прошедшие после 80-х годов ХIХ в., ожидаемая 
продолжительность жизни значительно увеличилась – на 15 лет, причем большая часть 
этого прироста произошла за счет сокращения детской  смертности. В США Совету по 
здравоохранению Нью-Й орка – муниципальному органу, созданному в 1866 г., было 
поручено занятьс благоустрийством систем водоснабжения и канализации. Согласно 
данным Катлера и Миллера примеру Нью-Й орка последовали в других городах: муни-
ципалитеты принимали на себя обязательства по налаживанию водоснабжения, а за-
тем вводили в дей ствие системы фильтрации и хлорирования. Согласно одной  оценке, 
только за счет очистки воды смертность в США в первой  трети ХХ в. была снижена 
наполовину. Ни в какой  другой  период истории США не происходило такого быстрого 
снижения уровня смертности. По данным МакНила 1920 г. почти в каждом большом 
городе нынешнего индустриального мира были введены системы очистки воды. В те-
чение следующего десятилетия в большинстве из них были построены крупные очист-
ные сооружения, на которых проводились удаление, переработка и уничтожение отхо-
дов жизнедеятельности человека в местах, исключавших заражение питьевой  воды.

В 2000 г. из за болезней, вызванных отсутствием должного уровня санитарии и гиги-
ены и употреблением некачественной воды (таких, как шистосомоз, трахома, зараже-
ние гельминтами желудочно-кишечного тракта), по приблизительной  оценке, умерло 
2 213 000 человек. От малярии умерло еще около 1 млн человек. Свыше 2 млрд человек 
во всем мире заразились шистосомозом и передаваемыми через почву гельминтами. 
Из них у 300 млн человек в результате этого развились серьезные заболевания. Самая 
высокая заболеваемость и смертность наблюдались среди детей  моложе пяти лет [1].

 Сегодняшняя ситуация в секторе водоснабжения и водоотведения в мире. 
Международные нормы, установленные такими организациями, как Всемирная орга-
низация здравоохранения (ВОЗ) и Детский  фонд ООН (ЮНИСЕФ) предполагают мини-
мальную потребность в 20 литров в день из источника в пределах одного километра от 
дома. Этого количества воды достаточно для питья и элементарной  личной  гигиены. 
Ниже этого уровня люди ограничены в своей  способности поддерживать хорошее фи-
зическое самочувствие и достоинство, которое появляется с ощущением, когда человек 
чист. С учетом того, что необходимо мыться и стирать, личный  порог поднялся бы при-
мерно до 50 литров в день. ВОЗ и ЮНИСЕФ указывают, что значительная часть челове-
чества далеко не достигает базового порога потребностей  в воде либо постоянно, либо 
периодически. Примерно для 1,1 млрд чел. в мире, живущих дальше одного километра 
от водного источника, расход воды часто составляет менее пяти литров в день, причем 
воды небезопасной  для питья. 

За чертой  край ней  обездоленности, которую на себе ежедневно испытывают при-
мерно 1,1 млрд чел., находится намного более обширная сфера обездоленности. Для 
людей , имеющих доступ к источнику воды в пределах одного километра, но не в своем 
доме или дворе, типично потребление в среднем около 20 литров в день. Совместное 
исследование ВОЗ/ЮНИСЕФ, проведенное в 2001 г., показало, что в таком положении 
находится 1,8 млрд чел.

Около 2,4 млрд чел., почти половина населения развивающихся стран, не имеет до-
ступа к качественной системе канализации. Это значит, что люди живут дальше одного 
километра от ближай шего источника безопасной воды и что они берут воду из дренаж-
ных каналов, канав или ручьев, которые могут быть заражены патогенами и бактерия-
ми, способными вызвать серьезные заболевания и смерть. Распределение населения, 
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не имеющего доступа к водоснабжению и канализации приведено на рисунке 1. В Азии 
проживает самое большое число людей , не охваченных системами водоснабжения и 
канализации (в количественном отношении); но важно отметить, что в процентном от-
ношении таких людей  больше в Африке; это объясняется разницей в численности на-
селения этих двух континентов [1].

