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Вітаю вас з відкриттям дев’ятого Міжнародного конгресу 
«ЕТЕВК-2013»!

За час свого існування він став широко відомим форумом 
як в Україні, так і за її межами. Конгрес фахівців водопровідно-
каналізаційного господарства – традиційний майданчик для 
спілкування, обміну досвідом. Та найголовніше – він відкриває 
нові шляхи розв’язання одного із найважливіших завдань – за-
безпечення кожної людини якісною питною водою.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства продовжує свій курс 
на удосконалення стратегії і базових принципів реформ у 
водопровідно-каналізаційному господарстві.

Пріоритетними напрямами цієї стратегії є поліпшення 
якості питної води, підвищення рівня очищення та екологічної 
безпеки стічних вод, а також впровадження та стимулювання енергозберігаючих технологій. 
Це, в кінцевому підсумку сприятиме забезпеченню здоров’я та благополуччя населення. 

Водночас хочу наголосити, що ефективний розвиток галузі, виконання означених заходів 
потребує значних фінансових ресурсів, а отже, і плідної співпраці з фінансовими міжнародними 
установами, донорськими організаціями. Саме така співпраця стане запорукою оновлення у 
стислі терміни на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства технологічних 
процесів водопостачання та водовідведення. А на цій основі – запровадження ефективної си-
стеми енергозбереження.

Нині заходи з енергозбереження на підприємствах водопровідно-каналізаційного господар-
ства зазвичай полягають у зниженні енергоспоживання. При цьому на більшості підприємств 
бізнес-плани їх розвитку відсутні або малоефективні,у більшості міст відсутні інвестиційні та 
інноваційні проекти, які могли б зацікавити потенційних інвесторів. Така ситуація свідчить 
про відсутність комплексного і цілеспрямованого підходу до вирішення цього нагального пи-
тання. 

На моє переконання, проведення подібних заходів сприятиме вирішенню проблем, що 
існують сьогодні у водопровідно-каналізаційному господарстві країни. Адже розвиток ділових 
контактів, залучення інвестицій та впровадження інновацій і є тими чинниками, що дозволять 
вивести підприємства галузі у більш ефективне русло і створити умови для залучення кредитів 
міжнародних фінансових організацій, вітчизняних інвесторів. 

Хочу наголосити, що за 2011-2012 роки, в рамках реформування та розвитку водопровідно-
каналізаційного господарства, Міністерством багато зроблено щодо вдосконалення правової 
та організаційної бази. Напрацьована нами низка нормативно-правових та методичних 
документів сприятиме проведенню системних перетворень, сталому розвитку та забезпечен-
ню надійного функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Тому присутність на сьогоднішньому Міжнародному конгресі фахівців водопровідно-
каналізаційного господарства європейських країн, міжнародних організацій, представників 
приватного сектору та неурядових організацій, є свідченням його важливості у поглибленні 
стосунків з міжнародною спільнотою. Ми готові до тісного співробітництва.

Переконаний, що цьогорічний форум дозволить прискорити вирішення найважливіших 
проблем галузі для можливості забезпечення високотехнологічного рівня функціонування 
водопровідно-каналізаційного господарства. 

Бажаю всім учасникам Конгресу плідної роботи!

Міністр регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України  Темник Геннадій Павлович

Шановні учасники Конгресу та виставки!
Шановні колеги!
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СУчАСНИЙ СтАН ВОДОПРОВІДНО-
КАНАЛІЗАцІЙНОгО гОСПОДАРСтВА УКРАїНИ. 

ПРОБЛЕмИ тА ШЛЯхИ ВИРІШЕННЯ
(Інформація мінрегіону)

Використання якісної питної води є одним з найважливіших чинників для забезпе-
чення здоров’я людей і тривалості їх життя. Питання щодо кількості і якості питної води 
є особливо актуальним для України, тому що з запасів води наша держава знаходиться 
на передостанньому місці в Європі, і вода територіально розподілена нерівномірно. Стан 
джерел водопостачання та якість питної води безпосередньо впливають на здоров’я на-
селення. 

Питне водопостачання майже на 80 відсотків забезпечується з поверхневих джерел і 
на 20 відсотків з підземних. Більшість басейнів річок згідно з гігієнічною класифікацією 
водних об’єктів за ступенем забруднення можна віднести до забруднених та дуже за-
бруднених. 

Незважаючи на значний спад промислового виробництва за останні роки та змен-
шення у зв’язку з цим скиду у водойми стічних вод, в країні має місце тенденція до 
погіршення екологічного стану водойм, як за санітарно-хімічними, так і за санітарно-
мікробіологічними показниками.

Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними показниками у промислових 
регіонах країни: Дніпропетровській – 81,5%, Луганській – 70,4%, Донецькій – 57,3% та 
Запорізькій – 65,1% областях; за бактеріологічними показниками – у Донецькій – 41%, 
Луганській – 39,3%, Кіровоградській – 35,9% областях.

Одними із забруднювачів поверхневих водойм є каналізаційні очисні споруди та 
мережі, які перебувають у незадовільному технічному стані та потребують проведення 
капітальних ремонтів і реконструкції. 

Високий рівень техногенного навантаження на водойми та використання недоскона-
лих технологій підготовки питної води, які розраховані на доведення природної води до 
якості питної лише тоді, коли вихідна вода відповідає І класу поверхневих джерел водо-
постачання, не дозволяють забезпечити населення якісною та безпечною для здоров’я 
питною водою. На сьогодні практично всі водойми за рівнем забруднення наблизились 
до ІІІ класу, а склад очисних споруд, технології водопідготовки фактично не змінились. 

Найбільша кількість водопроводів, що не відповідають санітарним нормам, у 
Луганській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

Підземні води України в багатьох регіонах (АР Крим, Донбас) за своєю якістю не 
відповідають нормативам на джерела водопостачання і потребують очищення, що 
пов’язано не тільки з природними умовами їх формування, але і з антропогенним за-
брудненням. При цьому лише поодинокі артезіанські водопроводи мають споруди по 
доочистці води.

Питома вага проб питної води, що не відповідають державним нормативам 
відібраних з джерел централізованого водопостачання за санітарно-хімічними та 
бактеріологічними показниками за останні роки становить понад 14,7% та близько 
2,9% відповідно.

Централізованим питним водопостачанням забезпечено 456 міст, або 99,1 відсотка, 
797 селищ міського типу, або 90,1 відсотка, 8117 сіл, або 28,5 відсотка. Решта сільського 
населення споживає воду з колодязів та індивідуальних свердловин, які у переважній 
більшості знаходяться у незадовільному технічному стані. 
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7,6% сільських водопроводів, близько 23% громадських колодязів/каптажів не 
відповідають державним нормативам.

На якість питної води систем централізованого водопостачання негативно впливає 
незадовільний технічний стан водопровідних споруд і мереж, значна їх зношеність, 
що становить у різних регіонах від 30% до 70%. Несвоєчасно проведені капітальні та 
поточні планово-профілактичні ремонти, ліквідації аварій приводять до вторинного 
забруднення питної води в системах централізованого водопостачання.

Загальна протяжність водопровідних мереж складає 180 111,8 км, з яких в аварійному 
та ветхому стані знаходяться 68756,9 км або 38,2%. 

Найбільша питома вага ветхих та аварійних водопровідних мереж від загальної 
їх протяжності в Луганській – 61,0%, Донецькій – 48,5%, Львівській – 44,0%, 
Дніпропетровській – 42,1% областях, АР Крим – 54,0% та  м. Севастополі – 55,1%.

Найменша питома вага ветхих та аварійних водопровідних мереж 
від загальної їх протяжності у Волинській – 19,3%, Рівненській – 19,8%, Полтавській 

– 20,0% областях.
Витоки та невраховані витрати води в системах водопостачання склали 43,4% (1 216 

436 тис.куб.м), від відпущеної води споживачам та 30,2% від поданої води у мережу. 
Найбільший відсоток витоків та неврахованих витрат води при її розподілі від поданої 

води у мережу склав у м. Севастополі – 50,9%, Львівській – 48,2%; Житомирській – 
43,9%, Чернівецькій – 41,4% областях.

Населення 1067 населених пунктів держави отримують питну воду за графіками. 
Подача води за графіками та її тривала відсутність у водопровідних мережах сприяє 

бактеріальному забрудненню питної води. Ситуацію значно погіршують випадки 
відключення об’єктів водопостачання від систем енергопостачання. 

Біля 4,6 мільйонів населення у 261 міському поселенні, отримує питну воду з місцевих 
джерел з відхиленням від нормативних вимог за фізико-хімічними показниками: за-
гальна жорсткість, хлориди, сухий залишок, сульфати, фтор, загальне залізо, нітрати, 
аміак, марганець. 

Всього за рік підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства відпущено 
біля 2,8 млрд. метрів кубічних води усім споживачам, з них майже 108 млн. куб. м, або 
3,8% не відповідає нормативним вимогам на питну воду. 

Централізованими системами водовідведення забезпечено 439 міст або 95,4% 
загальної кількості (460), 630 селищ міського типу, або 71,2% загальної кількості (885) 
та 2425 сільських населених пункти або 8,5% загальної кількості (28441). 

Загальна протяжність каналізаційних мереж 51 210,5 км, з яких в аварійному та 
ветхому стані знаходяться 18 553,2 км, або 36,3% .

У 21 місті 13 областей України – Сімферополь (частково), Судак (частково), Старий 
Крим (АР Крим), Берестечко, Устилог (Волинська обл.), Підгородне (Дніпропетровська 
обл.), Молочанськ (Запорізька обл.), Ульянівка (Кіровоградська обл.), Привілля, 
Зимогір`я (Луганської обл.), Яворів, Турка, Угнів, Судова Вишня (Львівська обл.), Новий 
Буг (Миколаївська обл.), Березівка (Одеська обл.), Південне (Харківська обл.), Городи-
ще (Черкаська обл.), Герца, Вашківці (Чернівецька область), Батурин (Чернігівська обл.) 
відсутнє централізоване водовідведення.

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.

Найбільша питома вага ветхих та аварійних каналізаційних мереж від загальної їх 
протяжності у Харківській – 51,8%, Донецькій – 48,8%, Луганській – 47,2%, областях, 
АР Крим – 49,4% та м. Севастополі – 42,7%.
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Частка стічних вод, які не пройшли ступені очищення за рік склала  57 763 тис. м3 і 
дорівнює 2,8% від загального обсягу відведених стічних вод.

Узагальнення даних щодо якості питної води, стану питного водопостачання та 
водовідведення в Україні свідчить про те, що не існує жодного регіону, в якому повністю 
відсутні проблеми в цій галузі. 

Це обумовлене систематичним недофінансуванням галузі із бюджетів всіх рівнів, а 
також збитковістю підприємств водопровідно-каналізаційного господарства. В серед-
ньому по Україні рівень відшкодування собівартості середньозваженим тарифом на по-
слуги централізованого водопостачання складає 77%.

Для вирішення питань забезпечення населення країни якісною питною водою при-
йнято Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України».

Програма в 2006, 2008, 2009 роках взагалі не фінансувалася. На період 2011-2020 
років передбачено фінансування у розмірі 9471,7 млн. грн., з яких із державного бюд-
жету – 3004,3 млн. грн., в т.ч. у 2011-2012 роках – 438,9 млн. грн. 

Фактично всього профінансовано 593,6 млн.грн., в т.ч. в 2012 році – 182,5 млн.грн., 
з яких освоєно 115,715 млн. грн.

У 2012 році за рахунок коштів програми проведено погашення кредиторської 
заборгованості за минулі роки (48,89 млн. грн.), збудовано та реконструйовано 47 
водозабірних свердловин; збудовано 10 бюветів, 5 станцій знезалізнення питної води; 
5 водопровідних очисних споруд, встановлено 3 установки дооочищення питної води; 
оснащено 1 лабораторію здійснення контролю якості води сучасним обладнанням. 

За час існування програми було виконано будівництво та реконструкцію:
769 км водопровідних мереж;
86 од. водопровідних очисних споруд;
163 од. водопровідних насосних станцій;
363 од. водозабірних споруд;
48 водонапірних башт;
119 резервуарів чистої води;
Впроваджено 705 локальних та колективних установок доочищення води. 
Це дало змогу вирішити проблеми питного водопостачання в окремих населених 

пунктах, але комплексно проблема водопостачання країни не вирішена. 
Взагалі для підтримки водопровідно-каналізаційного господарства у 2012 році дер-

жавою профінансовано:
782 млн. грн. на реконструкцію та будівництво об’єктів водовідведення;
200 млн. грн. на виконання заходів програми «Питна вода України»;
100 млн. грн. на компенсацію витрат на перекидання води у маловодні регіони 

підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства – профінансовано в по-
вному обсязі. Реалізація зазначеної програми дала можливість покращити фінансово-
економічний стан 12 підприємств водопостачання, зменшити їх збитки на 100,0 млн.
грн., збільшити розрахунки за спожиту електроенергію, забезпечити рівні з іншими 
регіонами умови споживання води у маловодних регіонах;

4,28 млрд. грн. для покриття витрат у різниці в тарифах на послуги з водопостачан-
ня та водовідведення (з яких профінансовано 3,9 млрд.);

160 млн.грн. на облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами 
обліку і регулювання води та теплової енергії;

Таким чином протягом 2012 року державна підтримка галузі становила більше 5,5 
млрд. гривень.

Законом України «Про державний бюджет на 2013 рік» Мінрегіону передбачено 
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем 
централізованого водопостачання та водовідведення. 
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З метою підтримки підприємств водопровідно-каналізаційного господарства Дер-
жавним бюджетом України на 2013 рік передбачена субвенція з державного бюдже-
ту місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову 
енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що виробляли-
ся, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю 
фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання 
та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами 
державної влади чи місцевого самоврядування у розмірі 5,1 млрд. гривень. 

Протягом двох останніх років у державному бюджеті передбачаються кошти для 
розвитку систем водопостачання та водовідведення, пріоритетом спрямування яких є 
виконання заходів якості питної води, енергозбереження, очищення стічних вод, пога-
шення заборгованості з різниці в тарифах. Проте, враховуючи обмеженість державного 
фінансування, одним із шляхів покращення технічного та фінансово-економічного ста-
ну водопостачальних підприємств є залучення інвестицій, зокрема позик міжнародних 
фінансових організацій.

У сфері житлово-комунального господарства активно реалізується проект «Розвиток 
міської інфраструктури». Проект здійснюється за рахунок позики Світового банку. 

 Головною метою зазначеного Проекту є надання комунальним підприємствам пози-
ки загальною сумою 140 млн. дол. США. В рамках проекту планується замінити майже 
50 км водопровідно-каналізаційних мереж, реконструювати 437 насосних станцій та 3 
каналізаційні очисні споруди. Результатом реалізації проекту планується економія спо-
живання електроенергії на 15-20%, підвищення якості й надійності надання послуг та 
зменшення витрат на обслуговування шляхом реабілітації систем водопостачання та 
водовідведення.

Проект «Розвиток міської інфраструктури» реалізується на комунальних підприємствах 
14 міст з 12 областей України, які були відібрані Мінрегіоном та погоджені Світовим 
банком. Пряму вигоду від його реалізації отримають 3,4 млн. мешканців.

Розпочато реалізацію проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення 
у и. Миколаєві» за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку у обсязі 31 млн. 
євро. Планується замінити майже 20 км водопровідно-каналізаційних мереж, відновити 
18 насосних станцій.

Продовжується робота щодо залучення кредитних ресурсів Світового банку в 
обсязі 300 млн. дол. США, Європейського інвестиційного банку – 800 млн. євро та 
Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 31 млн. євро.

Взагалі до 2015 року у галузь житлово-комунального господарства заплановано за-
лучити до 2 млрд. дол. США.

Світова практика свідчить, що вирішення проблеми забезпечення населення пит-
ною водою гарантованої якості потребують надзвичайно великих капітальних вкла-
день та тривалого часу для своєї реалізації.

Тому наразі та і в найближчу перспективу планується проводити заходи із встанов-
лення групових систем доочистки води в мікрорайонах та обов’язковому встановленню 
локальних систем доочистки в дошкільних та шкільних дитячих закладах, лікарнях.

Вирішення цієї проблеми буде здійснюватися за рахунок коштів, наданих під державні 
гарантії відповідно до статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 
рік». Виконання зазначеної процедури буде здійснюватись після визначення порядку 
залучення коштів під державні гарантії на рівні Кабінету Міністрів України.

Відпрацьовуються умови щодо залучення приватного інвестора.

Міністерством продовжується робота щодо удосконалення нормативно-правової 
бази, зокрема щодо тимчасового відхилення якості питної води від нормативних 
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вимог; посилення вимог щодо приймання стічних вод, які скидаються у систему 
водовідведення; вдосконалення процедури отримання технічних умов на приєднання 
до систем централізованого водопостачання та водовідведення споживачів – мешканців 
приватного сектору; вдосконалення моніторингу якості питної води та стічних вод, 
технічного стану систем централізованого водопостачання та водовідведення; приве-
дення нормативних актів у відповідність до вимог актів ЄС (зокрема Директива ЄС про 
очищення стічних вод).

З метою врегулювання питання отримання дозволів на тимчасове відхилення якості 
питної води від нормативних вимог Мінрегіоном розроблено зміни до Закону України 
«Про питну воду та питне водопостачання» (проект Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо питної води та питного водопостачан-
ня», який схвалено КМУ та зареєстровано в Верховній Раді України від 14.01.2013 за 
№2013). Законопроектом передбачено, зокрема, запровадження механізму отриман-
ня дозволу на тимчасове відхилення показників якості питної води від нормативних 
вимог у відповідності до закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності». 

Крім того передбачено внесення змін до нормативних документів:
Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених 

пунктів України; 
Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи 

каналізації населених пунктів України.
Продовжується робота з опрацювання ДБН «Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди. Основні положення проектування», ДБН «Каналізація. Зовнішні мережі та 
споруди. Основні положення проектування». 

Прагнення досягти європейських стандартів у забезпеченні населення держави 
якісною питною водою та послугами з водовідведення потребує від усіх учасників цьо-
го процесу концентрацій зусиль, професійного та комплексного підходу до вирішення 
проблем у галузі. 
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НОВАЯ КОНцЕПцИЯ  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ УКРАИНЫ

Семчук Г.М.
Заместитель Министра регионального развития, строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Украины – руководитель аппарата
Кравченко В.А.

Директор ГП «НИКТИ ГХ»

Изучение современных тенденций развития водоснабжения в ведущих странах 
мира показывает, что обеспечение основной части потребителей, а это в первую оче-
редь население, осуществляется из централизованных систем водоснабжения. Такая 
тенденция характерна для всех стран, в том числе и для развивающихся. Только от-
дельные государства (в их числе и Украина) пытаются найти какой-то особый путь обе-
спечения потребителей питьевой водой (взамен централизованного водоснабжения) 
– строительство десятков тысяч малых установок доочистки, после которых питьевая 
вода в таре потребителя доставляется к месту непосредственного использования. Со-
вершенно очевидно, что такой «ведровый» путь развития водоснабжения никогда не 
может быть приемлемым для европейского государства.

Учитывая, что централизованные системы водоснабжения в Украине достаточно 
хорошо развиты, на наш взгляд, они должны подавать в населенные пункты воду не 
только на хозяйственные-бытовые нужды, но также в полной мере обеспечить их во-
дой питьевого качества. Это означает, что население должно получать воду в своих 
домах, квартирах, на работе и т.д. непосредственно из крана централизованной си-
стемы водоснабжения. Исходя из вышеизложенное, можно сделать следующий вы-
вод: основные капиталовложения, независимо от источника финансирования, 
должны направляться именно на развитие централизованных систем водоснаб-
жения страны.

В настоящее время в Украине сложилась ситуация, которая требует существенного 
развития систем очистки и обеззараживания питьевой воды. Это связано с тем, что в 
2010 году в Украине были разработаны и введены в действие новые государственные 
санитарные правила и нормы относительно качества питьевой воды – ДСанПіН 2.2.4-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». В этом 
документе в значительной степени увеличилось не только количество контролируемых 
показателей, но и уменьшились предельно допустимые концентрации вредных веществ 
в питьевой воде (причем, по ряду показателей установленные требования являются 
более высокими, чем европейские). Для достижения предусмотренных указанным до-
кументом требований необходимо вкладывать значительные денежные средства во 
внедрение новых технологий и оборудования для повышения степени очистки на су-
ществующих и вновь строящихся водоочистных станциях.

Однако необходимо учитывать, что модернизация или новое строительство систем 
централизованного водоснабжения должны осуществляться только комплексно с 
одновременным развитием всех элементов системы: водозабор, технологии очистки 
и обеззараживания, насосные станции, накопительные емкости, система распреде-
ления и подачи воды. При этом, конечно, необходимо учитывать ряд определяющих 
критериев: 

• система региональная (групповая) или только для одного населенного пункта; 
• забор воды из поверхностного или подземного источника;
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• место водозабора по отношению к населенному пункту;
• пересеченность местности; характер застройки;
• колебания в водопотреблении в течении суток и по сезонам года и т.д.
На сегодняшний день в нашей стране определенная часть населения оказалась «ото-

рванной» от централизованных систем водоснабжения. Во многих сельских населен-
ных пунктах (поселки городского типа и села) системы централизованного водоснаб-
жения, которые во времена бывшего СССР финансировались и развивались за счет 
колхозов или совхозов, сейчас предоставлены сами себе и их развитие, соответствен-
но, прекратилось. Примером такой негативной тенденции может служить тот факт, что 
количество населенных пунктов, в которых питьевая вода является привозной, т. е. до-
ставляется потребителям за отдельные деньги, увеличилось по Украине за последнее 
время почти в два раза. Это означает, что вместо увеличения охвата населения центра-
лизованным водоснабжением, данный показатель наоборот уменьшается. 

Таким образом, главная задача водопроводно-канализационного хозяйства 
страны в ближайшие десять лет – резкое повышение охвата населения система-
ми централизованного водоснабжения, в первую очередь, за счет сельских насе-
ленных пунктов. 

Основным направлением улучшения данной ситуации может стать развитие 
групповых (региональных) систем централизованного водоснабжения. Группо-
вые водопроводы могут организовываться как за счет развития действующих систем 
(групповых и индивидуальных), так и строительства новых. Для повышения надежно-
сти групповых систем необходимо предусматривать несколько источников водоснаб-
жения и возможность закольцевать основные водоводы и близлежащие системы

Особенностью групповых (региональных) систем водоснабжения при их орга-
низации станет разделение их на внешнюю и внутреннюю части. К внешней части 
региональной системы водоснабжения относятся водозаборы и водоводы до населен-
ных пунктов; к внутренней части – станции очистки воды, а также система подачи и 
распределения воды потребителям в самом населенном пункте.

Отказ от очистки воды на водозаборе и обустройство водоочистных станций на вхо-
де в каждый отдельный населенный пункт позволит подавать потребителям воду бо-
лее высокого качества, прежде всего, за счет сокращения времени пребывания воды в 
протяженных трубопроводах. С другой стороны, такое решение даст возможность па-
раллельно использовать внешнюю часть групповой системы для подачи технической 
воды, т. е. улучшить условия развития региона (полив сельхозугодий и насаждений, 
обеспечение водой скота, техническое водоснабжение населенного пункта и т.п.).

Таким образом, групповые (региональные) системы позволят значительно уве-
личить доступ населения к услугам централизованного водоснабжения, обеспе-
чить потребителей питьевой водой высокого качества и использовать более де-
шевую воду для технических нужд.

Наиболее важной частью любой системы централизованного водоснабжения явля-
ется источник воды. Обычно при наличии подземных и поверхностных источников во-
доснабжения преимущество имеют подземные воды. Однако в Украине такой принцип 
не всегда может быть реализован по ряду причин, среди которых можно выделить сле-
дующие: 

• неравномерность и ограниченность распределения запасов подземных вод по раз-
личным регионам страны;

• несоответствие качества подземной воды требованиям «ДСанПіН 2.2.4-171-10» по 
отдельным показателям;

• эксплуатация ряда подземных водозаборов с дебетом выше утвержденных запа-
сов;
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• исторически сложившееся более высокое удельное водопотребление в Украине, 
чем в других странах;

• более высокая себестоимость подземной воды по сравнению с поверхностной. 
 В настоящее время в Украине подземной воды, которая полностью соответ-

ствующей требованиям «ДСанПіН 2.2.4-171-10» по всем показателям, осталось 
менее 10 %, причем из-за низкого уровня эксплуатации подземных водозаборов 
этот показатель ежегодно уменьшается.

Почти вся подземная вода, использованная в системах централизованного водо-
снабжения в Украине, перед подачей ее в распределительную сеть требует предвари-
тельного кондиционирования. Наиболее часто подземные воды требуют простого обе-
зжелезивания, однако из-за ненадлежащего уровня проектирования, строительства и 
эксплуатации обезжелезивающих станций очищенная вода зачастую не соответство-
вала требованиям старого ГОСТ, ни тем более повышенным требованиям «ДСанПіН 
2.2.4-171-10». 

 В ряде регионов страны (центр, восток, юг и частично запад) подземные воды ха-
рактеризуются повышенным солесодержанием, значительной концентрацией солей 
жесткости, сульфатов, хлоридов и нитратов. Установки для кондиционирования таких 
вод обычно являются дорогостоящими, и кроме того, в процессе очистки воды образу-
ются рассолы, которые и до сегодняшнего дня очень проблематично утилизировать, 
что, в свою очередь, еще больше повышает себестоимость воды.

Из сказанного следует, что в тех регионах, где есть поверхностные источники, 
пригодные для централизованного водоснабжения, необходимо использовать 
именно их. В особенности это касается Крыма, Николаевской, Харьковской, Одесской, 
Запорожской и Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областей, где ресур-
сы подземных вод хорошего качества существенно ограничены.

В этом случае развитие могут получить групповые системы водоснабжения, кото-
рые будут основываться на использовании поверхностных вод, а в некоторых северных 
регионах, где качество позволяет – и подземных.

Такой подход даст возможность обеспечить население питьевой водой высокого ка-
чества и, кроме того, подать в регион дешевую техническую воду.

таким образом, использование групповых систем водоснабжения з поверх-
ностным водозабором позволит перевести подземные водозаборы в альтерна-
тивные источники и сохранить подземные воды для будущих поколений.

Развитие централизованного водоснабжения требует больших материальных за-
трат и не может быть полностью завершено в течение ближайших 10–20 лет. Реальным 
решением этой проблемы в ближайшей перспективе может быть следующее: там, где 
вопрос связан с солевым составом воды источника, можно развивать установки доо-
чистки питьевой воды, либо использовать скважины или альтернативные источники с 
водой соответствующего «ДСанПіН 2.2.4-171-10» качества – для бюветов, фасованной 
воды и установок доочистки. Иными словами, если вода в централизованной или 
децентрализованной системах не соответствует требованиям «ДСанПіН 2.2.4-
171-10», то для питьевых целей населения должна использоваться вода после 
установок доочистки, причем повышенного качества, как это требует «ДСанПіН 
2.2.4-171-10».

При этом необходимо отметить, что системы доочистки воды могут обустраи-
ваться и в других населенных пунктах, но они должны финансироваться органа-
ми местного самоуправления и исключительно за счет местного бюджета. Это 
означает, что там, где вода по качеству соответствует нормам «ДСанПіН 2.2.4-171-10» 
или в ближайшее время может их достигнуть – государство не должно финансировать 
мероприятия по улучшению качества воды за счет установок доочистки (например, в 
Киеве). 
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Задачи, стоящие перед водопроводно-канализационными предприятиями страны, 
требуют неординарных управленческих решений. По нашему мнению, к основным по-
стулатам управления водопроводно-канализационным комплексом страны следует от-
нести следующее:

• все основные средства систем питьевого водоснабжения и водоотведения должны 
находиться в коммунальной или в государственной собственности;

• эксплуатацией систем питьевого водоснабжения и водоотведения должны зани-
маться специализированные управляющие предприятия (компании), имеющие лицен-
зию;

• форма собственности в управляющей компании может быть любой (коммуналь-
ной, государственной, частной или смешанной);

•  системы питьевого водоснабжения и водоотведения могут передаваться управ-
ляющим компаниям в управление, аренду или концессию;

• существующая система управления на предприятиях водопроводно-канализацион-
ного хозяйства безнадежно устарела и требует существенной перестройки с учетом со-
временных требований к отрасли;

•  создание региональных управляющих компаний, причем многоуровневых. 
Бизнес в Украине еще не достиг уровня, позволяющего приватизировать системы 

питьевого водоснабжения и водоотведения, так как не имеет ни достаточных средств, 
ни соответствующего опыта, ни желания эффективно работать в этом важном секторе 
жизнеобеспечения. Управляющая водопроводная компания должна соответствовать 
определенным критериям (требования к лицензиату) независимо от формы собствен-
ности. Передача системы водоснабжения в управление, аренду или концессию не явля-
ется определяющим в эффективности ее эксплуатации, однако существующий в Укра-
ине опыт такой передачи отрицателен, за исключением Одессы.

Современная структура управления предприятиями водопроводно-канализацион-
ного хозяйства отличается даже от советской: она «обросла» совершенно ненужны-
ми дополнительными структурами, что привело к громоздкости и неэффективности 
управленческого аппарата предприятия. Одним из путей уменьшения численности 
управленцев является создание региональных компаний. Кроме того, это позволяет 
достигнуть ряда преимуществ, а именно: 

• повышение инженерно-технологического обслуживания систем;
•  более полное использование специального оборудования, машин и механизмов;
• организация единой (региональной) лаборатории контроля качества воды;
• создание региональной автоматизированной системы управления;
• снижение себестоимости на услуги водоснабжения и водоотведения;
• постепенный переход на единый тариф.
Решение задач, стоящих перед водопроводно-канализационным хозяйством стра-

ны, требует комплексного программного подхода. Следует отметить, что в настоящее 
время создана достаточно эффективная система программного обеспечения меропри-
ятий по развитию систем водоснабжения, которая включает:

• государственная программа «Питьевая вода»;
• региональная программа (программа населенного пункта) «Питьевая вода»;
• схема оптимизации системы водоснабжения;
• инвестиционная программа для тарифов.
Указанные выше документы позволяют четко определить мероприятия по развитию 

системы, порядок их выполнения и источники финансирования. 
Однако нерешенным остается вопрос финансирования мероприятий по модерниза-

ции и развитию систем водоснабжения, причем изменить существующую ситуацию 
позволит только использование всех имеющихся источников финансирования:

• государственный бюджет;
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• региональный и местный бюджеты;
• средства предприятий (амортизационные отчисления и инвестиционная состав-

ляющая тарифа);
• кредиты различных финансовых организаций, в том числе и заграничных;
• другие источники финансирования.
Очевидно, что государственную программу «Питьевая вода Украины на 2011–2020 

гг.» государство должно финансировать в полном объеме, а не частично, как это про-
исходит в настоящее время. Но при этом необходимо определить те регионы, куда эти 
средства должны направляться в первую очередь – села, поселки городского типа, ма-
лые и средние города, т. е. населенные пункты, которые финансово не способны сами 
обеспечить развития систем водоснабжения.

До настоящего времени, основными источниками капвложений для выполнения 
мероприятий по системам водоснабжения было бюджетное финансирование разного 
уровня и лишь в малой доле – средства предприятий. Результат такого подхода очеви-
ден: финансировались лишь отдельные мероприятия, например, по энергоэффектив-
ности. Но даже при положительных результатах по экономии энергии, состояние си-
стем водоснабжения в целом продолжает ухудшаться. 

Сейчас сложилась ситуация, которая требует коренного изменения в объемах и ис-
точниках финансирования. Прежде всего, если в ближайшие два – три года объемы 
финансирования в системы водоснабжения не будут увеличены в десятки раз, отказы 
в системах станут уже необратимыми. 

С другой стороны, чтобы вкладывать большие объемы средств и при этом сохра-
нять незначительный рост тарифов, нужны кредитные ресурсы с минимально воз-
можными процентами, например, международных финансовых организаций. Преи-
мущество такого финансирования заключается в том, что в первые годы происходит 
реализация всех намеченных мероприятий, и только после этого (уже по фактиче-
ским результатам) потребители оплачивают выполненные работы через тарифы (т. 
е. процесс повышения тарифов за услуги водоснабжения становится понятным по-
требителю).

Следующим по значимости источником финансирования должна стать инвестици-
онная составляющая тарифа. Для этого необходимо деполитизировать вопрос тарифов 
на воду и устанавливать их адекватными затраченным ресурсам (при этом можно от-
метить, что увеличение тарифа на 1–2 гривны приведет к увеличению квартплаты на 
всего на 1–2 %).

Учитывая, что системы водоснабжения в основном принадлежат органам местного 
самоуправления, региональные и местные бюджеты должны также резко увеличить 
финансирование мероприятий по модернизации систем водоснабжения. 

Достаточно перспективным источником для финансирования является создание 
регионального (бассейнового) водно-экологического внебюджетного фонда (по при-
меру Франции). Такой фонд формируется за счет платы за водные ресурсы, за сброс 
сточных вод, штрафов и т.д. Деньги фонда расходуются на конкурсной основе толь-
ко на системы водоснабжения и водоотведения, и не подлежат изъятию на другие 
цели.

Возможность реализации вышеизложенных положений можно продемонстрировать 
на примере одного из самых сложных регионов в сфере водоснабжения – Крыме. Из-за 
очень малых расходов местных поверхностных источников в системах водоснабжения 
требуется устройство специальных водохранилищ, питание которых обычно обеспечи-
вается за счет атмосферных осадков. Однако периодические засухи, имеющие место 
приблизительно раз в 10–12 лет, не позволяют обеспечить гарантированное водоснаб-
жение. Для повышения надежности централизованного водоснабжения в Крыму была 
построена система Северо-Крымского канала.
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На сегодняшний день часть населенных пунктов АР Крым снабжается за счет соб-
ственных ресурсов подземных вод, качество которых, как правило, не соответствует 
требованиям действующих санитарно-гигиенических нормативов. 

Система Северо-Крымского канала была разработана и построена в советские вре-
мена и рассчитывалась на обеспечение как питьевого, так и технического водоснаб-
жения восточного Крыма и, в первую очередь, на полив и орошение земель. При этом 
в большинстве случаев использовалась система групповых водопроводов, обеспечи-
вающих подачу воды для нескольких населенных пунктов и предприятий района. Та-
кая схема включала водозаборные сооружения, расположенные на водохранилище, 
централизованную водоочистную станцию, систему распределения очищенной воды 
к отдельным населенным пунктам. К таким сооружениям относятся: Ленинский груп-
повой водопровод, система водоснабжения г.Феодосия (обеспечивает снабжение водой 
не только город, но и все поселки на побережье до г. Судак включительно) и др. Кро-
ме того, были созданы отдельные системы технического водоснабжения, которые ис-
пользовали те же водохранилища системы Северо-Крымского канала и собственные 
распределительные системы, не связанные с системами питьевого водоснабжения. 
Проектирование систем питьевого и технического водоснабжения было проведено с 
учетом значительного расходов воды на перспективу.

При переходе на рыночные отношения выяснилось, что эксплуатация подобных си-
стем сопряжена со значительными расходами, а иногда и вовсе экономически нецеле-
сообразна. Кроме того, в связи с сокращением объемов производства, его перепрофи-
лированием и переходом на ресурсосберегающие технологии значительно сократился 
(а в отдельных системах – прекратился) забор технической воды. Как следствие, си-
стемы технического водоснабжения практически не восстанавливались и постепенно 
пришли в негодность.

Недостаточно эффективной оказалась также и схема централизованной очистки 
воды для хозяйственно-питьевых целей с дальнейшим ее распределением к отдельным 
населенным пунктам. Завышенная производительность очистных сооружений приво-
дит к сложностям в их обслуживании, а в конечном итоге – к повышению себестоимо-
сти воды.

Восстановление и дальнейшее развитие таких водоочистных станций сопряже-
но с огромными капитальными вложениями. Кроме того, из-за практически полного 
отсутствия реновационных работ на распределительных системах с 70–80-х годов 
прошлого столетия, уровень потерь питьевой воды в них превышает 30 %, а для не-
которых систем – даже 50 %. Введение новых требований к качеству питьевой воды 
(ДСанПіН 2.2.4-171-10) привело к тому, что практически вся вода, поступающая по-
требителям, не соответствует нормативным показателям. К тому же значительная 
протяженность водоводов способствует ухудшению качества воды во время ее транс-
портировки,

Таким образом, на сегодняшний день, существующие системы водоснабжения вос-
точного Крыма характеризуются следующими ключевыми недостатками:

• качество воды после водоочистных станций не соответствует требованиям дей-
ствующих нормативов. При этом качество воды может дополнительно ухудшаться в 
процессе ее транспортировки в населенные пункты;

• старение распределительных систем приводит к высокому уровню потерь питье-
вой воды (30–50 %), нерациональному использованию ресурсов и, как следствие, к по-
вышению ее себестоимости;

• работа станций и распределительных систем в режиме неполной загрузки приво-
дит к повышению аварийности и, следовательно, к увеличению эксплуатационных за-
трат.

• поскольку распределительные системы обеспечивают подачу только питьевой 
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воды, сельхозпредприятия, фермеры и другие потребители вынуждены использовать 
для полива и на технические нужды более дорогую питьевую воду;

• существующие системы не рассчитаны на сезонные колебания населения в ку-
рортный сезон, поэтому не всегда могут гарантировать снабжение всех потребителей 
необходимым количеством воды;

• прямая реконструкция и восстановление существующих систем требует крайне 
высоких капитальных вложений.

В сложившейся ситуации необходимо пересмотреть стратегию водоснабжения это-
го региона. Наиболее целесообразной представляется следующая концепция водоснаб-
жения восточного Крыма. Существующие водоочистные станции систем централизо-
ванного водоснабжения постепенно выводятся из эксплуатации, а распределительные 
системы используются для подачи технической воды. Эта вода поступает в населен-
ные пункты, где на локальных станциях очистки происходит ее кондиционирование 
согласно действующих нормативных требований к воде для хозяйственно-питьевых 
нужд, после чего она подается в распределительную сеть населенных пунктов. При воз-
можности также осуществляется переход на использование альтернативных источни-
ков водоснабжения населенного пункта, исключающих необходимость подачи воды на 
значительные расстояния (например, г. Судак). Временно, до окончательного решения 
всех проблем с водоснабжением, в населенных пунктах могут использоваться установ-
ки доочистки питьевой воды.

Кроме того, для обеспечения гарантированного качества питьевой воды в соответ-
ствии с требования действующих нормативов необходимо осуществить реконструк-
цию отдельных водоочистных станций с заменой малонадежной одноступенчатой тех-
нологии очистки. Для снижения потерь воды потребуется также перекладка отдельных 
проблемных участков водоводов.

Предлагаемая схема обеспечения водой имеет ряд серьезных преимуществ по срав-
нению с существующей:

• возможность поэтапного внедрения; 
• значительное сокращение потерь питьевой воды, поскольку она не будет транс-

портироваться между населенными пунктами;
• возможность обеспечения предприятий и фермерских хозяйств более дешевой во-

дой технического качества.
Реализация указанной стратегии для конкретных районов и городов восточного 

Крыма может быть осуществлена следующим образом.
Для водоснабжения г. Керчь используется вода Станционного водохранилища. В 

этом случае реконструкция существующих очистных сооружений предполагает пере-
ход на двух-, а в перспективе – трехступенчатую схему очистки воды (коагуляция с от-
стаиванием или контактная коагуляция, фильтрование, сорбционная очистка). 

Водоснабжение населенных пунктов Феодосийского городского совета можно осу-
ществлять из Фронтового и Феодосийского водохранилищ. При этом реконструкция 
существующей станции будет включать постепенный переход на трехступенчатую 
очистку воды с одновременным сокращением производительности очистных сооруже-
ний для обеспечения потребности в воде только г. Феодосия. В прибрежных поселках 
(пгт Приморское и др.) специальные системы очистки воды создаются непосредствен-
но на границе населенного пункта.

Для водоснабжения г. Судак предполагается использовать имеющиеся подземные 
источники, а также воду водохранилища Бугаз. Для ее очистки необходима отдельная 
водоочистная станция. Избыток воды будет использоваться для водоснабжения пос. 
Новый Свет и Солнечная Долина.

Техническая вода из Фронтового водохранилища (водозабор г. Феодосия) будет слу-
жить как резервный источник водоснабжения.
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Ленинские водозаборные сооружения подлежат реконструкции с учетом реальной 
производительности, а водоочистная станция выводится из эксплуатации. Существу-
ющие насосные станции будут использоваться для подачи воды технического качества. 
Для получения питьевой воды в каждом населенном пункте создаются специальные 
системы очистки воды. Некоторые населенные пункты (в зависимости от их места рас-
положения) могут быть переведены на снабжение водой из Станционного или Фронто-
вого водохранилищ.

Вновь строящиеся системы очистки воды должны создаваться с уровнем диспетче-
ризации, достаточным для работы без постоянного присутствия обслуживающего пер-
сонала. Для управления работой и периодического сервиса этих систем организуется 
региональное предприятие, имеющее необходимых специалистов и технические сред-
ства для периодического обслуживания систем и проведения ремонтов.

На сегодняшний день для водоснабжения Севастополя, Большой Ялты и Алушты 
используется поверхностная вода местных источников, которая требует специальной 
очистки. К тому же, эти системы водоснабжения являются наиболее зависимыми от 
периода засухи. В настоящее время водоснабжение в этих городах имеет следующие 
недостатки:

• системы водоснабжения устарели и не обеспечивают нормативного качества очи-
щенной воды;

• очищенная вода подается на значительные расстояния, что приводит к большому 
количеству потерь, а также ухудшению ее качества при транспортировке;

• вся вода, подаваемая потребителям, проходит очистку – поэтому на хозяйствен-
ные цели и полив используется дорогая питьевая вода.

Гарантированное водоснабжение этих трех городов возможно только за счет воды 
Северо-Крымского канала. При этом, вода из канала должна подаваться в водохрани-
лища г. Ялта (Загорское) и г. Севастополя (Чернореченское), далее – очищаться на во-
доочистных сооружениях и подаваться потребителям. При водоснабжении Большой 
Ялты перед подачей в населенные пункты вода может подвергаться доочистке. 

Водоснабжение г. Алушта наиболее просто решить за счет системы водоснабжения 
Большой Ялты, продолжив внешние водоводы в сторону Алушты.

Подача исходной воды в сторону гг. Ялта и Севастополь позволит, по аналогии с Вос-
точным Крымом, решить проблемы обеспечения качественной питьевой водой в За-
падном Крыму. В северной и центральной частях Крыма водоснабжение населенных 
пунктов может решаться за счет строительства групповых систем с забором воды из 
Северо-Крымского канала.
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Компанія «ВІЛО Україна»

Концерн WIlO Se з 1872 року впроваджує далеко-
глядні інтелектуальні рішення, які встановлюють нові 
стандарти промисловості. Мета засновника компанії 
WIlO, Луіса Оплендера, полегшити подачу води та теп-
ла для людини. Він досяг великого успіху: в 1928 році 
розроблено перший у світі революційний, в опалюваль-
них системах, циркуляційний прискорювач. З того часу 
наша компанія знову й знову визначається як розроб-
ник інноваційного обладнання. Прикладами є: пер-
ший у світі високоєффективний насос та перша в світі 
децентралізована система опалення.

Сьогодні WIlO Se, з головним офісом в Дортмунді, є 
одним з провідних світових виробників і постачальників 
насосів і насосних систем для опалення, кондиціювання, 
охолодження, водопостачання і водовідведення. З більш 
ніж 6700 співробітників і 60 виробничих і торговельних 
підприємств по всьому світі, ми особисто стежимо за тим, 
щоб бажання і вимоги наших клієнтів та користувачів 
оптимально задовольнялись кожен день – з інноваційними розробками, високоефектив-
ним обладнання, індивідуальними рішеннями та потужною сервісною підтримкою.

Завдяки тісному контакту зі споживачем і вмілому застосуванню власних знань, 
WIlO пропонує ідеальні рішення, які задовольняють жорсткі вимоги користувачів, 
замовників, інвесторів, проектувальників і будівельників до сучасних насосних систем 
у всьому світі. Наші виробництва обладнані тестовими установками, які відповідають 
останньому слову техніки, тож кожен насос чи установка перед відправленням до спо-
живача ще раз проходить усі стадії випробовування. Це дозволяє гарантувати макси-
мальну якість та надійну роботу. 

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА» є офіційним представництвом концерну WIlO Se в Україні. 
Фірма працює 15 років на ринку України, і за цей час зарекомендувала себе як надійний, 
професійний партнер. Тричі підприємство «ВІЛО УКРАЇНА» отримало звання «ЛІДЕР 
ГАЛУЗІ», та має дві нагороди «Підприємство року». Фірма налічує 10 філіалів та 16 
сервісних центрів по всій Україні. 13 грудня 2012 року відбулося офіційне відкриття 
офісно-складського комплексу «ВІЛО УКРАЇНА». Площа будівлі – понад 3900 м2. Офіс 
«ВІЛО УКРАЇНА» – це одна з найсучасніших і технологічно довершених споруд. В будівлі 
реалізовано систему «розумний дім». Унікальність комплексу – децентралізованої схеми 
опалення Wilo geniax. Це революційне рішення, яке досі не має аналогів у світі. Система 
визначає потребу в теплі для кожного приміщення окремо і враховує вплив на темпера-
туру таких джерел тепла, як сонячне світло чи тепло від тіл людей. 