В сельских рай онах стран Африки к югу от Сахары миллионы людей  пьют из источ-
ников воду вместе с животными или пользуются незащищенными колодцами, являю-
щимися рассадниками патогенов. Эта проблема не относится к одним лишь бедней шим 
странам. По данным Программы развития ООН в Таджикистане  почти треть населе-
ния берет воду из арыков и ирригационных каналов, подвергаясь опасности отравле-
ния загрязненными сельскохозяй ственными стоками. Проблема не в том, что люди не 
осознают опасность, а в том, что у них нет выбора.

 
Рис.1. Распределение населения, не имеющего доступа к водоснабжению и канализации

Данные международной организации по еде и сельскому хозяйству посредством про-
стого сравнения между богатыми и бедными странами помогают раскрыть масштаб 
глобального неравенства (рис.2).

Среднее потребление воды колеблется от 200–300 литров в день в большинстве 
стран Европы до 575 – в США. Жители Феникса, штат Аризона, – пустынного города 
с самыми зелеными лужай ками в США – потребляют свыше 1 тыс. литров в день. Для 
сравнения: среднее потребление в таких странах, как Мозамбик, составляет менее 10 
литров. Средние цифры по странам неизбежно скрывают весьма значительные рас-
хождения. Люди, не имеющие доступа к качественной  воде в развивающихся стра-
нах, потребляют ее гораздо меньше отчасти потому, что им приходится переносить 
ее на большие расстояния, а вода тяжела. Минимальная международная норма по-
требления воды, составляющая 100 литров в день для семьи из пяти человек, весит 
около 100 кг – тяжелый  груз для того, чтобы нести его два или три часа, особенно для 
девочек. 

Глобальные сводные показатели по водoснабжению и канализации скрывают зна-
чительные расхождения по регионам. С точки зрения водоснабжения страны Африки 
к югу от Сахары имеют, пожалуй , самые низкие показатели охвата населения, имею-
щего доступ к качественной  воде (55%), хотя большая часть людей , лишенных чистой  
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воды, живут в Южной  Азии. Что касается канализации, то обделенность ею распреде-
лена более равномерно. Доступ к канализации в Южной  Азии почти такой  же низкий , 
как и в странах Африки к югу от Сахары, причем два человека из каждых трех в обоих 
регионах лишены к ней  доступа. Половина населения в Восточной  Азии и четверть в 
Латинской  Америке не имеют доступа даже к элементарной  канализации. Примерно 
40 развивающихся стран могут обеспечить чистой  водой  менее чем 70% своих граж-
дан, а 54% – обеспечивают безопасной  канализацией  менее чем половину граждан.

В странах Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии доступ к воде определяется 
как прямое подключение к сети водоснабжения или как действующая колонка водо-
снабжения на расстоянии в пределах 200 м без определения минимального водопотре-
бления. 

Согласно данным отчета о ходе выполнения реформ муниципального водоснабже-
ния и канализации в странах ВЕКЦА со времени проведения конференции на уровне 
министров в Алматы, услуги канализации включают либо подключение к канализа-
ции, либо организованное удаление стоков из туалетов.

Согласно статистическим данным около 81% населения имеют доступ к сетям цен-
трализованного водоснабжения, остальная же часть пользуется услугами компаний 
оросительного сектора или локальными источниками воды (государственными и част-
ными колодцами, родниками, открытыми источниками), которые часто являются са-
мотечными и не подвергаются водоподготовке. 

71% населения подключены к сети бытового водоснабжения, однако данные об от-
носительном числе подключений для городского и сельского различны: В то время как 
87% городского населения имеет легкий доступ к услугам водоснабжения (т.е. прямое 

Рис. 2. Потребление воды в разных странах мира (в литрах на чел. в день)
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подключение к системе водоснабжения), в сельской местности подобные услуги до-
ступны лишь для 45% домашних хозяйств.

Водоснабжение и водоотведение в Армении. Армения является самой высокогор-
ной страной Закавказья. Свыше 90 % ее территории, составляющей примерно 29 800 
км2, находится на высоте более 1000 м, около половины - на высоте более 2000 метров, 
и лишь только 3 % территорий лежат ниже отметки 650 м. Территория Армении от-
носится к бассейнам рек Кура и Аракс. Аракс — крупнейшая река страны, к бассейну 
которой относится 76% её площади — образует государственную границу с Ираном и 
большую часть границы с Турцией. Северо-восточная часть страны в основном принад-
лежит бассейнам притоков Куры. Количество осадков на 60% территории составляет 
около 600 мм, а на 20% — менее 400 мм. По официальным данным население республи-
ки составляет 3,1 млн. Около 31% населения живет в сельской местности. Доступные 
для использования запасы поверхностных вод в Армении (речной сток формирующий-
ся на территории республики) составляют примерно 8 млрд м3, включая 1.1 млрд м3 
трансграничного притока воды (50% воды трансграничных рек Ахурян и Аракс) [2]. На 
территории республики насчитывается около 9500 больших и малых рек с общей про-
тяженностью 23000 км. Армении оценены приблизительно в 1млрд м3/год, причем эти 
данные подлежат уточнению, так как достоверные данные мониторинга за последние 
10 лет отсутствуют [3].

Для Республики Армения водные ресурсы имеют особенно важное значение в каче-
стве не только социальной, экономической и экологической, а также стратегической 
и политической ценности, что необходимо учитывать как основу при проведении ре-
форм в сфере управления водными ресурсами. Системы водоснабжения и водоотведе-
ния а также система  управления водными ресурсами в Армении была спланирована и 
построена с учетом  вышеуказанных параметров. Для накопления весеннего стока рек, 
с целью их последующего использования для орошения, в Армении построено 75 водо-
хранилищ с общим объемом воды около 1 млрд м3 . Данные национальной статистиче-
ской службы об объёмах водозабора и водопотребления за 2005-2009 гг. приведены на 
рис.3.

 

Рис. 3. Водозабор и водопотребление за 2005-2009 гг.

Основными направлениями водопользования в Армении являются орошение, бы-
товое водоснабжение, гидроэнергетика, рыборазведение и рекреация. Наиболее круп-
ным водопользователем в республике является система орошения, которая потребляет 
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около 76% доступного запаса воды, что ежегодно составляет примерно 2 млрд м3.  По-
требность орошаемого земледелия в воде колеблется в широких пределах в зависимо-
сти от сезона и водности рек. Так, сокращение стока в маловодные годы с 21 до 42% 
при 75-95% обеспеченности по сравнению со средневодным годом может привести к 
увеличению потребности в орошающей воде на 20-51%. Наибольший дисбаланс между 
стоком рек и потребностью в воде орошаемого земледелия возникает в летнее время, 
когда поверхностный сток составляет около 19% от годового, а потребности в орошаю-
щей воде достигает 66%, а в наиболее жаркие месяцы при 5% стоке потребность в оро-
шающей воде составляет 30% годовой.

Муниципальное водоснабжение наxодится на втором месте (муниципальное и про-
мышленное водоснабжение вместе потребляют около 24% доступного количества 
воды). Водозабор для нужд муниципального водоснабжения в основном производится 
из довольно чистыx источников, в частности из родников и глубокo расположенныx 
грунтовыx вод. Только 5% водозабора для муниципальных нужд совершается из по-
верхностных источников, что происходит в основном на территориях где нет запаса 
подземных вод. Однако, следует также отметить, что в некоторых городах запасы род-
никовой и подземной воды ограничены и в перспективном планировании их количе-
ство может быть недостаточным для покрытия нужд, что несомненно приведет к уве-
личению поверхностного водозабора [3]. 