Насоси WIlO надійно працюють сьогодні на багатьох комунальних та промислових 
підприємствах, у самих сучасних та визначних будівлях України, таких, наприклад, як 
стадіон «Олімпійський», аеропорти «Бориспіль» та «Жуляни»; на водоканалах і тепло-
мережах у містах Київ, Чернігів, Львів, Житомир, Вінниця, Бориспіль, Симферополь, 
Іллічевськ; на промислових підприємствах, таких як «Миронівський Хлібопродукт», 
coca-cola, Сандора.

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА»
вул. Антонова, 4, с.Чайки, 

Києво-Святошинського району
Київської області, 08130, Україна

Тел. 393-73-80

Директор – 
Адаменко Іван Олексійович
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Перемешивание и аэрация, как правило, занимают от 60 до 80% общего потребле-
ния электроэнергии очистных сооружений, поэтому из экономических и экологиче-
ских соображений имеет смысл уменьшить потребление электроэнергии путем при-
менения современного оборудования, которое позволило бы существенно снизить 
энергозатраты и и эффективность процесса в целом.

Важнейшим фактором скорости процесса биологической очистки воды является 
наличие килорода и интенсивность его поступления в систему. Потому наиболее ло-
гичным и рациональным является ведение разработок в этой области, а именно ин-
тенсификации поступления кислорода к клеткам бактерий, в результате жизнедея-
тельности которых и осуществляется очистка.

WIlO является поставщиком как аэраторов, которые обеспечивают насыщение 
кислородом воды, так и погружных 
мешалок, которые позволяют равно-
мерно распределять поступивший 
кислород воздуха по всему обьему 
аппарата, в котором осуществляется 
очистка. Благодаря этому оба ком-
понента системы оптимально согла-
сованы друг с другом. Таким образом 
это гарантирует повышенный обмен 
веществ при процессе очистки сточ-
ной воды и именно таким достигают-
ся максимальные интенсификация и 
эффективность процесса.

Дисковые аэраторы WIlO отлича-
ются прочной и усовершенствован-
ной конструкцией для оптимальной 
подачи воздуха. Аэраторы отличают-
ся оптимизированной перфорацией 
мембраны и гибким, а также эконо-
мичным диапазоном регулирования 
для наиболее эффективного исполь-
зования кислорода, что позволяет до-
биться лучших показателей очистки в 
более краткие сроки.

Это также позволяет организаци-
ям по всему миру, эксплуатирующим 
очистные сооружения, снизить потре-
бление электроэнергии и уменьшить 
затраты на эксплуатацию. Система 
аэрации Wilo-Sevio AIr интересна не 
только для новых очистных сооруже-
ний. Она может использоваться для 
модернизации существующих соору-
жений и позволяет оптимизировать 
очистку сточных вод.

СИСтЕмА мЕЛКОПУЗЫРчАтОЙ АЭРАцИИ. 
WiLO-SEviO АiR

Рисунок 1. Схематическое изображение  
аэратора Wilo-Sevio AIR

1 – Кольцо с резьбой, 2 – разделительное кольцо, 
3 – мембрана, 4 – подложка мембраны, 5 – встро-

енный обратный клапан, 6 – корпус аэратора, 
7 – резиновое кольцо круглого сечения, 8 – замок 

крепления на трубопроводе
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Индивидуально под  Ваши требования:
Идеально подходит для биологической очистки как коммунальных, так и промыш-

ленных сточных вод. Системы предназначены специально для аэрации активного ила 
и для оптимизации существующих очистных сооружений

Также возможно применение в глубоких резервуарах, в которых подача воздуха бо-
лее затруднена за счет большого обьема  и  глубины. Именно в таких случаях процесс 
интенсификации  более необходим и ощутим при осуществлении аэрации при помо-
щи Wilo-Sevio AIr. Все это возможно благодаря конструкции с оптимизированной по-
дачей воздуха, разработанной нашими специалистами.

Конструкции наших аэраторов и мешалок дополнительно укреплены, что снижает 
до минимума риск поломки и гарантирует долговечность конструкции.

Кольцо с резьбой выполнено из прочного стеклопластика, что обеспечивает про-
стой демонтаж даже после долгих лет эксплуатации. Разделительное же кольцо – из 
прочного, гладкого полиацетата и гарантирует простую замену мембраны после от-
веденного срока эксплуатации. Сама мембрана гарантирует высокую надежность и 
энергоэффективность, выполнена из ePdM (этилен-пропилен-диенового каучука), 
специально для применения при очистке активным илом, оптимизированная гео-
метрическая форма отверстий и их расположение обеспечивают гораздо больший 
диапазон регулирования подачи воздуха, что позволяет применять конструкции 
для любых  объемов воды, начиная от самых малых и заканчивая большими, в за-
висимости от надобности потребителя. Подложка мембраны выполнена из стекло-
пластика, устанавливается в корпус аэратора, обеспечивает распределение воз-
духа по всему периметру мембраны и повышает прочность поперечного сечения, 
благодаря чему подходит для применения в глубоких резервуарах и для больших 
расходов вод, подлежащих очистке. Встроенный обратный клапан гарантирует на-
дежную работу изделия, изготовлен из ePdM. Резиновое кольцо круглого сечения 
также выполнено из ePdM, что обеспечивает герметичность между корпусом аэра-
тора и воздушным трубопроводом. Замок крепления на трубопроводе производится 
из стеклопластика для крепления дискового аэратора на воздушном трубопроводе 
без переходников и клея.

Рисунок 2. График потерь давления
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Конструкция аэратора предотвращает проникновение воды в воздушный трубо-
провод и соответсвенно уменьшает риск поломок, поскольку именно вышеназванный 
фактор является одним из основных, ведущих к недолговечности всей конструкции в 
целом.

Корпус аэратора обеспечивает большую глубину погружения аэратора и надеж-
ность в работе благодаря цельной и прочной конструкции из стеклопластика. Таким 
образом необходимый кислород равномерно поступает по всему объему сооружения.

В основу конструкции легли расчеты по оптимальной подаче воздуха из аэратора, 
которые обеспечивали бы достаточное насыщение воды кислородом, и были бы мак-
симально эффективным в работе, также были проведены расчеты на прочность кон-
струкции, которые подтверждают долговечность аппаратов.

Мы тщательно следим за качеством нашей продукции. Каждый дисковый аэра-
тор WIlO проверяется на заводе, чтобы потери напора находились в допустимом 
диапазоне. 

Системы аэрации индивидуально рассчитываются для каждого проекта и собира-
ются в компактные модули. Согласно требуемой производительности по подаче воз-
духа необходимое количество дисковых аэраторов монтируется на трубопроводе, по 
которому подводится под давлением воздух. Система поставляется в форме предва-

Оптимизированая аэрация
Равномерная  подача воздуха 

через всю поверхность 
мембраны.

Оптимизация системы
 Повышенное насыщение 

кислородом, благодаря 
комбинации системы 
аэрации и погружной 

мешалки.

Оптимизация конструкции
Корпус аэратора с 

встроенными подложкой 
мембраны, обратным 
клапаном и надежным 

креплением.

Таблица 1. Технические характеристики дискового аэратора
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рительно собранных на заводе компонентов – работы по склеиванию или свариванию 
отсутствуют. Тем самым гарантируется простой и быстрый монтаж на месте. 

Комплектная система аэрации Wilo-Sevio AIr состоит из следующих компонентов:
• Расчет системы аэрации
• План монтажа с данными по крепежным отверстиям
• Дисковые аэраторы
• Воздухораспределитель с фланцевым соединением  от dn 80 до dn 125 (труба 

ПВХ) или от dn 125 до dn 350 (труба из нержавеющей стали)
• Воздушный трубопровод из синтетического материала (0 90 мм) или нержавею-

щей стали (0 88,9 мм)

Рисунок 3. Комплектная система аэрации Wilo-Sevio AIR.

Таблица 2. Основные характеристики комплектной системы аэрации Wilo-Sevio 
AIR для резервуара площадью 100 м2 и глубиной 6 м.



ЕТЕВК-2013

26

• Крепление к дну с возможностью регулировки по высоте из синтетического мате-
риала или нержавеющей стали

• Соединительные муфты
• Подсоединение для отвода воды

Благодаря комбинации погружных мешалок и аэраторов гарантируется повышен-
ный обмен кислорода. Комплексный расчет для каждого отдельного проекта повыша-
ет общую эффективность системы. WIlO является поставщиком всех компонентов «из 
одних рук» и гарантирует качество работы поставленных конструкций.

Наши аппараты обеспечивают следующие преимущества:
• Уменьшенные затраты на электроэнергию; 
• Максимальная эффективность процесса за счет повышения подачи кислорода 

воздуха и равномерного его распределения, то есть интенсификации обмена, увеличе-
ние производительности очистки, а также увеличения диапазона регулирования по-
дачи кислорода; 

• Уменьшение затрат на монтаж и обслуживание.
Компания WIlO гарантирует качество продукции, долговечность конструкций и их 

надежность. 

Таблица 3. Модельный расчет для резервуара площадью 100 м2 и глубиной 6 м 
показывает как количество аэраторов влияет на эффективность и экономичность 

работы системы
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група підприємств «vOMM»

Шановні друзі!

Минуло два роки від дня проведення минулого конгресу  
і ми раді можливості знову зустрітися на цьому чудо-
вому форумі.  Як і завжди ЕТЕВК збирає в Ялті кращих 
представників наукової та технічної думки, представників 
центральної та місцевої влади і головне – фахівців 
водопровідно-каналізаційної галузі, які в нелегких умовах 
виконують свою благородну місію, подаючи людям якісну 
питну воду та оберігаючи довкілля від вод стічних.

Фірма VOMM, яку я маю честь очолювати, стоїть на пе-
редньому краї боротьби з забрудненням навколишнього се-
редовища. Наші розробки відповідають найвибагливішим 

вимогам до ефективності та безпечності технологічних процесів. Наші технології 
та обладнання знаходяться в одному ряду з кращими світовими досягненнями. І 
підтвердженням цього є широке впровадження наших розробок в багатьох країнах 
світу. Тільки за час, що минув з дня проведення минулого конгресу, ми разом з наши-
ми російськими партнерами ввели в дію великий комплекс термічної утилізації осадів 
стічних вод в місті Новочебоксарську та декілька установок сушки осадів стічних вод 
на очисних спорудах в районі Сочі – місті, що готується прийняти наступні зимові 
олімпійські ігри.

Ми раді з того, що і в Україні отримав позитивний висновок державної експертизи 
та схвалення Науково-технічної ради Мінрегіону проект комплексу термічної утилізації 
осадів стічних вод для КОС Донецька, що розроблений українськими фахівцями з вико-
ристанням нашої технології та нашого досвіду в цій галузі. Ми і надалі готові ділитися 
своїм досвідом, своїми технічними надбаннями заради світлої мети – збереження нашої 
спільної домівки – планети Земля.

Прийміть наші щирі вітання з нагоди початку роботи конгресу та технічної виставки.
Плідної нам усім роботи!  
  

vOMM iMPiAnTi E PROCESSi S.P.A.

Компания VOMM Impianti e Processi S.p.A была основана в конце 60-х годов в Ита-
лии, с целью исследования и разработки современных экономичных решений в обла-

сти переработки различ-
ных продуктов.

Исследования и раз-
работки по применению 
Турбо-технологии позво-
лили компании VOMM 
получить более 50 меж-
дународных патентов 
на инновационную про-
мышленную переработ-
ку продуктов (высуши-
вание, концентрация, 
пастеризация, техноло-
гическая варка, грану-
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лирование, смешивание и т.д.) в различных областях применения (водоотведение, пи-
щевая, химическая, фармацевтическая промышленность, экология).

Структура группы VOMM формировалась постепенно, с созданием новых, специ-
ализированных компаний, которые должны были отвечать  возникающие запросы 
рынка.

Сегодня группа VOMM — это холдинговая компания «Ambiente и nutrizione» и че-
тыре дочерние компании «VOMM Impianti е Processi», «VOMM Service», «geoteck» и «Zini 
Prodotti Alimentari».

Компания воплощает в жизнь проекты, как для государственных, так и для частных 
заказчиков и является лидером в разработке и внедрении инновационных экотехноло-
гий. Об этом свидетельствуют более 500 установок, работающих во всем мире. Высо-
кий уровень собственных технологий, их соответствие экологическим требованиям и 
международным нормам подтверждается еще и тем фактом, что только в странах Цен-
тральной Европы (Франции, Испании, Италии, Швейцарии, Германии), в том числе  их 
крупнейших городах и столицах, реализовано более 80 муниципальных проектов. 

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

Компания VOMM участвовала во многих экологических проектах «life and eureca», 
организованных при содействии Европейского союза, и получила ряд значимых на-
град: «Приз технологических инноваций Торгово-промышленной палаты Милана» 
(1996 и 1997), «Лучший экологический проект» в Китае (Пекин) для создания установки 
по обезвоживанию осадка (2010).

Кроме того, технология VOMM была выбрана для проведения работ по созданию 
экологической инфраструктуры для Сочи, места проведения зимних олимпийских игр 
2014 г.

VOMM Impianti e Processi S.p.A. имеет сертификат ISO 9001:2008, сертификаты SOA 
на участие в государственных тендерах в Италии и все необходимые сертификаты для 
работы в различных странах, в том числе в Украине и России.

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.
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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!

Офисы и производство:
VOMM Impianti e Processi S.p.a.  
Улица Куриэль, 252, 20089 Роццано, 
(МИЛАН) ИТАЛИЯ  

Филиалы:
• San Paolo – Бразилия 
• clermont-ferrand – Франция 
• liegi – Бельгия        

Агентства:
•  eSPAlIA, Испания
•  gUItAM, Португалия
•  cetec, США
•  cetec, Канада
•  POIM, Китай
•  eKO-MtK, Польша
•  PrOgecO, Италия
•  IbtV, Германия
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тД «ЕВРОтРУБПЛАСт» – 
лидер украинского рынка полимерных труб

Группа ПОЛИПЛАСТИК, крупнейший в странах СНГ производитель полимерных 
труб и композиционных материалов владеет 15 заводами, 14 торговыми домами, 
научно-техническим центром и проектным институтом в России, Украине, Белоруссии 
и Казахстане. Широкий ассортимент композиционных материалов для различных от-
раслей промышленности, полимерных труб и фитингов для сетей газо-, тепло-, водо-
снабжения и канализации стал результатом масштабных инвестиций Группы в совре-
менные технологии, систему контроля качества и научные исследования. 

С 2004 года Торговый дом «Еротрубпласт» представляет продукцию Группы ПОЛИ-
ПЛАСТИК в Украине. С 2005 года ТД «Евротрубпласт» является управляющей компа-
нией Рубежанского трубного завода (Луганская область), а с 2009 года – второго пред-
приятия Группы в Украине – Калушского трубного завода.

С момента основания деятельность ТД «Евротрубпласт» была направлена на опти-
мальное удовлетворение украинского строительного рынка качественной и инноваци-
онной полимерной трубной продукцией. Широчайший и постоянно обновляющийся 
ассортимент продуктов с маркой ПОЛИПЛАСТИК позволил компании уже в 2006 году 
стать ведущим поставщиком полимерных труб в Украине. 

Постоянными партнерами  ТД «Евротрубпласт» стали практически все областные 
и районные водоканалы и газовые хозяйства, крупнейшие строительные компании.  
Наличие на Рубежанском трубном заводе крупнейших в Украине испытательной ла-
боратории и фитинг-центра обеспечивает клиентам ТД «Евротрубпласт» поставку про-
дукции в полной комплектации для их объектов и  гарантирует качество продукции, 
полностью соответствующее требованиям нормативной документации и нормам со-
временного строительства.

С первых дней  работы компании продукция, поставляемая ТД «Евротрубпласт», стала 
использоваться на крупных и ответственных объектах. Гладкостенные полиэтиленовые 
трубы для водоснабжения,  водоотведения и газификации, двухслойные гофрированные 
трубы КОРСИС и КОРСИС ПЛЮС, полимерные трубы с защитным покрытием ПРОТЕКТ, 
ПВХ трубы для напорного водоснабжения и наружной канализации, широчайший спектр 
соединительных деталей, как собственного производства, так и производства ведущих 
мировых производителей (georg fischer, AgrU, SIMOnA), современное сварочное оборудо-
вание и целый комплекс услуг по проектно-техническому сопровождению объектов – вот 
далеко не полный перечень того, что предлагает ТД «Евротрубпласт» своим партнерам.

Специалисты ТД «Евротрубпласт» постоянно работают в направлении более ши-
рокого внедрения и использования полимерных труб в инженерных сетях всех сфер 
народного хозяйства Украины. Для этого регулярно организовываются тематиче-
ские конференции и семинары для сотрудников проектных организаций, проводятся 
мастер-классы по монтажу полимерных труб со специалистами водоканалов и газовых 
хозяйств. На базе Учебного центра при Рубежанском трубном заводе регулярно осу-
ществляется бесплатное обучение инженерно-технического персонала и работников 
водоснабжающих предприятий страны сварке полимерных труб. Силами компании 
был организован и стал уже традицией конкурс на звание лучшего сварщика полимер-
ных труб среди специалистов украинских водоснабжающих организаций. 
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НАСОСЫ ДВУСтОРОННЕгО ВхОДА kSB OMEgA И RDLO: ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКтИВНОСтЬ, НАДЕЖНОСтЬ И ДОЛгОВЕчНОСтЬ

Пресс-служба ООО «КСБ Россия»
г. Москва

В статье рассмотрены особенности конструкции насосов двустороннего входа 
производства концерна kSB, в свете специфики их применения. Освещены до-
стоинства этих насосов, с точки зрения подбора, проектирования, монтажа и по-
следующей эксплуатации.

На гидротехнических сооружениях различного назначения, районных насосных 
станциях, подающих и отводящих воду, на электростанциях и объектах, где требуется 
оптимальная и эффективная работа по подаче либо отведению воды можно часто уви-
деть темно-синий насос со спиральным корпусом. Это – популярный центробежный 
насос Omega, который производит концерн KSb (Германия). Небольшие для своего веса 
(до 1,5 т) размеры, устройство в линию и возможность настройки под необходимые за-
казчику параметры позволяют применять этот горизонтально или вертикально уста-
навливаемый одноступенчатый насос повсеместно. 

материалы и конструкция – отсутствие коррозии, надежность и долговеч-
ность

Красиво выглядят все совершенные машины, будь то летательные аппараты, авто-
мобили и т.д. Центробежные насосы – не исключение. Omega радует глаз, производя 
впечатление законченного и весьма совершенного технического изделия. Первое впе-
чатление не обманывает – именно такое устройство для подачи воды производят не-
мецкие специалисты-гидравлики, прежде всего для того, чтобы оно выполняло свои 
функции и не требовало лишнего ухода.

Насос выполнен из материалов, обеспечивающих надежную работу системы в агрес-
сивной для металлических изделий водной среде. Спиральный корпус может быть вы-
полнен из нескольких видов чугуна, в том числе высокопрочного чугуна с шаровым 
графитом и устойчивого к коррозии чугуна с добавлением никеля, часть деталей из не-
ржавеющей стали. Рабочие колеса изготавливаются либо из бронзы, либо из нержа-
веющей стали. Вал насоса производится из нержавеющих сталей с содержанием хрома 
и никеля. Рабочие части насоса, которые не контактируют с водой, надежно гермети-
зированы.

Вал насосов – без резьбы и ступеней, что увеличивает его прочность. Вал находится 
в герметичном кожухе, что, в сочетании с материалом изготовления, гарантирует его 
надежную коррозионную защиту. Гайка вала не контактирует с перекачиваемой сре-
дой, в результате чего исключается опасность блокировки вала. Отсутствие резьбовых 
соединений в проточной части также гарантирует коррозионную стойкость и обеспе-
чивает длительный срок службы. Герметизация вала вместе с кожухом обеспечивает-
ся сальниковой набивкой либо не зависящими от направления вращения торцевыми 
уплотнениями.

Немаловажная, как с инженерной, так и экономической точки зрения характеристи-
ка насоса – компактность (в своем классе это один из самых компактных насосов) до-
стигнута благодаря небольшой длине вала. Вал такой длины придает жесткость всему 
ротору и позволяет расположить подшипники на относительно незначительном рас-
стоянии друг от друга. Такое техническое решение позволяет избегать нежелательной 
вибрации и способствует длительному сроку жизни оборудования. Свободное вращение 
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вала обеспечивается закры-
тыми подшипниками каче-
ния с консистентной смаз-
кой. Насос исключительно 
надежен в эксплуатации бла-
годаря тому, что рабочее коле-
со двухстороннего входа ком-
пенсирует осевые моменты и 
не нагружает подшипники. 
Коэффициент срока службы 
подшипников l10 = 100 тыс. 
часов.

Подбор, проектирование, 
монтаж – простота и точ-
ность

Проектировщики и экс-
плуатанты выбирают насосы Omega за то, что с ними удобно работать, поскольку эти 
насосы можно встроить практически в любую систему с расходом воды диапазоне от 
100 до 2 500 м3/ч. Корпус насоса выполнен симметрично, поэтому при необходимости 
изменения направления вращения это легко осуществить, не меняя комплектацию. 
Разъемная верхняя часть корпуса Omega позволяет легко его центрировать.

Насос изготавливается в 35-и типоразмерах (dn 80-350), рабочее колесо подреза-
ется с шагом в один миллиметр. Это означает, что уже на стадии проектирования в 
насос будут заложены оптимальные и эффективные параметры работы. Именно это 
обстоятельство выгодно отличает 
насос Omega от российских и зару-
бежных аналогов, применяемых в 
инженерных системах, требующих 
расхода воды в диапазоне 100– 
2 500 м3/ч.

Для больших объемов от 2 800 
м3/ч до 10 000 м3/ч применяется 
насос аналогичного устройства, 
называющийся rdlO. Существу-
ют вертикальные и горизонталь-
ные варианты установки насосов 
Omega и rdlO. Вертикальный ва-
риант получил название Omega V1. 

К удобствам встраивания данно-
го оборудования производства KSb 
следует добавить широкие возмож-
ности по монтажу и агрегатирова-
нию двигателями любых произво-
дителей. Обсуждение проекта со 
специалистом фирмы KSb и подбор 

1 Омега «Фау»
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оборудования в программе easySelect помогут любому специалисту-проектировщику 
или эксплуатанту подобрать насос, идеально подходящий под параметры как уже су-
ществующей, так и только разрабатываемой инженерной системы.

Заказчик может быть уверен, что получит насос, сделанный в точном соответствии 
с исходными требованиями.

Референции
В настоящее время в мире эксплуатируются многие тысячи насосов Omega и rdlO. 

В зависимости от материалов изготовления они применяются для подачи и циркуля-
ции как пресной, так и морской воды. Наиболее интересным объектом, построенным 
недавно, является высочайшее в мире здание – небоскреб burj al Khalifa2 высотой 828 
м, находящийся в г. Дубаи, ОАЭ. Общая площадь помещений башни составляет более  
1 млн. м2. Это пространство расположилось на 187 этажах и вмещает 779 блоков апар-
таментов.

Для создания и поддержания комфортной среды в здании необходима подача огром-
ного количества воды, которая работает в системах вентиляции в качестве охлаждаю-
щей жидкости – что само по себе является нетривиальной задачей, учитывая циркули-
рующие в здании объемы жидкости.

Возложенную на них функцию с успехом выполняют 67 насосов Omega. 31 насос 
установлен на 5 сервисных уровнях гигантского небоскреба. Они расположены на цо-
кольном уровне, а также на 17-м, 40-м, 73-м и 109-м этажах. Самый большой насос – 
Omega r 300-435A – обеспечивает подачу 415 л/с и напор 47 м. 

Охлаждение такого огромного здания со средних полуденных температур в 46 c до 
33 c решено оригинальным способом. Ночью, когда спадает дневной зной и снижается 
нагрузка на коммуникации, в сервисном здании, из которого в инженерные системы 
башни поступает охлаждающая жидкость, генерируется лед. В полдень, во время мак-
симальной нагрузки на оборудование, этот лед растапливается и снова примешивает-
ся для дополнительного охлаждения.

Работу всего цикла обеспечивают 36 насосов Omega r с максимальной мощностью 
500 кВт. Такое решение обеспечивает экономию на оборудовании и эксплуатационных 
затратах. 

Эксплуатация в Украине и в России
В Украину первые 11 насосов rdlO были поставлены в 2012 г. в рамках проекта ре-

конструкции 3 станций водоснабжения КП «ЧеркассыВодоканал»:
-  4 агрегата rdlO 500-685 A gb g f с двигателями Abb мощностью 355 кВт;
-  3 агрегата rdlO 500-685 A gb g f с двигателями Abb мощностью 630 кВт;
-  4 агрегата rdlO 500-585 A gb g f с двигателями Abb мощностью 200 кВт.
На российских объектах водоснабжения насосы Omega эксплуатируются достаточ-

но давно, в основном, в системах подачи воды и тепла. В частности:
- ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», повысительная насосная станция «Урицкая». 

Насосы Omega 350-400f мощностью 355 кВт, установленные на станции, оснащены 
системами мониторинга Pumpexpert;

- ООО «Новогор-Прикамье», г. Пермь (входит в структуру ОАО «РКС»). На насосной 
станции водозабора из р. Кама эксплуатируются пять насосов rdlO. Насосы верти-
кальной установки с карданным валом, в качестве привода используются асинхрон-
ные двигатели мощностью 2,2 МВт.

2 годы постройки (2004-2010) ввод в строй 2010 год
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Постоянный доступ к адекватному количеству чистой питьевой воды – необходимое 
условие существования человека. Право на безопасную питьевую воду, как произво-
дная права на достойный уровень жизни, поставлено Генеральной Ассамблеей ООН в 
один ряд с правом человека на жизнь и человеческое достоинство [1]. Основными кри-
териями реализации этого права являются наличие, качество, приемлемость, физи-
ческая и экономическая доступность чистой питьевой воды для каждого человека.

Ситуацию с реализацией права человека на чистую воду в Украине иллюстрируют 
данные [2] и [3]. Так, около 850 тысяч жителей 16 регионов Украины употребляют при-
возную воду или воду низкого качества из местных источников. При этом в 100 насе-
лённых пунктах питьевая вода поставлялась по графику, что является ограничением 
её доступности. Качество употребляемой населением воды определяется типом источ-
ника водоснабжения:

– для водопроводной воды характерны повышенная жёсткость (>7 мг-экв/л), на-
личие примесей железа, природных органических веществ, высокое содержание оста-
точного хлора и хлор-производных [4]. Особенностью водопроводной воды в южных и 
восточных регионах Украины является её повышенное солесодержание.

– для артезианских вод характерны повышенная жёсткость (часто >10 мг-экв/л), 
наличие примесей железа и марганца, повышенное солесодержание.

Проблемы доступности и качества питьевой воды чрезвычайно актуальны для Укра-
ины и требуют принятие неотложных мер для их решения. Научно-производственное 
объединение «Экософт», осознавая важность поставленной задачи, разработало и вне-
дрило ряд решений по обеспечению населения качественной питьевой водой, основан-
ных на применении современных технологиях ее очистки:

1. В рамках реализации государственной программы «Питьевая вода Украины» были 
разработаны и в 2011 году внедрены локальные системы доочистки воды в коммуналь-
ных социально значимых учреждениях Сакского района Крыма;

2. По программе «Якісна вода» были разработаны и в 2012 внедрены в г. Одесса авто-
маты продажи очищенной воды;

3. Системы продажи очищенной воды в виде малой архитектурной формы были спе-
циально спроектированы и внедрены в г. Буча Киевской области;

4. На базе самой современной технологии подготовки питьевой воды  из поверхност-
ных источников спроектирована система очистки для водоснабжения микрорайона в 
г. Днепропетровске.

 
Локальные системы доочистки воды. Проблемы с питьевой водой в Крыму обо-

стрились давно и уже неоднократно обсуждались в прессе. Это и пресловутая «вода по 
часам», и страх перед водой из-под крана и прочих источников. Единственным спасе-
нием для Крымчан все это время оставалась бутилированная вода, стоимость которой 
заметно отражалась на их семейных бюджетах.

В 2010-2011 гг. в рамках государственной программы «Питна вода України 2006-

ОПЫт ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕмЕННЫх тЕхНОЛОгИЙ  
ОчИСтКИ ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ

Поляков В.Р., 
Научно-производственное объединение «Экософт», г. Киев

Малецкий З.В., 
Всеукраинская общественная организация «Waternet», г. Киев

press@waternet.com.ua
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2020» было внедрено 27 социальных проектов в Сакском районе Крыма, а производи-
телем водоочистного оборудования выступила компания НПО «Экософт».

Система водоподготовки производства компании «Экософт», которую внедрили на 
крымских предприятиях, включает 5 стадий очистки воды и обеспечивает производи-
тельность 0,25 м3/ч по очищенной воде.

Исходная вода проходит стадию дезинфекции гипохлоритом натрия и собирается в 
баке для хранения запаса воды. Это обеспечит непрерывность водоснабжения в усло-
виях крымской традиции подавать воду по часам. Далее вода из резервуара с помощью 
насосной станции подается на картриджные фильтры механической очистки, обеспе-
чивающие удаление взвешенных примесей диаметром свыше 5 мкм.

После механической очистки, вода подается в сорбционный фильтр типа ecosoft 
fPA, загруженный высококачественным активированным углем filtrasorb f300, про-
изводства американской компании calgon carbon. На этой стадии вода очищается от 
органических веществ и дехлорируется. Абсолютную чистоту воде гарантирует систе-
ма обратного осмоса, удаляющая из воды около 99% всех растворенных примесей.

На завершающей стадии глубокоочищенная вода проходит доминерализацию, в ре-
зультате которой она приобретает полноценный физиологический состав по микро- и 
макроэлементам. Продукционная вода направляется в емкость для хранения, откуда 
через ультрафиолетовый обеззараживатель подается потребителю.

Автоматы питьевой воды. Сегодня идея возрождения автоматов с питьевой водой 
преследует одну цель – обеспечить население качественной питьевой водой по умерен-
ным ценам. То есть речь идет не только о стакане бодрящей влаги, но и о наполнении 
пятилитровой бутыли – суточной нормы питьевой воды.

В рамках реализации Национального проекта «Якісна вода» первый в Украине авто-
мат питьевой воды, произведен НПО «Экософт» и установлен в Одессе на рынке «При-
воз». Вода проходит девять степеней очистки. Стоимость 1 литра – 50 копеек.

Внутри достаточно компактного автомата размещена пятиступенчатая технология 
очистки воды, воплощенная в самом современном и компактном оборудовании. На 
первом этапе исходная водопроводная вода проходит очистку на фильтре из спрессо-
ванного активированного угля. Вода очищается от механических примесей и остаточ-
ного хлора, который вреден для обратноосмотической мембраны.

Перед подачей воды на обратноосмотический модуль в поток дозируется специальное 
вещество – антискалант, препятствующее образованию на мембране нерастворимых 
осадков. Далее вода, с помощью насоса высокого давления, подается в мембранный мо-
дуль, в котором установлен мембранный элемент filmtec, производства американской 
компании dowchemical. Из мембранного модуля выходят два потока: пермеат – очи-
щенная на 99,9% от всех примесей вода и концентрат, который сбрасывается в кана-
лизацию.

Очищенная вода проходит через картриджный угольный фильтр, который улучша-
ет ее органолептические свойства и ультрафиолетовую лампу, которая обеспечивает ее 
бактериологическую стабильность.

Непосредственно при розливе в продукционную воду дозируется доминерализую-
щий раствор, который обеспечивает физиологическую полноценность воды и полное 
соответствие ее состава действующим нормативам качества.

В автомате также встроен gSM-модуль для отправки владельцу SMS с информаци-
ей о состоянии и количестве проданной воды. SMS-информирование обеспечит опе-
ративный контроль работоспособности сети автоматов и позволит вести динамичную 
бухгалтерию.

Вместе с автоматом НПО «Экософт» предлагает лицензию на использование техно-
логии и торговой марки «Здорова вода». Это означает, что приготовленная в соответ-
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ствии с техническим регламентом вода, будет соответствовать требованиям, одобрен-
ным Министерством здравоохранения Украины.

Системы продажи очищенной воды мАФ. Киоск по розливу питьевой воды – бо-
лее продвинутое решение, по сравнению с автоматом. Источником водоснабжения для 
киоска может служить не только водопровод, но и артезианские скважины.

Одним из первых городов, решившихся внедрить систему киосков по розливу питье-
вой воды стала Буча, расположенная в лесной зоне Киевской области.

Киоск одновременно является полномасштабной станцией очистки воды и ее розли-
ва в тару потребителя. НПО «Экософт» предусмотрело шесть типовых проектов техно-
логии очистки воды для киосков. Это означает, что практически любая артезианская 
или водопроводная вода может быть доведена до высшего питьевого качества с помо-
щью одной из схем.

Прием денег, как и в автомате, осуществляется с помощью купюро-монето-
приемников. Кроме того, в киоске предусмотрен модуль расчета с помощью магнитных 
карт, что позволит использовать политику тарифов, скидок и льгот.

Киоск полностью автоматизирован и не требует постоянного обслуживания. Таким 
образом, для периодического сервиса киосков потребуется всего один технический 
специалист.

Одно из главных достоинств киоска – отсутствие необходимости проводить строи-
тельное проектирование и работы при организации такого объекта, ведь малые архи-
тектурные формы легко устанавливаются или переносятся. Именно это, по мнению 
разработчиков, позволит реализовать основные положения программы «Питьевая вода 
Украины» в намеченные сроки.

Как и автомат по розливу питьевой воды, киоск снабжается модулем связи, который 
позволяет организовать единый центр мониторинга работы всех объектов.

Первый опыт внедрения киосков на базе оборудования «Экософт» был получен на За-
падной Украине. В 2011 году руководство г. Каменец-Подольского начало реализацию 
программы «Питьевая вода Украины». В рамках празднования дня города был открыт 
первый бювет доочистки питьевой воды. Мероприятие проходило при участии главы 
областной ОГА, мера города и депутатов городского совета. 

 
Система ультрафильтрации для очистки воды из поверхностных источников. 

Один из первых масштабных проектов подготовки питьевой воды с применением тех-
нологии ультрафильтрации разработан НПО «Экософт» для «ПО Южный машинострои-
тельный завод им. А.М. Макарова». Проект получил положительное заключение Мини-
стерства здравоохранения Украины.

Целью разработки проекта послужило обеспечение чистой водой технологических 
процессов производства, санитарно-бытовых нужд предприятия, а также снижение 
себестоимости производимой предприятием продукции.

Проблема заключается в том, что на сегодняшний день для питьевого водоснабже-
ния предприятия ГП «ПО ЮМЗ им. А.М. Макарова» используется питьевая вода, поку-
паемая у коммунального производственного предприятия “Днепрводоканал”. По при-
чине постепенного устаревания использованной технологической схемы, насосного 
оборудования и трубопроводов, неполной загруженностью водопроводных сооружений 
и др. себестоимость этой питьевой воды находится на высоком уровне. В связи с этим 
возникла необходимость внедрить установку очистки технической воды, забираемой 
из р.Днепр, до качества питьевой воды согласно ДСанПИН 2.2.4-171-10.

Предложенная НПО «Экософт» технология подготовки воды спроектирована таким 
образом, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию, высокую эффективность, ремон-
топригодность, доступ для осмотра и обслуживания, безопасность обслуживающего 
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персонала в соответствии с требованиями действующих в Украине Законов, стандарт-
ной и нормативной баз.

Проектом предусматривается 2 модуля ультрафильтрации с номинальной произво-
дительностью 75 м3/час каждый, состоящие из 28 ультрафильтрационных элементов 
dowUltrafiltration SfP2860 компании dowchemical, США.

Ультрафильтрационные модули требуют кратковременной периодической промыв-
ки очищенной водой. Переключение режимов работы установки производится авто-
матически по заданной программе. Кроме того, для химической промывки и химиче-
ской регенерации модулей в составе установки имеется специальное оборудование, 
включающее: емкости приготовления растворов, насосы подачи растворов реагентов, 
насосы-дозаторы и контрольно-измерительные приборы. Вода после установки уль-
трафильтрации для очистки от органических примесей подается на угольные фильтры 
с автоматической промывкой.

Таким образом, решения, разработанные научно-производственное объединение 
«Экософт» с применением современных технологий очистки воды – это еще один шаг к 
обеспечению качественной питьевой водой населения Украины.
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Ключевым направлением развития Украины является повышение качества жиз-
ни людей, включая надежное снабжение питьевой водой и обеспечение экологической 
безопасности. Исходя из анализа отечественной литературы, к основным проблемам 
водоснабжения городов можно отнести такие составляющие:

– дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью 
многих водопроводов, «вторичным загрязнением» и значительными потерями воды в 
технически изношенных сетях, её нерациональным потреблением;

– вынуждено-безальтернативное использование источников воды, не отвечаю-
щих современным санитарно-гигиеническим требованиям, ухудшение качества воды 
поверхностных и подземных водных объектов;

– искусственная зависимость тарифов на услуги водоснабжения от политической 
конъюнктуры, недостаточное финансирование отрасли и др.

Проблема обеспечения населения чистой водой носит комплексный характер.
С её решением напрямую связано социальное благополучие общества, экономиче-

ское развитие страны и в целом стабильность государства.
В связи с этим представляет интерес анализ научно-прикладных аспектов страте-

гически важного и не столь очевидного вопроса: можно ли говорить в этих условиях 
об устойчиво-поступательном развитии водоснабжения? Если да, то, в каком именно 
ракурсе-контексте?..

«Устойчивое развитие» – это в определенной мере сформировавшийся русскоя-
зычный перевод английского термина-направления sustainable development, обозна-
ченного 20 лет назад на конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 1992).

Главная особенность форума заключалась в рассмотрении глобальных проблем с 
позиции отдельного человека. Плюс учёт интересов последующих поколений, как ба-

«УСтОЙчИВОЕ РАЗВИтИЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЯ гОРОДОВ
Василенко С.Л.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», Харьков, Украина 

Рассмотрены научно-прикладные аспекты развития муниципальных систем питье-
вого водоснабжения в контексте сохранения их устойчивости.

«СтАЛИЙ РОЗВИтОК» ВОДОПОСтАчАННЯ мІСт
Василенко С.Л.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», Харків, Україна 

Розглянуто науково-прикладні аспекти розвитку муніципальних систем питного водо 
постачання в контексті збереження їх сталості.

SUSTAinABLE DEvELOPMEnT OF MUniCiPAL WATER SUPPLY
S.L.Vasylenko 

Kharkivvodokanal communal enterprise, Kharkiv, Ukraine

Scientific and applied aspects of development of municipal systems of potable water supply 
under preservation of their sustainability have been considered.
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зовое условие развития мирового сообщества и биологического выживания людской 
популяции.

Понятие «устойчивое развитие» – это сокращенная запись глобальной цели:
«создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей сегодняшнего 

дня, не подвергая риску способность окружающей среды поддерживать жизнь в буду-
щем и не ставя под угрозу возможности будущих поколений в удовлетворении их по-
требностей».

Главные подцели: повышение качества жизни и обеспечение безопасности.
П о д м е н а  с у ж д е н и й .  Вообще-то говоря, «устойчивое развитие» (УР) – типичный 

лингвистический нонсенс. Красивый, ёмкий, но ... некорректный словесный оборот.
Разные авторы неоднократно отмечали неточность русского толкования идиомы 

sustainable development. Действительно, термин «устойчивое развитие» формально 
означает устойчивый, постоянный рост. Но в исходном значении перевод должен был 
иметь более узкий смысл. Как продолжающееся самодостаточное развитие. Или такая 
прогрессирующая динамика, которая не противоречит дальнейшему существованию 
и движению человечества.

Противоречивость и алогичность примененного русскоязычного оборота вытекает 
из того, что устойчивость предполагает равновесие, а развитие возможно только при 
условии постоянного выхода системы из равновесного состояния.

В англо-русских словарях имеются другие более точные по смыслу характеристики: 
поддерживаемое, длительное, непрерывное, подкрепляемое, самоподдерживаемое, за-
щищаемое ... развитие [1].

«Устойчивое развитие» – развитие человечества, при котором удовлетворение по-
требностей ныне живущих осуществляется без какого-либо ущерба для правнуков.

Так приходим к тезе управляемого сбалансированного развития общества, которое 
не разрушает своей природной основы и обеспечивает непрерывный прогресс цивили-
зации.

Но всё не так идеально. А во многом наличествуют признаки утопических воззре-
ний.

Ряд ученых обоснованно полагает термин УР бессодержательным, и категорически 
отвергают обозначаемую им идею как ложную и/или принципиально нереализуемую. 
«Развитие всегда предполагает самодвижение системы, причем резко ускоряющееся 
на определенных этапах (качественные скачки). Под устойчивостью же обычно пони-
мают неизменное, стабильное существование систем, а, следовательно, с формально-
логической точки зрения «устойчивое развитие» – нонсенс, на что и обращают внима-
ние многие оппоненты» [1].

Специалист по глобальной динамике академик Н.Н. Моисеев считал: «Выраже-
ние sustainable development трудно переводимо на русский язык... Я бы его перевел 
как развитие, «допустимое» или «согласованное с состоянием Природы и её зако-
нами»,... но его перевели словосочетанием «устойчивое развитие», что в обратном 
переводе может быть выражено словами stable development. Такое толкование это-
го термина представляется мне лингвистическим нонсенсом... термин «устойчивое 
развитие» бессмыслен с научной точки зрения... понятие о развитии – антипод по-
нятиям об устойчивости и стабильности. Устойчивого развития просто не может 
быть, если есть развитие, то стабильности уже нет» [Судьба цивилизации. Путь 
Разума]. 

Таким образом, словесное образование УР из области парадоксальных созвучий.
Оно интуитивно отражает постановку задачи, как реакцию на нынешние угрозы-

тенденции. Как вешка-указатель пути разумно-рационального продвижения. Это об-
раз политического, но не управленческого уровня. – Где-то с элементами митинговой 
риторики.
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С другой стороны, можно говорить об эвристической стороне данного понятия в 
его междисциплинарном представлении. Наиболее ёмкой представляется дефиниция 
«устойчивое развитие – социальный прогресс при равновесном природопользовании» 
[1]. Как повышение гармоничности и всесторонности развития способностей для всех 
членов общества.

С м ы с л о в ы е  н а г р у з к и .  Итак, устойчивым можно считать движение-развитие, 
если оно отвечает возрастающим потребностям ныне живущих людей, не лишая буду-
щие поколения возможности удовлетворять свои потребности [2]. Понятно, что к тех-
ническому развитию систем данный аспект имеет весьма отдаленное отношение. Если 
вообще имеет.

Это больше сохранение стабильности в длительно-временной перспективе.
Диалектику устойчивого развития наиболее адекватно выражает понятие гармонии 

в интерпретации Гераклита.
Терминология УР широко используется в Украине, например, как «некая траектория 

долговременного (практически неограниченного) увеличения общего блага человече-
ства» (С. Дорогунцов). Хотя на наш взгляд, здесь целесообразнее рассматривать гармо-
ничное сосуществование наций между собой и окружающей средой (В. Данилко) или 
«эколого-сбалансированное развитие» (Г. Билявский).

Подчеркнём важное обстоятельство. В целом УР – мера вынужденная. «Устойчивая 
траектория невыгодна обществу, поскольку заставляет ограничивать темпы повыше-
ния объемов потребления... Единственным реально действующим стабилизирующим 
фактором являет крайнее истощение ресурсов... Жесткий дефицит ресурса все время 
контролирует потребительский приоритет и удерживает развитие хозяйства на устой-
чивой траектории» [2].

Можно сказать, что представления об устойчивом развитии восходят к «Тектологии» 
А. Богданова с его концепцией «подвижного равновесия» систем.

Вода и сбалансированное развитие. «Беспрецедентный рост мировой экономики 
в ХХ веке, демографический взрыв, сопутствующее этому увеличение антропогенной 
нагрузки на экосистемы и природные водные объекты стали причиной возникновения 
нехватки воды во многих регионах мира... К середине 21 века 40% населения земли бу-
дет испытывать дефицит воды» [3, с. 9]. Вода стала центром притяжения беспокойства 
о будущем человечества.

Плюс глобальные изменения климата, что, вероятнее всего, только усугубит ситуа-
цию.

«Вода – самый важный из вовлекаемых в человеческое хозяйство природных ресур-
сов. По объему ежегодного использования она намного превосходит массу всех вместе 
взятых других добываемых ресурсов. В процессе потребления ресурсов человечество 
ежегодно перемещает порядка 300 млрд т грунта и пород, тогда как из разнообраз-
ных водных источников в конце прошлого века каждый год отбиралось более 4000 км3  
(4  1012 т) воды, по массе на порядок больше остальных природных ресурсов в совокуп-
ности» [3, с. 7].