Во времена Советского Союза техническому обслуживанию инфраструктуры водо-
снабжения традиционно уделялось недостаточно внимания, и на него выделялось не-
достаточно финансовых ресурсов. На протяжении многих лет не менялись внутридо-
мовые и распределительные сети, не выполнялись другие восстановительные работы, 
что привело к их чрезвычайно высокой аварийности. Еще одним следствием износа 
инфраструктуры водоснабжения является то, что предприятия сектора водоснабже-
ния сталкиваются с трудностями при оказании бесперебойных услуг. Помимо того, что 
практика водоснабжения по графику создает проблемы для потребителей, а также ка-
чества воды (при отключении сети происходит инфильтрация загрязненных грунто-
вых в систему) и доступа, она еще более ускоряет износ сети. Данные национальной 
статистической службы о доступности водоснабжения за 2004 г. (% от населения) при-
ведены в табл. 1.

Таблица 1. Доступность водоснабжения

Качество водоподготовки питьевой воды также снизилось из-за отсутствия химика-
тов, разрушения оборудования для очистки и финансовых ограничений. Переработка 
сточных вод и охват услугами канализации также недостаточны, что ведет к  ускорен-
ному загрязнению окружающей среды Кроме того, зарегистрированы случаи вторич-
ного перекрестного загрязнения питьевой воды разрушенными канализационными 
системами. В Армении по сей день действует жесткий стандарт качества питьевой 
воды (наследие санитарных норм качества воды СССР, СанПИН) соответствовать кото-
рому предприятия сектора водоснабжения не в состоянии. 

Данные национальной статистической службы о прогрессе по достижению целей 
развития тысячелетия направленных на снижение вдвое пропорции людей , не имею-
щих доступа к безопасной  воде и канализации к 2015г приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Прогресс по достижению целей развития тысячелетия направленных на 
снижение вдвое пропорции людей , не имеющих доступа к безопасной  воде 

и канализации к 2015

Все города страны, где проживает около 67% населения, а также около 250 дере-
вень подключены к инфраструктуре канализации. Система канализации позволяет в 
сердем вывести около 60-80% стоков образованных в городах, в то время как в сель-
ской местности эта величина не выше 50%. Общая длина канализационной системы 
Армении составляет примерно 4200км, причем лишь 6% сети расположено в сельской 
местности. Всего в Республике Армения 20 канализационно-очистных сооружений. 
Единственная станция аэрации в Ереване проводит только механическую очистку сто-
ков. Из 19 других функционируют только 5-6, также обеспечивая лишь механическую 
очистку [4].

Среди основных проблем сектора управления инфраструктурами водоснабжения и 
водоотведения Армении можно отметить следующие:

низкий уровень качества услуг по содержанию и эксплуатации систем водохозяй-• 
ственных сооружений. 
 Неудовлетворительное состояние водоснабжения сельских общин, обслуживаемых • 
со стороны неспециализированных организаций.
 Недостаточное финансирование эксплуатационных и ремонтных работ инфра-• 
структуры.
 Неполноценная нормативная база защиты и эксплуатации водохозяйственных си-• 
стем, неудовлетворительные финансовые средства для осуществления законода-
тельно закрепленных процедур,
 Отсутствие очистки или неполноценная очистка сточных вод.• 
 Отсутствие реалистичной стратегии очистки сточных вод и высокие нормативные • 
требования по их очистке.
 Нехватка материально-технической оснащенности организаций и неудовлетвори-• 
тельная кадровая политика водного сектора, отсутствие квалифицированных спе-
циалистов в данной сфере.
 Неудовлетворительное осуществление обмена данными между организациями от-• 
ветственными за управление водными ресурсами и предприятиями сектора водо-
снабжения и водоотведения.
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Для решения вышеуказанных проблем можно предложить осуществить следующие 
мероприятия:

Разработка правил по технике безопасности на водохозяйственных сооружениях, • 
содействие становлению служб по безопасной эксплуатации.
 Подготовка квалифицированных специалистов в данной сфере.• 
 Пересмотр действующих в Армении норм водоснабжения и водоотведения, их гар-• 
монизация с европейскими нормами.
 Уточнение и регулирование процесса координации программ, направленных на • 
улучшение водохозяйственных систем.
 Разработка и осуществление мероприятий по улучшению систем водоснабжения, • 
эксплуатируемых со стороны  сельских общин.
 Разработка стратегии очистки стоков, включая принятие идеи поэтапной очистки • 
стоков, разработка соответствующих стандартов.
 Пересмотр порядка выдачи разрешений на водопользование и усиление контроля.• 

За последнее десятилетие Правительство Армении предприняло ряд мер по привле-
чению инвестиций направленных на восстановление инфраструктуры; укреплению 
правовой базы и разработку законодательных и других правовых актов, направлен-
ных на обеспечение проводимых реформ; созданию устойчивой финансовой базы во-
доканалов, обеспечивающей полное покрытие затрат на эксплуатацию и техническое 
обслуживание и осуществление необходимых инвестиций; созданию благоприятных 
условий для привлечения частного сектора.

Как основной шаг направленный на развитие сектора водоснабжения и водоотведе-
ния республики на данный момент можно рассматривать разработку планa дей ствий  
в области водоснабжения и канализации, его интегрирование в соответствующие на-
циональные стратегии по сокращению бедности и включение в среднесрочные финан-
совые программы. Разработка и реализация подобного плана действий позволит так-
же повысть эффективность международного сотрудничества и создания партнерства 
между донорами и государством, что может обеспечить своевременное достижение 
Целей  развития тысячелетия к 2015 г. и движение по направлению ко всеобщему до-
ступу к водоснабжению и канализации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДЫ НА ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Коваленко Е.А., Патик Т.П.
Одесскаянациональная академия пищевыхтехнологий, Одесса, Украина

В статье проведен анализ эффективности использования воды на пищевых предпри-
ятиях Одесского региона. Представлены результаты определения уровня эффектив-
ности использования воды в консервной и кондитерской отрасли и сформулированы 
предложения для оптимизации ситуации.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

Коваленко О.О., Патік Т.П.
Одеська національна академія харчових технологій, Одеса, Україна

У статті проведено аналіз ефективності використання води на деяких підприємствах 
харчової промисловості в Одеському регіоні. Наведені результати вивчення рівня 
ефективності використання води у консервній та кондитерській галузях та 
обґрунтовані пропозиції для покращення ситуації на цих підприємствах харчової 
галузі.

THE MODERN PROBLEMS OF RATIONAL USE OF WATER 
AT THE FOOD PLANTS

Kovalenko О., Patik T.
The Odessa national academy of food technologies, Odessa, Ukraine 

The analysis of efficiency of use of water at the food plants of the Odessa region is present in 
this article. Results of definition of a level of efficiency of water using at branches of canning and 
confectionery plants are formulated and offers for optimization of a situation are presented.

Пищевая промышленность использует 5-7 % воды, относимой на долю агропромыш-
ленного комплекса Украины. Удельный расход воды на предприятиях пищевой про-
мышленности, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, также не са-
мый высокий. Однако, процент использования ними воды питьевого качества самый 
большой [1, 2]. При этом практически вся питьевая вода, кроме той, которая становит-
ся составляющей пищевого продукта, переходит в категорию сточных вод, которые 
часто неочищенными сбрасываются в окружающую среду илишь незначительная их 
часть подвергается обработке с целью повторного использования в производстве. По-
этому исследования, направленные на изучение эффективности использования воды 
на пищевых предприятиях, являются актуальными и имеют очевидное практическое 
значение.

Целью настоящей работы было изучить и проанализировать ряд показателей, ха-
рактеризующих степень эффективности и рациональности использования воды на не-
которых предприятиях пищевой промышленности Одесского региона.