Поэтому основной упор «устойчивого развития» направлен на сохранение экологи-
ческой среды и поддерживающее воспроизводство возобновляемых водных ресурсов.

А это уже сфера непосредственных интересов современных Водоканалов.
То есть в целом можно говорить об устойчиво-поступательном развитии водоснаб-

жения. Главное без подмены значений. «Устойчивое развитие» здесь имеет смысл не 
столько технической составляющей, сколько заботы о будущих поколениях. Прежде 
всего, не истощить водоносные горизонты. Не превратить их в мёртвые пространства. 
Ибо мы живем в мире, нуждающемся в сохранении природных ресурсов, в частности, 
воды, – ради потомков.

Для водоснабжения речь идёт, главным образом, о том, чтобы предотвратить не-
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достаток и загрязнение пресной воды, не допустить интоксикацию рек на фоне роста 
численности населения, урбанизации, истощения природных ресурсов и др.

Более корректной и научно обоснованной становится трактовка, как экологически 
безопасное функционирование и сбалансированное развитие систем водоснабжения 
городов.

Стратегия такого развития предусматривает реконструкцию, модернизацию и но-
вое строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Они концентрируются в долгосрочных целевых программах развития водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточной воды. Подобно региональной программе «Пи-
тьевая вода Харьковской области» на 2012–2020, утверждённой решением xI сессии 
Харьковского областного совета. Ц е л ь  – обеспечение населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, которые установлены 
санитарно-эпидемиологическими правилами. З а д а ч и : рациональное использование 
водных объектов, охрана окружающей природной среды, обеспечение экологической 
безопасности водоснабжения городов.

В принципе, для абстрагированного изложения допустимо вести речь об «устойчи-
вом развитии» водного хозяйства, устойчивом водопользовании, о стратегии сбалан-
сированного развития коммунального водного хозяйства в системе экологических ко-
ординат.

Массовая вырубка карпатских лесов – конкретный пример нарушения концеп-
ции «устойчивого развития». Плюс немыслимые последующие затраты на борьбу 
с водной стихией, которую раньше эффективно выполняли-демпфировали лесные 
массивы.

Сбалансированное развитие водоснабжения. Так или иначе, но фразеологиче-
ский оборот УР построен на смешении разных представлений.

Применительно к питьевому водоснабжению понятие «устойчивого развития», ко-
торое буквально ко всему «прилипает» без должного обоснования, – вдвойне неверно [4, 
с. 95]:

– при постоянно-действующем (непрерывном во времени) круглосуточном режи-
ме подачи воды любое вмешательство в систему, в том числе связанное с развитием, 
приводит к потере локальной устойчивости (перекладка сетей, подключение водопро-
водных вводов и т.п.);

– модернизация сооружений или внедрение новых технологий – это не развитие, 
а воспроизводство действующей системы, которое в отдельных случаях может быть и 
расширенным, например, подсоединение к централизованному водоснабжению част-
ного сектора.

Многолетняя дискуссия о правильности перевода термина sustainable приводит к 
предложению пользоваться термином «сбалансированное» или «поддерживающее» раз-
витие.

Под устойчивой в динамике траекторией развития водоснабжения логично пони-
мать сбалансированное развитие в виде воспроизводящего обновления (совершенство-
вания), репродуцирующего во времени с внесением элементов нового качества.

Слова «устойчивости» и «развития» должны быть разнесены между собой.
То есть «без неустойчивости нет развития» (С. Курдюмов). Такое обновление (изме-

нение) академик НАН Украины В.М. Шестопалов характеризует как «согласованное, 
уравновешенное, допустимое развитие, то есть такое, которое согласует развитие че-
ловечества и его биологического окружения, экосистемы планеты Земля».

Поэтому в контексте национальной и экологической безопасности следует обеспе-
чивать: устойчивое функционирование систем водоснабжения, их модернизацию и 
сбалансированное (воспроизводящее) развитие.

Можно также считать, что развитие водоснабжения Украины в его исконном пони-
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мании как «появление или рождение нового» практически закончилось. Сегодня в по-
вестке дня – восстановление и обновление обветшавших основных фондов или «демор-
тификация». На последующих этапах – сбалансированное (воспроизводящее) развитие, 
обеспечивающее условия для устойчивого функционирования на участках экстрапо-
ляции. Беспрерывное воспроизводство (возобновление или «поддержание на плаву») 
главных системных функций.

Устойчивость системы питьевого водоснабжения – способность системы сохра-
нять свою целостность и режим функционирования, когда количество потребителей 
и время, в течение которого они не обеспечиваются водой нормативного качества 
в нужном количестве, не превышают заданной величины [4, с. 135]. – Обеспечение 
устойчивости системы предусматривает снабжение водой нормативного качества 
даже в чрезвычайных условиях (стихийные бедствия, терроризм) с возможным пере-
водом режима функционирования на ограниченную, в том числе и децентрализо-
ванную подачу воды.

Например, проявление терроризма может привести к выводу из строя сооружений 
кондиционирования воды или насосных станций, но его последствия будут нейтрали-
зованы за счет включения резервных источников, привлечения пакетированной воды 
и т.п.

Так или иначе, но абсолютная устойчивость централизованных систем водоснабже-
ния недостижима.

Устойчивость водоснабжения как искусственной открытой системы относительна. 
Системы имеют распределенную конфигурацию, и в пространственно-временном от-
ношении локальная стабильность постоянно нарушается. Развитие таких систем, так 
или иначе, выступает дестабилизирующим фактором, нарушающим условия их устой-
чивого функционирования. Как следствие, временные перебои водоснабжения систем-
но неустранимы.

Более того, чем больше задекларированный уровень комфортности (в пределе кру-
глосуточное водоснабжение), тем труднее поддерживать саму устойчивость системы.

Вместе с тем современные крупные города в равной степени нуждаются в разработ-
ке концепции развития не только питьевого водоснабжения, где принципиальные во-
просы многими государствами в основном решены, но и технического водоснабжения, 
имеющего свою специфику решения различных водохозяйственных задач [5].

Сегодня в мире мы уже не найдем ни одного мегаполиса, где бы эта задача не стояла, 
но ей, к сожалению, в должной мере внимание не уделяется.

Деятельность государственных и общественных структур в основном направлена 
на решение проблем питьевого водоснабжения, и вопросы технической воды во всем 
их многообразии практически остаются вне поля зрения.

К слову сказать, статья [5] в своё время нашла неожиданное продолжение. В част-
ности, она полностью и дословно воспроизведена А.Безценным в науч.-техн. сб. № 73 
«Коммунальное хозяйство городов» (2006, с. 223–232). – Довольно необычный, надо ска-
зать, способ популяризации идей технического водоснабжения крупных городов.

В заключение допустимо сформулировать основной посыл:
гармоничное и сбалансированное (устойчивое) развитие водоснабжения – непре-

рывный процесс изменений, в котором водопользование и водопотребление, направ-
ление инвестиций, ориентация научно-технического развития и стратегический 
менеджмент взаимно согласованы, укрепляя нынешний и будущий потенциал для удо-
влетворения человеческих потребностей в питьевой воде.

Стратегию «устойчивого развития» нельзя сформировать, исходя из традиционных 
представлений и стереотипов мышления [1]. Она требует выработки новых научно-
мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и 
предполагаемым перспективам развития в нынешнем тысячелетии.
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В качестве наглядного примера «неустойчивого развития» в сфере коммунального 
водного хозяйства можно привести реструктуризацию системы водоснабжения харь-
ковского региона в последние десятилетия эксплуатации. Когда в результате прене-
брежения экологическими требованиями водоносный подземный горизонт (трещи-
новатой зоны мергельно-меловых отложений) глубиной 60–70 м от поверхности земли 
и эксплуатационными запасами 47 тыс. м3/сутки был истощён и загрязнён настоль-
ко, что де-факто перестал служить источником централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения 1,5-миллионного города. Одновременно породив зеркально-
сопутствующую проблему локальных подтоплений.

Так пока и живём... С реальной, а не эфемерно-радужной заботой о потомках.
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За визначенням ВООЗ, якісна питна вода є необхідною умовою для нормальної 
життєдіяльності людини та повинна бути доступною для всіх [1]. Забезпечення насе-
лення України якісною питною водою на сьогодні є одним із першочергових завдань, 
вирішення якого дозволить не лише покращити умови існування, підвищити рівень 

НЕКОНДИцІЙНА ЗА мІНЕРАЛЬНИм СКЛАДОм  
ВОДОПРОВІДНА ВОДА В УКРАїНІ:  

СУчАСНИЙ СтАН, РИЗИКИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я,  
ПРОФІЛАКтИчНІ ЗАхОДИ
Прокопов В.О., Липовецька О.Б.

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

В статі наводяться матеріали щодо артезіанських водопроводів, що надають насе-
ленню некондиційну питну воду за мінеральним складом, показано вплив такої води 
на організм людини та ризики виникнення при цьому різних патологічних ускладнень, 
окреслено можливі шляхи демінералізації підземних вод до вимог на питну воду, що 
сприятиме збереженню життя та здоров'я населення нашої країни.

НЕКОНДИцИОННАЯ ПО мИНЕРАЛЬНОмУ СОСтАВУ 
ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА В УКРАИНЕ:  

СОВРЕмЕННОЕ СОСтОЯНИЕ, РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ПРОФИЛАКтИчЕСКИЕ мЕРЫ

Прокопов В.А., Липовецкая Е.Б.
ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева НАМН Украины», 

г. Киев, Украина

В статье приводятся материалы относительно артезианских водопроводов, подаю-
щих населению некондиционную питьевую воду по минеральному составу, показано 
влияние такой воды на организм человека и риски возникновения при этом различ-
ных патологических осложнений, обозначены возможные пути деминерализации под-
земных вод к требованиям на питьевую воду, что будет способствовать сохранению 
жизни и здоровья населения нашей страны.

TAP WATER OF UkRAinE SUBSTAnDARD FOR MinERAL COMPOSiTiOn: 
CURREnT STATUS, HEALTH RiSkS, PREvEnTivE MEASURES

Prokopov V.О., Lipovetska O.B.
State Institution “O.M.Marzeyev Institute for hygiene and Medical ecology of the national 

Academy of Medical Sciences Ukraine”, Kyiv, Ukraine

The article provides materials of substandard public tap drinking water with deviation on 
mineral composition from artesian wells. It was shown an effect of this water on the human 
body and risks of pathological complications. It was proposed possible ways demineralization 
groundwater to the re-quirements for drinking water which will help save the life and the 
health of our population.
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життя, але і зберегти здоров'я. Для цього була розроблена та запроваджена Загально-
державна програма «Питна вода України» на 2006-2020 роки», метою якої є забезпечен-
ня гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень 
та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних обсягах та 
відповідно до встановлених нормативів [2].

Сучасний стан проблеми. Централізоване питне водопостачання в Україні на 80 % 
забезпечується за рахунок поверхневих джерел, якість води яких погіршується внаслідок 
антропогенного забруднення. Близько 79 % проб, відібраних у 2010 році в місцях пит-

них водозаборів, за одним або більше показниками не відповідають вимогам санітарних 
правил і норм для водойм, що використовуються для централізованого водопостачання 
[3]. В таблиці 1 наведено показники, за якими вода основних поверхневих вододжерел 
України не відповідає гігієнічним нормативам.

Як свідчать наведені у таблиці дані, пріоритетними забруднювачами води поверхне-
вих вододжерел, що використовуються для питного водопостачання, є органічні спо-
луки, про що свідчать наднормативні рівні БСК, ХСК, перманганатної окиснюваності. 
Вони до того ж підвищують кольоровість та каламутність води, що особливо характерно 
для водойм басейну р. Дніпро, для яких також притаманне сезонне підвищення рівнів 
заліза та марганцю тощо.

Найбільш колоритна картина з якості води за показниками, що не відповідають 
гігієнічним нормативам, відмічається у р. С. Донець. Тут поряд з підвищеними рівнями 
органічних сполук має місце засолення води (сухий залишок, хлориди, сульфати, солі 
жорсткості тощо), що не притаманне іншим основним річкам країни і є наслідком скиду 
у водойми мінералізованих шахтних вод.

В умовах антропогенного забруднення поверхневих водойм, що є джерелами питно-
го водопостачання, залишається актуальною проблема отримання якісної питної води 
на річкових водопроводах. Насамперед, це торкається показників, які у воді водойм ма-
ють рівні значно вищі за нормативи на питну воду і тому потребують поліпшення на 
традиційних спорудах річкових водопроводів до безпечних рівнів. В той же час на сьогодні 
немає необхідності включення в технологію водопідготовки методів демінералізації, 
оскільки загальний солевміст і вміст окремих солей у воді прісних поверхневих водойм, 
як правило, залишається в межах допустимих рівнів.

В країні значна кількість питних водопроводів живляться з підземних джерел питного 
водопостачання. Вони більш захищені від негативного антропогенного впливу та мають 
стабільний хімічний склад води. Проте деякі регіони країни використовують в якості дже-
рел централізованого питного водопостачання підземні води, які мають відхилення від 
нормативів за показниками загальної жорсткості, сухого залишку, сульфатів, хлоридів, 
сполук заліза, марганцю, фтору і тому потребують корекції мінерального складу. Така 

Таблиця 1. Стан поверхневих вододжерел у місцях питних водозаборів [3]
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Таблиця 2. Водозабори питних водопроводів, вода яких за мінеральним складом  
має відхилення від нормативів
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якість підземних вод пов’язана не лише з природними умовами формування, але і з ан-
тропогенним впливом на них різних джерел забруднення.

Нами розглянуто матеріали щодо 413 підземних водозаборів України за 2002-
2006 рр., вода яких подається до систем централізованого водопостачання населе-
них пунктів зазвичай без очистки і за окремими фізико-хімічними показниками має 
відхилення від нормативних вимог на питну воду. Водозабори загалом представлені 
артезіанськими свердловинами і лише поодинокі водозабори – це каптажі джерел. 
У складі водозабору кількість артсвердловин варіює від 1-2 до 8-10, іноді до 50, та 
найбільш часто становить 3-4.

Переважна більшість водозаборів (95,3 %) від загальної їх кількості (413), матеріали 
на які були розглянуті нами, експлуатуються комунальними водопроводами і лише не-
значна їх частка (до 4,7 %) належить відомчим та сільським водопроводам [4].

В таблиці 2 наведено результати досліджень складу води підземних водозаборів 
України, в яких виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за 9 показниками: сухого 
залишку, хлоридів, сульфатів, жорсткості, заліза, марганцю, аміаку, нітратів, фторидів.

Таблиця 3. Оцінка складу питної води за пріоритетними показниками, що мають 
відхилення від допустимих рівнів
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Як свідчать дані таблиці, найбільша кількість підземних водозаборів з некондиційною 
водою експлуатується у Донецькій (148) та Луганській (136) областях. У цих же областях 
в окремих водозаборах мінеральний склад води має відхилення за найбільшою кількістю 

показників (7-8). Велика кількість 
показників (6), що не відповідають 
вимогам санітарних норм і правил, 
виявлена і в окремих питних водоза-
борах Дніпропетровської, Одеської об-
ластях та АР Крим. Але у цих областях 
кількість таких водозаборів (навіть 
усіх разом – 26) у 10 разів менше, ніж 
у Донецькій та Луганській областях. 
Однак у переважній більшості питних 
водозаборів, що експлуатуються ко-
мунальними водопроводами країни, 
вода має відхилення від стандарту в 
основному за 2-4 показниками. 

В табл. 3 нами наведені узагальнені 
дані про межі наднормативних 
рівнів показників мінерального 
складу у питній воді артезіанських 
водопроводів України.

Із таблиці видно, що концентрації у 
питній воді підземних джерел окремих 

речовин перевищують допустимі рівні у 3-5 і значно більше (залізо, марганець) разів. 
При цьому лише поодинокі артезіанські водопроводи мають споруди для кондиціювання 
води.

Найбільш проблемними показниками, які значно частіше, ніж інші, визначаються у 
воді у наднормативній кількості, є загальна жорсткість, сухий залишок, сульфати, залізо 
(рис. 1).

Рис. 1. Розподіл хімічних показників у воді підземних 
питних водозаборів за 

частотою відхилення від нормативів

Таблиця 4. Варіанти пріоритетних комбінацій хімічних речовин у питній воді 
підземних джерел, що не відповідають гігієнічним нормативам
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В табл. 4 представлені комбінації цих показників, що є найбільш розповсюдженими у 
питній воді підземних вододжерел різних регіонів країни. 

В цілому, підсумовуючи наведені вище дані (табл. 3 та 4, рис.1), можна говорити про 
те, що в країні є серйозна еколого-гігієнічна проблема, пов’язана із постійним викори-
станням населенням некондиційної питної води з підземних вододжерел в основному за 
мінеральним складом. При цьому, як правило, у такій воді реєструються не лише над-
нормативний загальний солевміст, але і вміст окремих солей в різних комбінаціях. За 
ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови» вода, що вміщує понад 1 г/дм3 
солей, вважається мінеральною водою. Таку воду рекомендується вживати не система-
тично і тільки за призначенням лікарів з урахуванням показань та протипоказань для 
різних патологій людини. При недотриманні цієї вимоги мінералізована вода може не-
гативно впливати на організм людини і створювати ризик виникнення різних водоза-
лежних неінфекційних захворювань.

Вплив мінерального складу питної води на стан здоров'я населення. Якісний 
склад питної води тісно пов'язаний з станом здоров'я населення. Споживання питної 
води з хімічним складом у межах гігієнічного нормативу не призводить до шкідливого 
впливу на організм, навпаки, з питною водою людина отримує певну кількість необхідних 
для життя макро- та мікроелементів. Питна вода в разі невідповідності показників її 
мінерального складу гігієнічним вимогам, при довготривалому споживанні, може при-
водити до порушень функціонального стану організму та виникненню неінфекційних 
захворювань населення. Рівень останніх в Україні за останні роки значно зріс. Подібна 
тенденція є характерною і для більшості країн світу, де темпи зростання поширеності 
неінфекційних хвороб (сечостатевої, травної, ендокринної систем, системи кровообігу, 
новоутворень), в тому числі пов'язані з використанням неякісної питної води, є досить 
значними [5]. 

Вивчення впливу окремих речовин мінерального складу питної води розпочина-
лось з експериментальних робіт на тваринах, які проводились в багатьох країнах світу, 
в тому числі і в колишньому СРСР. Вони дозволили з’ясувати характер біологічної дії 
мінеральних речовин на організм, виявити особливості та основні закономірності змін, 
що виникають в організмі за різних концентрацій та часу дії хімічних речовин тощо. На 
сьогодні для основних хімічних речовин мінерального складу питної води встановлено 
характер їх біологічної дії на організм. 

З накопиченням експериментальних даних на тваринах щодо впливу мінеральних 
речовин питної води на організм, виникла необхідність у проведенні епідеміологічних 
спостережень на людях. В натурних умовах населення може стикатися з різними умо-
вами водокористування як за якістю питної води (невідповідність питної води норма-
тивним вимогам водночас за кількома мінеральними речовинами, різним їх вмістом та 
співвідношенням тощо), так і з різним часом використання такої води населенням. 

В результаті вивчення впливу на стан здоров'я населення питної води, що за окреми-
ми речовинами мінерального складу мала відхилення від допустимих рівнів, було зро-
блено деякі узагальнення щодо їх біологічної дії на організм людини.

Так, було показано, що підвищена мінералізація води, в основному за рахунок 
хлоридів та сульфатів, впливає на секреторну діяльність травної системи, порушує 
водно-сольовий баланс, а також є фактором, який сприяє розвитку хвороб систе-
ми кровообігу (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба). Споживання питної 
води з підвищеним вмістом хлоридів (вище ГДК у 6-12 разів) призводить до порушень 
водно-сольового обміну, підвищення реактивності судин та, як наслідок, до розвитку 
артеріальної гіпертензії.

Вживання питної води з вмістом солей жорсткості вище гігієнічного нормативу може 
сприяти розвитку сечокам’яної хвороби, захворювань органів кровообігу, травлення 
внаслідок впливу на водно-сольовий, ліпідний обмін. Але разом з тим надлишок со-
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лей кальцію та магнію має позитивний вплив на діяльність серцево-судинної системи 
організму.

Встановлено, що вміст заліза у воді більше 1-2 мг/л робить воду малопридатною для 
використання, викликає у людини алергічні реакції, може стати причиною хвороби 
крові і печінки (гемохроматоз). Надмірна доза заліза (200 мг і вище) пригнічує антиокси-
дантну систему організму та може мати токсичну дію [6]. 

Досліджено вплив різних комбінацій мінерального складу питних вод на виникнен-
ня соматичної патології (серцево-судинної системи, сечовивідної системи, шлунково-
кишкового тракту), які дозволили  визначити пріоритетні комбінації, що мали сильний 
зв'язок з виникненням того чи іншого захворювання. Так, виявлено зв'язок  між виникнен-
ням патології серцево-судинної системи та сполученням високої загальної мінералізації 
і хлоридів на фоні зниженого вмісту солей жорсткості у поєднанні з дефіцитом фтору; 
між патологією сечовивідної системи та сполученням високої загальної мінералізації 
та загальної жорсткості при дисбалансі кальцію та магнію; між патологією шлунково-
кишкового тракту і сполученням високої загальної мінералізації, хлоридів і сульфатів та 
загальної жорсткості вище 10,0 мг-екв/дм3 при дефіциті фтору [7]. 

В роботі [8] було встановлено, що споживання питної води з комбінацією підвищених 
концентрацій заліза, сухого залишку та жорсткості викликає підвищення рівня 
захворюваності у населення хворобами кістково-м’язевої системи, сечостатевої систе-
ми та хворобами органів травлення. 

Подібні результати були отримані і в іншій роботі [9] із вивчення впливу комбінацій 
мінеральних речовин у питній воді на захворюваність. Було встановлено, що 
розповсюдженість хвороб органів кровообігу має зв'язок з загальною жорсткістю води 
та вмістом кальцію (коефіцієнт кореляції 0,63-0,85 при р<0,01), а такі хвороби як вираз-
ка шлунку та 12-палої кишки, гастрити і дуоденіти мають суттєвий зв'язок з вмістом 
бікарбонатів у воді (коефіцієнт кореляції 0,54-0,62). Більш виражений зв’язок був  
вияв ле   ний між вмістом  у воді кальцію, стронцію, рівнем загальної жорсткості та розповсю-
дженістю жовчнокам’яної та сечокам’яної хвороб (коефіцієнт кореляції 0,72-0,83).

В результаті дії на дитячий організм незбалансованої за мінеральним складом питної 
води (залізо (23 ГДК), марганець (6 ГДК), мала кількість хлоридів, сульфатів, йоду, фтору, 
солей жорсткості) спостерігається зростання захворюваності дітей по основних класах 
захворювань: хвороби ендокринної системи; крові та кровотворних органів; системи 
кровообігу; органів травлення; сечостатевої системи; кістково-м'язової системи; новоу-
творень; психічних розладів [10, 11].

З наведених даних можна зробити висновок, що ефект дії некондиційних за 
мінеральним складом питних вод на організм залежить від ступені мінералізації, 
комбінацій солей, тривалості вживання, а також від стану організму в цілому. 

В Україні дослідження впливу некондиційних за мінеральним складом питних вод 
на стан здоров'я населення різних вікових груп практично не проводились, незва-
жаючи на актуальність цього питання, що пов’язано з використанням населенням 
в багатьох регіонах країни питної води з відхиленнями за окремими показниками від 
гігієнічних нормативів. Проведення гігієнічних та медико-біологічних досліджень впли-
ву мінерального складу питних вод, що формуються в конкретних регіонах і мають 
притаманні їм комбінації мінеральних речовин, дозволить обґрунтувати прогноз реаль-
них наслідків некондиційної питної води на стан здоров'я населення.

Профілактичні заходи. Проблема забезпечення населення України якісною питною 
водою має чітко виражений регіональний характер та потребує застосування рішень 
для її розв’язання з урахуванням особливостей водопостачання окремих регіонів. 
Як було показано вище, в країні є проблеми з якістю водопровідної питної води, що 
виробляється не лише з поверхневих, але і з підземних вододжерел. Невідповідність 
питної води з підземних вододжерел гігієнічним вимогам пов’язана перш за все з показ-
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никами її мінерального складу, який за окремими речовинами та їх комбінаціями значно 
перевищує допустимі рівні для питної води. По суті населення в окремих регіонах країни 
за відсутності там якісної питної води вимушено постійно вживати мінеральну воду, що 
створює ризик для здоров'я людей.

За Законом України «Про питну воду та питне водопостачання» на таку воду МОЗ  
надавалися тимчасові дозволи на її використання для питних потреб за умови 
інформування про це водоспоживачів та розробки відповідних заходів по поступовому 
поліпшенню її якості. Але практика показує, що досягнення цієї мети управлінським 
рішенням на артезіанських водопроводах не відбувається і до мереж продовжує надходи-
ти некондиційна за мінеральним складом питна вода. Тому МОЗ листом від 21.04.2011 р. 
№ 05-01-06-327 до Кабінету Міністрів України виклав позицію міністерства щодо нена-
дання тепер висновків на використання населенням некондиційної питної води, насам-
перед з підземних джерел, яка не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для споживання людиною» за мінеральним складом, в 
разі відсутності систем доочищення води від надлишку солей. Така позиція міністерства, 
на наш погляд, сприятиме прискоренню розробки водопровідними станціями проектів 
систем демінералізації підземної води (наприклад, на сьогодні такий проект розроблено 
для водопроводу м. Комсомольське в Донецькій області).

Виробництво з мінералізованих вод питної води потребує розробки та наукового 
обґрунтування промислових водоочисних технологій, які мають включати різні етапи 
водоочистки відповідно до складу та якості вихідної води. З огляду на це, опріснення 
мінералізованих підземних вод до вимог на питну воду можна досягти спрощеною 
технологією без глибокого попереднього її очищення, оскільки ця вода, як правило, 
не вміщує забруднення притаманні поверхневим водоймам. В разі використання на 
водопровідних станціях систем демінералізації води стає питання утилізації концен-
трату солей, що утворюється в технологічному процесі водопідготовки. Це питання має 
вирішуватися водночас з впровадженням усієї системи демінералізації води.

На сьогодні в Україні накопичується досвід використання першої в колишньому 
СРСР найсучаснішої промислової баромембранної технології отримання питної води з 
мінералізованого Ісаківського поверхневого водоймища, яке в основному живиться за 
рахунок шахтних вод. Як показали дослідження, виконані нами, запроваджена на Ал-
чевському водоочисному заводі технологія водопідготовки працює стабільно і забезпечує 
ефективне очищення вихідної води, в тому числі від надлишку солей, до вимог на питну 
воду.

Впровадження систем демінералізації підземної солонуватої води на водопровідних 
станціях, на жаль, не може бути вирішено найближчим часом, що пов’язано з відсутністю 
в країні відповідних промислових технологій, немає досвіду експлуатації установок 
демінералізації води, відсутні нормативні документи щодо вибору та використання 
установок демінералізації води з урахуванням її мінерального складу тощо.

На теперішній час реальним шляхом розв'язання цієї проблеми повинно стати впро-
вадження доочищення (демінералізації) водопровідної питної води в місцях безпосеред-
нього її споживання на побутових фільтрах та колективних водоочисних установках, що 
мають у своєму складі блоки з іонообмінними смолами та зворотньоосмотичними мем-
бранами. На основі іонообмінних та мембранних методів в країні вже експлуатуються і 
побутові, і колективні водоочищувачі як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

З позиції гігієни найбільш оптимальним рішенням є впровадження колективних во-
доочисних установок для потреб багатоквартирних будинків, дитячих садочків, шкіл, 
лікарень, котеджних селищ і інших об'єктів, що мають спільне джерело водопостачан-
ня. Використання колективних установок дозволяє підібрати необхідний їх модульний 
склад відповідно до якості вихідної води, з використанням лише тих способів доочищен-
ня, які потрібні для видалення речовин, що не відповідають гігієнічним нормативам.
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Підсумовуючи, потрібно ще раз наголосити на тому, що питна вода є найважливішою 
складовою в колі факторів, що безпосередньо впливають на стан здоров'я населення. 
Особливу цінність представляє природна підземна вода, яка має бути найвищої якості. 
Невідповідність в окремих регіонах країни підземної води, що подається населенню 
артезіанськими водопроводами, нормативним вимогам на питну воду, зокрема, за по-
казником мінерального складу, потребує прийняття рішучих заходів по впровадженню 
ефективних технологій по її демінералізації. Це має бути реалізовано в рамках завдань 
Загальнодержавної програми «Питна вода України на 2006-2020 роки», яка спрямована 
на покращення забезпечення населення країни якісною питною водою, поліпшення на 
цій основі стану здоров'я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в 
Україні.
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Основным принципом водоснабжения Москвы является использование внешних ис-
точников водоснабжения в системе хозяйственно-питьевого водообеспечения города. 
Подземные воды используются для технического водоснабжения промпредприятий и 
питьевого водоснабжения ряда крупных объектов – водопотребителей имеющих авто-
номную систему водоснабжения. Совместная система водоснабжения с использовани-
ем смеси подземных и поверхностных вод используется на территории Москвы в районе 
Зеленограда и городах ближнего Подмосковья (Реутов, Люберцы, Видное и др.).

При расширении и развитии новых территорий происходит формирование отно-
сительно независимых кластеров с перераспределением природных, энергетических, 

РАЗРАБОтКА СхЕмЫ СОВмЕСтНОгО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЗЕмНЫх И ПОВЕРхНОСтНЫх ВОД В СИСтЕмЕ 

ВОДООБЕСПЕчЕНИЯ гОРОДА
Погорелов А.Е., Печников В.Г.

Московский Государственный Строительный Университет, г. Москва, Россия

В статье решается вопрос рационального использования природных вод при расши-
рении территории г. Москвы. Предлагается схема подачи и распределения воды по-
требителям как из подземных, так и из поверхностных источников с целью обеспе-
чения населения качественной питьевой водой, а также сохранения благоприятной 
экологической обстановки в регионе. При формировании схемы учтены вопросы фор-
мирования качества в источниках водоснабжения и надежность подачи воды в новые 
регионы.

РОЗРОБКА СхЕмИ СПІЛЬНОгО ВИКОРИСтАННЯ ПІДЗЕмНИх тА 
ПОВЕРхНЕВИх ВОД У СИСтЕмІ ВОДОЗАБЕЗПЕчЕННЯ мІСтА

Погорєлов А.Є., Пєчніков В.Г.
Московський державний будівельний університет, м. Москва, Росія

У статті вирішується питання раціонального використання природних вод при 
розширенні території м. Москви. Пропонується схема подачі і розподілу води спожива-
чам як з підземних, так із поверхневих джерел з метою забезпечення населення якісною 
питною водою, а також збереження сприятливої екологічної обстановки в регіоні. При 
формуванні схеми враховані питання формування якості у джерелах водопостачання 
і надійність подачі води в нові регіони.

DEvELOPMEnT SCHEMES SHARing gROUnD WATER 
AnD SURFACE WATER in THE WATER SYSTEM CiTY

Pogorelov A.E., Pechnikov V.G.
Moscow State University, Moscow, russia

The article addressed the issue of rational use of natural water in the expansion area of 
Moscow. The scheme of water supply and distribution to consumers, from the underground 
and from surface to provide quality drinking water and to maintain favorable environmental 
conditions in the region. In forming the scheme taken into account the formation of quality in 
water supply sources and reliability of water supply to new regions.
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людских и материальных ре-
сурсов между агломерацией и 
кластером.

В настоящее время сформи-
ровалась тенденция расши-
рения городских территорий 
с привлечением населенных 
пунктов, имеющих собствен-
ную систему водоснабжения, 
как правило, ориентирован-
ную на использование под-
земных вод. Неизменное уве-
личение общего и удельного 
водопотребления приведет 
к необходимости привлече-
ния дополнительных водных 
ресурсов, в частности, избы-
точных резервов системы во-
доснабжения города Москвы, 
образовавшихся в результате 
реализации программы эко-
номии и рационального ис-
пользования воды в системе 
хозяйственно-питьевого водо-
снабжения.

В решении задач обеспе-
чения водой новых терри-
торий необходимо решать 
два вопроса. Первый из них 
создание наиболее функцио-
нальной системы водоснаб-
жения, при реализации ко-
торой потребитель получает 
воду в количестве и качестве, 
потребном для удовлетворе-
ния хозяйственно-бытовых, 
промышленных и иных нужд. 

Второй вопрос – сохранение экологической устойчивости территорий.
В основу сохранения экологической устойчивости территорий необходимо включать 

мероприятия по рациональному водопользованию, разработанные на основе эколого-
функционального зонирования селитебно-промышленных и административных зон 
присоединённых территорий. С учетом экологической нагрузки на территорию класте-
ра (рис.1) была разработана схема эколого-функционального зонирования (рис.2.).

Выбор приоритетного источника водоснабжения основывался на учете экологиче-
ской нагрузки на подземные воды, возможность усиления развития карстовых процес-
сов, а также дальнейшей урбанизации территории.

На сегодняшний день для водоснабжения кластера используются воды Приокского 
месторождения касимовского и подольско-мячковского горизонтов. Общие эксплуата-
ционные запасы подземных вод Приокского месторождения могут составить порядка 
2,1 млн м3/сут. В настоящее время водоотбор из подземных источников составляет по-
рядка 120 000 м3/сут.

Рис. 1. Экологическая обстановка  
новых территорий Москвы
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Гидрогеологические условия отличаются развитием верховодки и вод спорадического 
характера. В долинах рек отмечается гидравлическая связь четвертичных и каменноу-
гольных водоносных горизонтов. Грунтовые воды преимущественно залегают на глуби-
не 5,0 м, за исключением поймы рек и ручьев, где глубина меньше.

По качественным характеристика воды Приокского месторождения соответствуют 
установленным требованиям, однако на некоторых площадях отмечается повышенное 
содержание железа (до 3 мг/л) и марганца. Опыт эксплуатации Серпуховского и Сту-
пинского водозаборов показывает, что качество подземных вод стабильно во времени и 
не ухудшается даже при ухудшении качества речных вод.

Текущий водоотбор в количестве 120 тыс.м3/сут целесообразно сохранить вместе с 
разводящей сетью.

При расширении территории г.Москвы на 144 000 га с проживающим на них насе-
лением 250 000 человек (по данным переписи 2010 г.) возможное изменение водопотре-
бления составит с 120 000 м3/сутки до 600 000 м3/сутки при увеличении численности 
населения до 2 млн. человек.

Рис. 2. Эколого-функциональное зонирование территорий
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Длительный отбор воды на хозяйственно-питьевые нужды из подземных водоис-
точников может привести образованию депрессионных воронок, и как следствие по-
нижение статического уровня воды. Вместе с тем, данная ситуация может привести к 
ухудшению качества воды в подземных источниках.

Представляется необходимым создание совместной системы водоснабжения присое-
диняемых к г.Москве территорий как из поверхностных, так и из подземных водоисточ-
ников. При этом использование подземных источников объясняется необходимостью 
резервирования систем г.Москвы и присоединяемых к ней территорий.

Необходимо, в данном случае, учитывать необходимость сохранения автономных си-
стем водоснабжения из подземных вод с очисткой до норм качества ГОСТ 4386-89 «Вода 
питьевая», так как подземные воды используемые при текущем сценарии водопользо-
вания характеризуются наличием ингредиентов не позволяющих осуществлять подачу 
воды без соответствующего кондиционирования.

Для удовлетворения прогнозируемой потребности в воде целесообразно использовать 
избыток воды от Юго-Западной и Рублевской станций водоснабжения. При суммарной 

Рис. 3. Предлагаемая схема водоснабжения присоединяемых территорий
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мощности 3380 тыс. м3/сутки текущая подача воды составляет около 2138 тыс.м3/сут-
ки. С учетом оценки надежности источников водоснабжения г.Москвы объем подачи 
воды на присоединяемые территории может составить порядка 400 000 м3/сут.

Согласно указанным выше требованиям обеспечения водой присоединяемого класте-
ра и с учетом тенденций развития территорий, была составлена схема водоснабжения, 
которая предусматривает прокладку дополнительных коммуникаций на расстояние 10 
и 20 км от Юго-Западной и Рублевской станций водоснабжения соответственно (рис.3).

Данная схема разрабатывалась с учетом покрытия значительной территории с ши-
роким диапазоном плотности населения. Для водоотбора и водоподачи предложено ис-
пользование следующих объектов:

- территориальные подземные воды на базе существующей системы ваодоснабже-
ния;

- вода системы водоснабжения г.Москвы с использованием производственных мощ-
ностей Рублевской и Юго-Западной водопроводных станций;

- подземные воды Южной водопроводной системы.
Помимо обеспечения требований норм удельного водопотребления необходимо учи-

тывать процессы формирования качества подаваемой воды, формируемого при опти-
мизации объемов смешения вод различного генетического происхождения.
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Технологічний регламент – це основний технічний документ, що визначає технологію, 
режим, порядок проведення операцій технологічного процесу, показники якості 
продукції, безпечні умови роботи і т.п. будь-якого виробництва. 

Необхідність створення технологічного регламенту підприємства, яке здійснює 
централізоване водопостачання, визначене на Законом України «Про питну воду і пит-
не водопостачання». Так, у ст. 30 «Державна реєстрація нормативних документів на 
питну воду» зазначено наступне. Для державної реєстрації нормативних документів 
виробник питної води повинен мати технологічний регламент або інший документ з 
описом технологічного процесу її виробництва, а також перелік речовин, що застосо-
вуються в процесі такого виробництва, із зазначенням відомостей про норми їх вмісту 
в питній воді, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи. 

Крім того, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 712 
«Про внесення змін до переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії 
для окремого виду господарської діяльності» визначено, що для отримання ліцензії на 
централізоване водопостачання та водовідведення подається в т.ч. технологічний ре-
гламент експлуатації системи водопостачання та водовідведення за підписом заявника 
– суб'єкта господарювання.

У Державних санітарних нормах та правилах (ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для споживання людиною» із змінами, внесеними 

ОБҐРУНтУВАННЯ СтРУКтУРИ тЕхНОЛОгІчНИх РЕгЛАмЕНтІВ 
СИСтЕм ВОДОПОСтАчАННЯ тА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

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

В статті обґрунтовано необхідність створення єдиного нормативного документу, 
який встановлює вимоги до технологічних регламентів систем водопостачання та 
водовідведення. Також визначені основні структурні частини цих документів та по-
рядок їх розробки, затвердження та перегляду.

ОБОСНОВАНИЕ СтРУКтУРЫ тЕхНОЛОгИчЕСКИх РЕгЛАмЕНтОВ 
СИСтЕм ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООтВЕДЕНИЯ

Кравченко А.В., Кравченко В.А.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

В статье обоснована необходимость создания единого нормативного документа, ко-
торый устанавливает требования к технологическим регламентам систем водо-
снабжения и водоотведения. Также определены основные структурные части этих 
документов и порядок их разработки, утверждения и пересмотра.

STUDY OF TECHnOLOgiCAL SYSTEMS REgULATiOn 
WATER AnD WASTEWATER

Kravchenko O.V., Kravchenko V.A.
Se «ndKtІ Mg», Kyiv, Ukraine

In the article the need for a single regulatory document that establishes the requirements for 
technological requirements of water supply and sanitation. Also identified major structural 
parts of these documents and their order of development, approval and review.
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згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я n 505 від 15.08.2011) в п. 3.10 існує на-
ступне посилання на технологічні регламенти: Виробництво питної води здійснюється 
за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту 
або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що 
пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний 
висновок.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. n 869 «Про забезпе-
чення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», а також 
Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 17.02.2011 
n 243 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 березня 2011 р. за n 367/19105) 
«Про затвердження Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та 
водовідведення» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії регу-
лювання електроенергетики N 605 від 14.04.2011): Потреба в реагентах визначається 
відповідно до технологічного регламенту, затвердженого в установленому законодав-
ством порядку, з урахуванням якості води, технологічних схем очищення, що застосову-
ються на підприємстві, та фактичних витрат реагентів у попередніх роках.

Враховуючи, що наявність технологічних регламентів є обов’язковою вимогою для 
отримання ліцензії на здійснення діяльності з водопостачання, переважна більшість 
міських водоканалів має технологічні регламенти. В той же час до сих пір значна ча-
стина комунальних підприємств селищних міських рад здійснює діяльність з водопо-
стачання без відповідної ліцензії і звичайно може не мати відповідних технологічних 
регламентів. 

Гірша ситуація склалась у сфері централізованого водовідведення. Необхідність 
технологічних регламентів каналізаційних очисних споруд, а тим більше – систем 
водовідведення в цілому не визначена у чинному законодавстві, і тому подібні регла-
менти наявні лише на порівняно великих міських водоканалах.

Інша проблема пов’язана зі складом та змістом технологічних регламентів. По-перше, 
навіть найбільші водоканали, як правило, мають лише регламенти очисних споруд. 
Натомість система водопостачання (як і система водовідведення) крім очисних споруд 
обов’язково включає насосні станції та розподільні мережі. Звичайно технологічні про-
цеси забору або розподілення води, збору стічних вод та скиду очищених стічних вод 
набагато простіші за процес очищення або кондиціювання води, але вони все одно ви-
магають певних умов експлуатації. 

Ще одна проблема пов’язана з відсутністю чіткої структури технологічних 
регламентів. Внаслідок цього технологічні регламенти різних підприємств суттєво 
різняться за своїм змістом і складом. 

На основі узагальнення вітчизняного і світового досвіду у сфері централізованого 
водопостачання та водовідведення було розроблено проекти Порядку та Методичних 
рекомендацій з розробки та затвердження технологічних регламентів підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства.

Порядок визначає єдиний механізм розроблення та затвердження технологічних 
регламентів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства і є 
обов’язковим для всіх підприємств, які надають послуги з централізованого питно-
го водопостачання та/або водовідведення. Порядок встановлює перелік обов’язкових 
технологічних регламентів підприємства та вимоги до їх структури, а також порядок 
розробки, узгодження і затвердження цих документів.

Методичні рекомендації деталізують зміст окремих розділів технологічних регламен-
тів підприємств, які надають послуги з централізованого питного водопостачання та/
або водовідведення, та вміщують пропозиції щодо оформлення цих документів. 

При розробці порядку і методичних рекомендацій щодо складання технологічних 
регламентів систем водопостачання та водовідведення обов’язково необхідно врахува-
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ти, що в залежності від місцевих умов (в першу чергу, продуктивності систем, складу по-
слуг, наявності водоочисних споруд водопроводу та каналізації) діяльність і можливості 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (та інших підприємств, які на-
дають послуги з водопостачання та/або водовідведення) можуть суттєво відрізнятись. 
Тому, склад та вимоги до технологічних регламентів (а також і сам перелік технологічних 
регламентів підприємств) може розрізнятись.

Для урахування вказаних особливостей класифікацію технологічних регламентів 
доцільно провести наступним чином:

Регламенти системи водопостачання та водовідведення в цілому
Регламенти однієї з систем (водопостачання або водовідведення)
Регламенти окремих елементів системи: очисних споруд, насосних станцій та ін.
Необхідний перелік регламентів визначається розмірами та складністю системи. 
Так, для невеликих населених пунктів (селищ міського типу або сіл) з простими си-

стемами водопостачання (підземні водозабори без очищення, невелика протяжність 
мереж, 1-3 насосних станцій) доцільно складати єдині технологічні регламенти на 
обидві системи, а при відсутності каналізування – регламент системи водопостачання. 
Ці документи будуть найпростішими за складом, але міститимуть весь перелік основ-
них розділів. Натомість розділи і розрахунки в них також будуть найпростішими. 

Аналогічні регламенти повинні розроблятись для підприємств, які крім водопоста-
чання, надають інші комунальні послуги.

Для більших за масштабами підприємств, коли у структурі підприємства чітко 
виділено підрозділи, які відповідають за експлуатацію систем водопостачання та 
водовідведення доцільно складати окремі технологічні регламенти для систем водопо-
стачання та водовідведення. 

У випадках наявності очисних споруд, для водоканалів великих міст та у випадках, 
коли очисні споруди віддалені від населених пунктів, потрібно виділяти регламенти 
цих очисних споруд в окремі документи або в глави загального регламенту. У випадку 
окремих регламентів складається регламент системи водопостачання з посиланням на 
регламент водоочисної станції, який служить його додатком. 

Для найбільш складних систем водопостачання (наприклад, великих обласних 
центрів, міжрайонних систем водопостачання, обласних водних компаній) в рамках за-
гального регламенту (як глави або додатки) можуть виділятись технологічні регламенти 
експлуатації окремих розподільних систем, експлуатаційних ділянок та ін. 

Окремі технологічні регламенти можуть складатись також для систем обробки осадів, 
утворених на каналізаційних очисних станціях.

Враховуючи приведені вище вимоги до технологічних регламентів, можна запро-
понувати наступну його структуру по основним елементам систем водопостачання та 
водовідведення.

 Водозабірні споруди
короткий опис джерела водопостачання• 
характеристика якості вихідної води• 
перелік та загальна характеристика водозабірних споруд та насосних станцій І-підйому• 
специфікація водозабірних споруд та основного технологічного обладнання насо-• 
сних станцій І-підйому
характеристика системи знезараження та/або передочищення води, якщо воно про-• 
водиться на водозаборі
організації технологічного контролю за роботою водозабірних споруд • 
порядок і графік проведення планово-попереджувальних ремонтів• 
експлуатація водозаборів, можливі несправності та заходи з їх ліквідації• 
основні правила охорони праці• 
перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів• 
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Водоочисні станції та станції знезалізнення води
перелік та загальна характеристика водоочисних споруд• 
загальна технологічна схема очищення питної води• 
характеристика вихідної води, яка надходить на водоочисні споруди (у випадках, • 
якщо відрізняється від якості води на водозаборі)
характеристика якості очищеної води• 
опис технологічного процесу по стадіях• 
норми технологічного режиму• 
характеристика реагентів та матеріалів, які використовуються в процесі очищення • 
води
розрахунки витрат реагентів та матеріалів• 
апаратурна схема реалізації технологічного процесу• 
специфікація водоочисних споруд та основного технологічного обладнання• 
узгоджений з органами СЕС порядок технологічного контролю якості питної води• 
організації технологічного контролю за роботою водоочисних споруд • 
порядок і графік проведення планово-попереджувальних ремонтів• 
експлуатація споруд, можливі несправності та заходи по їх ліквідації• 
перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього• 
основні правила охорони праці• 
виробничі відходи• 
матеріальний баланс технологічного процесу• 
перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів• 
розподільні мережі та насосні станції• 
загальна характеристика розподільної мережі• 
графічна схема розподільної мережі, де вказані основні об’єкти• 
перелік насосних станцій та експлікація обладнання • 
характеристика основних водоводів та трубопроводів розподільної мережі• 
експлікація запірно-регулюючої арматури• 
основні графіки і режими роботи розподільної мережі• 
узгоджений з органами СЕС порядок технологічного контролю якості питної води• 
порядок періодичного обслуговування мережі• 
порядок і графік проведення планово-попереджувальних ремонтів• 
порядок дій у випадках аварій• 
перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього• 
основні правила охорони праці• 
матеріальний баланс води у мережі водопостачання• 
перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів• 
Каналізаційні мережі та насосні станції
загальна характеристика каналізаційної мережі• 
графічна схема каналізаційної мережі, де вказані основні об’єкти• 
перелік насосних станцій та експлікація обладнання • 
характеристика основних колекторів та трубопроводів каналізаційної мережі• 
експлікація запірно-регулюючої арматури• 
основні графіки і режими роботи каналізаційної мережі• 
порядок періодичного обслуговування мережі• 
порядок і графік проведення планово-попереджувальних ремонтів• 
зливові станції для збору рідких побутових відходів• 
порядок дій у випадках аварій• 
перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього• 
основні правила охорони праці• 
перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів• 
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Каналізаційні очисні споруди та схеми обробки осадів
перелік та загальна характеристика каналізаційних споруд• 
загальна технологічна схема очищення стічних вод та обробки осадів• 
характеристика якості стічних вод, які поступають на станцію• 
характеристика якості очищених стічних вод• 
опис технологічного процесу по стадіях• 
норми технологічного режиму• 
характеристика реагентів та матеріалів (якщо вони використовуються) та розрахун-• 
ки витрат реагентів та матеріалів
апаратурна схема реалізації технологічного процесу• 
специфікація каналізаційних очисних споруд і споруд обробки осаду та основного • 
технологічного обладнання
організації технологічного контролю за роботою очисних споруд • 
порядок і графік проведення планово-попереджувальних ремонтів• 
Експлуатація споруд, можливі несправності та заходи по їх ліквідації• 
Перелік обслуговуючого персоналу та вимоги до нього• 
основні правила охорони праці• 
виробничі відходи• 
матеріальний баланс технологічного процесу• 
перелік обов’язкових інструкцій, методик контролю, стандартів• 
Інше
Загальний баланс води по підприємству• 
Короткий опис адміністративних служб, абонентського відділу та ін., перелік персоналу• 
Допоміжні виробництва.• 
Технологічні регламенти розробляються для існуючих систем водопостачання та 

водовідведення перед отриманням ліцензії на здійснення відповідної діяльності, а 
для новозбудованих (реконструйованих) систем водопостачання/водовідведення – не 
більше ніж у місячний термін після проведення пусконалагоджувальних робіт. Ці до-
кументи розробляються самим підприємством або спеціалізованою науковою (науково-
проектною) установою у сфері водопостачання/водовідведення. 

На сьогоднішній день чинним законодавством України чітко не встановлена процедура 
затвердження і узгодження технологічних регламентів. Але, враховуючи, що технологічні 
регламенти є основними документами, які визначають діяльність підприємств та межі їх 
відповідальності за експлуатацію перед власником, доцільним, на наш погляд, є затвер-
дження регламентів власником системи при погодженні підприємством та Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Крім того, для 
регламенти систем водопостачання повинні погоджуватись територіальними органа-
ми Міністерства екології та природних ресурсів, проходити експертизу місцевих органів 
санітарно-епідеміологічного нагляду за поданням підприємства.

Технологічні регламенти доцільно розробляти на строк до 5 років. В той же час окремі 
розділи регламентів (або додатки) повинні підлягати щорічному корегуванню. У випад-
ках, коли підприємство працює за тимчасовими дозволами стосовно якості питної води 
або стічних вод, регламенти повинні визнаватись тимчасовими на строк дії зазначених 
дозволів але на період не більше 3 років. 

 Підставами для дострокового перегляду технологічного регламенту можуть бути:
- зміни в технічному стані споруд водопостачання і водовідведення та у відповідних 

розподільних мережах;
- зміни в технології очищення питної води;
- зміни в технології очищення стічних вод та обробки осадів.
Розроблені порядок та методичні рекомендації пройшли обговорення з зацікавле-

ними організаціями, в т.ч. міськими радами і водоканалам, і на сьогоднішній день 
доступні для обговорення на сайті Мінрегіону України.
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Отримання доброякісної питної води, яка б не спричиняла негативного впливу на 
здоров’я людини, є однією із найважливіших проблем сучасності. Щороку в Україні 
реєструються спалахи гострих кишкових інфекційних хвороб, збудники яких перено-
сяться питною водою з систем як нецентралізованого, так і централізованого водопо-
стачання. З 2010 року в країні впроваджені ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної, призначеної для споживання людиною», що встановили жорсткіші вимо-
ги до показників епідемічної безпеки питної води, вмісту в ній побічних продуктів зне-
зараження та порядку проведення виробничого контролю. Для хлорованої фасованої 
питної води та доочищеної води з пунктів розливу контроль хлорорганічних сполук 
(ХОС) проводиться з 2010 року, для водопровідної питної води з поверхневих джерел 
водопостачання він розпочнеться з 2015 року і стане ще жорсткішім в 2020 році. 

На сьогодні національні стандарти багатьох країн світу регламентують контроль 
якості питної води за вмістом ХОС. В групу пріоритетних ХОС входять: хлороформ 

РЕЗУЛЬтАтИ мОНІтОРИНгУ ПОБІчНИх ПРОДУКтІВ хЛОРУВАННЯ 
ПИтНОї ВОДИ тА ШЛЯхИ їх мІНІмІЗАцІї

Прокопов В.О., Зоріна О.В., Гуленко С.В.
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології НАМНУ», Київ, Україна 

Висвітлені дані моніторингу щодо забруднення водопровідної питної води токсични-
ми хлорорганічними сполуками (ХОС). Показано, що вміст їх у питній воді річкових 
водопроводів в разі використання для знезараження традиційного хлор-газу або 
гіпохлориту натрію значно перевищує гігієнічний норматив. Обговорюються можливі 
шляхи мінімізації утворення та надходження ХОС до питної води.

РЕЗУЛЬтАтЫ мОНИтОРИНгА ПОБОчНЫх ПРОДУКтОВ 
хЛОРИРОВАНИЯ ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ И ПУтИ Их мИНИмИЗАцИИ

Прокопов В.А., Зорина О.В., Гуленко С.В.
ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии НАМНУ», Киев, Украина 

Освещены данные мониторинга загрязнения водопроводной питьевой воды токсичны-
ми хлорорганическими соединениями (ХОС). Показано, что содержание их в воде реч-
ных водопроводов при использовании для обеззараживания традиционного хлор-газа 
или гипохлорита натрия значительно превышает гигиенический норматив. Обсуж-
даются возможные пути минимизации образования и поступления ХОС в питьевую 
воду.

RESULTS OF MOniTORing DiSinFECTiOn BY-PRODUCTS 
in DRinking WATER AnD WAYS OF THEiR MiniMiZATiOn

Prokopov V.O., Zorina O.V., Gulenko S.V.
State Institution “O.M.Marzeyev Institute for hygiene and Medical ecology of the national 

Academy of Medical Sciences Ukraine”, Kyiv, Ukraine

It was highlighted of monitoring data in drinking water which has been contaminated with 
toxic organochlorine compounds. It is shown that the water of public water supply systems 
disinfected with chlorine gas or sodium hypochlorite contains organochlorine compounds 
above standard for drinking water. We discuss possible ways to minimize the formation of 
COC and its proceed to drinking water.
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(ХФ) та інші тригалогенметани, тетрахлорвуглець, трихлоретилен, тетрахлорети-
лен, 1,2-дихлоретан тощо. За рекомендаціями ВООЗ та національними стандартами 
окремих країн світу, для питної води встановлені нормативи ХОС, враховуючи резуль-
тати токсикологічних та епідеміологічних досліджень, що свідчать про канцерогенні 
властивості цих речовин, а отже і необхідність їх мінімізації в питній воді [1 – 3]. 

Нашими дослідженнями підтверджено вплив хлорованої питної води на 
онкозахворюваність населення. Показано, що через забруднення водопровідної питної 
води ХОС (вміст ХФ 2-3 ГДК та більше) в м. Черкаси в 2,8 разів частіше хворіють на 
рак ободової кишки та в 1,3 рази – сечового міхура, ніж в м. Чернігів, де вміст ХФ в 
водопровідній питній воді значно нижчий за ГДК – 60 мкг/дм3 (таблиця 1).

З метою виявлення масштабів проблеми забруднення водопровідної питної води 
України токсичними ХОС, за нашої ініціативи, підтриманої МОЗ, протягом 2002 – 2011 
років в 19 областях України, АР Крим та м. Києві проводилися моніторингові дослідження 
ХФ (маркеру ХОС): у воді поверхневих джерел (в місцях питних водозаборів), питній воді 
з РЧВ та розподільної мережі. 

За даними моніторингу, у Волинській, Сумській, Тернопільській, Чернігівській та 
частково Івано-Франківській областях, джерелом питного водопостачання яких є 
підземна вода, вміст ХФ в питній воді не перевищує 10 мкг/дм3, що обумовлено  низь-
ким рівнем органічних сполук у підземній воді та застосуванням для її знезараження 
малих доз хлору. 

Перевищення гігієнічного нормативу за вмістом ХФ, який майже не відрізняється 
за роками, спостерігається у питних водах централізованого водопостачання 
Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Запорізької, Харківської, Одеської, 
Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Вінницької, Київської, Херсонської, 
Полтавської областей. 

Згідно із загальноприйнятою методологією щодо визначення ризиків нами 
розраховані для середніх концентрацій ХФ в питній воді цих областей канцерогенні ри-
зики для здоров’я населення від споживання хлорованої води. За класифікацією ВООЗ, 
рівні ХФ, що реєструють в питній воді цих областей, відповідають неприйнятному кан-
церогенному ризику для населення. В Івано-Франківській, Луганській, Хмельницькій, 
Чернівецькій областях середні концентрації ХФ в питній воді знаходяться майже в ме-
жах гігієнічного нормативу та відповідають низькому прийнятному канцерогенному 
ризику (менше ніж 8 додаткових випадків захворювання на рак у когорті чисельністю 
100 тисяч). На цьому рівні встановлено більшість зарубіжних і рекомендованих 
міжнародними організаціями гігієнічних нормативів в цілому для населення. Дані рівні 
ризику підлягають постійному контролю.

На жаль, з АР Крим (70 % водопостачання здійснюється поверхневими водами), 
Закарпатської, Львівської та Рівненської областей інформація щодо вмісту у воді ХОС 
не надходила.  

Аналіз матеріалів моніторингу питної води на вміст ХОc, що проводиться в країні, 

Таблиця 1. Середньобагаторічна онкозахворюваність на 100 тис. населення
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свідчить про необхідність 
його інтенсифікації, запро-
вадження на усіх об’єктах во-
допостачання лабораторно-
виробничого контролю питної 
води на вміст ХОС, що спри-
ятиме відпрацьовуванню 
оптимальних технологічних 
прийомів та режимів водо-
підготовки, які забезпечать 
безпечний рівень у питній 
воді побічних продуктів хло-
рування.

Одним з методів мінімізації 
вмісту ХОС в питній воді 
вважається хлорування з 
преамонізацією. В 1997 р. цю 

технологію було впроваджено в Києві (вихідна вода – рр. Дніпро та Десна), 1999 р. – на 
головних спорудах «Дніпро-Кіровоград» (р. Дніпро), 2001 р. – на водоочисних спорудах 
м. Біла Церква (р. Рось), 2011 р. – на водопровідній станції м. Черкаси (р. Дніпро). На 
цих об’єктах преамонізація дозволила зменшити вихідну дозу хлору в середньому у 2,7 
разів (до 2,0-4,0 мг/дм3) та вміст ХФ в питній воді з РЧВ у 4 – 8 разів. 

На прикладі Дніпровської ВС м. Києва (рис. 1) показано, що застосування для оброб-
ки вихідної води методу хлорування з пре амонізацією, при якому доза хлору зменшена 
до 2-4 мг/дм3, в усі сезони року в діапазоні ПО від 4 до 10 мгО/дм3 у природній воді 
вміст ХФ у питній воді був нижчий за ГДК (60 мг/дм3) у 2 та більше разів. 

При впровадженні хлорування з преамонізацією на водопроводах із забором води 
з поверхневих водойм потрібне враховувати наступне. За даними ВООЗ та наукової 
літератури [4], в питній воді, що очищується методом хлорування з преамонізацією, 
на фоні суттєвого зниження вмісту ХОС, може спостерігатися утворення токсично-
го ціаноген хлориду, що потребує контролювання вмісту в воді ціанідів (гігієнічний 
норматив – 0,05 мг/дм3). Контроль останніх у воді згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-
10 передбачається запровадити з 2020 року. У воді, знезараженій хлорамінами, 
відбувається підвищення вмісту речовин групи азоту, через що ДСанПіН 2.2.4-171-
10 встановлюється більш жорсткий контроль якості питної води за вмістом цих спо-
лук в разі впровадження цієї технології (пропонується один раз на зміну контролю-
вати додатково нітрити), норматив для яких збільшується з 0,1 мг/л (відповідає 
європейському нормативу для очищеної питної води) до 0,5 мг/л (європейський нор-
матив для природної питної води).  

У разі амонізації води перед хлоруванням слід враховувати також те, що хлораміни 
мають слабкішу бактерицидну дію, ніж хлор та гіпохлорит, і тому є менш ефектив-
ними щодо спорових форм, мікобактерій, вірусів, цист найпростіших тощо. Незнач-
на ефективність знезараження води від цист лямблій зв’язаним хлором вказує на 
неприпустимість попередньої амонізації води в період забруднення води джерел цими 
мікроорганізмами, яка не забезпечує її повного очищення [4 – 6]. 

У разі застосування при амонізації, замість рідкого хлору, гіпохлориту натрію ця 
суміш призводить до більшої корозійної активності знезараженої води, має нижчу бак-
терицидну та окиснювальну активність, а також при цьому у воді утворюється ширший 
спектр побічних продуктів знезараження (тригалогенметанів та інших ХОС, броматів, 
хлоратів тощо) [7, 8]. Згідно з вимогами Європейської Директиви 98/83/ЄС в ДСанПіН 
2.2.4-171-10 буде включено розширений контроль води за вмістом броматів (перші 

Рис. 1. Залежність вмісту ХФ у хлорованій питній воді 
від перманганатної окиснюваності (ПО) вихідної води 

Дніпровської ВС: 1 – ПО; 2 – ХФ.
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п’ять років гігієнічний норматив встановлюється на рівні – 0,025 мг/дм3, а потім – 0,01 
мг/дм3) та хлоратів (гігієнічний норматив – 0,7 мг/дм3). 

За результатами досліджень КП «Нікопольводоканал» (табл. 2), впровадження 
преамонізації з використанням сульфату амонію та гіпохлориту натрію для очищення 
води Каховського водосховища (січень – лютий 2013 р.) призвело до значного зменшен-
ня ХФ, однак в питній воді РЧВ, навіть взимку, забарвленість та залишковий зв’язаний 
хлор були на межі гігієнічного нормативу (35 град. та 1,2 мг/дм3 відповідно).

Слід відмітити, що весною та влітку під час зростання вмісту органічних речо-
вин та забарвленості (до 50-60 градусів) води Каховського водосховища, хлорування 
гіпохлоритом натрію з преамонізацією для забезпечення потрібної якості питної води 
може бути досягнуто лише за умови зміни режимів роботи очисних споруд, доз реагентів 
або ускладнення традиційної технології водопідготовки. 

В Європі віддають перевагу впровадженню технологій, що передбачають попереднє 
зниження вмісту органічних речовин у природній воді. Наприклад, перед первинним  
хлоруванням проводять видалення частки органічних речовин вихідної води за 
допомогою відповідних коагулянтів і флокулянтів, що дозволяє знизити вміст 
тригалоген метанів приблизно у 2 рази, перенести місце введення хлору ближче до 
фільтрів (в США і Канаді це дало можливість знизити вміст ТГМ у питній воді на  
60 %) [6]. 

На Дніпровській водопровідній станції м. Києва для зниження забарвленості питної 
води на 4 – 10 градусів та додаткового її знезараження використовують заключне озону-
вання (табл. 2). Зокрема, весною та влітку дози озону та рідкого хлору збільшують до 2,0 
мг/дм3 та 4,0 мг/дм3 відповідно. Однак, слід враховувати, що озонування хлорованої 
води поверхневого джерела може призвести до утворення ширшого спектру токсич-
них побічних продуктів знезараження (формальдегіду, бромоформу, броматів, хлоратів 
тощо) [8].   

Таким чином, використання гіпохлориту натрію або рідкого хлору з преамонізацією 
можливе лише за відповідної якості вихідної води або наявності додаткових методів 
знезараження та за умови жорсткішого контролю за показниками епідемічної без-
пеки питної води. Слід враховувати також утворення в питній воді ширшого спектру 

Таблиця 1. Параметри проведення хлорування з преамонізацією 
на водопровідних станціях мм. Києва та Нікополь 
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побічних продуктів знезараження у порівнянні з «чистим» хлоруванням, що поки що в 
більшості своїй не підлягають контролю згідно з вимогами законодавства. 

Отже, на сьогодні потребують впровадження технології, що спроможні зменшувати 
дози хлору при посиленні бактерицидного та окиснюючого ефекту, тобто використан-
ня комбінованих методів знезараження.  

Дози хлору можна зменшити за рахунок впровадження, наприклад, діоксиду хлору, 
що має потужний дезінфікуючий ефект (в тому числі на віруси, спори та водорості) та 
є найменш активним по відношенню до утворення ХОС серед інших хлорвміщуючих 
реагентів (в 120 разів менше в порівнянні з хлорною водою за тих самих умов) [9, 10]. 
Однак, хлор не можна повністю замінити на діоксид хлору через утворення останнім 
в питній воді токсичних хлоритів та хлоратів. Утворення хлоритіону суттєве та 
пропорційно хімічному забрудненню води і складає 50 – 70 % від введеного діоксиду 
хлору. Тому згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 контролю в питній воді підлягають хлорити 
(гігієнічний норматив – 0,2 мг/м3) та вміст діоксиду хлору (гігієнічний норматив – 0,1 
мг/дм3). Встановлено, що оптимальною послідовною дією є застосування діоксиду хло-
ру на стадії попереднього окиснення річкової води та хлоргазу чи гіпохлориту натрію 
на стадії заключного знезараження [10]. Така технологія використовується на сотнях 
водопровідних станціях світу, у тому числі у більшості великих міст Америки та Європи, 
однак від неї поступово відмовляються через можливість впровадження технологій для 
видалення органічних речовин (Декрет Франції 2003-461). 

До комбінованих методів знезараження також можна віднести використан-
ня оксидантів. За даними російських [7] та американських вчених nSf, оксиданти 
ефективні при різних фізичних та хімічних станах води, боротьбі з біообрастанням 
водопровідних мереж, у порівнянні з рідким хлором та гіпохлоритом натрію мають 
більшу бактерицидну ефективність, триваліший ефект постхлорування, менший вміст 
тригалогенметанів у воді після знезараження. 

Оксиданти можуть представляти собою водний розчин оксидантного газу 
(виготовляється електролізними установками «Аквахлор» виробництва Росії) або газ 
(ОХІ-газ генерується електролізними системами «OxI – chloriMax» виробництва США). 
Основні діючі реагенту «Аквахлор»: хлор – 95-96 %, діоксид хлору – 3-4 %, озон – 0,5-1,0 
% [11]; «ОХІ-газу» – хлор ~ 70 %, діоксид хлору та кисню ~ 30 % (за даними nSf 01/28/
ЕРАdW395). 

Проведені нами дослідження товарного реагенту «Аквахлор» підтверджують, що 
навіть після зберігання його активність щодо утворення ХОС менша за відповідну 
активність хлорної води, що виготовляється на основі рідкого хлору (рис. 2). Як свідчать 
дані, приведені на рис. 2, при однакових дозах реагентів (3, 5 та 7 мг/л) та часу контак-
ту (15, 30 та 60 хв.) утворення ХФ у воді відбувалося інтенсивніше і в більшій кількості 
при застосуванні хлорної води, ніж реагенту «Аквахлор». При цьому чітко простежують-
ся дозо-ефектні та дозо-часові залежності утворення ХФ у воді. 

Цікавим буде порівняння двох методів знезаражування оксидантами («ОХІ-газ» та 
«Аквахлор») між собою. За агрегатним станом та хімічним складом «ОХІ-газ» має пере-
ваги у порівнянні з «Аквахлор». Зокрема, «ОХІ-газ» ліпше розчиняється у воді, має мен-
ший вміст хлору у суміші та більшій вміст більш активних компонентів (діоксиду хлору 
тощо), що може сприяти вищому окиснюючому та бактерицидному ефекту. За даними 
nSf 01/28/ЕРАdW395, після знезараження води «ОХІ-газом» температура, щільність, 
загальна лужність, вміст марганцю, заліза, аміачного азоту тощо не змінюються, хло-
рити та хлорати не виявляються.  

При використанні систем «OxI – chloriMax» використовується безпечна сировина, 
виключається накопичення газу, не потрібна наявність складів, витратних ємностей, 
консервантів, захисного обладнання (порушення герметичності реактору призводить 
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до автоматичної зупинки процесу утворення ОХІ-газу), що вимагається для товарно-
го гіпохлориту та рідкого хлору. Також не використовується токсична соляна кислота, 
що застосовується для експлуатації електролізних установок «Аквахлор» або установок 
з виготовлення гіпохлориту для видалення катодних відкладень, яка швидко руйнує 
електроди та конструктивні елементи. Згідно з досвідом експлуатації в Україні, Росії 
та США електролізні установки мембранного типу, що генерують оксиданти, вста-
новлюються в стандартному опалювальному приміщенні, обладнаному припливно-
витяжною вентиляцією з однократною зміною повітря в об’ємі приміщення на годину, 
водопроводом, каналізацією.  

Таким чином, результати моніторингу, що проводиться в Україні свідчать про пере-
вищення вмісту ХФ в питній воді на всіх водопровідних станціях країни, що викори-
стовують в якості джерела водопостачання поверхневу воду та традиційну технологію 
хлорування за допомогою найчастіше хлор-газу та гіпохлориту натрію. 

Знезаражена «чистим» рідким хлором або гіпохлоритом натрію вода річкових 
водопроводів, на відміну від артезіанських, є потенційно небезпечною для людей, 
її споживання може збільшувати ризик виникнення додаткових випадків онкозах-
ворювань серед населення. Тому впровадження сучасних методів мінімізації вмісту 
цих речовин в питній воді є одним з основних завдань в сфері питного водопоста-
чання. 

Введення хлорування з преамонізацією є лише першим кроком до поліпшення 
якості питної води за показником ХОС та її відповідності вимогам ДСанПіН 2.2.4-
171-10. Іншими кроками мають стати пошук та впровадження нових прогресивних 
комбінованих методів знезараження питних вод, що забезпечували б високий бакте-
рицидний ефект та зменшення вмісту побічних продуктів знезараження. 

Рис. 2. Порівняльна гігієнічна оцінка реакційної здатності реагенту «Аквахлор» 
та рідкого хлору щодо утворення ХФ
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На сьогоднішній день стан переважної більшості систем водопостачання України 
можна охарактеризувати як незадовільний, і відновлення, а тим більше розвиток 
цих систем потребує значних капіталовкладень. Враховуючи, що значна кількість 
підприємств, які надають послуги з водопостачання, працюють в умовах збитковості 
при тарифах, що не повністю покривають собівартість, зробити подібні інвестиції водо-
канали можливості не мають. Тому, особливо зростає роль державної підтримки, а для 
її здійснення необхідне чітке визначення першочергових задач, яке може ґрунтуватись 
на оперативному аналізі ситуації з місць. Саме тому, створення ефективної системи 
оперативного моніторингу якості питної води та стану систем питного водопостачання 
постає важливою і актуальною задачею

В рамках проведених раніше робіт було визначено, що доцільно здійснювати 
моніторинг на трьох рівнях: 

- узагальнюючий моніторинг;
- безпосередній моніторинг;
- оперативний моніторинг

СтВОРЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПОКАЗНИКІВ мОНІтОРИНгУ ЯКОСтІ 
ПИтНОї ВОДИ тА СтАНУ СИСтЕм ВОДОПОСтАчАННЯ

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

В статті обґрунтовано необхідність створення системи моніторингу якості води та 
стану систем питного водопостачання. Визначено основні рівні моніторингу і зазна-
чена необхідність автоматизації даного процесу. представлено перелік індикаторних 
показників, що забезпечують вичерпну характеристику систем при мінімальному 
наборі необхідних вихідних даних.

СОЗДАНИЕ ПЕРЕчНЯ ПОКАЗАтЕЛЕЙ мОНИтОРИНгА КАчЕСтВА 
ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ И СОСтОЯНИЯ СИСтЕм ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Кравченко А.В.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

В статье обоснована необходимость создания системы мониторинга качества 
воды и состояния систем питьевого водоснабжения. Определены основные уровни 
мониторинга и отмечена необходимость автоматизации данного процесса. Ппред-
ставлен перечень индикаторных показателей, обеспечивающих исчерпывающую 
характеристику систем при минимальном наборе необходимых исходных данных.

gEnERATE A LiST OF inDiCATORS FOR MOniTORing DRinking 
WATER QUALiTY AnD STATE OF WATER SUPPLY

Kravchenko O.V.
Se «ndKtI Mg», Kyiv, Ukraine

In the article the need for a system for monitoring water quality and state drinking water 
systems. The basic level of monitoring and indicated the need to automate this process. 
Presented a list of indicator parameters, providing a comprehensive description of systems 
with a minimum set of required input data.
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Узагальнюючий моніторинг проводиться з метою отримання загального уявлен-
ня про якість питної води та стан питного водопостачання по окремих регіонах та в 
цілому по Україні. його результатом є щорічне оприлюднення Національної доповіді 
про якість питної води та стан питного водопостачання. Кількість показників, за якими 
здійснюється моніторинг може бути великим, а період збору даних складає 1 рік. При 
цьому існуючий і закріплений вищезгаданою постановою механізм  збору, узагальнен-
ня і передачі даних з залученням обласних державних адміністрацій не потребує ко-
ригування, за виключенням переведення форм в електронний вигляд та формалізації 
показників. 

 Безпосередній моніторинг здійснюється з метою отримання і узагальнення найбільш 
важливих індикаторних показників кожної системи водопостачання окремо. Дані без-
посереднього моніторингу застосуються для порівняння, вивчення динаміки галузі, ви-
явлення характерних особливостей систем різного типу тощо. Перелік показників по-
винен бути мінімальним, але отримуються вони від максимальної кількості учасників 
процесу.  

Оперативний моніторинг проводиться з метою своєчасного отримання найбільш 
важливої інформації та оперативного прийняття рішень на її основі. Дані оперативного 
моніторингу надаються підприємствами питного водопостачання не пізніше ніж через 
1 місяць після звітного.

 Крім того, було визначено,  що система моніторингу повинна бути автоматизована і 
включати загальну базу даних, веб-сайт та (за необхідності) спеціальні клієнтські про-
грами для збору та передачі даних.

З метою створення центральної бази даних необхідно визначити перелік чисельних 
показників (далі – індикаторні показники), які підлягають моніторингу та встановити 
чіткі розрахункові формули. При цьому, для рівнів безпосереднього та оперативного 
моніторингу кількість цих показників повинна бути мінімальною.

Таким чином, необхідно визначити мінімальну кількість індикаторних показників, 
які забезпечують надання всебічної інформації про стан системи водопостачання. 
Саме це і стало метою представленої роботи.

Але до того, як перейти до визначення показників доцільно встановити чіткі критерії 
та вимоги до них. Таких основних критеріїв, на наш погляд доцільно виділити 3:

- зручність;
- інформативність;
- порівнянність.
Виконання першого критерію означає, що, по-перше, підприємство водопостачан-

ня (або міська Рада), яке бере участь у моніторингу взагалі володіє вказаними дани-
ми. Тобто ці дані повинні відповідним чином фіксуватись та узагальнюватись в рамках 
підприємства. По-друге, необхідно мінімізувати кількість інформації яка передається. 
Крім того, інформація повинна бути доступною своєчасно, тобто підприємство повин-
но мати можливість у встановлені строки зібрати необхідну інформацію. Особливо 
важливим це питання є для оперативного моніторингу, оскільки його передбачається 
здійснювати щомісяця, а отже дані цього моніторингу мають бути доступними вже на 
початку наступного місяця.

Вимога максимальної інформативності прямо витікає з необхідності мінімізації 
кількості показників. Чим більшу кількість інформації можна охарактеризувати 
одним показником, тим менша їх кількість необхідна у загальному переліку. При 
цьому оскільки показники будуть використовуватись при формуванні стратегічних 
планів, оцінки діяльності підприємства та ін., вони повинні максимально повно ха-
рактеризувати всі питання, пов’язані з водопостачання: починаючи від якості води 
і закінчуючи чинним тарифом за послуги та його відповідністю собівартості.

Остання вимога – порівнянність показників – означає, що індикаторні показники 
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схожих систем будуть приблизно однаковими. Крім того, показники повинні бути при-
датними для узагальнення, оскільки результати безпосереднього моніторингу доцільно 
ув’язувати з даними узагальнюючого моніторингу.

В той же час можливі випадки, коли на значення показника впливають якісь 
додаткові фактори, які не були спочатку передбачені. Тому, крім власне значення по-
казника у базі даних доцільно забезпечити можливість надавати коментарі.

На основі узагальнення світового досвіду з застосування систем моніторингу і 
бенчмаркінгу стану систем водопостачання було запропоновано перелік з 23 показників, 
які об’єднані у 6 груп.

Кількість обслуговуваного населення (Нпосл). В даному показнику вказується кількість 
постійно проживаючого населення. Він опосередковано характеризує продуктивність 
системи: більшій кількості населення відповідають більші системи водопостачан-
ня. Крім того, показник визначає, чи є підприємство водопостачання ліцензіатом 
Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг. Збільшення показника у 
динаміці свідчить про розширення охоплення населення послугами водопостачання. 

Відсоток реалізації води населенню ( р нас) розраховується за формулою:
dр нас = Qр нас / Qр∙100%,

де Qр нас – об’єм води, реалізованої населенню, тис.м3/рік
Qр – загальний об’єм реалізованої води, тис. м3/рік
Даний показник характеризує відсоток реалізації води населенню по відношенню до 

загальної реалізації води. Низькі значення показника свідчать про значну долю води, 
яка реалізується підприємствам. Як правило, у сільських населених пунктах показник 
вищий, ніж у містах та смт. 

Збільшення показника в динаміці свідчить про зменшення використання води 
підприємствами або (при одночасному зростанні dохопл) про збільшення охоплення 
споживачів послугами питного водопостачання.

Питоме водоспоживання (q) розраховується за формулою:
q = Qр нас / 365Нпосл,

де Qр нас – об’єм води, реалізованої населенню, тис.м3/рік
Нпосл – кількість обслуговуваного населення (індикаторний показник), тис. чол.;
365 – кількість днів у році.
Даний показник характеризує кількість води, яка в середньому використовується 

1 людиною. Значення сильно залежить від кліматичної зони населеного пункту. Крім 
того, підвищені значення індикатора вказують на можливість використання значної 
кількості води для поливу та/або на недостатній рівень обліку води (в останньому ви-
падку аналізуються сумісно з показником dобл).

Рівень охоплення послугами водопостачання (dохопл) розраховується за формулою:  
dохопл = Нпосл / Н ∙100%,

де Нпосл – кількість населення, яке має доступ до послуг централізованого питного водо-
постачання, тис. чол. (індикаторний показник);

Н – загальна кількість населення у населеному пункті, тис. чол.
Даний показник визначає соціально значиму величину – долю населення, яке 

має доступ до послуг з централізованого водопостачання. Низькі значення показни-
ка свідчать про недостатню розвиненість централізованої системи водопостачання 
та вказують, що значна доля населення отримує воду з водорозбірних колонок або 
децентралізованих джерел (наприклад, колодязів). Метою розвитку будь-якої систе-
ми водопостачання є забезпечення максимального охоплення населення послугами, а 
отже досягнення значення показника 100%. 

Збільшення показника у динаміці свідчить про позитивну тенденцію підключення 
нових споживачів до централізованої системи водопостачання. Зниження показника 
у динаміці свідчить про негативну тенденцію і потребує виявлення причин на основі 
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аналізу інших індикаторних показників. У більшості випадків зниження показника 
відбувається або внаслідок виходу з ладу елементів системи водопостачання (як прави-
ло, це спостерігається при високих значеннях t та Ав), внаслідок незадовільної якості 
послуг (аналізуються показники dвідх мб, dвідх фх, Ав) або недоступності їх з економічних 
причин (аналізуються показники dспл та Д).

Графік подачі води (Гр) розраховується за формулою:
Гр =tпод,
Значення показника 24 год./добу відповідає цілодобовому графіку водопостачання. 

Всі інші значення свідчать про погодинний графік подачі води і вказують на необхідність 
обов’язково вжиття заходів, які забезпечать перехід на цілодобовий графік. 

Кількість відхилень якості води за мікробіологічними показниками (dвідх мб) 
розраховується за формулою:

dвідх мб = Пвідх/Пзаг∙100%,
де Пвідх – кількість проб з відхиленнями за мікробіологічними показниками, проб/рік

Пзаг – загальна кількість проб/рік.
Дані про значення Пвідх та Пзаг отримуються від місцевих органів СЕС.
Значення показника на рівні 99-100% свідчать про відповідність якості води чин-

ним вимогам. Значення на рівні 90-99% свідчать про вірогідність мікробіологічного 
забруднення води. Менші значення потребують особливої уваги і вказують на високу 
вірогідність виникнення епідеміологічних ситуацій. 

Для підвищення значень цього показника в системах без знезараження води необхідно 
впровадити постійне знезараження. У системах з постійним знезараженням води низькі 
значення показника свідчать про необхідність реконструкції та удосконалення системи, 
а також необхідність проведення планової дезінфекції розподільних мереж.

Кількість відхилень якості води за фізико-хімічними показниками (dвідх фх) 
розраховується за формулою:

dвідх фх = Пвідх/Пзаг∙100%,
де Пвідх – кількість проб з відхиленнями за фізико-хімічними показниками, проб/рік
      Пзаг – загальна кількість проб/рік.

Дані про значення Пвідх та Пзаг отримуються від місцевих органів СЕС.
Значення показника на рівні 99-100% свідчать про відповідність якості води чин-

ним вимогам. Значення на рівні 90-99% свідчать про можливість відхилень якості води 
у несприятливі періоди (наприклад, при «цвітінні» водою, у паводки тощо). Менші зна-
чення свідчать про наявність проблем з якістю води, необхідність впровадження доти-
кових технологій очищення, оптимізації існуючих тощо.

Загальний рівень аварійності (Ав) розраховується за формулою:
Ав = S(Нвідкл і tвідкл і )/Нпосл,

де SНвідкл і – кількість людей, які були відключені внаслідок і-ої аварії, чол.;
tвідкл і – час відключення при аварійній ситуації, год.
Нпосл  – кількість населення, яке має доступ до послуг централізованого питного во-

допостачання, чол. (індикаторний показник).
Індикаторний показник характеризує кількість годин, протягом яких середньоста-

тистичний споживач був відключений від послуг централізованого водопостачання за 
останній рік.

Високі значення індикаторного показника свідчать про незадовільну якість послуг 
водопостачання, часті перебої у водопостачанні, довгий час ліквідації аварій. 

Як правило, подібні перебої відбуваються внаслідок суттєвого застаріння систем во-
допостачання (високі значення індикаторних показників t та dзн). Низькі значення по-
казника свідчать про безперебійну роботу систем водопостачання. 

Збільшення показника в динаміці свідчить про поступове зростання аварійності у 
системі, і є суттєво негативною тенденцією. 
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Забір води системою (Qзаб) розраховується за формулою:
Qзаб = Qпід + Qкуп,

де Qпід – загальний об’єм піднятої води, тис. м3/рік
Qкуп – загальний об’єм придбаної води, тис. м3/рік.
Це основний чисельний показник, який характеризує продуктивність системи во-

допостачання. Він використовується при розрахунку інших показників водного ба-
лансу.

Збільшення індикаторного показника в динаміці може бути результатом збільшення 
охоплення населення або підприємств послугами водопостачання (при цьому показни-
ки dпід та dреал залишаються, як правило незмінними) – і це є позитивною тенденцією. 
Натомість збільшення показника може також виникати внаслідок збільшення рівня 
втрат і неврахованих витрат води (при цьому показники dпод та dреал знижуються) – і це 
є негативною тенденцією. 

Рівень подачі води (dпод) розраховується за формулою:
dпод = Qпод/Qзаб∙100% ,

де Qпод – загальний об’єм води, поданої в розподільну мережу, тис. м3/рік;
Qзаб – забір води системою, тис м3/рік (індикаторний показник).
Цей показник характеризує суму втрат та технологічних витрат води при підйомі та 

очищенні (менші значення відповідають більшому рівню втрат і витрат). 
Значення показника суттєво відрізняються в залежності від способу водозабору 

води. У системах без кондиціювання води (зі знезараженням або без) нормальними 
значеннями є 95-100%. У системах, які мають системи знезалізнення або водоочисні 
станції без повторного використання промивних вод, це значення може знаходитись 
на рівні 75-85%, а з повторним використанням – на рівні 90-95%. Для систем, в яких 
використовуються технології знесолення показник може бути меншим. 

 Зміна динаміки показника, як правило, пов’язана зі зміною технологічних процесів 
або режимів кондиціювання води. Для систем з великою протяжністю магістральних 
водоводів збільшення показника може бути досягнуто за рахунок скорочення втрат 
води на них. 

Рівень реалізації води (dреал) розраховується за формулою:
dреал = Qр/Qзаб∙100%,

де Qр – загальний об’єм реалізованої води, тис. м3/рік;
Qзаб – забір води системою, тис м3/рік (індикаторний показник).
Об’єм реалізованої води визначається як сумарна кількість води, за яку були 

виставлені рахунки протягом року. 
Цей показник характеризує загальну суму втрат та технологічних витрат води до 

місця передачі послуги (яка дорівнює 100 -dреал). 
Значення показника можуть порівнюватись лише між схожими системами, оскільки 

на його значення впливає dпод, що залежить від наявності і технології очищення. Для 
систем без очищення dпод буде більшим, ніж у системах з очищенням. Для порівняння 
систем різних типів може застосовуватись розрахунковий показник: dреал/dпод, який 
стосується лише рівня втрат у водопровідній мережі. 

При інтерпретації показника також важливо виявити, з чим в першу чергу пов’язані 
втрати води у мережі: з витоками або з недостатнім обліком води. Перший випадок, 
як правило, спостерігається при високих значеннях t та dзн. В останньому випадку 
спостерігаються низькі значення показника dобл.

Збільшення показника є позитивною тенденцією і свідчить про ефективну політику 
підприємства у напрямі скорочення непродуктивного використання питної води. 
Натомість поступове зменшення показника свідчить про погіршення стану водопоста-
чання.

Середній вік системи (t) розраховується за формулою:
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де Ві – вік (різниця між звітнім роком та роком пуску в експлуатацію) і-го елемента си-
стеми водопостачання, рік

ПВі – початкова вартість і-го елемента, тис. грн.
Цей показник характеризує усереднений час експлуатації системи з моменту її пу-

ску або капітального ремонту. Системи з середнім віком до 20 років вважаються не 
застарілими. З віком 20-35 років застарілими, більше 35 років – суттєво застарілими. 

Збільшення віку мережі свідчить про моральне та фізичне за старіння системи та 
необхідність її капітального ремонту і відновлення. Як правило, збільшення віку мережі 
супроводжується зростанням аварійності, скороченням рівня подачі і реалізації води 
та ін.

Важливу роль грає також вивчення динаміки показника. Якщо протягом звітного року 
взагалі не проводилось направлених на розвиток інвестицій, то показник у порівнянні 
з попереднім значенням збільшиться на 1 рік, що є вкрай негативною тенденцією.

Збільшення показника (але на значення менше, ніж на 1 рік) свідчить, що за рахунок 
власника мережі або з інших джерел здійснено часткове відновлення системи, але воно 
не є достатнім, оскільки старіння системи продовжується. Необхідно збільшити рівень 
інвестицій в систему.

Якщо показник залишається практично незмінним, це свідчить про те, що рівень 
інвестицій був достатній для підтримання системи на стабільному рівні.

Зменшення показника свідчить про поступове відновлення системи і є позитивним 
фактором. 

Відсоток зносу системи (dзн) розраховується за формулою:

де Зні – сума зносу, нарахована на і-й елемент за весь період експлуатації, тис. грн.; 
ПВі – початкова вартість і-го елемента, тис. грн.
Цей показник характеризує середній рівень зносу основних елементів системи водо-

постачання. 
Системи з високим значенням показника характеризуються підвищеним рівнем 

аварійності та втрат води, недостатньою якістю послуг та надійністю роботи. 
Динаміка зміни показника вказує на достатність рівня інвестицій в систему. Якщо 

рівень зносу продовжує збільшуватись, інвестиції в розвиток систем не є достатніми. 
Якщо рівень зносу зменшується, відбувається поступове відновлення системи.  

Питома залишкова вартість системи (зв) розраховується за формулою:
зв = ЗВзаг/ Нпосл,

де ЗВзаг – загальна залишкова вартість системи на початок звітного року, тис. грн.
Нпосл  – кількість населення, яке має доступ до централізованого питного водопоста-

чання, тис. чол. (індикаторний показник).
Даний показник характеризує питому залишкову вартість мережі у розрахунку 

на 1 чол. Для систем з приблизно рівним віком та ступенем зносу більший показник 
характеризує більш складну мережу. Натомість для систем схожих за складністю по-
казник буде більшим для більш нової мережі. Крім того, на основі даного показника 
можна робити висновки про рівень амортизаційних відрахувань у структурі тарифу за 
послуги водопостачання.

Збільшення показника у динаміці, як правило відбувається внаслідок розвитку си-
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стеми, пуску в експлуатацію нових об’єктів тощо. Хоча збільшення показника фактич-
но свідчить про збільшення собівартості послуг з водопостачання, як правило, воно 
не є негативною ознакою, оскільки воно супроводжується покращенням якості послуг, 
збільшенням надійності системи та ін.

Рівень реновації (Ре) розраховується за формулою:
Ре = І/ ЗВзаг∙100%,

де І – загальний рівень інвестицій, вкладених у розвиток системи за звітний рік, тис. 
грн.

ЗВзаг – загальна залишкова вартість системи на початок звітного року, тис. грн.
Даний показник показує, яка частка системи (у фінансовому еквіваленті) була 

відновлена протягом року. Показник не враховує доцільність інвестицій, він 
характеризує лише їх об’єм. 

Достатнім значенням показника є не менше ніж 4-5%. Інші значення свідчать, що 
власник системи не забезпечує необхідного рівня її реновації. Це призводить до по-
ступового старіння системи (зростання t та dзн), що у свою чергу викликає збільшення 
кількості аварій, підвищення втрат води, підвищення експлуатаційних затрат, а в 
кінцевому випадку може призвести до повної зупинки систем.

Лінійний показник аварійності (Ал) розраховується за формулою:
Ал = Амер/l ,

де Амер – кількість аварій на розподільних мережах за рік;
l – загальна протяжність розподільних мереж, км.
Цей показник характеризує кількість аварій на 1 км розподільних мереж. Підвищена 

аварійність, як правило, пов’язана з неоптимальним гідравлічним режимом, відсутністю 
зонування на складному рельєфі, суттєвим старінням систем. Високе значення показ-
ника опосередковано вказує на значну кількість витоків води.