Объект исследования – технологические процессы производства консервированной 
и кондитерской продукции. Такой выбор обусловлен тем, что эта продукция пользует-
ся постоянным спросом у населения (рис.1), а на ее производство расходуется  значи-
тельное количество воды питьевого качества (2-16 м3 на 1 тонну готовой продукции). В 
качестве показателей, позволяющих судить о степени эффективности использования 
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воды на вышеназванных предприятиях, избраны коэффициенты технического совер-
шенствования оборотной системы водоснабжения (Коб. %) и эффективности использо-
вания воды (К %).

Численно техническое совершенство оборотной системы водоснабжения определя-
ли из отношения объёмного расхода воды в обороте (qоб, м3/ч) к сумме объёмного расхо-
да свежей природной воды (qс, м

3/ч) и объёмного расхода воды в обороте, умноженного 
на 100 % [3]. 

В расчётах использовали данные о расходе воды в технологических процессах на 
предприятиях Одесского региона в течение последних 10 лет. 

Результаты исследований и их обсуждение. Согласно усредненным по отраслям 
промышленности значениям коэффициента Коб (рис.2),  техническое совершенство 
оборотной системы водоснабжения в пищевой промышленности является самым низ-
ким среди других отраслей промышленного комплекса и составляет 45 %, в то время 
как на передовых пищевых предприятиях промышленно развитых стран этот показа-
тель в (1,3 – 1,5) раз выше.

В технологических процессах консервных и кондитерских производств фактическое 
количество воды, которое  используется на предприятиях, зависит от вида произво-
димой продукции, технологии производства,  оборудования, производственной мощ-
ности предприятия, наличия дополнительной инфраструктуры, количества работаю-
щего персонала и др. 

Результаты расчётов по определению уровня эффективности использования воды 
представлены на рис. 3а и 3б. 

 Анализ полученных результатов показал, что в течение последних лет эффектив-
ность использования воды при производстве сахарной кукурузы и зелёного горошка 
изменялась незначительно и значения коэффициентаК составляли 37…39 %. При про-
изводстве томат-пасты эффективность использования воды в тот же период времени 
увеличилась практически в 2 раза (от 18 % до 34 %). 

Для технологических процессов кондитерского производства (рис.3б) в рассматри-
ваемый временной период присуще стабильное значение коэффициентов эффектив-
ности использования воды. На таких предприятиях более рационально используется 
вода при производстве конфет (К = 37,5…40 %), менее эффективно – при производстве 
шоколада (К = 12…14  %).

Рисунок 1.  Характеристика потребитель-
скогоспроса на консервированнуюпродукцию 

в 2004-2007 гг.

Рисунок 2. Техническое совершенство обо-
ротной системы водоснабжения разных от-

раслей промышленности.
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В целом, необходимо отметить, что как на консервных, так и на кондитерских пред-
приятиях в регионе эффективность использования воды ниже средней по отрасли. 
Стабильность этого показателя на протяжении продолжительного времени свидетель-
ствует о том, что на предприятиях практически не проводятся мероприятия, направ-
ленные на рациональное использование водных ресурсов. По-видимому, к изменению 
существующего «стабильного» положения  с неэффективным использованием воды мо-
жет  привести, наряду с экологическими и социальными аспектами проблемы, эконо-
мический фактор, ибо существенное увеличение стоимости питьевой воды в регионе 
(рис.4) неминуемо приведёт к росту цены на такую продукцию, что крайне невыгодно 
для ее производителей.

Проведенный анализ эффективности использования воды на пищевых предприяти-
ях консервной и кондитерской отрасли в Одесском регионе показал, что мероприятия, 
направленные на рациональное использование водных ресурсов, на предприятиях 
практически не проводятся. 

Для разработки и обоснования предложений для оптимизации ситуации на этих 
предприятиях необходимо исследовать химический состав сточных вод, образующих-
ся на отдельных технологических процессах, подобрать метод очистки и оценить эко-
номическую целесообразность его применения.

Рис.3. Коэффициент эффективности использования воды при производстве 
консервированной (а) и кондитерской (б) продукции

Рис.4. Динамика ростацен на водопроводную и канализованную воду для промышленных
предприятий Одесского региона
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