Лінійний показник втрат води (Вт) розраховується за формулою: 
Вт = (Qпод – Qр)/l,

де Qпод – загальний об’єм води, поданої в розподільну мережу, тис. м3/рік;
Qр – загальний об’єм реалізованої води, тис. м3/рік;
l – протяжність розподільних мереж, км.
Цей показник характеризує рівень втрат води на 1 км розподільних мереж. Він 

доповнює показник dреал. Високі значення характеризують високий рівень втрат води 
у мережі. Як правило, вони пов’язані з суттєвим за старінням труб, арматури, неопти-
мальними гідравлічними режимами, тощо.

Рівень обліку води (dобл) розраховується за формулою:
dобл = Qліч/Qр∙100%,

де Qліч – об’єм води, реалізованої за лічильниками, тис. м3/рік
Qр – загальний об’єм реалізованої води, тис. м3/рік.
Даний показник характеризує відсоток води, реалізованої за приладами обліку. Реш-

та води реалізується за нормами водопостачання. 
Однією з важливих задач розвитку розподільних систем є створення багаторівневих 

систем обліку і перехід на розрахунки зі споживачами за фактично спожитою кількістю 
води.

Недостатній рівень обліку призводить до великих розбіжностей між кількістю 
спожитої води та кількістю води по нормах, крадіжок води та ін. У поєднанні з невисо-
кими значеннями показника dреал свідчить про необхідність вжиття заходів, направле-
них на підвищення рівня обліку.

Середній тариф (Тс) розраховується за формулою:
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де Qрі – об’єм води, реалізованої і-й категорії споживачів, тис.м3/рік;
Трі – тариф для і-ї категорії споживачів, грн./м3.
 Цей показник являє собою усереднене за продуктивністю і придатне для порівняння 

значення тарифу за послуги водопостачання. Показник характеризує потенційні 
можливості підприємства в отримання коштів за послуги. 

Показник є основою для розрахунків інших індикаторних показників даної групи. 
Як правило, аналіз показника проводиться у комплексі з іншими показниками даної 
групи.

Нульовий тариф (Т0) розраховується за формулою:
Т0=Ззаг/ Qр,

де Ззаг – загальні затрати на здійснення послуг з водопостачання без інвестиційної 
складової, тис. грн./рік;

Q – загальний об’єм реалізованої води, тис. м3/рік .
З одного боку цей показник являє собою питому собівартість послуг з водопостачан-

ня, з іншого визначає такий тариф, який повністю покриватиме собівартість послуг 
водопостачання.

Високі значення показника свідчать про більші витрати на здійснення послуг. Це 
може бути викликано як об’єктивними причинами: складана технологія очищення води, 
значні відстані транспортування тощо, так і неоптимальністю роботи системи водо-
постачання, її недостатньою енергоефективністю тощо. При порівнянні систем з при-
близно однаковими технологіями очищення і протяжністю водоводів та розподільної 
мережі, підвищені значення індикатора свідчать про можливість економії за рахунок 
оптимізації роботи системи.

Рівень покриття собівартості (dпокр) розраховується за формулою:
dпокр = Тс / Т0∙100%,

де Тс – середній тариф за послуги водопостачання, грн./м3 (індикаторний показник);
Т0 – нульовий тариф за послуги водопостачання, грн./м3 (індикаторний показник).
Цей показник характеризує співвідношення діючих тарифів та собівартості послуг з 

водопостачання. Значення показника менше 100% свідчать про неповне покриття та-
рифами фактичної собівартості послуг. Згідно чинного законодавства в такій ситуації 
власник системи повинен компенсувати різницю між тарифами та собівартістю. Але 
навіть у випадку, коли власник здатен повністю компенсувати цю різницю, підприємство 
не матиме коштів для розвитку власних систем. Якщо ж підприємство виявиться збит-
ковим, це не тільки призведе до поступового за старіння системи, але й не дасть змоги 
здійснювати її нормальну експлуатацію. 

Значення показника на рівні 100% вказують на відповідність тарифів фактичній 
собівартості послуг. В такому випадку, хоча наявні тарифи покривають витрати 
на здійснення послуг, але підприємство не має можливості самостійно проводити 
відновлення і розвиток системи. Подібний підхід можливий, але при ньому власник си-
стеми повинен проводити її розвиток та відновлення за власні кошти. 

Показник більше 100% вказує не на завищення тарифів, а на наявність у них 
інвестиційної складової. Різниця між dпокр та 100% вказує на рівень цієї складової. 
Наявність значної фінансової складової дозволяє підприємству самому інвестувати або 
співінвестувати проекти з розвитку систем водопостачання. 

Вірна тарифна політика характеризується значеннями показника більше 100%.
При аналізі цього показника необхідно також враховувати показник dспл. 
Коефіцієнт перехресного субсидіювання (Кпер) розраховується за формулою:
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де Qрін – об’єм води, реалізованої і-й категорії споживачів, крім населення, тис. м3/рік
Трі – тариф для і-ї категорії споживачів, грн./м3

Тс – середній тариф, грн./м3 (індикаторний показник)
Для випадку двох груп споживачів (населення, інші) формула має вигляд:

де Т2 – тариф для другої групи споживачів, грн./м3;
Тс – середній тариф, грн./м3 (індикаторний показник).
У переважній більшості населених пунктів України тариф за послуги водопостачан-

ня для населення є заниженим. Частково компенсувати цей факт можна шляхом за-
вищення тарифів для інших категорій споживачів. Рівень «завищення» тарифів для 
інших категорій споживачів у порівнянні з середнім тарифом характеризується даним 
індикаторним показником. 

Одним з визначених завдань тарифної політики є поступове вирівнювання тарифів 
всіх категорій, тобто наближення показника до 1.

Високі значення показника вказують на значну різницю між тарифами для населен-
ня та інших категорій споживачів і є негативною тенденцією. Як свідчить практика, 
завищення тарифу для промислових споживачів призводить до вжиття ними заходів 
з економії води та скорочення її закупівлі. В ряді випадків (при можливості) також 
відбувається перехід підприємств на використання альтернативних джерел водопоста-
чання (наприклад, власних свердловин).

Значення коефіцієнту менше 1 свідчать, що тариф для інших категорій споживачів 
менший за тариф для населення. Такі випадку в умовах України не зустрічаються. 

Рівень сплати за послуги (dспл) розраховується за формулою:
dспл = Рспл нас/Рнас∙100%,

де Ропл нас – загальна оплата послуг населенням, тис. грн./рік
Рнас – загальна вартість виставлених населенню рахунків, тис. грн./рік.

Цей показник характеризує долю фактично отриманих від населення коштів по 
відношенню до загальної кількості виставлених населенню рахунків. 

Низькі значення показника можуть бути викликані двома факторами: надзвичай-
но високим тарифом за воду, який є фінансово недоступним для населення (високі 
значення індикаторного показника Д) або нерозумінням населенням необхідності 
сплачувати за послуги водопостачання. В останньому випадку необхідне вжиття 
заходів для співпраці з громадськістю (інформаційно-просвітницька діяльність, 
створення сайтів тощо) та/або підвищення ефективності роботи абонентського 
відділу. 

Рівень показника більше 100% свідчить про повернення споживачами заборгованості 
за попередні роки протягом звітного.

Доступність послуг водопостачання (Д) розраховується за формулою:

де q – середня норма водоспоживання, м3/рік на 1 людину;
nрод – середній розмір родини, чол.
Дох – середній сукупний дохід на 1 родину, грн./рік.
Значення q розраховується виходячи з індикаторних показників Qнас та Нпосл: 
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q = Qнас/Нпосл.
Цей показник вказує, яка доля сукупних доходів населення в середньому 

використовується для оплати послуг з водопостачання. Як правило, граничним 
значенням показника, після якого послуги стають недоступними вважається 1,5  
або 2 %. 

Перевищення цього значення вказує на необхідність шукати шляхи зменшення та-
рифу за послуги, використовувати субсидіювання діяльності підприємства або інші за-
ходи соціального захисту населення. 

Низькі значення індикаторного показника навпаки характеризують послуги водо-
постачання як дешеві і доступні для населення та свідчать про можливість збільшення 
тарифу, наприклад, внаслідок покращення якості послуг.

Таким чином, було розроблено перелік показників, які в повній мірі відповідають 
критеріям зручності, інформативності та порівнянності. В подальших роботах буде 
докладніше розглянуто питання організації системи обміну і зберігання даних. Але 
представлені више показники характеризують лише систему водопостачання. В 
майбутньому доцільно також буде розробити аналогічні показники для системи 
водовідведення.
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Право людини на воду забезпечено Протоколом про воду та здоров’я до Конвенції 
про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер, який 
ратифіковано в Україні 9 липня 2003 року.

Однією з невід’ємних складових реалізації цього права є всебічне інформування 
споживачів про якість питної води, яка їм надається. На сьогоднішній день інформу-
вання споживачів про якість води здійснюють підприємства, які надають послуги з во-
допостачання (наприклад, на офіційних Інтернет-сайтах, в газетах, через інші ЗМІ), та 
в ряді випадків органи санітарно-епідеміологічної служби.

Збір, узагальнення і аналіз інформації з метою визначення стану систем водопо-
стачання в Україні в цілому здійснюється на основі Національної доповіді про якість 
питної води і стан питного водопостачання України. Ця доповідь готується щорічно і 
містить значну кількість аналітичної інформації. Але підхід, при якому інформація 
узагальнюється на місцях (ОЖКУ відповідних областей України) потребує великих пра-
цезатрат,  призводить до значної кількості помилок, і, що найголовніше, дає картину 
виключно для регіону в цілому. Визначити проблемні питання в межах регіону (напри-
клад, системи водопостачання, що перебувають у незадовільному стані) на основі цьо-
го аналізу неможливо.

Крім того, за своїм змістом і формою Національна доповідь являє собою документ, 

РОЗРОБКА ІНСтРУмЕНтУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ мОНІтОРИНгУ 
ЯКОСтІ ПИтНОї ВОДИ тА СтАНУ СИСтЕм ВОДОПОСтАчАННЯ

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

З метою автоматизації моніторингу якості питної води та стану систем водо-
постачання України визначено основні частини інформаційної системи, описано їх 
функціональне призначення, а також представлено порядок дій учасників цього про-
цесу.

РАЗРАБОтКА ИНСтРУмЕНтА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ мОНИтОРИНгА 
КАчЕСтВА ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ И СОСтОЯНИЯ СИСтЕм 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Кравченко В.А., Кравченко А.В., Комарова А.В., Слюсар О.А.
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In order to automate the monitoring of drinking water quality and water supply systems of 
Ukraine the main part of the information system, describes their functionality, and provides 
procedures participants in this process.
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орієнтований на вузьких спеціалістів. Для широкого інформування громадськості 
потрібен інший більш спрощений аналітичний документ, бажано з інформацією для 
кожного конкретного населеного пункту. 

Таким чином, існуюча система узагальнюючого моніторингу лише на національному 
рівні є недостатньою. Доцільно доповнити її додатковим (більш спрощеним) 
моніторингом безпосередньо з місць. Для цього раніше було обґрунтовано трирівневу 
схему моніторингу, при якій крім узагальнюючого моніторингу впроваджуються також 
безпосередній та оперативний рівні моніторингу.

 Безпосередній моніторинг здійснюється з метою отримання і узагальнення найбільш 
важливих індикаторних показників кожної системи водопостачання окремо. Дані без-
посереднього моніторингу застосуються для порівняння, вивчення динаміки галузі, ви-
явлення характерних особливостей систем різного типу тощо. Перелік показників по-
винен бути мінімальним, але отримуються вони від максимальної кількості учасників 
процесу.  

Оперативний моніторинг проводиться з метою своєчасного отримання найбільш 
важливої інформації та оперативного прийняття рішень на її основі. Дані оперативного 
моніторингу надаються підприємствами питного водопостачання не пізніше ніж через 
1 місяць після звітного.

В рамках наших попередніх робіт було обґрунтовано переліки показників для без-
посереднього та оперативного моніторингу та визначено основний порядок взаємодії 
між зацікавленими організаціями на вказаних рівнях. Але збір великої кількості 
інформації (а на Україні послуги з водопостачання та/або водовідведення надають по-
над 20 тис. організацій) потребує створення відповідних інструментів і чіткої проце-
дури взаємодії між учасниками у процесі надання, перевірки, узагальнення та опри-
люднення даних.

Таким чином, метою даної роботи є, по-перше, обґрунтування вибору інструменту 
для моніторингу, по-друге, виявлення ролей учасників процесу і складання характери-
стик кожної ролі і, по-третє, складання процедур дій кожного з учасників моніторингу 
на всіх етапах роботи системи.

Вибір платформи моніторингу здійснювався, виходячи з сучасних методів обробки 
статистичної інформації. 

Традиційним методом є збір інформації на паперових носіях та подальшою оброб-
кою людиною або комп’ютером. Але в застосуванні даного методу існує ряд недоліків: 
незручність (необхідний повторний набір інформації), складність обробки даних і ви-
правлення допущених помилок (особливо на офіційних паперах), даний метод є мо-
рально застарілим і непридатним для розроблюваної системи моніторингу.

Іншим, більш сучасним методом, що може бути застосований, є використання форм 
в електронному форматі (наприклад, документів Word, excel). У порівнянні з першим 
методом обробка даних оптимізується, оскільки не потрібен повторний їх набір, але 
залишається ряд суттєвих недоліків. 

Так, при зміні форм користувачем, наприклад, видаленні одного з рядків таблиці, 
структура форми порушується і подальша автоматична обробка таких даних стає не-
можливою. 

Подібний спосіб, який застосовується при формуванні Національної доповіді, буде 
ефективним лише при аналізі даних від не великої кількості ОЖКУ. При проведенні 
моніторингу безпосереднього або оперативного рівня, цей спосіб стане непридатним.

Ще більш прогресивним в даному напрямку є створення центральної бази даних з 
використанням клієнтських програм. Перевагами такого методу є те, що така систе-
ма працює як єдине сховище даних, придатних для зручного статистичного аналізу. 
До недоліків методу можна віднести необхідність створення ряду клієнтських програм 
(оскільки враховуючи застосування різних платформ та операційних систем одного 



ЕТЕВК-2013

94

клієнту буде недостатньо). Крім того, необхідним буде проведення спеціального на-
вчання користувачів для ефективної роботи з вказаною клієнтською програмою.

Оптимальним рішенням у даному випадку, на наш погляд, є створення центральної 
бази даних та сайту на її основі. Основними перевагами такого підходу є: простота об-
робки даних, легка зміна набору показників, можливість перевірки даних при введенні, 
відсутність спеціальних клієнтських програм. 

Крім того при заповненні сайту користувачі можуть відразу отримувати розраховані 
результати, а при помилковому введені даних, результат може бути скориговано шля-
хом повторного введення. Створення різних прав доступу до сайту (ролей, мова про які 
піде нижче) можна також організувати взаємодію перевіряючого (зовнішнього аудито-
ра даних), що дасть можливість додатково скоротити кількість невірно поданих даних.

Детальніше розглянемо склад платформи для забезпечення моніторингу якості 
питної води і стану систем водопостачання. Система моніторингу базується на роз-
рахунку і зберіганні індикаторних показників – числових величин, що певним чи-
ном характеризують стан систем водопостачання. До складу платформи системи 
моніторингу повинні входити такі основні частини: база даних моніторингу, сервер, 
сайт моніторингу, який включає ряд спеціальних сторінок, в т.ч.: для введення даних, 
попереднього аналізу і перевірки даних, матеріали для отримання та узагальнення 
інформації, загальні інформаційні матеріали для користувачів.

База даних моніторингу призначена для зберігання інформації введеної користува-
чами та надання доступу до цієї інформації при роботі сайту. При цьому база також 
забезпечує захист даних і їх видачу лише відповідно до встановленої ролі користувача. 
Наприклад, водоканал, який вводить дані може мати доступ до даних попередніх років, 
але не має доступу до даних іншого водоканалу. 

Сервер забезпечує взаємозв’язок всіх структурних елементів, що використовуються 
системою моніторингу та стабільну роботу сайту і бази даних моніторингу.

Сторінка сайту для введення даних забезпечує зручне заповнення інформації. Ко-
ристувач (представник водоканалу) отримує перелік показників з детальним описом, 
інформацією про особливі випадки, одиницями виміру тощо. Там же містяться поля 
для введення даних та відповідних коментарів.

На сторінці валідації, до якої має доступ лише уповноважена особа Міністерства, 
міститься інформація необхідна для перевірки достовірності даних. 

На сторінці для загальних користувачів міститься лише узагальнена і відповідним 
чином перевірена інформація. Приведена описова інформація дає не тільки сухі 
статистичні дані, але й пояснює широкому загалу користувачів значення цих 
показників, що вони означають.

Аналіз даних з отриманої бази даних може проводитись як безпосередньо шляхом 
надсилання SQl-запитів до бази даних, так і після експорту інформації у форматі MS 
excel. Після цього отримані дані можуть узагальнюватись і оброблятись з використан-
ням будь-яких статистичних методів.

Під час розробки програмного комплексу були використані прогресивні підходи, 
направлені на розробку максимально зручною у користуванні системи. Так, одночасно 
з розробкою проводилась апробація роботи системи на основі реальних даних кількох 
крупних водоканалів України. Проведення цих робіт крім оцінки працездатності системи, 
дало можливість також перевірити зручність та наочність отримуваних результатів. 

Як вже згадувалось, єдиний сайт і база даних повинні забезпечити безпеку інформації, 
тобто правильно надавати її користувачам (одна інформація надається водоканалам, 
інша особам які перевіряють дані, інша – звичайним користувачам тощо). В залежності 
від виконуваних у процесі моніторингу функцій користувачів розділити на ролі. Кожен 
з користувачів (крім, звичайного або «гостьового» користувача) має унікальний логін та 
пароль для доступу до системи. 
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Зрозуміло, що, оскільки остаточний перелік споживачів невідомий, система дозволяє 
через веб-сайт контролювати і управляти переліком споживачів.

Дуже важливою функцією, реалізованою в системі моніторингу стала можливість 
коригування переліку показників та їх розрахункових формул. При цьому таке коригу-
вання повинне здійснюватись через веб-інтерфейс і не потребує спеціальних навичок 
програмування. Необхідність забезпечення можливості доповнення формул пов’язана 
з тим, що процес моніторингу якості послуг водопостачання для України є новим. 
Навіть під час погодження проектів Порядку моніторингу та відповідних методич-
них рекомендацій у перелік показників вносилися зміни. Тому, така можливість стає 
необхідною. Крім того, вона забезпечить у майбутньому розширення і масштабування 
системи моніторингу.

При розробці бази даних в неї була закладена функція збереження не тільки розра-
хованих значень індикаторних показників, але й усіх вихідних даних, які поступають в 
систему. Це необхідно для полегшення перевірки даних, а також може використовува-
тись при узагальненні результатів. 

Ще однією особливістю, реалізованою в системі, є можливість введення у базу даних 
крім власне величин відповідні коментарі до них. Ці коментарі застосовуються для осо-
бливих випадків, коли з якихось причин значення величини є особливим і обов’язково 
враховуються при узагальнені даних. 

Відповідно до структури системи моніторингу якості води та стану систем водопо-
стачання учасники моніторингу (користувачі сайту) розподіляються за наступними 
ролями. 

Адміністратор системи забезпечує її працездатність та здійснює коригування списку 
індикаторних показників через веб-інтерфейс. Він також управляє переліком інших 
користувачів системи. Зрозуміло, що за своєю специфікою. При цьому адміністратор 
має змогу доступу до всіх частин системи. Основною задачею адміністратора є також 
введення і при необхідності коригування розрахункових формул показників, а також 
описів величин, що до них входять.

Постачальник даних (як правило, це уповноважений представник організації, що 
надає послуги з водопостачання) із заданою періодичністю вводить дані по конкретно-
му підприємству-учаснику моніторингу. Якщо в разі перевірки виявлені проблеми з да-
ними, то він також здійснює їх коригування. Доступ постачальника даних здійснюється 
лише в заданих межах введення/коригування даних власного підприємства, він не має 
прав доступу до даних інших підприємств.

В обов’язки валідатора (перевіряючого) входить перевірка даних на відсутність 
механічної або технічної помилки. Як правило, такими помилками є введення вели-
чин у неправильних одиницях, помноження на тисячу тощо. Для здійснення подібного 
аналізу валідатор має доступ до даних різних систем, а також до динаміки зміни 
показників даного підприємства. 

Користувач даних – це уповноважена особа (Мінрегіону або іншої зацікавленої 
організації), яка має право проводити аналіз отриманих даних. Цей аналіз може 
здійснюватись, наприклад, для формування звітів або для отримання оцінки більш 
конкретних питань, наприклад, стратегічного планування. Для кожного такого кори-
стувача окремо встановлюються межі доступу до даних. 

Звичайний або гостьовий користувач – це будь-яка особа, що зайшла на сайт 
моніторингу. Вона має доступ до ряду узагальнених і офіційно оприлюднених результатів 
моніторингу, а також до докладних звітів і опису щодо значення цих даних.

Порядок роботи з системою моніторингу пропонується наступний.
Постачальник даних у відповідності з періодичністю, встановленою для кожно-

го рівня моніторингу (раз на рік для безпосереднього моніторингу, раз на місяць або 
квартал для оперативного моніторингу), вводить в веб-інтерфейс системи вихідні по-
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казники, необхідні для розрахунку індикаторів. Система автоматично розраховує зна-
чення індикаторних показників і надає йому результат. Постачальник даних перевіряє 
результати і, якщо не виявлено помилки надсилає ці дані через систему на зовнішню 
перевірку.

Система зберігає інформацію в базу даних з позначкою «Не перевірено» та направляє 
відповідне повідомлення до валідатора. Дані з позначкою «не перевірено» не видаються 
Користувачам даних і не використовуються при узагальненні.

Валідатор на підставі вивчення динаміки індикаторних показників і порівняння 
їх між постачальниками даних виявляє невідповідності і помилки введених даних. 
Індикатори, що пройшли перевірку, він позначає «Перевірено», а для інших залишає 
відповідний коментар. Після завершення перевірки дані зберігаються в базі даних, а по-
стачальнику направляється відповідне повідомлення про необхідність коригування да-
них. При необхідності Валідатор може сам скорегувати окремі дані, про що повідомляє 
постачальника відповідним коментарем.

Після перевірки всіх даних валідатор позначає їх «перевірено», після чого вона стає 
доступною для користувачів даних та включається до статистичних аналізів. Після цієї 
перевірки Постачальник даних більше не може їх коригувати.

Користувачі даних здійснюють узагальнення та аналіз показників даного рівня. 
Для цього вони отримують дані шляхом безпосередніх запитів SQl та/або імпорту в 
Microsoft excel. 

Окремі узагальнені дані надаються на сайті для всіх незареєстрованих користувачів 
у складі відповідних звітів. На сайті також можуть розміщуватися інформаційні 
матеріали, результати аналітичних досліджень тощо. Публікація зазначеної інформації 
проводиться через відповідні веб-форми.

Таким чином, за результатами представленої роботи можна зробити наступні основні 
висновки:

була обґрунтована та обрана структура системи моніторингу якості послуг водо-• 
постачання, яка містить в основі базу даних з доступом через веб-інтерфейс;

представлено опис та призначення кожної з підсистем моніторингу;• 
були розроблені та описані задачі кожного з учасників моніторингу на всіх його • 

етапах;
описано порядок роботи з базою даних системи моніторингу якості послуг водо-• 

постачання;
розроблений інструмент успішно реалізований і на даний момент перебуває на • 

стадії тестування.
Ми з задоволенням запрошуємо підприємства, що надають послуги водопостачан-

ня до участі у відкритому тестуванні розробленої системи моніторингу. Більш детальну 
інформацію можна отримати на веб-сайті інституту за адресою www.nikti.kiev.ua або 
зателефонувавши нам за телефоном (044)-2482339.
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В Україні розроблені та з 01.10.2013 р. набувають чинності ДБН В.2.5-74:2012 
Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування 
та ДБН В.2.5-75:2012 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положен-
ня проектування. Перші із них поширюються на проектування централізованих і 
нецентралізованих зовнішніх систем водопостачання населених пунктів, окремих 
груп і одиночних об’єктів промисловості та інших об’єктів народного господарства, 
другі – на проектування зовнішніх мереж і споруд водовідведення та очищення побуто-
вих, виробничих і поверхневих стічних вод населених пунктів, об’єктів промисловості 
та інших об’єктів народного господарства.  З введенням цих ДБН на території України 
втрачають чинність СНиП 2.04.02-84 [ 1] та СНиП 2.04.03-85 [2].

Державні будівельні норми розроблені Українським державним науково-дослідним 
і проектно-вишукувальним інститутом «УкрНДІводоканалпроект», як базовою 
організацією з науково-технічної діяльності в будівництві за відповідними напрямами, 
за участю провідних науково-дослідних і проектних організацій України, а також кому-
нальних водоканалів. На їх розроблення не могли не вплинути особливості перехідного 
періоду від СНиП з їх обов’язковою деталізацією та регламентацією проектування ме-
реж і споруд, яке раніше у колишньому СРСР здійснювалося за типовими проектами, 
до індивідуальних тендерних розробок проектів в умовах розвитку нових економічних 
відносин в незалежній Україні, коли обов’язковим є застосування найсучасніших 
оригінальних технологій, споруд, конструкцій, устаткування, матеріалів, реагентів. Та-

ВПРОВАДЖЕННЯ СУчАСНИх ПІДхОДІВ тА НОВІтНІх тЕхНОЛОгІЙ 
 ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ДЕРЖАВНИх БУДІВЕЛЬНИх НОРм 

З ВОДОПОСтАчАННЯ тА КАНАЛІЗАцІї
Оглобля О.І., Буланий О.Я.

ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Описуються сучасні підходи та новітні технології, які були впроваджені при розроб-
ленні державних будівельних норм з водопостачання та каналізації

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕмЕННЫх ПОДхОДОВ И НОВЕЙШИх 
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СтРОИтЕЛЬНЫх НОРм ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАцИИ
Оглобля А.И., Буланый А.Я.

ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Описываются современные подходы и новейшие технологии, которые были внедрены 
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ции
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in STATE DEvELOPing BUiLDing CODES OF DRinking WATER AnD 
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O. Ogloblia, A. Bulany

SI «UkrrdIwaterchannelproject», Kiev, Ukraine

We describe current approaches and new technologies that have been implemented in state 
developing building codes of drinking water and sewerage
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ким чином, перед розробниками було складне завдання – розроблення ДБН на нових 
засадах, впровадження нової техніки в умовах, коли в населених пунктах і на багатьох 
промислових підприємствах продовжують застосовуватися існуючі ресурсозатратні та 
енергозатратні споруди з водопостачання та водовідведення, очистки води та стічних 
вод. Ці споруди були побудовані за вимогами СНиП, вони в більшості з амортизовані, 
мають незадовільні техніко-економічні показники, що не відповідають показникам 
аналогічних за призначенням споруд у розвинених державах, а повну реконструкцію та 
технічне переоснащення усіх споруд та мереж водопостачання і каналізації у найближ-
чий час виконати неможливо за недостатністю фінансування, а також за недостатністю 
вітчизняних наукових розробок належного рівня, відсутністю досвіду проектування 
та будівництва споруд, а також підготовлених фахівців для експлуатації імпортних 
технологій та устаткування.

Вказані протиріччя позначилися на викладі настанов і рекомендацій у ДБН. Відомі 
основні, перевірені при експлуатації багатьох об’єктів технології очистки води та 
очистки стічних вод, вимоги щодо проектування пов’язаних з ними водопровідних і 
каналізаційних мереж та споруд подаються більш деталізовано, а процеси, споруди, 
конструкції, реагенти та матеріали, по яких немає досвіду проектування, будівництва 
та експлуатації в Україні, дозволено застосовувати, якщо:

- розрахункові параметри технологічних процесів і споруд, концентрації нових 
реагентів і умови їх введення, нові способи обробки осадів, інші нові процеси і дані при 
проектуванні прийматимуться на основі виконаних науково-дослідних робіт, матема-
тичного моделювання, виконання науково-технічного супроводу згідно з ДБН В.1.2-5 
[3], дослідних випробувань;

- контролювання результатів роботи новітніх технологій та споруд щодо очищення 
води, очищення та знезараження стічних вод і обробки осадів може здійснюватися 
існуючими лабораторіями підприємств водопровідно-каналізаційного господар-
ства та органів, підпорядкованих Державній санітарно-епідеміологічній службі 
України (ДСЕСУ) та Мінприроди України, з використанням стандартних методик 
(без створення спеціальних лабораторій для контролювання за зарубіжними мето-
диками);

- труби, колодязі, інші споруди з сучасних матеріалів або нової конструкції можуть 
проектуватися при наявності розроблених методик стосовно виконання усіх унормо-
ваних випробувань при прийманні цих збудованих споруд в експлуатацію, а також при 
можливості їх прочищення та ремонту службами, що здійснюватимуть їх експлуатацію 
у цьому населеному пункті або на цьому підприємстві.

При цьому технологічні схеми, конструкції, матеріали та устаткування, що прийма-
ються, повинні забезпечувати економічність та ефективність, надійність, довговічність 
та безвідмовність функціонування мереж, споруд і систем протягом розрахункового 
терміну їх експлуатації, ремонтну здатність. Технології та матеріали, з яких виготовлені 
конструкційні елементи споруд, та реагенти повинні мати позитивні висновки ДСЕСУ 
на використання в системах водопостачання та водовідведення. Необхідно передба-
чати економію теплової та електричної енергії, максимальне використання вторин-
них енергоресурсів, відповідні санітарно-гігієнічні умови та безпеку праці персоналу 
згідно з ДБН А.3.2-2 [4], ДБН В.1.2-8 [5], ДБН В.2.2-28 [6] при будівництві, експлуатації 
та виконанні ремонтних робіт.

ДБН з водопостачання та каналізації розроблені у відповідності з регуляторними ак-
тами (Законом України від 24.06.2004 р. № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», 
Постановою КМУ від 25.08.2004 р. № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та 
затвердження нормативів питного водопостачання», Наказами Держжитлокомунгоспу 
України від 15.11.2004 р. № 205 «Про затвердження порядку розроблення та затверджен-
ня галузевих технологічних нормативів використання питної води підприємствами, 
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які надають комунальні послуги з централізованого водопостачання та/або 
водовідведення», від 17.02.2004 р. №33 «Про затвердження галузевих технологічних 
нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства України», від 27.09.2005 № 148 «Про затвердження Методики визначен-
ня нормативів питного водопостачання населення») щодо унормування технологічних 
нормативів споживання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного 
господарства, а також норм середньодобового водоспоживання (водовідведення) питної 
води на одного жителя в населених пунктах України. 

Крім того, в розроблених ДБН з водопостачання та каналізації наведені 
усереднені норми питомого середньодобового водоспоживання (водовідведення) 
(табл. 1), які необхідні для попередніх розрахунків, так як враховують ступінь бла-
гоустрою житлової забудови, фізико-географічного району України та місцеві умо-
ви проживання, а не обліковані витрати – в залежності від черги будівництва та 

Примітка 1. Середньодобову норму водопостачання (водовідведення) в межах, зазначених 
в таблиці 1, визначають залежно від архітектурно-будівельного кліматичного району (згідно 
з ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 [10]), поверховості будинків, прийнятого обладнання, місцевих 
умов тощо. При обґрунтуванні, наведені в таблиці 1 середньодобові норми водопостачання 
(водовідведення) можна зменшувати, а у містах – курортах і в містах з насе-ленням понад 250 
тис. жителів допускається збільшувати, якщо збільшення середньодобових норм водопостачан-
ня (водовідведення) передбачено у чинному Генеральному плані цього населеного пункту.

Примітка 2. Питоме водопостачання з водорозбірних колонок можна приймати  30 -50 л/добу 
на 1 жителя, питоме водовідведення в не каналізованих районах населених пунктів можна при-
ймати від 25 л/добу до 50 л/добу на одного жителя (з урахуванням роботи зливних станцій).

Примітка 3. Невраховані витрати слід приймати у відсотках від всього об’єму водоспожи-
вання чи об’єму стічних вод населеного пункту на першу чергу будівництва: в малих і середніх 
містах – 5 %; у великих і значних – 7 %, в найзначніших – 10 %; на розрахунковий строк: в малих 
і середніх містах – 10 %, у великих і значних – 15 %, в найзначніших – 20 %. 

Градація міст з визначенням кількості жителів в них прийнята згідно з ДБН 360-92**: великі 
міста – понад 250 тис. жителів до 500 тис. жителів, значні – понад 500 тис. жителів до 1000 тис. 
жителів, найзначніші – понад 1000 тис. жителів. В групу малих міст включено селища міського 
типу з кількістю жителів понад 5 тис. жителів до 10 тис. жителів, кількість населення у малих і 
середніх містах – понад 10 тис. жителів до 250 тис. жителів.

Таблиця 1. Питома середньодобова (за рік) норма водопостачання (водовідведення) 
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кількості жителів у населеному пункті. Вони визначені на підставі аналізу існуючих 
будівельних норм СНиП 2.04.02-84 [1] та СНиП 2.04.03-85 [2], ДБН 360-92** [7] та 
ДБН В.2.5-64:2012 [8] (розроблених на заміну СНиП 2.04.01-85 [9]), які між собою 
раніше не були узгоджені.

Усереднені норми питомого середньодобового водоспоживання (водовідведення) 
дозволяють органам самоврядування та проектувальникам в межах зазначеного 
діапазону обґрунтовано визначати місцеві питомі норми середньодобового водоспожи-
вання (водовідведення) та встановленими тарифами заохочувати виробників житлово-
комунальних послуг до раціонального використання водних ресурсів та пошуку шляхів 
для зменшення втрат.

В розроблених ДБН витрати питної і технічної води промислових підприємств 
(підключені до мереж міського водопроводу) рекомендовано враховувати по кожному 
підприємству окремо за фактичними або проектними даними з обов’язковим аналізом 
їх загального водогосподарського балансу. При розташуванні підприємств у промис-
лових утвореннях (промвузлах, промрайонах, промислових парках) рекомендовано їх 
водопостачання та каналізування здійснювати шляхом створення для них загально-
вузлових мереж і споруд.

При компонуванні будівель та споруд на станціях водопідготовки та очищення 
стічних вод рекомендується передбачати можливість здійснення будівництва по чер-
гах та можливість збільшення їх потужності на перспективу (з урахуванням даних ге-
неральних планів населених пунктів).

Крім того, в ДБН з водопостачання унормовано:
- зменшення вільного напору у зовнішній мережі водопостачання з 60 м до 45 м, що 

сприятиме економії енергоресурсів і втрат води;
- застосування фільтрів з плаваючим завантаженням з гранул спіненого полістиролу 

(зі щільністю порядку 50-100 г/л), які дозволяють працювати з більш забрудненою во-
дою та при більших швидкостях фільтрування, а також спростити регенерацію заван-
таження, відмовитися від використання додаткових насосів та ємностей для промивної 
води;

- схему спрощеного видалення каламутності та бактеріального забруднення води 
методом контактної коагуляцію в шарі фільтруючого завантаження, тобто суміщення 
коагуляції і фільтрування;

- очищення води методом ультрафільтрації, яка дозволяє отримувати якісну воду 
навіть в разі короткочасного погіршення її якості у джерелі водопостачання та знизити 
витрати на реагенти. Цим методом також передбачено, в окремих випадках, без засто-
сування відстійників, освітлювачів і зернистих фільтрів отримувати якісну воду;

- очищення підземної води від сполук заліза – метод біологічного знезалізнення 
води;

- очищення води від нітратів методом сорбції з використанням нітрат селективних 
макропористих сильноосновних смол у cl-формі або методом нанофільтрації та зворот-
ного осмосу низького тиску;

- очищення підземної води від бору методом сорбції із застосуванням борселектив-
них синтетичних органічних сорбентів з функціональною групою n-метилглюкаміну;

- додатково до існуючих методів знезараження введено знезараження УФ-
опромінюванням, діоксидом хлору, оксидантним газом. Рекомендовано найбільш пер-
спективний комбінований метод: УФ-опромінювання або ультразвук плюс хлоруван-
ня;

- для пом'якшення води включено метод нанофільтрації, а для опріснення та знесо-
лення води – зворотний осмос та електродіаліз

В ДБН з каналізації унормовано: 
- вимоги з улаштування захисних охоронних зон на каналізаційних мережах з ме-
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тою попередження травматизму при виникненні провалів в місцях пошкодження 
склепіння колекторів або при аваріях на них; 

- умови приймання снігу у зимовий період в каналізаційну самопливну мережу; 
- проектування вакуумної каналізації; застосування лотків, перекритих решітками 

або з щілинами, як дощоприймачів;  ревізійні колодязі тощо; 
- систематизовано вимоги стосовно проектування колекторів, які споруджуються 

методом щитової проходки або гірничим способом;
- розширено застосування поліетиленових труб, в тому числі при будівництві 

дюкерів; 
- запропоновано влаштування регулюючих резервуарів біля каналізаційних насо-

сних станцій, а також регулювання витрати стічних вод на очисних спорудах;
- заборону на скидання у мережу міської каналізації подрібненої органічної частини 

твердих побутових відходів після їх сортування на сміттєсортувальних станціях.
В міські та селищні системи каналізації надходять змішані стічні води від насе-

лення та промислових підприємств, інших об’єктів. На даний час в Україні немає уза-
гальнених наукових і статистичних даних стосовно забруднюючих речовин у сучас-
них господарсько-побутових стічних водах від населення (у перерахунку на одного 
жителя).

При відсутності фактичних даних щодо забруднювальних речовин в господарсько-
побутових водах від населення, допускається при виконанні розрахунків користувати-
ся даними табл. 2, отриманими на основі аналізу вітчизняних наукових досліджень та 

зарубіжних літературних да-
них. Збільшення питомих за-
бруднень по сполуках фосфору, 
яке широко обговорювалося, в 
ДБН не передбачається, тому 
що у багатьох державах при-
ймаються законодавчі доку-
менти щодо заборони прода-
жу фосфоровмісних миючих 
засобів, що робиться і в Україні. 
Законопроектом, який роз-
роблено Мінекономрозвитку, 
передбачається заборонити ви-
робництво та обмежити імпорт і 
реалізацію на території України 
синтетичних миючих засобів та 
товарів побутової хімії, у складі 
яких масова частка фосфатів 
у перерахунку на Р2О5 стано-
вить понад: 17% – з 1 січня 2014 
року; 10 % – з 1 січня 2016 року; 
5% – з 1 січня 2019 року; 0,7% – 
з 1 січня 2021 року. 

За зарубіжними літератур-
ними даними [11], отримани-
ми за показниками очистки 
стічних вод різних держав, на-
вантаження на каналізацію у 
перерахунку на одного умовно-
го жителя складає: 

Примітка 1. Кількість забруднювальних речовин від 
населення, що проживає в неканалізованих районах, при 
наявності зливних станцій допускається враховувати у 
розмірі 33 % від наведених у таблиці.

Примітка 2. При скиданні господарсько-побутових 
стічних вод промислових підприємств у каналізацію на-
селеного пункту кількість забруднювальних речовин від 
експлуатаційного персоналу допускається додатково не 
враховувати. 

Таблиця 2. Кількість забруднювальних речовин 
на 1 жителя
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- кількість стічних вод л/(люд. добу) – від 50 до 400; 
- забруднення стічних вод г/(люд. добу): БСК5 – 15-80; ХСК – 25-200; азот – 2-15; фос-

фор -1-3. 
Прийняті у ДБН показники близькі до середніх показників.
Щодо кількості забруднювальних речовин на одиницю продукції від сучасної 

промисловості, які необхідні для розрахунку загальноміських каналізаційних очис-
них споруд, то по ним в Україні взагалі немає узагальнених наукових і статистичних 
даних. Це спонукало не поширювати ДБН на проектування внутрішньо майданчико-
вих і внутрішньо цехових мереж та споруд водовідведення виробничих стічних вод 
промислових підприємств, для яких в даній ситуації повинні розроблятися галузеві 
відомчі нормативні документи та встановлюватись особливі вимоги з їх очищення або 
послідовного використання, а також на проектування споруд з переробки та утилізації 
відходів, що утворюються внаслідок їх очищення. 

В розроблених ДБН витрати побутових, виробничих та поверхневих стічних вод з 
цих підприємств (підключених до мереж міської каналізації) та кількість забруднюю-
чих речовини рекомендовано враховувати для кожного підприємству окремо по кож-
ному випуску з обов’язковим аналізом проектних або фактичних даних, отриманих від 
цих підприємств, та їх загального водогосподарського балансу.

Рекомендації ДБН щодо очищення стічних вод та обробки осаду розроблені з засто-
суванням поняття «еквівалентне число жителів» (згідно Директиви ради Європи від 
21.05.1991 № 91/271/ЄЕС [12]), яке обчислюється за усередненим максимально добо-
вим сумарним забрудненням по БСК5 стічних вод, що надходять на очисні споруди, та 
за умовною нормою забруднень на одного еквівалентного жителя – БСК5 =60 г О/м3. 

З урахуванням європейських рекомендацій в ДБН застосовано принцип поступового 
збільшення вимог до ступеня очистки стічних вод (спочатку більш жорсткі вимоги засто-
совуються до великих об’єктів). Наприклад, при розрахунковій кількості еквівалентних 
жителів понад 500 додатково до механічної і повної біологічної очистки стічних вод 
слід передбачати видалення сполук азоту в процесі нітрифікації-денітрифікації, тоді як 
видалення також сполук фосфору біологічним методом або з використанням реаген-
ту не є обов’язковим і обґрунтовується в проекті умовами скидання очищених стічних 
вод у водойму. Реагентне видалення фосфору рекомендується для очисних споруд при 
еквівалентній кількості жителів понад 5000.

Крім очищення стічних вод від сполук азоту та фосфору, в ДБН введено можливість 
застосовувати, при обґрунтуванні, нові процеси і споруди: реактори циклічної дії, 
мембранні біореактори, біоінженерні споруди, біоконвеєри, знезараження стічних вод 
ультрафіолетовим опроміненням та озонуванням, знезараження з використанням пе-
ресувних установок, термічну утилізацію осадів, зневоднення осадів з використанням 
фільтруючих мішків і геотекстильних контейнерів geotube тощо.

За вимогою служб Державної санітарно-епідеміологічної служби України з ура-
хуванням впливу на оточуюче середовище та епідеміологічну небезпеку в ДБН 
не рекомендується проектування полів фільтрації, землеробських полів зрошен-
ня, біологічних ставків, циркуляційно-окиснювальних каналів, підземних полів 
фільтрації. 

В ДБН також унормовано сучасний метод будівництва мереж водопостачан-
ня та каналізації – метод спрямованого горизонтального буріння, який вже широ-
ко використовується в Україні, та вакуумну систему водовідведення стічних вод. 
Характерні приклади з прокладання мереж водопостачання та каналізації методом 
спрямованого горизонтального буріння наведені на рис. 1.

Вакуумні системи каналізації мають ряд незаперечних переваг у тих випадках, коли 
до уваги необхідно приймати технічні, екологічні та фінансові аспекти збору, відведення 
стічних вод, поетапне підключення до системи окремих об'єктів. Економія коштів 



ЕТЕВК-2013

103

досягається скороченням обсягу будівельно-монтажних робіт і тривалості будівництва 
об'єкта за рахунок:

- укладання трубопроводу в одній неглибокій, вузькій траншеї поряд з іншими 
комунікаціями, в т.ч. поблизу від мереж питного водопостачання (дозволено за норма-
тивами країн ЄС);

- відсутності оглядових колодязів;
- герметичності конструкцій збірних трубопроводів невеликого діаметра (від 80 мм 

до 250 мм), що працюють без протікань або запахів з оглядових колодязів.
Як свідчить зарубіжний досвід будівництва та експлуатації систем вакуумної 

каналізації, вона особливо ефективна:
- для об'єктів з високим коефіцієнтом нерівномірності водовідведення (для 

рекреаційних зон відпочинку і розваг, місць проведення свят) і необхідності 
каналізування декількох об'єктів, розташованих на значній відстані один від одного;

Рис. 1. Прокладання мереж методом спрямованого горизонтального буріння:
а – перехід через водойму; б – перехід під залізничною та автомобільною дорогами

а б

Рис. 2. Схема вакуумного водовідведення стічних вод:
1 – центральна (модульна) вакуумна станція; 2 – накопичувальна ємність-камера; 

3 – збірний трубопровід; 4 – вакуумний накопичувальний резервуар; 
5 – вакуум-насос; 6 – насоси перекачки стічних вод в центральну систему каналізації
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- при плоскому рельєфі місцевості, а також у гірських або важких геологічних (скель-
них або слабонесучих ґрунтах) і гідрогеологічних (високому рівні ґрунтових вод) умовах 
або в безпосередній близькості біля водойми;

- при реконструкції існуючих систем каналізації та перетині штучних або природних 
перешкод (річок, ярів, залізничних і автомобільних доріг).

У цьому випадку одна центральна вакуумна станція може виключити будівництво 
кількох перекачувальних насосних станцій. Нині вже тисячі систем вакуумної 
каналізації успішно експлуатуються по всьому світу. Принцип роботи системи вакуумної 
каналізації показано на рис. 2.

ЗАгАЛЬНІ ВИСНОВКИ:

1. В розроблених державних будівельних нормах крім традиційних розділів, де 
регламентується проектування систем і схем, мереж і споруд, електропостачання та 
автоматизації, опалення та вентиляції, генплану, архітектурно-будівельних та об’ємно-
планувальних рішень, додаткових вимог до мереж та споруд, що будуються в особливих 
умовах (сейсмічності, на просідаючих ґрунтах та підроблюваних територіях), включе-
но розділи стосовно надійності споруд і систем, охорони навколишнього природного 
середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці тощо.

2. В ДБН наряду зі збереженням досвіду проектування мереж та споруд водопостачан-
ня та каналізації із застосуванням традиційних методів, процесів і технологій очистки 
води та стічних вод додатково регламентовано проектування нових, якщо вони забез-
печують розрахункові показники, є економічними, довговічними та надійними.

3. Розроблені державні будівельні норми містять лише основні положення проекту-
вання мереж та споруд водопостачання і каналізації. Частину вимог буде додатково 
унормовано в ДСТУ.
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Государственное промышленное предприятие 
«Кривбасспромводоснабжение», к которому отно-
сятся Карачуновский, Радушанский и Ленинский 
водопроводные комплексы, является единствен-
ным производителем питьевой воды в Кривом Роге 
и Криворожском регионе. В настоящее время су-
точный объем подачи питьевой воды составляет 
530 тысяч кубометров воды. Передача воды произ-
водится по каналам и магистральным водогонам 
на водоочистные сооружения, где вода проходит 
полный цикл очистки, после чего транспортиру-
ется и подается потребителям. Кстати, почти 20% 
воды «Кривбасспромводоснабжение» поставляет 
криворожским предприятиям. Кроме того, обеспечивает питьевой и технической во-
дой пять сельских районов и Криворожскую ГЭС. Для выполнения этих работ пред-
приятие «Кривбасспромводоснабжение» укомплектовано мощным технологическим и 
энергетическим оборудованием, а также высококвалифицированными работниками.

Однако ввод в действие новых требований к питьевой воде (ГосСанПиН 2.2.4-171-
10) показало, что имеющееся оборудование не обеспечивает необходимой эффективно-
сти доочистки питьевой воды по показателям мутности и цветности. Поэтому в рамках 
общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» при поддержке облгосад-
министрации г. Днепропетровска в 2010 г.  на предприятии было принято решение о 
проведении поэтапной модернизации водопроводных комплексов для  достижения  
высокого качества питьевой воды.

МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТИ ГПП 
«КРИВБАССПРОМВОДОСНАБЖЕНИЕ»?

Фоменко Л.А., Кравченко Л.А.
ООО НТФ «Полисток» г. Харьков, Украина

Статья посвящается 15-летию совместной деятельности ГПП «Кривбасспром-
водоснабжение» и ООО НТФ «Полисток». 

МІФИ ЧИ РЕАЛІЇ ДПП «КРИВБАССПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ»?
 Фоменко Л.А., Кравченко Л.О.

ТОВ НТФ «Полісток» м. Харків, Україна

Стаття присвячена 15-річчю сумісної діяльності ДПП «Кривбаспромводопостачання» 
з ТОВ НТФ «Полісток». 

MYTH OR REALITY S.I.E.  
«KRIVOY ROG BASIN INDUSTRIAL WATER SUPPLY»? 

Fomenko Ludmila, Kravchenko Leonid 
S.T.C. «POLISTOK», Kharkov, Ukraine 

Article is devoted to the 15th anniversary of the joint activites of S.I.E. «Krivoy Rog basin 
industrial water supply» and S.T.C. «Polistok». Keywords: environmental improvement Krivoy 
Rog basin, pre-liminary aeration, three-stage cleaning
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Первое, что впечатляет, это масштабность выполненных работ за непродолжитель-
ный период. Второе – это кажущаяся нереальность поставленных задач, а, в  итоге, их 
благополучное выполнение.

Что же нас особенно впечатлило?
1. Выполнение программы общегосударственного масштаба по улучшению 

экологии Кривбасса  и оздоровлению реки Ингулец.

Река Ингулец берет начало в Киро-
воградской области, ее вода впадает в 
Карачуновское водохранилище. Это 
водохранилище является основным 
источником водоснабжения для горо-
да Кривой Рог, Криворожского и Широ-
ковского сельських районов. В общем 
питьевую воду из водохранилища по-
требляют около 200 тыс жителей. По 
данным Государственного управления 
охраны окружающей природной сре-
ды в Херсонской области, в ходе иссле-
дования было установлено, что в воде 
реки Ингулец превышена предельно 
допустимая концентрация (ПДК) по це-
лому ряду параметров. Так, концентра-
ция сухого остатка в воде превышает 
ПДК в 1,4 – 1,7 раза, сульфатов – в 1,25 
– 1,28 раза, по химическому потребле-
нию кислорода – в 1,41 – 1,44 раза. Вы-
сокая минерализация реки Ингулец 
имеет две причины:

повышенное содержимое сульфа-• 
тов, хлоридов, нитратов в подзем-
ных водах на территории населен-
ных пунктов, по которым проходит 
Ингулец;
 санкционированный кратковремен-• 
ный сброс излишков промышлен-
ных вод предприятий Кривбасса из 
пруда-накопителя в р. Ингулец с вы-
талкиванием солёной призмы в Черное море с целью предотвращения возникнове-
ния аварийной ситуации на гидротехнических сооружениях Криворожского рудно-
го бассейна. 
В 1988 г. для экологического оздоровления р. Ингулец был введен в эксплуатацию 

канал Днепр-Ингулец,  объём подачи воды каналом 1003,0 млн. м3/год. Однако по со-
стоянию на 2009 г. канал не работал в проектном режиме и не обеспечивал поддержку 
нормального минерального состава ингулецких вод.

В 2010 г. специалистами ГПП «Кривбасспромводоснабжение» с целью снижения ми-
нерализации было предложено провести водообмен в Карачуновском водохранилище 
путем подачи воды каналом Днепр-Ингулец. По расчету для достижения нормативных 
показателей жесткости, сульфатов, минерализации необходимо подать 600 миллионов 
кубометров днепровской  воды, что составляет двойной объем Карачуновского водохра-
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нилища. Учитывая финансовые сложности и ограниченную пропускную способность 
русла р. Ингулец, было принято решение о поэтапном проведении этого мероприятия. 
В 2011 г. был проведен водообмен 121,8 млн. кубометров воды, а в 2012 г. – 122, 56 млн. 
кубометров воды. Не вдаваясь в подробности, чего это стоило, но в итоге выиграли все:

– ГПП «Кривбасспромводоснабжение», добившиеся снижения содержания сульфа-
тов до нормативных показателей и частичного уменьшения жесткости в Карачунов-
ском водохранилище, а, следовательно, экономии реагентов, необходимых на дальней-
шую обработку воды.

– Херсонская и Николаевская области, получившиеся возможность использовать 
для орошения земель воду р. Ингулец.

Таким образом, предприятием ГПП «Кривбасспромводоснабжение» было доказано, 
что предложенная схема оздоровления р. Ингулец не миф, а реальность. 

2. Предварительная аэрация воды в водозаборном ковше Карачуновского во-
дохранилища.

Не надо говорить о том, что «цветение» водоемов в июле-сентябре вследствие разви-
тия сине-зеленых водорослей значительно ухудшает качество воды, поступающей на 
очистку. В итоге, несмотря на предварительное обеззараживание, вода к потребителю 
поступает с запахами сероводорода, рыбы, травы и т.д.

Каким же образом «Кривбасспромводоснабжение» вышел из положения?

На блоке № 2 в водозаборном ковше Карачуновского водохранилища были установ-
лены 2 аэратора AQ-3 ASPIrO PlUS Aerator, под водой на глубине 11 м обеспечивается 
кислород и круговорот воды в ковше водозабора. Потоки воды от аэратора гарантиру-
ют насыщение кислородом за счет циркуляции и аэробного окисления. Подача возду-
ха в аэраторы осуществляется  в автоматическом режиме. Количество растворенного 
кислорода в воде контролируются лабораторией контроля производства ГПП «Крив-
басспромводоснабжение». 

Таким образом, впервые  на Украине,  был реализован проект, который позволил 
снизить показатели цветности воды на 30 % и практически на 100 % запахи воды Ка-
рачуновского водохранилища.

3. трехступенчатая очистка питьевой воды

В 2010 г. было принято решение по проведению  модернизации предприятия для до-
стижения качества питьевой воды.
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В рамках этой программы в 2010-2012 
г.г. были выполнены следующие виды ра-
бот на Карачуновском водопроводном 
комплексе:

1. Полностью переоборудована насо-
сная станция повторного использования 
промывных вод с установкой современно-
го программно-технического комплекса, 
системы защиты и сигнализации, обеспе-
чивающие безаварийную работу насосной 
станции в автоматическом режиме. Ре-
конструкция позволила прекратить сброс 
воды в р. Ингулец объемом 1 млн. м3.

2. Выполнена реконструкция сооруже-
ний реагентного хозяйства. Она заключа-
лась в дополнительном строительстве склада и станции 
дозирования активированного угля, систем предаммони-
зации воды, подачи коагулянта и флокулянта. 

Необходимость проведения этих работ была  связана 
с высокой цветностью воды Карачуновского водохрани-
лища, и, несмотря на предварительную аэрацию, пока-
затель цветности воды в процессе очистки не достигнут 
нормативного значения. 

Высокая цветность воды предопределяет хлорирование 
в больших дозах перед очистными сооружениями. Поэто-
му для снижения доз хлора и предотвращения образова-
ния хлорфенольного запаха была смонтирована система 
предаммонизации – добавление аммиака в воду за 2…3 
минуты до введения хлора. Введение хлора и аммиака для 
увеличения времени контакта осуществляется непосред-
ственно в трубопроводы подачи воды в каждую из камер реакции. 

3. Для удаления запахов в трубопроводы дозировано подаётся порошкообразный ак-
тивированный уголь, который благодаря своей пористой структуре обладает хороши-
ми сорбционными свойствами, что делает его очень эффективным для очистки питье-
вой воды. 

Работа сооружений реагентного хозяйства осуществляется в автоматическом ре-
жиме.
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4. И заключительный штрих – это трёхступенчатая очистка. Классическая схема 
очистки – 2-х ступенчатая (осветление и фильтрование). На предприятии введена до-
полнительная ступень осветления, при этом подача реагентов производится дробно, 
что и даёт эффект экономии реагентов и улучшены характеристики осветления. 

5. На ГПП «Кривбасспромводоснабжение» проводятся работы по переоборудова-
нию дренажной системы скорых безнапорных фильтров (третья ступень очистки) на 
стеклопластиковую систему производства НТФ «Полисток». За 15 лет сотрудничества 
были полностью переоборудованы скорые фильтры блока № 1 Карачуновского водо-
проводного комплекса и продолжаются работы по переоборудованию скорых фильтров 
на Радушанском и Ленинском водопроводных комплексах. За этот период было перео-
борудовано 53 скорых фильтров. 

Стеклопластиковая дренажная система обеспечивает равномерный отвод филь-
труемой воды и равномерное распределение воды, подаваемой для промывки по всей 
площади фильтра. Кроме того, устройство стеклопластиковой дренажной системы по-
зволило увеличить высоту загрузки фильтрующего материала на 1 м, что значительно 
улучшило качество воды после фильтрации. 

Что же можно сказать в заключение? Масштабность выполненных работ невозмож-
на была бы без привлечения коллектива ГПП «Кривбасспромводоснабжение», которые 
сами участвовали в выполнении ряда работ. С таким коллективом не страшно браться 
за выполнение любых неподъемных задач. 
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Основным источником водоснабжения г. Перми является р. Чусовая. Чусовские 
очистные сооружения (далее ЧОС), предназначенные для очистки поверхностной 
воды, построены по типовому проекту, предусматривающему традиционную двухсту-
пенчатую технологию водоподготовки – реагентное осветление с последующим филь-
трованием. Проектная мощность сооружений составляет 375 тыс. м3/сут. Сооружения 
состоят из трех блоков мощностью по 125 тыс. м3/сут каждый. В состав каждого блока 
входят вихревой смеситель, пять осветлителей коридорного типа со взвешенным слоем 
осадка и пять скорых фильтров.

Принципиальная схема работы сооружений представлена на рис. 1.
Исходная вода из р. Чусовой насосной станцией первого подъема подается в смеси-

тели. В трубопровод перед смесителями вводятся растворы реагентов – хлора и коа-

РЕКОНСтРУКцИЯ СООРУЖЕНИЙ ПОДгОтОВКИ ПИтЬЕВОЙ ВОДЫ 
ИЗ ПОВЕРхНОСтНЫх ВОДОИСтОчНИКОВ

Сальникова О.А., Мамонов В.О., Мамонов О.В., Чипкина Л.С.
ООО «Инженерно-консультационный центр», г. Пермь, Россия

В настоящей работе, на примере Чусовских очистных сооружений г. Перми, пред-
ставлено направление реконструкции сооружений с традиционной технологией под-
готовки питьевой воды. Рассмотрены технологические и конструктивные решения, 
реализованные при реконструкции. Приведены результаты мониторинга работы 
реконструированных сооружений в паводковый период, а также показаны основные 
преимущества реализованных решений – интенсификация работы сооружений и зна-
чительное сокращение объёмов производственных сточных вод. 

РЕКОНСтРУКцІЯ СПОРУД ПІДгОтОВКИ ПИтНОї ВОДИ
З ПОВЕРхНЕВИх ВОДОДЖЕРЕЛ

Сальникова О.А., Мамонов В.О., Мамонов О.В., Чіпкина Л.С.
ТОВ «Інженерно-консультаційний центр», м. Перм, Росія

У даній роботі, на прикладі Чусовських очисних споруд м. Пермі, представлено напря-
мок реконструкції споруд з традиційною технологією підготовки питної води. Розгля-
нуто технологічні та конструктивні рішення, реалізовані при реконструкції. Наведені 
результати моніторингу роботи реконструйованих споруд в паводковий період, а та-
кож показані основні переваги реалізованих рішень – інтенсифікація роботи споруд і 
значне скорочення обсягів виробничих стічних вод.

RECOnSTRUCTiOn OF THE FACiLiTiES OF POTABLE WATER 
FROM SURFACE SOURCES

Salnikova O.A., Mamonov V.O., Mamonov O.V., Chipkina L.S.
llc «engineering and consulting center», Perm, russia

In this paper, the example Chusovskiye treatment works in Perm, provided direction 
reconstruction of the facilities with the traditional technology of drinking water. Considered 
technological and design solutions that are implemented in reconstruction. The results of the 
monitoring of the reconstructed buildings in the flood period, and shows the main advantages 
of the implemented solutions - in-intensification of the structures and a significant reduction in 
the volume of industrial waste water.
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гулянта. В качестве коагулянта применяется сульфат алюминия. Непосредственно в 
верхнюю часть смесителей вводится раствор флокулянта. Из смесителей вода поступа-
ет на первую ступень очистки – осветлители, предназначенные для отделения основной 
массы загрязняющих веществ, присутствующих в исходной воде. Осветленная вода 
вторично обрабатывается раствором флокулянта и направляется на вторую ступень 
очистки – песчаные фильтры.

Фильтрат после вторичного обеззараживания хлором поступает в резервуары чистой 
воды (РЧВ) и далее насосной станцией второго подъёма подается в распределительную 
сеть. Производственные сточные воды (осадок от продувки осветлителей и промывные 
воды фильтров) направляются в техническую канализацию, и далее сбрасываются в р. 
Чусовую ниже водозабора.

Вода р. Чусовой в районе водозабора по среднегодовым показателям относится к 
классу маломутных и среднецветных вод. В период паводка мутность исходной воды 
может достигать 50 мг/л, цветность  – 70 град, а перманганатная окисляемость – 12 
мг/л. Многолетний опыт эксплуатации ЧОС показал, что в период весеннего половодья 
сооружения не справляются с нагрузкой по загрязняющим веществам. Во избежание 
подачи потребителям некачественной воды производительность сооружений приходи-
лось снижать на 20-30 % (для отдельных блоков – до 50 %), а продолжительность работы 
фильтров (фильтроцикл) сокращать до 10-12 часов. В свою очередь, сокращение филь-
троцикла приводило к резкому увеличению сбросов неочищенной промывной воды. 

Анализ причин низкой эффективности работы ЧОС в периоды сезонного ухудшения 
качества исходной воды показал, что наиболее «узким местом», определяющим рабо-
ту всего комплекса сооружений, являются осветлители, которые в силу объективных 
причин (конструктивные решения и, реализованные при проектировании, техноло-
гические принципы осветления) не в состоянии эффективно осветлять воду. Напри-
мер, ежегодно, в паводок, несмотря на снижение производительности осветлителей до  
15-22 тыс. м3/сут (проектная – 25 тыс. м3/сут), мутность осветленной воды составляла 
10-15 мг/л. На основании этого с целью интенсификации работы осветлителей было 
принято решение об их реконструкции. 

Осветлители ЧОС представляют собой железобетонные емкости размером в пла-
не 42х12 м и глубиной 4,5 м. Сооружения разделены на 3 зоны: две рабочие и рас-
полагающийся между ними шламоуплотнитель. Осветлители снабжены двумя кар-
манами – приемным и сборным. На рис. 2 представлена фотография рабочей зоны 
осветлителя до реконструкции.

Рис. 1. Принципиальная схема очистки воды на Чусовских очистных сооружениях
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Принцип работы осветлителей 
заключается в следующем. Сме-
шанная с реагентами вода посту-
пает в приемный карман осветли-
теля, откуда она распределяется 
в две рабочие зоны по телескопи-
ческим трубам (либо железобе-
тонным коробам для отдельных 
осветлителей).

Проходя снизу вверх, вода 
осветляется и собирается сбор-
ными желобами, расположенны-
ми вдоль зон с двух сторон, и да-
лее отводится в сборный карман 
осветлителя. Избыток шлама че-
рез перепускные окна переходит 
в зону шламоуплотнения. По мере 

накопления шлама производится продувка осветлителя со сбросом шлама из шламоу-
плотнителя в систему технической канализации. Осветленная вода из зоны шламоу-
плотнения отводится по желобам в сборный карман осветлителя.

Работы по реконструкции сооружений ЧОС были начаты в 2006 г. и продолжаются 
в настоящее время. Проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы 
организуются и выполняются силами ООО «ИНКОЦентр».

Реконструкция осветлителей заключается в реализации следующих технологиче-
ских и конструктивных решений:

– модернизации системы распределения воды по рабочим зонам: замена телескопи-
ческих труб (железобетонных коробов) на распределительные коллекторы;

– модернизации системы сбора осветленной воды в рабочих зонах: установка вдоль 
рабочих зон поперечных желобов с треугольным водосливом;

– модернизации системы сбора осветленной воды в шламоуплотнителе: установка 
вдоль зоны шламоуплотнителя поперечных затопленных труб;

– модернизации системы сбора осадков в рабочих зонах и шламоуплотнителе;
– обустройстве рабочих зон и шламоуплотнителя железобетонными откосами;
– оснащении рабочих зон устройствами рециркуляции осадка.
На рис. 3 и 4 представлены соответственно схематическое изображение осветлителя 

и фотография рабочей зоны после реконструкции.
Ежегодный мониторинг работы реконструированных осветлителей в период павод-

ка подтвердил высокую эффективность принятых технологических и конструктивных 
решений. Так, производительность осветлителей не только достигает проектных вели-
чин (25 тыс. м3/сут), но может быть увеличена (при необходимости) еще на 20 % при 
сохранении мутности осветленной воды на уровне 1-3 мг/л. Кроме того, в процессе 
осветления образуется высококонцентрированный шлам с содержанием взвешенных 
веществ до 20000 мг/л и более, что приводит к снижению объемов производственных 
стоков при продувке осветлителей.

Эксплуатация реконструированных осветлителей показала, что существенное сни-
жение мутности осветленной воды значительно уменьшает нагрузку по загрязняю-
щим веществам на вторую ступень очистки – скорые фильтры. Данный факт позволяет 
увеличить продолжительность фильтроцикла в паводковый период с 12 ч до 48 ч. Уве-
личение продолжительности фильтроцикла, в свою очередь, приводит к сокращению 
объемов промывной воды в 4 раза.

Дополнительно, в ходе реконструкции ЧОС было принято решение о замене суще-

Рис. 2. Рабочая зона осветлителя до реконструкции
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ствующей двухслойной загрузки фильтров (гидро-
антрацит и кварцевый песок) на фильтрующий ма-
териал ОДМ-2Ф. Данный фильтрующий материал 
обладает более низкой насыпной плотностью (0,7 
т/м3), что позволяет снизить интенсивность про-
мывки до 10 л/с∙м2. Таким образом, замена филь-
трующей загрузки обеспечивает дополнительную 
возможность снижения объемов промывных вод.

На 1 января 2012 г. были завершены работы по ре-
конструкции 7 осветлителей (из 15 существующих) 
и произведена замена загрузочного материала в 5 
фильтрах (из 15 существующих). Таким образом, на-
чиная с указанного периода, сооружения ЧОС экс-
плуатируются с учетом следующего технического 
состояния: первый блок сооружений реконструиро-
ван полностью (5 осветлителей и 5 фильтров), второй 
блок – реконструирован частично (2 осветлителя), 
третий блок сооружений – не реконструирован.

В период весеннего половодья 2012 г. был прове-
ден мониторинг работы сооружений с целью ана-
лиза эффективности работы реконструированных 
сооружений первого блока в части технологической 
и эксплуатационной надежности, а также определе-

ния фактических объемов производственных сточных вод. Результаты мониторинга 
работы ЧОС в период паводка (табл. 1) показали, что, в среднем, мутность воды на вы-
ходе из осветлителей первого блока, более чем в 2 раза ниже мутности воды, осветлен-
ной во втором блоке, и более чем в 4,5 раза ниже по сравнению с третьим. При этом 
производительность осветлителей первого блока в 1,3 раза выше производительности 
второго, и в 2 раза выше – производительности третьего. 

Рис. 3. Основные решения при реконструкции осветлителей

Рис. 4. Рабочая зона осветлителя 
после реконструкции
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На рис. 5 и 6 представлены диаграммы, отражающие эффективность работы соору-
жений по блокам.

Высокое качество осветленной воды реконструированного блока позволило, во-
первых, отказаться от вторичного введения раствора флокулянта перед фильтрами, 
во-вторых, стабильно поддерживать фильтроцикл на уровне 48 ч без ухудшения каче-
ства фильтрата.

По итогам мониторинга установлено, что среднесуточная потребность в очищенной 
воде (из РЧВ) для подачи на промывку фильтров первого блока более чем в 5 раз ниже 
потребности в воде для промывки фильтров второго и третьего блоков соответствен-
но. С учетом этого, становится очевидным, что реализация решений, принятых при 
реконструкции сооружений, позволяет экономить более 80 % очищенной (товарной) 
воды. Существенное сокращение объемов отработанных промывных вод, в свою оче-

Рис. 5. Мутность осветленной воды по блокам в паводок 2012 г.
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редь, позволяет более конструктивно решать вопросы, связанные с очисткой и утили-
зацией производственных сточных вод. 

Итоги эксплуатации реконструированных сооружений в период с 2007 по 2012 
гг. подтвердили вывод о высокой эффективности предложенного ООО «ИНКОЦентр» 
комплексного подхода к реконструкции традиционных водопроводных очистных 
сооружений – интенсификация работы осветлителей в сочетании с заменой филь-
трующей загрузки. Данный подход позволяет не только увеличить эффективность 
работы сооружений без увеличения эксплу атационных затрат на организацию тех-
нологического процесса, но и наглядно демонстрирует, что возможности традици-
онной технологии водоподготовки далеко не исчерпаны и могут быть существенно 
расширены.

Рис. 6. Производительность сооружений по блокам в паводок 2012 г.
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мЕтОДИКА ОПтИмИЗАцИИ СИСтЕмЫ ПОДАчИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ С ДВУмЯ ИСтОчНИКАмИ ПИтАНИЯ

Каримова М.Р.
ОАО «НИИ ВОДГЕО», г. Москва, Россия

Выбор стратегии управления работой СПРВ должен производится на основе опти-
мизации распределения суточных водоподач источников по периодам часовой не-
равномерности водопотребления. Используя результаты ранее проводившихся ис-
следований, была разработана техника и методика выполнения гидравлических и 
оптимизационных расчетов для СПРВ с двумя источниками питания.

мЕтОДИКА ОПтИмІЗАцІї СИСтЕмИ ПОДАчІ І РОЗПОДІЛУ ВОДИ
З ДВОмА ДЖЕРЕЛАмИ ЖИВЛЕННЯ

Карімова М.Р.
ВАТ»НДІ ВОДГЕО», м. Москва, Росія

Вибір стратегії управління роботою СПРВ повинен проводиться на основі оптимізації  
розподілу добових водоподач джерел по періодах годинної нерівномірності водоспожи-
вання. Використовуючи результати раніше проведених досліджень, була розроблена 
техніка і методика виконання гідравлічних та оптимізаційних розрахунків для СПРВ 
з двома джерелами живлення.

METHOD OF OPTiMiZATiOn WATER SUPPLY AnD DiSTRiBUTiOn
WiTH TWO POWER SUPPLiES

Karimova M.R.
«nIIVOdgeO», Moscow, russia

Choice of management strategy SPRV work should be done by optimizing the distribution of 
daily water supply sources for time periods of un even water consumption. Using the results of 
previous studies, developed a technique and method of hydraulic performance and optimization 
calculations for SPRV with two power supplies.

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам энергоэффективности и 
энергосбережения. Системы коммунального водоснабжения являются крупными по-
требителями электроэнергии, причем примерно 80% электроэнергии расходуется на-
сосными станциями. Главной целью управления системой подачи и распределения 
воды (СПРВ) является подача воды в необходимом количестве, под требуемым напо-
ром и соответствующего качества, при этом обеспечивая оптимальный с точки зрения 
энергозатрат режим работы насосных станций 2-го подъема. В условиях неравномер-
ности водопотребления, свойственной системам водоснабжения, распределение су-
точных водоподач питающих насосных станций по периодам часовой неравномерно-
сти водопотребления должно обеспечивать оптимальное использование возможностей 
системы при ее принятых структуре сети, диаметрах труб, расположении регулирую-
щих емкостей и насосных станций.

Выбор стратегии управления работой СПРВ должен производится на основе опти-
мизации распределения суточных водоподач источников по периодам часовой нерав-
номерности водопотребления, что позволит рационально использовать регулирующие 
емкости для обеспечения бесперебойности подачи воды и повысит эффективность ра-
боты насосного оборудования.
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Используя результаты ранее проводившихся в ОАО «НИИ ВОДГЕО» совместно с ка-
федрой Водоснабжение МГСУ исследований, была разработана техника и методика 
выполнения гидравлических и оптимизационных расчетов для СПРВ с двумя источни-
ками питания. Ядром данной методики является решение задачи оптимального рас-
пределения суточной водоподачи источников по периодам часовой неравномерности 
водопотребления при обеспечении свободных напоров в диктующих точках сети.

В общем виде задача выбора рациональных режимов работы для СПРВ с двумя ис-
точниками (при отсутствии других регуляторов) может быть сформулирована следую-
щим образом: определить значения подач и необходимых напоров на выходах со стан-
ций (четыре параметра) для каждого часа рассматриваемого периода при соблюдении 
следующих условий:

- поддержание требуемого напора в диктующей точке СПРВ.
- обеспечение требуемого водопотребления СПРВ, т. е сумма подач источников 

для каждого часа должна соответствовать требуемому водопотреблению.
Таким образом, количество условий (ограничений) по напорам в диктующих точ-

ках и по расходам источников равно 2. С учетом требования гидравлической увязки 
количество условий равно трем – следовательно, один из четырех параметров может 
варьироваться для выбора оптимального (с точки зрения энергопотребления) режима 
работы СПРВ в каждый час рассматриваемого периода.

Выбор варьируемого параметра принципиального значения не имеет. Исходя из 
удобства проведения расчетов, варьируется подача первого источника, а второй ис-
точник обеспечивает поддержание требуемого напора в диктующей точке СПРВ.

Если рассматривать суточное энергопотребление СПРВ как функцию подачи воды 
варьируемой насосной станции, то задача нахождения оптимального распределения 
суточной подачи этой станции по периодам водопотребления может быть сформулиро-
вана следующим образом:

Минимизировать    (1)

При условии (2)

где i = 1,2,…,K – номера режимов водопотребления;
K – Число рассматриваемых режимов водопотребления;
Wi – количество воды, подаваемой в режиме водопотребления i;
Ti – длительность режима водопотребления i;
Ni (Qi) – суммарная мощность, потребляемая всеми совместно работающими при 

режиме водопотребления г насосными станциями при подаче варьируемой насосной 
станцией расхода Qi;

Ei (Wi) – количество электроэнергии, потребляемой в режиме водопотребления г ва-
рьируемой насосной станцией и регулирующими станциями, обеспечивающими тре-
буемый режим работы системы.

Используя метод неопределенных множителей Лагранжа, эта задача может быть 
сведена к задаче безусловной оптимизации:

Минимизировать
(3)

Если характеристики Ni (Qi) являются достаточно гладкими дифференцируемыми 
выпуклыми функциями, то поиск оптимума сводится к решению следующей системы 
нелинейных уравнений:
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Исключив l, получим

(4)

Для построения характеристик Ni (Qi) работы СПРВ в ОАО «НИИ ВОДГЕО» был раз-
работан комплекс программ на базе вычислительного ядра программы БРАКЕТ, позво-
ляющий проводить целенаправленное варьирование параметров системы с одновре-
менной фиксацией результатов расчета в автоматическом режиме для анализа работы 
СПРВ. В состав комплекса включена программа «прокачки», позволяющая строить Q-H 
характеристику СПРВ путем автоматического варьирования расхода одной из станций 
в задаваемом диапазоне.

Следует отметить, что построение такой характеристики возможно только при вклю-
чении в расчетную схему станций регулирования, обеспечивающих поддержание тре-
буемых режимов работы системы. В качестве станций регулировании могут выступать 
резервуары, насосные станции, дроссели и нефиксированные отборы. Процесс регу-
лирования сводится к определению напора, развиваемого или же гасимого регулирую-
щим элементом, при котором пьезометр в диктующей точке равен требуемому.

Фактически для варьируемой станции определяется функция зависимости напора на 
выходе станции от подачи. Для остальных насосных станций, входящих в систему, опре-
деляются функции зависимости их напоров и подач от подачи варьируемой станции.

Рис. 1. Принципиальная схема СПРВ
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По результатам расчета в автома-
тическом режиме составляется та-
блица, отражающая изменение сум-
марной мощности насосных станций, 
в зависимости от подачи варьируемой 
станции для каждого часа водопотре-
бления.

В отличие от ранее разработанной 
методики для описания Q-H харак-
теристик вместо аппарата сплайн-
функций предлагается использовать 
квадратичную аппроксимацию, что 
по-прежнему обеспечивает диффе-
ренцируемость построенных характе-
ристик и позволяет использовать их 
для формирования системы уравне-
ний (4), задаваясь при каждом из рассматриваемых режимов водопотребления свои-
ми осредненными значениями КПД для варьируемой и каждой из регулирующих насо-
сных станций. Необходимо отметить, что в этом случае система (4) является системой 
линейных уравнений, что существенно облегчает ее решение.

Таблица 1. Результаты расчета

Рис. 2. График изменения суммарной мощности насосных станций в зависимости от подачи 
варьируемой станции

Основное назначение таких характеристик – проведение оптимизационных рас-
четов, но их можно использовать и для конструктивного анализа работы СПРВ. Ниже 
приводится пример графика напоров на выходах станций, как функции подачи стан-
ции №2 (варьируемой станции в диапазоне подач от 0 до водопотребления СПРВ в со-
ответствующий час) для режима максимального водопотребления.

Ниже приведены поля полученных характеристик N (0) для всех рассмотренных мо-
ментов, графики соотношения подач и напоров насосных станций.

В ряде случаев оказывается целесообразным отбросить ограничение на величину 
подачи варьируемой станции в течение каждого из рассматриваемых режимов водо-
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Рис. 3. Напоры на выходах со станций, как функции подачи НС №2.

Рис 4. Зависимость суммарной потребляемой мощности двух насосных станций от
подачи НС№2
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Рис. 5. Поле характеристик  dN/dQ

Рис. 6. Соотношение напоров на станциях
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потребления. В такой постановке оптимальные подачи для каждого из режимов во-
допотребления уже не зависят от работы станции при других режимах. Оптимальное 
соотношение подач источников в любой момент может быть найдено по значению ак-
туального водопотребления. Если производительность варьируемой станции может 
изменяться от 0 до водопотребления ОспРВ рассматриваемого режима водопотребле-
ния, то оптимальная подача этой станции определяется в зависимости от поведения 
суммарной мощности потребляемой насосными станциями Ксум, как функции подачи 
варьируемой станции Q в рассматриваемом диапазоне:

 
Если          во всем диапазоне, то Qопт=0;
 
Если        во всем диапазоне, то  Qопт=QСПРВ;
 
Если         и     ,   то оптимальная подача находится из условия  
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их методов расчета, НИИ ВОДГЕО, Москва.

Рис. 7. Соотношение подач станций
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ВЗАИмООБУСЛОВЛЕННОСтЬ ПРИНцИПОВ ПОЛНОтЫ И 
СИНЕРгИЗмА ДЛЯ ЭКОЛОгИчЕСКИ БЕЗОПАСНОгО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Василенко С.Л.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», Харьков, Украина 

Теоретически и экспериментально обоснован дуальный характер принципов полноты 
и синергизма для экологической безопасности водоснабжения городов в его целостном 
проявлении: от природного источника до потребителя. Здоровье человека зависит от 
суммарного действия всей совокупности вмещающих компонентов в питьевой воде.

ВЗАЄмОЗУмОВЛЕНІСтЬ ПРИНцИПІВ ПОВНОтИ І СИНЕРгІЗмУ
ДЛЯ ЕКОЛОгІчНО БЕЗПЕчНОгО ВОДОПОСтАчАННЯ

Василенко С.Л.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», Харків, Україна 

Теоретично і експериментально обґрунтовано дуальний характер принципів повноти 
та синергізму для екологічної безпеки водопостачання міст в його цілісному прояву: 
від природного джерела до споживача. Здоров'я людини залежить від сумарної дії всієї 
сукупності вміщають компонентів питної води.

inTERDEPEnDAnCE OF PRinCiPLES OF FULLnESS AnD SYnERgiSM
 FOR EnviROnMEnTALLY SAFE WATER SUPPLY

S.L.Vasylenko
Kharkivvodokanal communal enterprise, Kharkiv city, Ukraine

Dualism of fullness and synergism principles has been theoretically and experimentally 
justified for environmental safety of municipal water supply, as an integral system: from 
natural source to consumer. Human health depends on joint action of all the components of 
potable water.

В работе [1] рассмотрены методологические принципы, которые формируют общую 
идеологию и приоритетные направления по обеспечению экологической безопасности 
систем водоснабжения городов (ЭБВ).

Принципы сгруппированы в три основных блока: стратегия развития, комплекс-
ность решения и ограничения или лимитирующие факторы (табл. 1).

Стратегия развития предусматривает улучшение стандартов на питьевую воду и 
технологий её производства, минимизацию объёмов потребления воды и энергоресур-

Таблица 1. Систематизация методологических принципов P обеспечения ЭБВ
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сов, рост многообразия видов водоснабжения и т.д. Комплексность решения проблемы 
ЭБВ осуществляется через обеспечение экологической безопасности питьевых источ-
ников и создание оптимальных структур водоснабжения. Ограничения формируют 
объективные предпосылки для принятия и распространения концепции приемлемого 
риска.

Каждое положение по-своему значимо. Но два из них (P4, P8) выделяются особо. – 
Своими интегрирующими смысловыми нагрузками. В пространственно-временном 
отображении. Можно также говорить о линейном и точечно-компонентном описании 
ЭБВ.

1) Принцип полноты. СОДЕРЖАНИЕ ЭБВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ ЦЕЛОСТНУЮ 
СИСТЕМУ – ОТ ПРИРОДНОГО ИСТОЧНИКА ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ И ДАЛЕЕ ЧЕРЕЗ СИ-
СТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ СНОВА ДО ВОДНОГО ОБЪЕКТА – НА ВСЕХ СТАДИЯХ ПРО-
ИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДы.

ЭБВ зависит от трех основных составляющих: состояния источников водоснабже-
ния, методов санитарной обработки воды, технического состояния и аварийности 
трубопроводов. Большинство фильтрационных станций Украины построено в 60-е 
годы. В то время водные объекты имели преимущественно второй класс качества, се-
годня же – третий или четвертый. Соли тяжелых металлов и радионуклиды практи-
чески транзитом проходят через фильтрующие загрузки. Вода в основном очищается 
от мутности, цветности и обрабатывается хлором для эпидемиологической безопас-
ности.

Еще один изъян связан с коммуникациями: более 35 % водопроводных сетей нахо-
дится в аварийном состоянии. После кондиционирования товарная вода в основном 
пригодна для питья. Но пока она пройдет по трубам, значительно утрачивает свое ка-
чество.

Система водоснабжения как сложный комплекс функционирует надежно и эффек-
тивно лишь при условии бесперебойной работы его отдельных элементов: от гидротех-
нических и очистных сооружений – до потребителей воды через разводящие трубопро-
воды.

2) Принцип водного синергизма. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛО-
ВЕКА ЗАВИСЯТ НЕ ОТ ОТДЕЛЬНыХ, ПУСТЬ ДАЖЕ ЛИМИТИРУЕМыХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕй КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОй ВОДы, НО ОТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДЕйСТВИЯ ВСЕй 
СОВОКУПНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ОДНОВРЕ-
МЕННО [2].

Напомним, что синергизм – это совместное или кооперативное действие, характе-
ризующееся тем, что оно превышает влияние, оказываемое суммарно каждым компо-
нентом в отдельности. Синергетика – теория самоорганизации сложных нелинейных 
неравновесных открытых систем [3, § 5]. Согласно синергетическим воззрениям ре-
зультат воздействия нескольких факторов на систему неравнозначен сумме результа-
тов, вызываемых теми же факторами, если они действуют объединено.

Сложение активных компонентов питьевой воды приносит не просто сумму их дей-
ствий, а совершенно новое качество: происходит взаимное дополнение и усиление со-
ставляющих. Даже в очень малых количествах.

Синергизм проявляется в положительном аспекте в процессах обеззараживания 
воды, когда «действие смеси превышает сумму их эффектов, … обусловливает взаимоу-
силение применяемых реагентов» [4, с. 300].

Особо вредные вещества, даже если содержание каждого из них не превышает 
ПДК, могут в совокупности сделать воду опасной для потребления человеком. Ин-
гредиенты способны усиливать взаимное действие и становиться причиной забо-
леваний. Их совместное действие на организм человека превратилось в реальную 
угрозу здоровью [5].
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Многие химические компоненты питьевой воды способны оказывать неблагоприят-
ное влияние на людей при длительном воздействии. Особенно загрязняющие агенты с 
токсичным кумулятивным действием и канцерогенные вещества. Подобно радиации 
отравляющее действие на живые организмы происходит постепенно и до определенно-
го уровня протекает незаметно. С течением времени процесс кумуляции обостряется и 
в итоге грозит неотвратимыми последствиями для человека.

Простым описанием такой связи служит уравнение Хабера: E = c∙t, где E – эффект, c – 
концентрация, t – время действия вещества.

При анализе качества воды пока сохраняется тенденция изучать показатели и срав-
нивать с нормативами индивидуально, хотя следствие они вызывают в комплексе друг 
с другом – за счет взаимовлияния компонентов.

После лабораторного анализа и численного определения лимитируемых показате-
лей качества, окончательный диагноз и синтез знаний о воде как способ её познания 
и атрибут системной методологии, так или иначе, остаются за организмом человека, 
влияя на качество его жизни и благополучие.

Синергия в санитарных правилах. Итак, принцип полноты характеризует 
преемственно-корреляционную связь цепочки событий по пути следования воды в во-
дном объекте и по трубопроводам централизованной системы водоснабжения.

Принцип водного синергизма больше соотносится с локально-точечным проявле-
нием через агрегирование-суммирование значений показателей качества воды. Ча-
стично он реализован в современных «Гигиенических требованиях к воде питьевой, 
предназначенной для потребления человеком» (ДержСанПіН 2.2.4-171-10), которые 
содержат любопытный пункт 3.6, доставшийся «по наследству» от ГОСТ 2874-82 
«Вода питьевая»:

Рис. 1. Точки контроля m=1–14 качества воды для централизованной системы
хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Харькова из реки Северский Донец
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– содержание в воде вредных веществ, не указанных в санитарных нормах, не долж-
но превышать их предельно допустимые концентрации (ПДК), определенные санитар-
ными нормами для поверхностных вод (СанПиН 4630-88);

– при наличии в воде нескольких веществ с одинаковым лимитирующим призна-
ком вредности, относящихся к I и II классам опасности, сумма отношения концентра-
ций каждого из веществ к соответствующему значению ПДК не должна превышать 
единицу.

Данное <синергетическое> правило обусловлено тем, что совокупность нескольких 
особо вредных веществ, даже если содержание каждого из них не превышает предель-
но допустимых концентраций, могут в совокупности сделать воду небезопасной. То есть 
вода, формально удовлетворяющая нормам по одиночным параметрам, в целом оказы-
вается мало пригодной для питья. Особенно при длительном её употреблении.

Вода, содержащая вещества, которые в отдельности не превышают установленные 
нормативы, может отрицательно влиять на здоровье. Такие ингредиенты способны 
усиливать действие друг друга и становиться причиной серьёзных заболеваний.

Упомянутый пункт санитарных правил примечателен тем, что на практике приме-
няется не всегда.

Перечень измеряемых показателей обычно исчерпывается переименованными 
наименованиями в «Гигиенических требованиях...». Суммирование в пределах оди-

накового лимитирующего признака вы-
полняется крайне редко, либо вообще не 
производится.

Принцип синергизма наглядно прояв-
ляется в проведенных экспериментах по 
ретроспективному расчёту аддитивного 
индекса загрязненности                  
в m=14 контрольных точках на водных 
объектах и в системе водоснабжения (рис. 
1–2).

Данные натурных наблюдений n=11 
химических веществ с одинаковым 
санитарно-токсикологическим лимити-
рующим признаком вредности II класса 
опасности взяты за 2004 г., но «сквозь при-
зму» современных более жёстких требова-
ний по качеству питьевой воды (табл. 2) 
согласно ДержСанПіН 2.2.4-171-10 (2010).

Величина индекса загрязнённости воды 
I, рассчитанная на основе ПДК для источ-
ников водоснабжения, во всех контроль-
ных точках m практически не изменяется 
и находится на уровне единицы.

То есть тяжелые металлы практически 
проходят транзитом по всей цепочке сле-
дования, хотя и в малых концентрациях, 
меньших ПДК.

После попадания воды из природного 
звена круговорота в хозяйственное звено 
происходит скачок индекса загрязнённо-

сти питьевой воды до I  3 за счёт более строгих значений ПДК в питьевой воде по срав-
нению с поверхностной водой.

Таблица 2
Перечень показателей для расчета индекса 

загрязненности воды I

Примечание: 1 – санитарные правила и 
нормы СанПиН 4630-88; 2 – ДержСанПіН 
2.2.4-171-10
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В частности, ПДК для сурьмы и мышьяка изменяются на порядок, для молибдена и 
свинца – в три раза.

Всё это снова и снова подтверждает необходимость применения принципа полноты 
в решении проблемы ЭБВ. И начинать необходимо с источников водоснабжения, каче-
ство воды в которых, в свою очередь, формируется по мере её движения в водном объ-
екте.

Вариабельность системы. Струк-
турно ЭБВ зависит от трех основных 
составляющих: состояния источников 
водоснабжения, методов санитарной 
обработки воды и технического состоя-
ния трубопроводов.

Большинство фильтрационных 
станций Украины построено в 60-х го-
дах, когда водные объекты имели преи-
мущественно второй класс качества, се-
годня же – третий или четвертый. Соли 
тяжелых металлов или радионуклиды 
практически не выводятся и проходят 
через фильтрующие загрузки.

Вода в основном очищается от мут-
ности, цветности и обрабатывается 

хлором для эпидемиологической безопасности.
Еще один изъян связан с коммуникациями: более 35 % водопроводных сетей, по 

сути, находится в аварийном состоянии.
После кондиционирования товарная вода в основном пригодна для питья, но пока 

она пройдет по трубам, значительно утрачивает свое качество. Система водоснабже-
ния как сложный комплекс может функционировать надежно и эффективно лишь при 
условии бесперебойной работы его отдельных элементов: от гидротехнических и очист-
ных сооружений – до потребителей воды через разводящие трубопроводы.

Децентрализованное водоснабжение позволяет достаточно быстро перестроиться 
на новый источник или модернизировать оборудование для очистки и розлива воды.

Централизованные системы в этом плане более консервативны.
Поэтому эффект синергизма, проявляющийся в интегральных показателях качества 

питьевой воды, должен в них отслеживаться и учитываться особо.
Однако не следует сильно переоценивать собственные возможности. Так или иначе, 

но после лабораторного анализа и численного определения лимитируемых показате-
лей качества, окончательный диагноз состояния воды остается за организмом челове-
ка. Об этом необходимо помнить всегда не только производителям воды, но и потреби-
телям.

Совместными усилиями и многократной синергией они способны повысить эффек-
тивность своих действий в части обеспечения экологической безопасности источни-
ков питьевого водоснабжения, повысив тем самым качество воды и качество жизни 
человека.

Системно-методологическая реабилитация. Демпфирование негативных воздей-
ствий непосредственно в системе водоснабжения обеспечивается соблюдением прин-
ципа соответствия (P5). Согласно этому положению ЭБВ обеспечивается такой кон-
струкцией системы, которая минимизирует техногенный риск, соответствует внешней 
среде, квалифицируется как простейшая для выполнения возложенных функций с уче-
том адекватного реагирования на изменения внешних факторов и оптимальна по за-
тратам материалов и энергии.

Рис. 2. Изменение индекса загрязненности 
воды для n=11 химических веществ по мере её 
продвижения по водным объектам и системе 

водоснабжения
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Это согласуется с основными положениями биологической эволюции: принципами 
соответствия, максимальной простоты, оптимальности, адекватности изменений, а 
также законом Б. Коммонера (1970 г.): «Природа знает лучше».

Так или иначе, но совершенствование экологической безопасности на региональном 
и национальном уровне целесообразнее и дешевле, чем временное устранение послед-
ствий реализованной экологической опасности с тратой материально-трудовых ресур-
сов на безопасность водоснабжения (принцип профилактики P6).

Как следствие, насколько природные воды предохранены от антропогенного влия-
ния, настолько человек и его здоровье защищены от негативного воздействия воды, 
используемой для питья.

Остаётся самая «малость»: воплотить задуманное в жизнь...
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мІКРОФІЛЬтРАцІЙНЕ ОчИЩЕННЯ ПРОмИВНИх ВОД, 
ЩО мІСтЯтЬ ІОНИ Fe3+

Т.Ю. Дульнева
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, Київ, Україна  

В.І. Редькович 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут», Київ, Україна 

Розроблено екологічно безпечний високоефективний процес очищення промивної води 
від іонів Fe3+ методом мікрофільтрації з використанням вітчизняної титанової мем-
брани. Показано, що при робочому тиску 0,05 – 0,5 МПа, концентрації іонів Fe3+ у 
вихідному розчині 4,0 – 56,0 мг/дм3 і рН 2,85 – 6,2 коефіцієнт затримки іонів Fe3+ ста-
новив 99,0 – 99,9%, а питома продуктивність мембрани – 0,03 – 0,17 м3/(м2∙год). 

мИКРОФИЛЬтРАцИОННАЯ ОчИСтКА ПРОмЫВНЫх ВОД, 
СОДЕРЖАЩИх ИОНЫ Fe3+

Т.Ю. Дульнева
Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины, 

Киев, Украина 
В.И. Редькович 

Национальный технический университет Украины 
«Киевский политехнический институт», Киев, Украина 

Разработан экологически безопасный высокоэффективный процесс очистки промыв-
ной воды от ионов Fe3+ методом микрофильтрации с использованием отечественной 
титановой мембраны. Показано, что при рабочем давлении 0,05 – 0,5 МПа, концен-
трации ионов Fe3+  в исходном растворе 4,0 – 56,0 мг/дм3 и рН 2,85 – 6,2 коэффициент 
задержания ионов Fe3+ составлял 99,0 – 99,9%, а удельная производительность мем-
браны – 0,03 – 0,17 м3/(м2∙ч). 

MiCROFiLTRATiOn CLEAning OF WASH WATER 
COnTAining iOnS Fe3+

T.Yu. Dulneva
A.V. dumansky Institute of colloidal chemistry and Water chemistry, national Academy of 

Sciences Ukraine, Kiev, Ukraine 
V.I. Redkovich

national technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv, Ukraine 

The safe high-efficiency process of wash water treatment is worked out ecologically from the 
ions of Fe3+ by the method of microfiltration with the use of home titanic membrane. It is shown 
that at working pressure 0,05 – 0,5 МПа, concentrations of ions of Fe3+ in initial solution 4,0 – 
56,0 mg/dm3 and рН 2,85 – 6,2 the coefficient of detention of ions of Fe3+ made 99,0 – 99,9% 
and the specific productivity of membrane – 0,03 – 0,17 m3/(m2∙h).

Досвід експлуатації більшості станцій знезалізнювання підземних вод показує, що 
залишкова концентрація заліза в промивних водах після 4-х год відстоювання стано-
вить 20–40 мг/дм3. Для очищення промивних вод в основному використовують метод 
коагулювання [1]. Повернення такої води для подальшого очищення разом з підземними 



ЕТЕВК-2013

130

водами ускладнює цей процес. Тому розробка нових, ефективніших методів очищення 
таких промивних вод є вкрай важливою й актуальною.

На сьогодні в технології водоочищення методом перехресної мікрофільтрації широ-
ко використовують трубчасті неорганічні мембрани з оксидної кераміки, титану тощо. 
Результати попередніх досліджень, які проведені в ІКХХВ НАН України, засвідчують 
перспективність використання метода мікрофільтрації для очищення природних і 
стічних вод за допомогою металевих мембран. Такі мембрани є стійкими до механічного, 
біологічного та термічного впливу, а також легко регенеруються, зокрема, зворотним 
потоком фільтрату. 

Мета даної роботи полягає в дослідженні процесу очищення промивних вод, що 
містять іони fe3+, методом мікрофільтрації з використанням вітчизняної титанової 
мембрани. 

За експериментальними даними були визначені розділові характеристики титанової 
мембрани: коефіцієнт затримки R (%) іонів і питома продуктивність Jv (м3/(м2∙год) мем-
брани [2]. 

Ступінь очищення досліджуваних розчинів оцінювали за коефіцієнтом затримки r:

r = (1 – c///с/) ∙100 %                                                                 (1)

де с/  – концентрація іонів у вихідному розчині, г/дм3; 
c// – концентрація іонів в очищеному розчині, г/дм3;
Питому продуктивність Jv мембрани визначали за формулою:

Jv = q/S t                                                                            (2)

де q – об’єм фільтрату, що пройшов крізь мембрану, дм3; 
S – площа мембрани, м2; 

t – тривалість процесу, год.
Очищенню піддавали модельні розчини солі fecl3∙6h2O, що містили 4,0 – 56,0 

мг/дм3 іонів fe3+. Вибір вихідної концентрації іонів fe3+ обумовлений складом, який 

Рис. 1. Схема лабораторної баромембранної установки на основі титанової мембрани
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близький до вмісту цих іонів у промивних водах станцій знезалізнювання підземних 
вод.

Очищення модельних розчинів здійснювали на дослідній баромембранній установці 
(рис. 1), що працювала в проточно-рециркуляційному режимі і складалася з ємності 
для вихідного розчину, насоса, манометра, регулювальних вентилів, водопровідних 
полімерних трубок, комірки з органічного скла, в якій розміщений фільтруючий еле-
мент – трубка із спеченого пористого титану із середнім діаметром пор 15–25 мкм. Ро-
боча зовнішня поверхня трубки становила 0,656 дм2, довжина – 190 мм, зовнішній і 
внутрішній діаметри відповідно – 12 і 8 мм. 

Установка працювала при робочому тиску 0,05 – 0,5 МПа протягом 2,5 год до досяг-
нення стаціонарної питомої продуктивності мембрани. 

Аналіз на вміст іонів fe3+ у вихідній воді та фільтраті проводили згідно з  
методикою [3]. 

Результати очищення модельних розчинів наведені в табл.1.
Як видно із табл. 1, при тиску 0,05 МПа зі збільшенням величини рН вихідного 

розчину підвищувалося значення r іонів fe3+ до 99,9 % при зменшенні значен-
ня Jv мембрани до 0,03 м3/(м2∙год). Це можна пояснити збільшенням концентрації 
гідроксосполук fe3+ [4], які мембрана затримувала краще, ніж самі іони, в результаті 
чого на поверхні керамічної трубки формувалася динамічна мембрана із цих ча-
сток, відповідно підвищуючи та знижуючи значення r і Jv. Така мембрана має мень-
ший середній діаметр пор, ніж сама титанова трубка. При значеннях рН більше 4,1 
відбувалося майже повне осадження часток fe(ОН)3 в розчині, які практично повністю 
затримувалися мембраною. Збільшення тиску до 0,5 МПа майже не впливає значення 
R і Jv. При збільшенні концентрації іонів fe3+ у розчині від 4,0 до 56,0 мг/дм3 змен-
шувалося значення r іонів fe3+ від 99,9 до 99,0 %, що пов’язано зі зменшенням рН 
вихідного розчину від 6,6 до 3,5. 

Як видно із результатів, наведені концентрації іонів fe3+ у фільтраті (0,01–1,75 мг/
дм3) відповідають нормі гранично-допустимої концентрації (ГДК) іонів fe3+ (2,0 мг/
дм3) у стічних водах підприємств, що надходять на скидання в систему каналізації м. 
Києва [5]. 

У результаті дослідження фізико-хімічних закономірностей процесу очищення про-
мивних вод станцій знезалізнювання підземних вод визначені його основні робочі па-
раметри, що забезпечують очищення води від іонів fe3+ до норм ГДК: робочий тиск 0,05 
– 0,5 МПа, концентрація іонів fe3+ у вихідному розчині 4,0 – 56,0 мг/дм3, рН розчину 
– 2,85 – 6,2. При цьому досягнуті такі результати: коефіцієнт затримки іонів fe3+ стано-

Таблиця 1 . Очищення модельних розчинів від іонів Fe3+
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вив 99,0 – 99,9%, питома продуктивність мембрани – 0,03 – 0,17 м3/(м2∙год) залишкова 
концентрація цих іонів у фільтраті 0,01 – 1,75 мг/дм3. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про високу ефективність 
мікрофільтраційного очищення від іонів fe3+ промивної води станцій знезалізнювання 
підземних вод за допомогою титанової мембрани. 
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ЭНЕРгОНЕЗАВИСИмАЯ СИСтЕмА КОНтРОЛЯ ПАРАмЕтРОВ 
ВОДОПРОВОДНОЙ СЕтИ НА ОСНОВЕ мНОгОПАРАмЕтРИчЕСКИх 

ДАтчИКОВ РАСхОДА, ДАВЛЕНИЯ, ШУмА И тЕмПЕРАтУРЫ
Генералов Н.С., Ерофеев А.Л., Гаврилов Д.В.

МГУП «Мосводоканал», Москва, Россия

В статье представлено описание пилотного образца энергонезависимой системы дис-
танционного мониторинга гидравлических параметров водопроводной сети на основе 
многопараметрических датчиков. Рассмотрены составные части системы, описаны 
принципы измерения, дальнейшей передачи и обработки данных. Проведены эксплуа-
тационные испытания и проанализированы результаты моделирования нештатных 
ситуаций на трубопроводах.

ЕНЕРгОНЕЗАЛЕЖНА СИСтЕмА КОНтРОЛЮ ПАРАмЕтРІВ
ВОДОПРОВІДНОї мЕРЕЖІ НА ОСНОВІ БАгАтОПАРАмЕтРИчНИх 

ДАтчИКІВ ВИтРАт, тИСКУ, ШУмУ І тЕмПЕРАтУРИ
Генералів Н.С., Єрофєєв А.Л., Гаврилов Д.В.

 МДУП «Мосводоканал», Москва, Росія

У статті представлено опис пілотного зразка енергонезалежною системи 
дистанційного ного моніторингу гідравлічних параметрів водопровідної мережі на 
основі многопараметрических датчиків. Розглянуто складові частини системи, 
описані принципи вимірювання, подальшої передачі та обробки даних. Проведено 
експлуатаційні випробування і проанализировать результати моделювання не-
штатних ситуацій на трубопроводах.

nOn-vOLATiLE COnTROL SYSTEM SETTingS WATER SUPPLY BASED 
SEnSORS MULTiPARAMETER FLOW, PRESSURE,  

nOiSE AnD TEMPERATURE
Generals N.S., Erofeev A., Gavrilov D. 

MgUP «Waterworks», Moscow, russia

The article describes a pilot sample of non-volatile remote monitoring of hydraulic parameters 
of the water supply network based on mnogoparamet-parameter sensors. Considered part of 
the system describes the principles of measurement, further transmission and processing of 
data. Conducted performance tests and analyze the results of the simulation of emergency 
situations on the pipelines.

Обеспечение населения питьевой водой высокого качества и рациональное исполь-
зование водных ресурсов является одним из важнейших приоритетов в технической 
политике МГУП «Мосводоканал». Решение этой задачи во многом связано с умень-
шением объемов потерь питьевой воды. Своевременная реновация трубопроводов, 
применение надежной запорно-регулирующей арматуры, регулярное проведение 
планово-предупредительных ремонтов, снижение избыточных напоров у потребите-
лей позволяют снизить объемы водопотребления в жилищном фонде.

В то же время, образование в стенках трубопроводов сквозных повреждений, вы-
званных коррозией или механическими воздействиями, приводит к значительным 
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потерям воды. Через эти дефекты внутрь трубы могут проникать загрязненные грун-
товые воды, что недопустимо для системы питьевого водоснабжения. Даже незначи-
тельные повреждения трубопроводов, не выявленные в течение длительного периода 
времени, могут привести к серьезным отказам водопроводной сети и нанесению ущер-
ба городской инфраструктуре. В связи с этим, поиск решения проблемы потерь воды 
вследствие скрытых утечек, оперативное оповещение о повреждении участка водопро-
водной сети является в настоящее время одной из первоочередных задач.

Методы поиска утечек сегодня самые разнообразные, но какой бы из них не приме-
нялся, главное состоит в том, чтобы место повреждения трубопровода было обнаруже-
но как можно раньше и точнее.

Каждый из существующих методов контроля и диагностики аварийных участков 
трубопроводов эффективен в одних условиях и менее эффективен в других.

Вместе с тем существует необходимость в выборе универсального метода обнаруже-
ния и точного определения местоположения поврежденного участка трубопровода с 
учетом особенностей функционирования водопроводной сети в условиях мегаполиса, 
и метода, который позволял бы наблюдать, контролировать и анализировать работу 
водопроводной сети при непрерывном изменении ее параметров.

Разработка системы началась с подробного изучения достоинств и недостатков су-
ществующих инструментальных методов контроля гидравлических параметров пото-
ка воды в трубопроводе. Определялись преимущества, которые дают или могут дать 
измерения значений нескольких параметров одновременно. Оптимизировалось ко-
личество датчиков, устанавливаемых на трубопроводе в одной точке измерений. Из-
учалась возможность реализации полной энергонезависимости системы. Выбирался 
оптимальный участок водопроводной сети для выполнения апробации разрабатыва-
емой системы. Активная работа велась одновременно по всем выше перечисленным 
направлениям с привлечением специалистов различных управлений и подразделений 
предприятия. В результате выполненной предварительной работы были изучены пред-
лагаемые на отечественном и зарубежном рынках наиболее современные технологии и 
образцы оборудования для поиска и определения местоположения утечек.

Рассмотренные системы на основе приборов одного вида, к которым относятся: 
датчики давления, датчики расхода, различного типа измерители шума, как прави-
ло, дают лишь приблизительную, часто ошибочную информацию о том, что на участ-
ке трубопровода возможна утечка или несанкционированная врезка. Поиск утечки в 
этом случае, как правило, инициировался не конкретными данными по измерениям 
изменяющихся параметров потока воды в трубопроводе, а проявлением вторичных 
факторов, сопровождающим утечку. К таким факторам, в большинстве случаев, от-
носятся: падение давления на участке трубопровода, увеличение расхода, появление 
сочащейся из почвы воды и так далее. Обычно, после обнаружения, каких либо вто-
ричных признаков на «подозрительный» участок трубопроводной сети выезжала ава-
рийная бригада или специалисты центра технической диагностики, которые при по-
мощи дополнительных, мобильных приборов диагностировали возникшую проблему и 
определяли причину, ее повлекшую.

В случае, когда речь идет об измерении соответствующими датчиками таких па-
раметров, как давление, расход или шум, большое значение имеет чувствительность 
датчиков, так как от этой характеристики напрямую зависит размер определяемого 
повреждения на трубопроводе. Чем выше чувствительность датчиков, тем меньший 
по размеру свищ, вызывающий утечку, можно зафиксировать. К тому времени, когда 
утечка обнаруживает себя внешними факторами, с момента ее возникновения, как 
правило, проходит значительное количество времени. За этот период теряется боль-
шое количество питьевой воды, прошедшей многие этапы водоподготовки и транспор-
тировку – процессы, на которые затрачивается большое количество материальных и 
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трудовых ресурсов, химических ре-
агентов и электрической энергии.

Таким образом, с учетом выше 
сказанного, на момент разработки 
системы мониторинга параметров 
водопроводной сети, остро стояла 
задача получения сведений о ги-
дравлических характеристиках по-
тока в трубопроводе в режиме ре-
ального времени.

В настоящее время, из всего 
многообразия приборов, измеряю-
щих в режиме реального времени 
гидравлические параметры водо-
проводной сети, зачастую, исполь-
зуются только датчики давления в 
диктующих и контрольных точках, 
количество которых не значитель-
но в масштабах водопроводной сети 
мегаполиса. Назначение этих дат-
чиков не связано с решением про-
блемы обнаружения утечек и они не 
могли быть задействованы в разра-
батываемой системе.

Опыт работы специалистов на-
шего предприятия, а также различ-
ных отечественных и зарубежных 
компаний в вопросе контроля пара-
метров водопроводной сети именно 
с целью обнаружения утечек, под-
тверждал предположение о том, что 

наибольшей информативностью при решении проблемы диагностирования утечек 
будут обладать системы, которые используют для анализа показания нескольких сен-
соров, объединенных в один многокомпонентный датчик. Оптимально подходили для 
этой цели сенсоры для измерения давления, расхода, шума, температуры.

Такие многокомпонентные датчики, установленные в ключевых точках сети, созда-
ют свои собственные виртуальные зоны контроля, размеры и формы которых опреде-
ляются чувствительностью расположенных в них сенсоров, конфигурацией водопро-
водной сети, а так же местами взаимного расположения датчиков.

Поскольку температура воды в трубопроводах в масштабах участка сети практи-
чески всегда постоянна и ее изменения не связаны с наличием утечек или сложными 
термодинамическими процессами, происходящими в трубопроводе, то и нет необхо-
димости комплектовать все устанавливаемые датчики температурным сенсором. До-
статочно оснащать один из группы многокомпонентных датчиков, расположенных на 
сети, охватывающей несколько улиц микрорайона.

Таким образом, к разрабатываемой системе обнаружения утечек предъявлялись самые 
высокие требования. К наиболее существенным из этих требований, можно отнести:

1. Способность энергонезависимого, автономного функционирования контроли-
рующих датчиков системы, расположенных на трубопроводе в местах установки.

2. Возможность дистанционного управления из центрального диспетчерского пун-
кта периодами выполнения измерений и накоплением данных.

Рис. 1. Многопараметрический датчик,  
измеряющий давление, расход и шум.
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3. Возможность дистанционного управления из центрального диспетчерского пун-
кта передачей накопленных датчиками данных.

4. Разработка программного обеспечения системы, обеспечивающего выполнение 
п.1 –

5. п.3 и анализ состояния параметров водопроводной сети с выдачей в автомати-
ческом режиме сообщений о возможных утечках.

6. Разработка методики, позволяющей на основе анализа конфигурации и характе-
ристик водопроводной сети выбрать минимальное количество ключевых точек, позво-
ляющих за счет установки в них многопараметрических датчиков, создать значитель-
ные виртуальные зоны контроля за возникновением утечек и несанкционированных 
врезок.

В соответствии с вышеназванными требованиями, была разработана конструкция 
и подобраны наиболее эффективные сенсоры многокомпонентного датчика. Много-
параметрические датчики, разработанные для использования в составе системы, спо-
собны измерять расход воды в двух направлениях, давление, шум и температуру. Сам 
датчик (рисунок 1) представляет собой единый комбинированный прибор, сочетаю-
щий в одном корпусе индуктивный сенсор расхода, пьезоэлектрический микрофон для 
измерения уровня шума и пьезокерамический сенсор давления. Данные, получаемые 
от этих 3-х сенсоров, являются основополагающими для понимания и анализа про-
цессов, происходящих в водопроводной сети. Кроме вышеперечисленных сенсоров, в 
корпус датчика встроен регистратор данных и микропроцессор. Основной функцией 
регистратора данных является накопление информации, поступающей от сенсоров. 
Микропроцессор преобразует аналоговые сигналы, поступающие от сенсоров, в циф-
ровые, а так же обеспечивает сохранение результатов измерений, проводимых много-
компонентным датчиком, в регистраторе данных. Корпус датчика изготовлен из не-
ржавеющей стали и имеет степень пылевлагозащиты IР68.

Четыре сенсора, входящие в состав многопараметрического датчика, имеют приве-
денные ниже характеристики и параметры.

Магнитно-индукционный сенсор расхода способен измерять скорость потока воды 
до 10 м/с. Он обладает высокой чувствительностью, так как разработан для измере-
ния, в том числе, низких скоростей потока: начиная от 0,01 м/с с разрешением 0,001 
м/с, что позволяет выявить даже небольшое изменение расхода.

Интегральный пьезокерамический сенсор давления имеет диапазон измерения  
от 0 до 20 бар. Температурный сенсор имеет пределы измерений 0.. ,+80°С.

Сенсор шума представляет собой высокочувствительный микрофон. Измеряемый 
им уровень шума лежит в пределах от 5 до 3500 Гц. Главной особенностью сенсора 
шума является его положение, при котором он защищен от шума окружающей среды 
и находится непосредственно в потоке жидкости. Это позволяет регистрировать шум 
утечки не только через материал трубы, но и через поток воды. Запись шумовой харак-
теристики потока дает ценные данные для определения мест утечек и несанкциониро-
ванных врезок.

Установка датчиков на действующем сетевом трубопроводе питьевой воды происхо-
дит с использованием, наиболее современной на сегодняшний день, технологии врез-
ки под давлением. Датчики монтируются на трубопроводе в водопроводной камере на 
хомуте устройства врезки под давлением (рис. 2) или с помощью специального модуля, 
разработанного для бесколодезной установки. Многопараметрический датчик позици-
онируется таким образом, чтобы измерительная головка, с находящимися в ней сен-
сорами, была специальным образом ориентирована относительно оси трубопровода и 
находилась в потоке воды на глубине, равной 11% внутреннего диаметра трубы (грани-
ца ламинарного и турбулентного потоков), где и производится замер выше названных 
параметров.
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Правильно установленный и сориентированный многокомпонентный датчик позво-
ляет, расположенному в нем сенсору расхода, не только измерять количество воды, дви-
жущейся по трубопроводу, но отслеживать изменение направления ее движения. Раз-
работанное программное обеспечение, устанавливаемое на центральном компьютере 
(рис. 3), позволяет выполнить опрос и получение информации от многопараметриче-
ских датчиков, ее графическое отображение и цифровой анализ. В результате функци-
онирования системы обеспечивается постоянный мониторинг основных параметров 
гидравлических процессов, происходящих в подконтрольной зоне водопроводной сети. 
В результате этого мониторинга анализируются изменения гидравлических параме-

тров потока воды в каждой виртуальной 
зоне контролируемого сектора водопрово-
дной сети, что дает возможность сделать 
заключение о нарушении ее целостности. 
Таким образом, появляется возможность 
немедленно реагировать на причины, вы-
звавшие эти изменения, основываясь на 
фактических измерениях, а не на ориен-
тировочных оценках.

Измеренные сенсорами значения ги-
дравлических параметров потока воды 
в сетевом трубопроводе преобразуются 
микропроцессором многокомпонентного 
датчика в цифровые значения, которые 
сохраняются в регистраторе данных и, 
впоследствии, передаются по каналам сети 
gSM в центральный компьютер. Передача 
данных осуществляется автоматически по 
заранее настроенному расписанию. Дан-

ные, поступившие в компьютер, обрабатываются, и дежурный оператор в центральном 
диспетчерском пункте видит на экране монитора участок контролируемой водопрово-

Рис. 2. Хомут для крепления и установленный на трубопроводе датчик

Рис. 3. Персональный компьютер с установ-
ленным программным обеспечением
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дной сети и изменение его параметров, если они произошли. По этим данным дела-
ется заключение о местоположении участка трубопровода, где произошла утечка или 
осуществлена несанкционированная врезка. Основой для этого заключения является 
результат комплексного анализа изменений текущего и предыдущих величин гидрав-
лических параметров, измеряемых сенсорами, в течение одного и того же промежут-
ка времени в течение суток. Если в результате анализа измеряемых параметров выяв-

лен их выход за допустимые границы ранее принятых установок, на экране монитора 
оператора компьютера, расположенного в центральном диспетчерском пункте, соот-
ветствующий участок водопроводной сети отображается с красной подсветкой. Таким 
образом, вследствие оптимального размещения датчиков на водопроводной сети и со-
ответствующей настройке программно-аналитического комплекса, появилась возмож-
ность быстро выявлять места возникающих утечек и несанкционированных врезок. 

Пилотный проект разработанной энергонезависимой системы мониторинга водо-
проводной сети включает в себя 4 многопараметрических датчика, установленных на 
участке водопроводной сети в районе Строгино города Москвы. Выбор эксперимен-
тального участка водопроводной сети происходил согласно разработанным рекомен-
дациям. Схематический вид участка сети, отображаемый интерфейсом программного 
обеспечения, с указанием мест расположения датчиков на ней, представлен на рис. 4.

Для визуального отображения данных получаемых от сенсоров, каждый датчик по-
зиционирован на участке сети и маркирован символами расхода, давления, шума, тем-
пературы и уровня зарядки аккумуляторов питания. В случае нештатной ситуации, 
эти символы меняют цвет с зеленого на красный.

По одной из применяемых программным обеспечением методик, система ежедневно 
измеряет, в течение времени наименьшего водоразбора (например, с 3:00 до 4:00 утра), 
когда влияние побочного техногенного шума и расход воды минимальны, три параме-
тра потока воды в трубопроводе: расход, давление и уровень шума. Полученные дан-
ные сохраняются, а в дальнейшем направляются через gSM/gPrS-модем в централь-
ный компьютер. Каждое отклонение при сравнении фактического и первоначального 
измерений, автоматически регистрируется и отображается на экране компьютера.

При помощи разработанного программного обеспечения, диспетчер может отобра-
зить в виде, удобном для просмотра и анализа, данные по выполненным измерениям, 
полученные от многопараметрических датчиков, как самые последние, переданные в 
режиме реального времени, так и архивные, затребовав их из накопленной базы дан-
ных. Программное обеспечение позволяет получать информацию о режимах работы 
многокомпонентных датчиков, корректировать установленные и назначать новые 

Рис. 4. Интерфейс программного обеспечения и диаграмма изменения параметров
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интервалы времени измерений. Программа в автоматиче-
ском режиме оповещает диспетчера в случае выхода хотя 
бы одного из контролируемых параметров за границы ранее 
определенных установок. Для обеспечения надежного функ-
ционирования системы, разработана и используется схема, 
при которой оборудование, находящееся в водопроводной 
камере обеспечивается электропитанием от аккумулятора, 
подзаряжаемого от панели солнечной батареи (рис. 5).

Для полной подзарядки аккумулятора необходимо всего 3 
часа солнечного света в день.  Аккумулятор, подзаряжаемый 
от панели солнечной батареи, обеспечивает возможность 
ежедневного выполнения до 1 часа измерений с любой дис-
кретностью и 24-часовую работу gSM/gPrS-модема в ре-
жиме ожидания и передачи данных.

После монтажа всех элементов оборудования и введения 
в программу данных о местоположении датчиков, направ-
лении потоков воды в трубопроводах и других необходимых 
данных, была осуществлена связь с датчиками и получены 
данные о параметрах потока воды. В настройку программ-
ного обеспечения системы введены данные о периодично-
сти и длительности необходимых измерений параметров 

потока, регистрируемых многокомпонентными датчиками, а так же частота передачи 
данных в компьютер, расположенный в центральном диспетчерском управлении.

Одним из способов проверки работоспособности системы стал способ, основанный 
на имитации утечки в водопроводной сети при помощи открытия пожарного гидран-
та. Используя эту методику, производился поочередный слив воды через пожарные ги-
дранты, установленные в водопроводных камерах, расположенных в непосредственной 
близости от камер, в которых были смонтированы многопараметрические датчики. 
При проведении эксперимента, устанавливался максимально возможный расход воды 
посредством полного открытия вентилей и штурвала на стендере. Продолжительность 
слива воды из каждого, поочередно подключаемого гидранта, составляла около 10 ми-
нут. Показания измерений расхода, давления и шума одновременно фиксировались 

многопараметрическим 
датчиком (на приведенных 
ниже графиках обозначе-
ны малиновым цветом) и 
контрольными приборами 
центра технической диа-
гностики (ЦТД) МГУП «Мос-
водоканал» (на приведенных 
ниже графиках обозначены 
синим цветом), установлен-
ными в одной водопрово-
дной камере.

В соответствии с утверж-
денной программой и мето-
дикой испытаний, в камере 
№хх88, где установлен мно-
гопараметрический датчик, 
специалистами ЦТД МГУП 
«Мосводоканал» были раз-

Рис. 5. Панель солнечной 
батареи, установленная 

на опоре уличного 
освещения

Рис. 6. Схема експериментального участка  
водопроводной сети
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Рис. 7. График изменения расхода

Рис. 8. График изменения давления

Рис. 9. График изменения шума
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мещены приборы измерения соответствующих гидравлических характеристик (рас-
ход, давление, шум). Схема экспериментального участка водопроводной сети в районе 
Строгино г. Москвы с указанием местоположения камеры №хх88 изображена рис. 6.

С целью имитации утечки из водопроводной сети производился поочередный слив 
воды через пожарные гидранты, расположенные в близлежащих камерах: хх89, хх86, 
хх12, хх13, и хх15. Расход был установлен максимально возможным посредством пол-
ного открытия вентилей и штурвала на стендере. Продолжительность слива воды из 
каждого, поочередно подключаемого гидранта, составляла около 10 минут. Показания 
измерений расхода, давления и шума одновременно фиксировались многопараметри-
ческим датчиком (на приведенных ниже графиках обозначены малиновым цветом) и 
контрольными приборами ЦТД МГУП «Мосводоканал» (на приведенных ниже графиках 
обозначены синим цветом), установленными в одной водопроводной камере. Следует 
также отметить, что эксперимент проводился в ночное время для того, что бы миними-
зировать влияние техногенных шумов, вибраций и других факторов, которые в дневное 
время могли бы повлиять на достоверность получаемых результатов. Ниже приведены 
наиболее характерные результаты сравнительного анализа многопараметрических 
датчиков и приборов ЦТД.

Имитация утечки посредством гидранта, установленного в камере хх89. Расстояние 
от камеры хх89, где был установлен стендер пожарного гидранта, до камеры хх88, где 
были установлены многокомпонентный датчик и приборы ЦТД МГУП «Мосводоканал», 
составляло 104,1м. Время проведения эксперимента: 00ч.18мин. – 00ч.28мин. В ходе 
выполнения эксперимента зафиксировано: сенсор расхода многопараметрического 
датчика зафиксировал уменьшение расхода воды с 85 куб.м./час до нуля с последую-
щим изменением направления движения потока на противоположное и возрастани-
ем расхода до 27 куб.м./час., что отражено рисунке 7. После окончания эксперимента, 
направление движения воды в трубопроводе и ее расход восстановились до прежних 
значений. Изменение расхода составило 112 куб.м./час. или 31,1 л/с, что соответству-
ет расходу через полностью открытый гидрант. Аналогичным образом изменялись и 
показания расходомера ЦТД МГУП «МОСВОДОКАНАЛ». Необходимо заметить, одну 
важную особенность, которая присутствовала при проведении эксперимента и на дру-
гих камерах. Она заключается в том, что сенсор расхода многопараметрического дат-
чика и датчик давления ЦТД МГУП «МОСВОДОКАНАЛ» одновременно зафиксировали 
остановку движения потока воды в трубопроводе в 00:21:30 и в 00:30:00 при смене на-
правления ее движения в трубопроводе, что косвенно свидетельствует о правильной 
калибровке нуля у обоих сенсоров расхода и достоверности показаний многопараме-
трического датчика.

- сенсор давления многопараметрического датчика, аналогично датчику давления 
ЦТД МГУП «МОСВОДОКАНАЛ», не реагировал на имитацию утечки, что отражено на 
графике изменения давления в гидросистеме, показанном на рисунке 8. Разница в по-
казаниях сенсора давления многопараметрического датчика и датчика давления ЦТД 
МГУП «МОСВОДОКАНАЛ» составила менее 4,5%.

- сенсоры шума многопараметрического датчика и датчика шума ЦТД МГУП «МОС-
ВОДОКАНАЛ» при открытии гидранта одновременно и на одинаковый период време-
ни, точно соответствующий времени излива воды из гидранта, зафиксировали увели-
чение интенсивности шума.

Общий характер кривых изменения соответствующих параметров, построенных на 
основании данных многопараметрических датчиков и датчиков ЦТД МГУП «МОСВО-
ДОКАНАЛ» идентичен, а отличия в показаниях укладываются в рамки погрешности 
проведенных измерений. Учитывая этот факт и в целях упрощения восприятия пред-
ставленной графической информации в дальнейшем на графиках будут показаны дан-
ные, полученные только многопараметрическими датчиками.
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Анализ диаграмм расхода, давления и шума, полученных от соответствующих сен-
соров многопараметрического датчика и приборов ЦТД МГУП «МОСВОДОКАНАЛ» при 
имитации утечек в камерах хх86, хх12, хх13, и хх15 показал практически полную иден-
тичность тем, которые приведены выше.

ВЫВОДЫ

На основании результатов выполненных экспериментальных работ по апробации 
системы контроля параметров водопроводной сети на основе многопараметрических 
датчиков расхода, давления, шума и температуры, зафиксированных многокомпо-
нентным датчиком во время имитации утечки воды из трубопровода, можно сделать 
следующие выводы:

1. Энергонезависимая система контроля параметров водопроводной сети с исполь-
зованием многокомпонентных датчиков, способна диагностировать и сигнализиро-
вать об утечках воды из трубопроводов и о других нештатных ситуациях.

2. Разница в показаниях сенсоров давления многокомпонентных датчиков и соот-
ветствующих измерительных приборов, использующихся в работе ЦТД МГУП «МОС-
ВОДОКАНАЛ» незначительна.

3. Наблюдается корреляция показаний расхода воды. Расхождение в показаниях 
объясняется конструктивными особенностями накладных расходомеров, используе-
мых ЦТД МГУП «МОСВОДОКАНАЛ». Точность замера скорости ими зависит от соблю-
дения расстояний установки датчиков на трубе: до фасонных частей и арматуры –  
5 диаметров, после – 10 диаметров, что в стесненных условиях водопроводной камеры 
не всегда достижимо.

4. Сенсор шума многокомпонентного датчика способен диагностировать имитируе-
мую гидрантом утечку.

5. Своевременное обнаружение утечек при помощи разработанной системы позво-
лит добиться оперативной локализации поврежденных участков сети и значительно-
го снижения непроизводительных потерь воды питьевого качества. Так, локализация 
крупных повреждений с использованием системы дистанционного закрытия участков 
позволит снизить негативные последствия, связанные с причинением ущерба окружа-
ющей среде, имуществу юридических, физических лиц и здоровью населения, сокра-
тить затраты предприятия на проведение восста   новительных работ.
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О НОВЫх ПОДхОДАх В ОБЛАСтИ КОНДИцИОНИРОВАНИЯ  
ПОДЗЕмНЫх ВОД СЛОЖНОгО ФИЗИКО-хИмИчЕСКОгО СОСтАВА

Квартенко А.Н.
НУВХП, г. Ровно Украина

Освещены новые подходы к очистке подземных железосодержащих вод с низким ще-
лочным резервом, подвергшихся антропогенному загрязнению. Рассмотрен опыт соз-
дания многопроцессных технологий в области комплексной очистки и кондициониро-
вания подземных вод. 

ПРО НОВІ ПІДхОДИ В гАЛУЗІ КОНДИцІОНУВАННЯ ПІДЗЕмНИх 
ВОД СКЛАДНОгО ФІЗИКО-хІмІчНОгО СКЛАДУ

Квартенко О.М.
НУВГП, м. Рівне Україна

Висвітлено нові підходи щодо очищення підземних залізомістких вод з низьким луж-
ним резервом, які зазнали антропогенного забруднення. Розглянуто досвід створен-
ня багатопроцесних технологій в галузі комплексної очистки та кондиціонування 
підземних вод.

nEW APPROACHES in THE AiR gROUnD WATER 
COMPLEX PHYSiCAL CHEMiSTRY

A.N. Kvartenko
nUVhP, rivne Ukraine 

Highlight new approaches to the treatment of underground water with low iron alkaline  
reserve, exposed to anthropogenic pollution. The experience of creating mnogoprotsesnyh 
technologies in integrated cleaning and conditioning of groundwater.

Наблюдения за качеством артезианских вод на действующих водозаборах позво-
ляют констатировать тенденцию к их ухудшению [1] в результате, как природных ги-
дрохимических изменений, так и техногенных нагрузок. Наиболее часто в роли таких 
загрязнений выступают соединения аммиака, нитритов, нитратов, железа, марганца, 
сероводорода, гуминовых комплексов, фульвокислот, органических соединений, фено-
лов. Каждая из рассматриваемых групп загрязнений характеризуется присутствием 
ряда комплексообразователей, катионов и анионов, которые в определенном сочетании 
образуют высокомолекулярные соединения, сложно поддающиеся очистке известны-
ми методами. Одним из элементов комплексообразования ионов железа с гуминовыми 
кислотами являются коллоидные соединения (рис.1), обладающие малым размером и 
большим поверхностным зарядом позволяющим им отталкиваются друг от друга, соз-
давая тем самым высокоустойчивые суспензии во взвешенном состоянии, весьма за-
трудняющие процесс водоочистки.

Кроме того, очищенная по стандартным схемам вода в большинстве случаев имеет 
агрессивные свойства, что приводит к ее повторному загрязнению, по уровню токсич-
ности превышающем исходную составляющую. 

Согласно классификации методов и технологий обработки железосодержащих вод 
[3] для очистки вод такого класса необходимо использовать реагентные методы. Одна-
ко данная классификация затрагивает воды со щелочностью не менее 1,35 мг экв/л, 
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редокс-потенциала не менее +100 мВ. Кроме того не учтены возможности присутствия 
в воде аммиака, нитритов, нитратов, фенолов и их комплексных соединений, что де-
лает предлагаемые схемы недостаточно надежными с точки зрения эффективности их 
использования в современных условиях.  

Так, например использование фильтров с модифицированной загрузкой при пер-
манганатной окисляемости (ПО) до 15 мг/л в современных условиях является пробле-
матичной сразу по двум направлениям. Во-первых модифицированные загрузки осно-
ванные на использовании такого окислителя как перманганат калия («черный песок», 
пиролюзит, Manganese greensand) не находят широкого применения как из-за стоимо-
сти данного реагента, так и отнесения его к ряду прекурсоров. Кроме того данные типы 
загрузок имеют ограничения по сероводороду до 0,5 мг/л, рН>6,8, ПО не более 6 мг/л. 

Во-вторых, современные каталитические загрузки (birm, МТМ) имеют также огра-
ничения по использованию в средах с повышенной перманганатной окисляемостью до 
3 мг/л, железа до 3 мг/л, рН>6,8 а так же по сероводороду – полное его отсутствие в 
исходной воде, что значительно сужает область их применения. Срок использования 
данных загрузок 2-3 года. 

Использование сильных окислителей, таких как перманганат калия – прекурсор, 
озон – дорого и сложно в эксплуатации, хлор – возможность образования хлороргани-
ческих соединений делает предлагаемые схемы [3] также недостаточно надежными и 
востребованными в современных условиях. Хотя такие их элементы как глубокая аэ-
рация, фильтрование, стабилизация остаются по-прежнему базовыми для процессов 
очистки подземных вод.

Рис. 1. Схема биогеохимического цикла железа в природных водах [2]
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Для кондиционирования таких вод нами предлагается использование комплекса 
био-физико-химических методов с реализацией синергетического эффекта, а также 
энерго- и ресурсосбережения, соблюдения мер по экологической безопасности окру-
жающей среды.

 На первой стадии – изменении фазово-дисперсного состояния и концентрирования, 
в зависимости от качества исходной воды, применяются: биореакторы со струйной ва-
куумной эжекцией (БСВЭ) [4]. В биореакторах одновременно осуществляется окисление 
закрепленной микрофлорой растворенных соединений железа, находящихся в форме 
железоорганических комплексов, перевод части из них в нерастворимый гидроксид 
железа и его задержание в толще неоднородной плавающей загрузки. Образованный 
гидроксид железа в дальнейшем выполняет функции коагулянта, способствующего 
снижению цветности и перманганатной окисляемости обрабатываемой воды. Эффект 
предочистки в самом биореакторе – фильтре достигает 50–60 % по железу общему и 
15–30 % – по марганцу [4]. 

При нахождении в воде одновременно с гуминовыми комплексами соединений ам-
миака, фенолов, сероводорода более 2 мг/л, рекомендуется использовать биореакторы 
с гидродинамическими кавитаторами. Под воздействием гидродинамической кави-
тации происходит изменение структуры воды с образованием свободных водородных 
связей. В результате кавитационного воздействия происходит разложения воды на Н• 
и •ОН, увеличение концентрации О2 а также образование свободных радикалов:

Таким образом, образуется ряд элементов повышающих реакционную активность 
системы по отношению к находящимся в ней органическим соединениям как природ-
ного, так и антропогенного происхождения [5].

В результате исследований режимов аэрации, диапазонов изменения величин рН, 
Еh и эффекта обезжелезивания в слоях контактной загрузки биореактора с диаметром 
гранул пенополистирола от 4 до 6 мм и толщиной слоя от 0,7 до 1,4 м при feобщ  7,6 
мг/л; Н2S ≤ 0,6–1 мг/л, СО2  80 мг/л, рН  7,1–7,2 и Еh > –120 мВ были определены 
оптимальные интервалы скоростей фильтрования воды через контактную загрузку 
БСВЭ, составляющие от 20 до 35 м/ч. При таких режимах работы биореактора про-
должительность его «зарядки», принятой по достижению эффекта обезжелезивания на 
нем до 30–40 %, не превышала 12–24 ч [4].

При щелочности воды менее 1,8–2,0 мг/екв л, для активации жизнедеятельности 
железобактерий предлагается в инжектируемую струю воздуха вводить 1 % раствор 
соды, расчетной концентрации, позволяющий повышать общую щелочность среды до 
границ активности железобактерий. 

На второй стадии для разделения фаз используются фильтры ФПЗ–1 с пенополи-
стирольной загрузкой. При наличии в воде коллоидных соединений используются реа-
генты – оксихлорид алюминия и неиногенные флокулянты, вводимые перед фильтром. 
Для интенсификации процессов коагуляции, обработку рекомендуется проводить под 
воздействием сил переменного магнитного поля (ПМП) напряженностью 30-40 мТл.

Для стабилизационной обработки очищенной воды в технологической схеме допол-
нительно используются разрешенные к применению в хозяйственно-питьевом водо-
снабжении осветленные растворы щелочных реагентов (сода, известь). 

Станции водоподготовки в таких случаях комплектуются блоками очистки раство-
ров реагентов, в зависимости от исходных параметров качества воды и автоматизиро-
ванными системами контроля величин рН растворов и их расходов. 
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 При исследовании осадка промывных вод станций кондиционирования подземных 
вод была установлена возможность извлечения из него ионов тяжелых металлов мето-
дом их адсорбции в переменном магнитном поле. 

Разработанные технологии, схемы и установки очистки и кондиционирования 
природных подземных вод различного физико-химического состава с предложен-
ными биореакторами – фильтрами позволяют не только получать воду надлежащего 
качества и предотвращать образование хлорорганических, канцерогенных соедине-
ний, но и снизить расход реагентов и энергоемкость процесса очистки по сравнению 
с традиционными технологическими схемами, более эффективно предотвращать 
вторичное загрязнение воды продуктами коррозии. Результаты промышленных ис-
следований внедрены как в РФ так и на 7 действующих подземных водозаборах в Ро-
венской и Волынских областях Украины и успешно эксплуатируются на протяжении 
8 лет [4].
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВКХ 
Никитенко Г.В., Панасенко А.А.

КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

В  работе  изложена  новая технология  и предложены принципиально новые средства 
комбинирования данных из разнообразных источников для анализа пространствен-
ных взаимоотношений между объектами, которые описываются этими данными.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ВКГ
Нікітенко Г.В.,  Панасенко О.О.

КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

У роботі викладена нова технологія та запропоновано принципово нові засоби 
комбінування даних з різноманітних джерел для аналізу просторових взаємовідносин 
між об'єктами, які описуються цими даними.

GEOINFORMATIONAL TECHNOLOGIES FOR WATER 
AND SEWAGE UTILITIES  

G.V. Nikitenko, A.A. Panasenko 
Kharkivvodokanal CE, Kharkiv, Ukraine

The work describes new technology of geoinformational systems and new means of combining 
of data obtained from various sources for analysis of spatial interrelations of the objects 
described with these data.

Вода играет важнейшую роль в жизни человека. Обеспечение современного города 
питьевой водой и очистка города от использованных и дождевых вод являются важ-
нейшими задачами современного общества. Для выполнения задач водоснабжения и 
водоотведения в городе проложены многие сотни километров сетей водоснабжения и 
водоотведения. Вода в город подается из источников воды, расположенных за десят-
ки и сотни километров от города. Для обеспечения необходимого режима подачи воды 
используются комплексы насосных станций, а для очистки использованной воды ис-
пользуются очистные сооружения.

Очевидно, что управлять таким сложным и территориально обширным производ-
ством невозможно без использования современных геоинформационных технологий. 
Геоинформационные системы (сокращенно ГИС) сочетают в себе электронную карто-
графию и разнообразные базы данных, позволяя сочетать картографический образ 
производственного объекта с набором параметров этого объекта.

Термин «географическая информационная система» был впервые предложен для 
того, чтобы назвать набор средств для создания, управления, анализа и отображения 
карт и данных, которые используются в разнообразных практических и научных на-
правлениях человеческой деятельности. Суть геоинформационной системы заключа-
ется в объединении картографического образа с другими видами информации.

Новая технология предложила принципиально новые средства комбинирования 
данных из разнообразных источников для анализа пространственных взаимоотноше-
ний между объектами, которые описываются этими данными.

Три основные задачи, решаемые с помощью геоинформационных систем:
• повышение производительности работ, связанных с использованием карт и гео-

графически привязанной информации;
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• улучшение управления с помощью географических данных;
• нахождение лучших стратегических путей в процессе принятия решений исполь-

зуя географические данные.
ГИС оперирует с двумя информационными потоками – цифровой картографической 

информацией и атрибутивной (негеографической) информацией, которая хранится в 
базах данных.

Для решения задач питьевого водоснабжения, выполнения пространственного ана-
лиза и запросов по разнообразным тематическим слоям, все картографические ма-
териалы формируются на единой топографической основе. Для карт уровня области 
топографической основой могут быть карты М 1:200000, для района города карты  
М 1:10000; М 1:2000; М 1:500.

Важнейшим этапом создания цифровых карт является оцифрование картографиче-
ской информации.

В КП «Харьковводоканал» в конце 90-х годов прошлого столетия разработана и про-
должает развиваться ГИС «Геосеть», которая успешно внедрена на предприятии и на 
ряде предприятий ВКХ Украины и России. Оригинальной разработкой в составе ГИС 
«Геосеть» является картографический  редактор, позволяющий создавать разномас-
штабные электронные карты с управляемыми многослойными инженерными ком-
муникационными сетями. Для этого была детально отработана технология ввода на 
электронную карту с привязкой к водопроводной и канализационной сети всех разно-
типовых объектов водоснабжения (ВС) и водоотведения (ВО).

Использование ГИС позволяет решать следующие задачи:
• оперативно получать актуальную информацию о местоположении и техническом 

состоянии инженерных сетей, расположенных на территории всего города;
• повысить качество принимаемых решений по текущему водоснабжению и водоот-

ведению благодаря оперативности и качеству получаемой от ГИС информации;
• повысить качество принимаемых решений по дальнейшему развитию систем во-

доснабжения и водоотведения.
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В настоящий момент на предприятии существует и успешно эксплуатируется гео-
информационная система «Геосеть». Система построена по сетевому принципу и позво-
ляет на каждом рабочем месте иметь последний обновленный вариант картографиче-
ской информации. В системе представлена схема водоснабжения города, начиная от 
водозаборов, до конечного потребителя. К объектам водоснабжения и водоотведения 
можно привязывать информацию любого формата, который может обрабатываться 
прикладными программами, установленными в операционной системе Windows, в 
частности, офисными программами, т.е., например, формы .doc, .xls и др. [1]. Система 
установлена более чем на 100 рабочих местах предприятия.

ГИС «Геосеть» на сегодня нашла свое применение в ряде практических прикладных 
задач:

1. Задача «Авария» позволяет обоснованно принимать достаточно широкий пере-
чень информационно-поисковых, аналитических и организационных решений, свя-
занных с локализацией аварийной зоны, анализом аварийного состояния, оценкой 
ситуации с водообеспечением и выдачей задания на ликвидацию повреждения (рис.1 
– фрагмент сети в задаче «Авария»). Ведение сопроводительных баз данных позволяет 
оперативно вести наряды аварийно-восстановительных работ, контролировать сроки 
ликвидации аварии, выявлять негативные тенденции с аварийностью и устанавли-
вать ограничения зон максимальной аварийности, которые требуют первоочередной 
санации или выведения из эксплуатации по санитарным показателям.

2. Задача ГИС-обеспечения лабораторно-производственного контроля качества 
питьевой воды на всех этапах ее кондиционирования и распределения. В ее составе 
реализован ряд функций контроля качества воды:

• формирование и постоянное ведение базы данных (БД) точек отбора проб воды, 
отображение на карте города, поиск точек отбора по адресу или по названию улицы;

• отображение на карте информации о наличии активного хлора в точках отбора 
проб и параметров качества воды;

• расчет оптимальных маршрутов пробоотбора;
• формирование аналитических справок и многое другое.
3.  Задача ГИС-обеспечения подготовки документации по выдаче технических усло-
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вий (ТУ) на подключение к водопроводным и канализационным сетям, адресный поиск, 
распечатка фрагментов сетей (рис.2 – фрагмент сети для геодезических и кадастровых 
работ). Все изменения из исполнительных съемок подключений регулярно вводятся в 
систему «Геосеть». Кроме выдачи ТУ, задача обеспечивает согласование предпроектной, 
проектной и исполнительной документации, рабочей и топогеодезической документа-
ции, подготовку документации в городские органы власти и другие организации.

4.  Задача ГИС-обеспечения  сбыта услуг ВС и ВО позволяет:
• поиск по адресу на карте объектов водопотребления и водоотведения, вводов, вы-

пусков  и водомерных узлов;
• при отключениях при проведении ППР и АВР получить список отключенных по-

требителей по адресам;
• выявить самовольные подключения;
• выявить несоответствия в фактической степени благоустройства потребителей 

относительно заявленной;
• отображение на карте района, улицы степени оплаты за потребленные услуги по 

отдельным домам, адресам и т.п.
5.  Задача ГИС-обеспечения насосных станций (ВНС, ПНС и КНС) картографиче-

ская информация представлена в виде схем гидрокоммуникаций и резервуаров чистой 
воды. Аналогично используется ГИС для эксплуатации, ремонта, инвентаризации ма-
гистральных водоводов систем транспортировки воды от поверхностных источников 
«Донец» и «Днепр». Эта же задача используется диспетчерскими службами ВС и ВО при 
оперативном управлении технологическими процессами.

6.  Задача ГИС-обеспечения энергоснабжения позволяет работать с документацией 
по трассам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям; газопроводам и 
узлам учета газа; теплотрассам, котельным и топочным, расположенным на площад-
ках объектов предприятия.

В ряде других служб и отделов предприятия «Геосеть» используется в качестве спра-
вочной системы по схемам водопроводных и канализационных сетей, для адресного 
поиска объектов, для планирования мест установки контрольных точек измерения 
давления на водосети и т.п.

В дальнейшем предполагается  развитие применений системы «Геосеть» для:
• транспортного обеспечения (маршрутизация, поиск машин и механизмов на кар-

те с использованием gPS-навигаторов и т.п.)
• планирования перекладки и санации водопроводных и канализационных сетей и 

др.
Эксплуатация системы «Геосеть» показала значительный эффект как мощное сред-

ство поддержки принятия решений крупнейшего водопроводно-канализационного хо-
зяйства г. Харькова.
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ЭФФЕКтИВНЫЙ СПОСОБ ОСВЕтЛЕНИЯ ВОДЫ
Эпоян С.М., Карагяур А.С., Штонда И.Ю.  
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г. Харьков, Украина

Намяк Д.Е.
Компания «hAWle gMbh», г. Ялта, Автономная республика Крым, Украина

Приведены результаты исследований совместного применения осветляющих центри-
фуг и установок мембранной ультрафильтрации для удаления из воды взвешенных и 
коллоидных частиц.  

ЭФФЕКтИВНЫЙ СПОСОБ ОСВЕтЛЕНИЯ ВОДЫ 
Епоян С.М., Карагяур А.С., Штонда І.Ю.  

Харківський національий університет будівництва та архітектури, 
м. Харків, Україна

Намяк Д.Є.
Компанія «hAWle gMbh», м. Ялта, Автономна республіка Крим, Україна

Приведені результати досліджень сумісного застосування освітлюючих центри-
фуг та установок мембранної ультрафільтрації для видалення з води завислих та 
колоїдних часток. 

EFFECTivE METHOD FOR WATER CLARiFiCATiOn 
Epoyan S., KaragyaurA., Stondsa I.  

Kharkiv national University of civil engineering and Architecture, 
Kharkov, Ukraine

Namiak D.
company «hAWle gMbh», Yalta, Ar crimea, Ukraine

The research results on the combined use of clarifying centrifuges and membrane ultrafiltration 
plants for the removal of suspended and colloidal particles are presented.

Для малых населенных пунктов Украины важной проблемой является обеспече-
ние населения качественной питьевой водой. Поэтому в условиях высокого уровня 
загрязнения поверхностных источников вследствие сброса в них недостаточно очи-
щенных сточных вод, несоответствия качества большинства подземных вод требо-
ваниям к питьевой воде в результате повышенного содержания железа актуальной 
является разработка компактной установки для тонкой очистки воды. Актуальность 
применения компактных эффективных установок усиливается при чрезвычайных 
ситуациях, например наводнении, когда источники водоснабжения могут быть за-
грязнены.

Важным элементом установок для подготовки питьевой воды являются устройства, 
обеспечивающие осветление воды. От эффективного удаления из воды взвешенных и 
коллоидных веществ зависит устойчивость работы устройств дальнейшей очистки: 
улучшение органолептических характеристик воды, обеззараживание.

Эффективность работы традиционных сооружений (отстойников, фильтров и др.) 
при очистке от тонкодисперсной взвеси зависит от применения реагентов, имеющих 
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значительную стоимость и требующих громоздкого реагентного хозяйства. Исполь-
зование установок ультрафильтрации ограничивается зависимостью производитель-
ности этих устройств от качества исходной воды. Поэтому перспективным является 
применение ультрафильтрации вместе с эффективными устройствами предочистки, 
которыми могут быть осветляющие центрифуги с цилиндрическими вставками. Зна-
чительные центробежные силы и малая ширина осаждения позволяют удалять из воды 
большую часть загрязнений, снижая нагрузку на мембраны.

Целью данной работы были исследования, направленные на усовершенствование 
перспективного метода осветления ультрафильтрацией, и разработку эффективных 
устройств предочистки, обеспечивающих значительное снижение эксплуатационных 
затрат.

Проведенные исследования показали, что энергетически более выгодно применять 
осветляющие центрифуги с параметрами, значения которых близки к критическим, 
то есть таким, при которых начинается смыв осадка, осевшего на поверхности осаж-
дения [1].

Исследования распределения осадка по поверхности осаждения осветляющих 
устройств отстойного типа показали, что бóльшая часть осадка выпадает в первой 
четверти-трети устройства [2]. Это позволило усовершенствовать конструкцию освет-
ляющей центрифуги с цилиндрическими вставками путем создания зон первой и вто-
рой ступени очистки [3]. Такие усовершенствования уменьшают вероятность смыва 
осадка с поверхности осаждения, обеспечивают более длительную работу устройства 
в режиме осветления.

Исследования траектории движения частиц взвеси в предложенном устройстве, 
совмещающего в себе осветляющую центрифугу и мембраны, доказали его высокую 
эффективность [4]. К основным преимуществам данного устройства относятся увели-
чение эффекта осветления за счет центробежных сил, уменьшение прироста потерь 
напора при фильтрации через мембрану, непосредственная очистка в устройстве воды 
от промывки мембран, уменьшение количества устройств в технологической схеме 
очистки воды.

Также были проведены исследования по усовершенствованию работы ультрафиль-
трационных установок. Анализ баланса сил, действующих на частицу взвеси, «прилип-
шую» к мембране показал, что оторвать более мелкую частицу сложнее. Поэтому мем-
бранные ультрафильтрационные установки с рейтингом фильтрации более 0,04-0,05 
мкм рационально эксплуатировать по схеме «тангенциальной» фильтрации, а установ-
ки для более тонкой очистки (рейтинг фильтрации менее 0,04 мкм) – по схеме «тупико-
вой» фильтрации [5].

Если в процессе фильтрации загрязнения, которые задерживаются на поверхности 
мембран, не смываются и не отводятся, или смываются не полностью, происходит 
интенсивный рост во времени потерь напора и снижение производительности уста-
новки. Снижение производительности, в свою очередь, влияет на мощность, потре-
бляемую осветляющей центрифугой. При этом более рациональным режимом работы 
центрифуги, является тот, при котором частота вращения центрифуги не изменяется 
[6]. При этом за счет снижения производительности увеличивается глубина очист-
ки в центрифугах, что создает условия для увеличения фильтроцикла мембранных 
устройств.

Таким образом, разработанные технические и технологические усовершенствова-
ния позволяют эффективно удалять из воды взвешенные и коллоидные вещества с 
меньшими в сравнении с существующими решениями затратами.
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КОНцЕПцІЯ ДЕцЕНтРАЛІЗОВАНОгО гОСПОДАРСЬКО-ПИтНОгО 
ВОДОПОСтАчАННЯ

Хоружий П.Д., Петроченко О.В.
Інститут водних проблем і меліорації НААН м. Київ, Україна

КОНцЕПцИЯ ДЕцЕНтРАЛИЗОВАНОгО  
хОЗЯЙСтВЕННО-ПИтЬЕВОгО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Хоружий П.Д., Петроченко А.В.
Институт водных проблем и мелиорации НААН г. Киев, Украина

COnCEPTiOn OF DECEnTRALiZED UTiLiTY  
AnD DRinking WATER SUPPLY

Khoruzhiy P., Petrochenko A.
Institute of water problems and land reclamation nAAS, Kyiv, Ukraine

Як відомо [1], до систем водопостачання ставлять вимоги надійного забезпечен-
ня всіх споживачів водою в розрахунковій кількості під необхідним вільним напо-
ром і нормативної якості при найменших витратах на будівництво і експлуатацію 
водопровідних споруд. Проте на практиці ці вимоги не завжди виконуються по таким 
основним причинам:

• погіршуються показники якості природних водних джерел внаслідок прогресую-
чого їх забруднення стічними водами;

• поверхневі води в основному зарегульовані, що перешкоджає процесам їхнього 
самоочищення та сприяє розвитку планктону, водоростей, підвищенню забарвленості 
води тощо;

• існуючі технології водоочищення вже застарілі і не завжди здатні забезпечи-
ти якість вихідної води, яка б відповідала сучасним нормативним показникам якості 
водопровідної питної води;

• за тривалий час експлуатації водопровідних ліній, побудованих переважно із 
сталевих труб, на внутрішній їх поверхні утворилось багато відкладень, внаслідок 
фізико-хімічних процесів, що призводить до вторинного забруднення води при її 
транспортуванні до споживачів.

Як показали наші дослідження [2], на Західному груповому водопроводі Запорізької 
області при транспортуванні води з Каховського магістрального каналу по водово-
ду із металевих труб в одну лінію довжиною 175км і тривалим перебуванням (до 8 діб) 
очищеної із застосуванням реагентів нестабільної води, внаслідок корозії трубопро-
воду, значно погіршуються каламутність і забарвленість води та збільшується загаль-
ний вміст заліза. Це призводить до необхідності повторного очищення води на очисній 
станції м. Бердянська, оскільки якісні показники цієї води гірші, ніж вихідної води з 
Каховського магістрального каналу. Все це призводить до подорожчання 1м3 очищеної 
водопровідної води та руйнування металевих труб транспортуючих водогонів. 

Тому для групових сільськогосподарських водопроводів слід застосувати 
децентралізовані системи очищення і розподілу води [3], враховуючи також обстави-
ни, що для питних потреб витрачається не більше 5-10% води від загального водоспо-
живання.
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В децентралізованих системах водопостачання вода поділяється на технічну і питну. 
Технічну воду готують на головних водопровідних спорудах в обсягах 100% загального 
водоспоживання, а питну – в місцях її споживання шляхом доочищення технічної води 
в обсягах до 10% загального водоспоживання.

До технічної води ставлять такі вимоги. Вона повинна бути максимально дешевою, 
але, оскільки ця вода транспортується по водопровідним лініям, то за своїми санітарно-
токсикологічними, мікробіологічними і паразитологічними показниками повинна 
відповідати чинним нормативам для водопровідної питної води, а за органолептич-
ними і фізико-хімічними показниками – нормативам для питної води з колодязів та 
каптажів джерел [4].

В табл.1 наведено значення цих нормативних показників якості очищеної води в 
децентралізованих системах водопостачання.

Порівняно з централізованою системою водопостачання (ЦСВ) в децентралізованих 
водопроводах (ДВ) зменшується будівельна вартість головної водоочисної станції, 
зменшується собівартість технічної води, але зростають капіталовкладення на уста-
новки для доочищення технічної води і експлуатаційні витрати на їхнє обслуговування. 
Отже, існує максимальна кількість установок для доочищення технічної води nmax, які 
можна встановити на ДВ, при якій обидві системи (ЦСВ і ДВ) за своїми економічними 
показниками будуть рівноцінними . Ця величина визначається [3] за формулою:

(1)

де К – зменшення будівельної вартості головної водоочисної станції в ДВ порівняно с 
ЦСВ; КУ – вартість однієї установки для доочищення технічної води; Т – роки реалізації 
прибутку від впровадження ДВ; Wp – реалізована кількість води за 1 рік, м3/рік; С1 – 
зменшення собівартості технічної води в ДВ порівняно з ЦСВ; С2 – додаткові питомі 
витрати на доочищення технічної води до питної якості; Р – середня величина спожи-
вання води питної якості, в долях від загального водоспоживання; е – норма прибутку 
або коефіцієнт дисконтування.

 Порівняно з ЦСВ ДВ будуть тим економічно вигіднішими, чим більшою буде вели-

Таблиця 1. Нормативи органолептичних і фізико-хімічних показників якості очищеної 
води для децентралізованих сільськогосподарських водопроводів
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чина nmax. Як видно з формули (1), ця величина зростає при збільшенні значень К, 
Wp i c1 та при зменшенні величин Ку, Р і С2. З точки зору економіки децентралізовані 
системи господарсько-питного водопостачання доцільно застосовувати, якщо викону-
ються такі умови.

1) Річне питоме зменшення будівельної вартості головної водоочисної станції 
перевищує додаткові річні витрати на обслуговування установок доочищення технічної 
води:

(2)   

2) Середня величина споживання води питної якості, в долях від загального водоспо-
живання не перевищує такого значення:

 (3)

ВИСНОВКИ

З метою зменшення будівельної вартості головної водоочисної станції в 
децентралізованих водопроводах вимоги до показників якості технічної води слід при-
ймати по табл.1.

Децентралізовані системи господарсько-питного водопостачання доцільно застосо-
вувати, якщо виконуються умови за формулами (2) і (3).
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СУчАСНИЙ СтАН І ШЛЯхИ ПОКРАЩЕННЯ 
СІЛЬСЬКОгОСПОДАРСЬКОгО ВОДОПОСтАчАННЯ З ПІДЗЕмНИх 

ВОДНИх ДЖЕРЕЛ
Стасюк С.Р., Хоружий П.Д. 

Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, Київ, Україна

Наведено інформацію про нинішній стан забезпечення сільського населення питною 
водою і запропоновано технологічну схему сільськогосподарського водопостачання з 
підземних водних джерел.  

СОВРЕмЕННОЕ СОСтОЯНИЕ И ПУтИ УЛУчШЕНИЯ  
СЕЛЬСКОхОЗЯЙСтВЕННОгО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ИЗ ПОДЗЕмНЫх ВОДОИСтОчНИКОВ
Стасюк С.Р., Хоружий П.Д.

Институт водных проблем и мелиорации НААНУ, Киев, Украина

Приведена информация о современном состоянии обеспечения сельского населения пи-
тьевой водой и предложена технологическая схема сельскохозяйственного водоснаб-
жения из подземных водоисточников. 

CURREnT STATE AnD WAYS OF AgRiCULTURAL WATER SUPPLY FROM 
UnDERgROUnD WATER SOURCES iMPROving  

Stasiuk S., Horuzhy P.
Institute of Water Problems and land reclamation of nAASU, Kyiv, Ukraine

Authors show the information about the current state of rural population drinking water supply 
and proposed technological scheme of agricultural water supply from underground water 
sources.

Ситуація в Україні із забезпеченням сільських населених пунктів системами 
централізованого водопостачання і водовідведення є однією з найгірших у Європі і 
країнах СНД. На даний час у 16 маловодних областях України (рис. 1) налічується 1274 
сільських населених пунктів, де проживає понад 850 тис.чоловік, які через природні 
або техногенні причини частково або повністю користуються привізною водою [1].

З метою покращення стану сільськогосподарського водопостачання була розробле-
на «Комплексна програма першочергового забезпечення сільських населених пунктів, 
що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням до 2020 року», 
яка погоджена обласними державними адміністраціями та затверджена постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.11.2000р. №1735. Але, на жаль, ця програма не вико-
нана, оскільки профінансована всього на 12,8% [2].

На даний час централізованим питним водопостачанням найкраще забезпечені 
сільські населені пункти у Херсонській області-97%, АР Крим-90% та Запорізькій 
області-58%, а найгірше – в Івано-Франківській-3,4%, Чернівецькій-6% та Львівській 
областях областях -7,1% (рис.2).

Проведений аналіз існуючого стану сільськогосподарського водопостачання в 
Україні показав наступне:

– підземні води у регіонах з привізною водою є здебільшого високо мінералізованими 
або мають надмірний вміст заліза та інших домішок (марганцю, сульфати, хлориди, 
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Рис. 1. Забезпечення сільського населення в Україні питним водопостачанням

Рис. 2. Охоплення сільських населених пунктів України централізованим водопостачанням [2].
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кальцій, магній, фтор тощо), тобто вода непридатна для споживання, до того ж ресурси 
їх дуже обмежені;

– водоочисні споруди матеріало- і енергоємні та переважно малоефективні, а 
традиційні технології очищення природних вод не відповідають сучасним вимогам за-
безпечення належної якості питної води [3].

Нині досить напружений стан з якістю питної води в Україні, особливо в сільських 
населених пунктах Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської та Херсонської обла-
стей, яка за окремими фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам чинного 
стандарту [3].

В рамках виконання завдань Закону України «Про Загальнодержавну Програ-
му «Питна вода України» на 2006-2020 роки» та інших державних і галузевих про-
грам стосовно забезпечення надійної та ефективної роботи систем водопостачання 
і покращення якості питної води, органами місцевого самоврядування розроблені 
регіональні та місцеві програми (заходи) щодо скорочення питомих витрат енергетич-
них і матеріальних ресурсів, оновлення основних фондів.

Проте виконання запланованих заходів здійснюється дуже повільними темпами, не-
зважаючи на наявність апробованих технологій та обладнання для подачі, очищення і 
розподілення води, на місцях не приділяється належна увага їх впровадженню.

Одним із основних шляхів покращення сільськогосподарського водопостачання мо-
жуть бути:

– розширене використання підземних вод, в тому числі із штучним поповненням їх 
запасів;

– застосування компактних високоефективних і енергоощадливих технологій 
для очищення води від домішок і забезпечення всіх споживачів розрахункови-
ми витратами води під необхідним напором при найменших питомих витратах 
електроенергії.

Підземні води доцільно застосовувати в локальних системах сільгоспводопо-
стачання, оскільки вони краще захищені від забруднень з поверхні землі. В роз-
винених європейських країнах питне водопостачання на 90-95% базується на 
використанні підземних вод, а в Україні частина цих водних джерел становить лише 
30% [1,2], хоч прогнозні запаси підземних вод досить великі – 22,5 км3/рік при нинішніх 
експлуатаційних ресурсах, що дорівнюють 5,7 км3/рік або всього 25%.

Для поліпшення якості підземних вод до нормативних показників питної води ча-
сто виникає необхідність здійснення декількох технологічних процесів: знезалізнення, 
демангації, зм’якшення, фторування або знефторення, знезараження тощо. Для таких 
випадків доцільно застосовувати технологічну схему, що показана на рис.3.

Аналіз якісних показників підземних вод, що забираються для систем 
сільгоспводопостачання переважно з бучацького водоносного горизонту показав, що 
вони, вміщуючи такі домішки як залізо і марганець, відповідають вимогам [4], при яких 
можна застосовувати метод спрощеної аерації для насичення води киснем, тобто шля-
хом її розбризкування при падінні з аератора на висоті не менше 0,5 м.

В технологічній схемі (рис.3) основними водоочисними спорудами є біореактор 
(БР) 6 і контактний прояснювальний фільтр (КПФ) 10. В БР між колосниковими 
решітками 7 закріплюється волокнисте завантаження 8, що має велику питому по-
верхню, на якій накопичуються специфічні залізо- і марганцевобактерії, що спо-
живають для своєї життєдіяльності енергію окислення відповідно заліза і марган-
цю з утворенням малорозчинних сполук гідроксиду заліза і діоксиду марганцю. В БР 
виділяються з води гази, що запобігає пухирцевій кольматації фільтрувального заван-
таження КПФ, в якому відбуваються такі технологічні процеси: контактна коагуляція 
домішків, що виділяються з води; утворення крупних пластівців і їх стиснене осідання 
в під фільтровому просторі КПФ; фільтрування води через намивний шар з осаду, що 
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виділяється з води і притискується гідродинамічним потоком до нижньої поверхні пла-
ваючого фільтрувального завантаження із спіненого полістиролу.

Якщо потрібні ще й інші технологічні операції з покращення якості підземних вод 
(зм’якшення, знефторення, фторування та ін.), то в трубопровід, що з’єднує БР і КПФ, 
дозується розчин відповідного реагенту.

Подача споживачам розрахункової витрати води під необхідним вільним напором 
забезпечується за допомогою насосно-пневматичної установки 15-16, яка працює ав-
томатично залежно від тиску в системі і регулюється за допомогою реле 18. Еластична 
оболонка 17 перешкоджає контакту води з повітрям, а отже його розчиненню і виносу 
з водоповітряного резервуара 16. Така установка дає можливість підвищувати у випад-
ку необхідності тиск у водопровідній системі, а також виключати насос з роботи при 
відсутності водорозбору з мережі.

ВИСНОВКИ

1. Для покращення стану сільськогосподарського водопостачання в Україні слід 

Рис. 3. Технологічна схема забору, очищення і подачі води з підземних джерел:
1 – водозабірна свердловина; 2 – заглибний відцентровий насос; 3 – оголовок; 4 – подача води на 
очисну станцію; 5 – аератор; 6 – біореактор; 7 – колосникові решітки; 8 – волокнисте заванта-
ження; 9 – подача реагентів для пом'якшення води; 10 – контактний прояснювальний фільтр; 

11 – ковпачковий дренаж; 12 – відведення очищеної води; 13 – подача реагентів для знезара-
ження води; 14 – резервуар чистої води; 15 – насос для подачі води споживачам;  

16 – водоповітряний резервуар; 17 – еластична оболонка з повітрям; 18 – реле тиску;  
19 – подача води споживачам.
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впроваджувати розширене використання підземних вод, в тому числі із штучним по-
повненням їх запасів.

2. Запропонована технологічна схема підготовки і подачі підземних вод в локаль-
них сільськогосподарських водопроводах дозволяє надійно забезпечувати споживачів 
якісною водою під необхідним вільним напором при найменших капітальних і 
експлуатаційних витратах.
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ПРОБЛЕмЫ тЕхНИКИ БЕЗОПАСНОСтИ, ОхРАНЫ тРУДА И ОКРУ-
ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ

Нижник Ю.В.1, Стрикаленко Т.В.2, Баранова А.И.1, Мариевский В.Ф.3,  
Нижник Т.Ю.1, Кинева Н.В.2

1 Научно-технологический центр «Укрводбезпека», г. Киев, Украина 
2 Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса, Украина

3 Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского  
АМН Украины

Представлены материалы сравнительного анализа влияния некоторых технологий 
обеззараживания воды на обьем мероприятий по технике безопасности, охране тру-
да работников и окружающей среды предприятий водоподготовки. Обоснована пер-
спективность инновационной технологии обработки воды. 

ПРОБЛЕмИ тЕхНІКИ БЕЗПЕКИ, ОхОРОНИ ПРАцІ тА ДОВКІЛЛЯ
ПРИ ЗНЕЗАРАЖУВАННІ ВОДИ

Нижник Ю.В.1, Стрікаленко Т.В.2, Баранова Г.І.1, Марієвський В.Ф.3,  
Нижник Т.Ю.1, Кінева Н.В.2

1 Науково-технологічний центр «Укрводбезпека», м. Київ, Україна 
2 Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

3 Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України

Висвітлені результати порівняльного аналізу впливу ряду технологій знезаражуван-
ня води на об’єм заходів з техніки безпеки, охорони праці робітників та довкілля на 
підприємствах. Обґрунтовано перспективність впровадження інноваційної технології 
водопідготовки.

PROBLEMS OF SAFETY MEASURES, LABOR AnD 
EnviROnMEnTAL PROTECTiOn WHEn DiSinFECTing WATER

Nizhnik Yu.V.1, Strikalenko T.V.2, Baranova A.I.1, Mariyevsky V.F.3,  
Nizhnik T.Yu.1, Kineva N.V.2

1 Scientific and technological center «Ukrvodbezpeka», Kyiv, Ukraine
2 Odessa national academies of food technologies, Odessa, Ukraine 

3 gromashevskiy epidemiology and Infectious diseases Institute of Academy of Medical 
Science, Kyiv, Ukraine

Materials are presented the analysis of influence of some technologies of disinfecting of water 
on the volume of actions for safety measures, labor protection of workers and environment of 
the enterprises of watertreatment. Prospects of innovative technology of processing of water 
are proved.

Одной из основных причин ситуации, сложившейся в Украине с обеспечением на-
селения питьевой водой, является бесконечное обсуждение, а не решение актуальных 
задач оптимизации водоснабжения населенных пунктов. Так, при рассмотрении во-
просов обеззараживания воды, в частности, основное внимание уделяется перечню 
микроорганизмов, чувствительных или нечувствительных к тем или иным реагентам, 
то есть только к их способности обеспечить эпидемическую безопасность воды. Реже 
рассматриваются одновременно и проблемы химической безвредности воды, обрабо-
танной определенными реагентами, в том числе – влияние побочных продуктов обез-
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зараживания на здоровье потребителей воды и будущих поколений этих потребителей. 
Последнее нельзя связывать только с недостаточной лабораторной базой большинства 
водоканалов Украины, ибо опыт развитых стран и рекомендации достаточно влиятель-
ных международных организаций, вполне доступные сегодня [1-3], свидетельствуют о 
важности и необходимости комплексного подхода к оценке и перспективам примене-
ния различных способов водоподготовки.

В Программе «Питьевая вода Украины на 2006-2020 годы» проблема рационального 
водоснабжения населения и улучшения качества питьевой воды рассматривается как об-
щегосударственная, требующая комплексного и, по возможности, скорейшего решения. 
В качестве первоочередных мероприятий в этом документе указываются как улучшение 
качества воды в регионах и городах, так и повышение технологической и санитарной 
надежности централизованных систем водоснабжения, улучшение экологической об-
становки на прилегающей территории населенных мест. Несомненно, что намеченные 
мероприятия могут быть успешно выполнены только в том случае, если они будут подкре-
плены соответствующими усилиями со стороны конкретных предприятий водоснабже-
ния, которые озабочены как проблемами оптимизации качества своей продукции и про-
движения ее на рынок, так и повышением безопасности условий производства и охраны 
труда его работников. Методологической основой создания безопасных и комфортных 
условий труда являются всесторонний анализ опасных и вредных факторов производ-
ства, которые имеются на рабочем месте, а также обоснование и разработка комплекса 
способов (мероприятий) их устранения или приведения к нормативным значениям.

Целью работы является анализ перспектив влияния инновационной технологии 
обеззараживания воды на объем и количество мероприятий по технике безопасности, 
охране труда и окружающей среды при эксплуатации системы водоснабжения пред-
приятия.

В соответствии с поставленной целью основными задачами работы были: 
- выполнить сравнительный анализ традиционного (хлорирование) и инновацион-

ного методов обеззараживания воды; 
- определить особенности инновационной технологии, которые могут оказывать 

влияние на проблемные вопросы техники безопасности и охраны труда работников 
предприятия;

- установить перечень основных изменений техники безопасности, условий труда и 
охраны окружающей среды при внедрении инновационной методики обработки воды 
на предприятии;

- обосновать перспективность применения инновационной технологии обработки 
воды с позиции возможности оптимизации условий труда и техники безопасности, со-
стояния окружающей среды на предприятии.

Материалом для анализа были данные литературы и материалы собственных иссле-
дований; методы исследования – аналитические. 

Результаты и обсуждение. Система обеззараживания воды на предприятии должна 
отвечать следующим условиям: (1) эффективность – удаление патогенных и снижение 
концентрации индикаторных микроорганизмов до гигиенически обоснованного уров-
ня (СанПиН 2.2.4-171-10; (2) непрерывность – должно проводиться постоянно; (3) на-
дежность –обеспечение эпидемической безопасности воды в любой точке системы в лю-
бой период времени и (4) безопасность для человека и окружающей среды. Последнее 
означает, что в процессе обеззараживания используемые реагенты/аппаратура (а) не 
должны быть опасными для здоровья обслуживающего персонала, (б) их применение 
регламентировано обязательными для выполнения требованиями и (в) они не должны 
инициировать образование побочных продуктов, которые могут быть токсичными или 
опасными для здоровья человека, либо оказывать отрицательное влияние на окружаю-
щую среду. 



ЕТЕВК-2013

164

Анализ объема и количество мероприятий по технике безопасности, охране труда 
и окружающей среды при эксплуатации системы водоснабжения предприятия, ис-
пользующего наиболее часто применяемый для обеззараживания воды реагент – хлор 
(сжиженный баллонный) свидетельствует, что хлор относится к чрезвычайно опасным 
отравляющим веществам (хлораторные станции всегда входят в перечень объектов по-
вышенной опасности), взрыво- и пожароопасным, что требует выполнения строгих тре-
бований техники безопасности при работе, транспортировке и хранении. Кроме того, 
возможность заражения и токсического поражения больших территорий в случае ава-
рии на хлораторном хозяйстве предприятий питьевого водоснабжения подтверждает 
мнение о том, что его замена крайне актуальна для больших городов и в связи с угрозой 
терроризма. Принципиальное решение проблемы сокращения объемов применения 
сжиженного хлора может быть реализовано в таких направлениях: путем повышения 
безопасности хлорирования при замене хлор-газа на другой хлор-содержащий реагент, 
применения комбинированных технологий обеззараживания воды с использованием 
ультрафиолетового (УФ) излучения либо применения реагентов неокислительного ме-
ханизма действия. 

Основными недостатками применения УФ-облучения в водообработке (с позиций 
рассматриваемой безопасности для человека и окружающей среды) являются большая 
энергоемкость самих установок для обеззараживания воды и опасность загрязнения 
воды и окружающей среды ртутью, используемой в бактерицидных УФ-лампах.

Инновационная технология обработки воды на предприятиях состоит в использова-
нии принципиально новой технологии обеззараживания и очистки воды с применени-
ем отечественного биоцидного полимерного реагента комплексного действия на основе 
полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГ-гх) – «Акватон-10» [4]. Ее существен-
ными особенностями, которые влияют на проблемные вопросы санитарии, техники 
безопасности, охраны труда при выполнении работ по обеззараживанию воды и эколо-
гии предприятий водоснабжения, можно рассматривать следующие: (1) безопасность 
для человека при хранении, транспортировке и применении, (2) отсутствие потреб-
ности в специальных (предупредительных) мероприятиях при работе с реагентом, (3) 
отсутствие агрессивности по отношению к различным материалам, (4) неспособность 
инициировать коррозию металлов, железобетонных конструкций, (5) повышение сте-
пени очистки воды от органических и неорганических загрязнителей и (6) обеспечение 
надежного обеззараживания воды и экологической безопасности процесса водоподго-
товки.

Результаты сравнительного анализа актуальных задач техники безопасности и 
охраны труда при применении традиционной (использование жидкого хлора) и инно-
вационной технологий обеззараживания воды, представлены в таблице. Выбор для 
сравнения именно технологии обеззараживания воды с применением жидкого хлора 
обусловлен тем, как отмечалось выше, что такая технология используется на более, 
чем 90 % предприятий, обеспечивающих водоснабжение населения.

Сравнительный анализ проблемных вопросов охраны окружающей среды при ис-
пользовании хлорсодержащих реагентов и реагента «Акватон-10» также подтвержда-
ет преимущества рассматриваемой инновационной технологии обработки воды. Так, 
реагенты на основе ПГМГ-хл не индуцируют мутагенез и формирование резистентно-
сти микрофлоры воды (показано на примере 20 видов микроорганизмов) [6]. Опреде-
ление суммарной мутагенной активности воды в модельном тесте Эймса показало су-
щественное снижение уровня мутагенного эффекта в воде, обработанной ПГМГ-хл, по 
сравнению с хлорированной водопроводной водой из поверхностного водоисточника. 
Продукты взаимодействия ПГМГ-хл с присутствующими в воде примесями представ-
ляют собой высокомолекулярные, трудно растворимые соединения, быстро оседающие 
на дно в процессе коагуляции. Кислородом воздуха ПГМГ-хл не окисляется, благодаря 
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чему обладает пролонгированным биоцидным действием. Во внешней среде химиче-
ская деструкция полимерной цепи на отдельные фрагменты происходит только при ки-
пячении реагента в щелочных или кислых средах [7].

Еще одной проблемой использования реагентов-окислителей (в том числе – хлора) 
является необходимость применения в процессе водоподготовки коагулянтов (солей 
алюминия). При этом серьезной задачей является утилизация содержащего алюми-

Таблица. Сравнительный анализ мероприятий, обеспечивающих надлежащие 
технику безопасности и охрану труда  работников предприятия при применении 

традиционной и инновационной технологий обеззараживания воды
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ний осадка, который образуется на фильтрах очистных сооружений и, к тому же, имеет 
стойкий неприятный запах гниющей органики, осложняющий его утилизацию. При 
использовании ПГМГхл возможно сокращение в 2-4 раза дозы коагулянта или полный 
отказ от него, что резко уменьшает содержание в воде остаточного алюминия, а также 
количество содержащего алюминий осадка на фильтрах. Образующийся осадок имеет 
более плотную структуру и не имеет неприятного запаха, поскольку ПГМГхл подавляет 
процессы гниения и брожения [7].

При сбросе городских сточных вод в естественные водоемы сточная вода, содержа-
щая ~1мг/л ПГМГ-хл, разбавляется природной водой и концентрация ПГМГ-хл в во-
доеме не превышает 0,1 мг/л (ПДК), что свидетельствует о его нетоксичности для всех 
тест-организмов. Кроме того, ПГМГ-хл является биоразлагаемым веществом: в живом 
организме имеются ферментные системы, способные вызывать его биохимическое раз-
ложение, предотвращающее кумуляцию реагента. Установлено, что на дне природных 
водоемов также происходит биохимическое разложение ПГМГ-хл – под воздействием 
бактерий «активного ила» этот полимер разлагается на аммиак, углекислый газ, моле-
кулярный азот и закись азота, которые безвредны для ценозов природных водных объ-
ектов [7].

Таким образом, при определении перспективности применения инновационной тех-
нологии обработки воды – с учетом актуальных проблем техники безопасности, охраны 
труда работников предприятия и окружающей среды, целесообразно учитывать вы-
шеприведенные результаты анализа. На них обязательно должны обращать внимание 
инженеры по технике безопасности при разработке перспективных планов оптими-
зации работы водоснабжающего предприятия, цеха водоподготовки на предприятиях 
пищевой отрасли и т.д.

ЗАКЛЮчЕНИЕ. Результаты сравнительного анализа влияния некоторых технологий 
обеззараживания воды на мероприятия по технике безопасности, охране труда работни-
ков и окружающей среды предприятий водоподготовки свидетельствуют о перспектив-
ности применения инновационной технологии обработки воды полимерным биоцидным 
реагентом комплексного действия на основе ПГМГ-хл как таковым, который повышает 
качество продукции (питьевой воды) предприятия и оптимизирует его работу посред-
ством обеспечения должной безопасности труда и сохранения окружающей среды.
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Система водоснабжения и водоотведения в современном обществе является важ-
ным элементом жизнеобеспечения и социальной стабильности. Уровень жизни, бла-
гоустройства и санитарного состояния любого населенного пункта зависит от обеспе-
ченности его водой хорошего качества и достаточного объема.

Одним из условий выполнения э ния норм водопотребления, качество продукции, 
уточненных прогрессивных методов расчета систем водоснабжения и водоотведения, 
применения новых типов технического оборудования, арматуры, обеспечивающих на-
дежность, качество, удобство эксплуатации и экономичность расходования энергоре-
сурсов. 

Техническая эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения должна обеспе-
чивать бесперебойную и наждежную работу всех сооружений при высоких технико-
экономических показателях с учетом рационального использования энергетических 
ресурсов.

Уровень надежности и качества водоснабжения – это проблема, влияющая не только 
на качество жизнеобеспечения населения, но и определяющая экономическое разви-
тие региона. 

Современные системы водоснабжения представляют собой сложные инженерные 
сооружения, обеспечивающие подачу воды потребителям, а также отвод и очистку 
сточных вод. 

Правильное решение инженерных задач водоснабжения и водоотведения в значи-
тельной степени определяет высокий уровень благоустройства населенных мест, а так-
же благоустройство жилых, общественных и промышленных зданий.

Главным направлением технической политики в области энергетической эффектив-
ности систем водоснабжения и водоотведения является повышение ее качества, эф-
фективности функционирования, рентабельности путем совершенствования методов 
проектирования, технологии строительства сооружений, а также повышения надеж-
ности ее работы.

Неудовлетворительное техническое состояние систем водоснабжения и водоотведе-
ния, обусловлено значительным износом основных фондов, а также чрезмерным и не-
эффективным использованием материальных и энергетических ресурсов. 

Проблемы тесно взаимосвязаны и оказывают негативное влияние, как на работу, так и 
на технико-экономическую эффективность всей подотрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Сегодня есть необходимость рассмотреть качество этих систем, которое позволит в 
дальнейшем применить современный подход к оценке качества объектов водоподачи и 
отвода стоков с учетом их основных аспектов и факторов. 
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Согласно основополагающего международного стандарта ISO 9000-2000 качество 
– это степень, до которой совокупность собственных характеристик объекта удовлет-
воряет потребности. Данное определение относится ко всем известным видам услуг и 
продукции, а также к системам и процессам. То есть качество услуги определяется че-
рез ее свойства удовлетворять установленным рынком потребностям, которые необхо-
димо постоянно выявлять, определять и удовлетворять.

Качество – комплексный показатель, который оценивается при совместном рассмо-
трении технических, эксплуатационных, конструкторско-технологических и экономи-
ческих показателей любой технической системы. 

С учетом всех аспектов, качество технической системы – это конечный результат 
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деятельности, для обозначения пригодности использования в соответствии с назначе-
нием. Таким образом, качество технической системы закладывается при проектирова-
нии, обеспечивается при изготовлении, а реализуется в эксплуатации. 

Цена продукции и услуги в стандартах ISO-9000, как один из аспектов качества, не 
рассматривается, хотя является дополнительным аспектом, который отражает соот-
ветствие запросов рынка потребительскому качеству, а также качеству проектирова-
ния, изготовления и эксплуатации.

Качество, с одной стороны, является сложным многогранным понятием, так как за-
висит от множества факторов, а от правильного его выбора зависит успех деятельно-
сти предприятия по удовлетворению потребности рынка. Поэтому внедрение системы 
управления качеством следует считать стратегическим решением организации. На 
разработку и внедрение системы управления качеством в организации любой формы 
собственности влияют изменение потребностей, конкретные цели, вид продукции либо 
услуги, которую поставляют, применяемые процессы, а также размер и структура орга-
низации. В связи с важностью системы водоснабжения и водоотведения в современном 
обществе назрела реальная необходимость измерения и управления качеством с уче-
том всех ее аспектов с целью гарантированного обеспечения услуг жизнеобеспечения.

Средневзвешенный показатель качества определяется по зависимости 

Кі – единичный показатель качества i-го свойства. 
аі – коэффициент весомости i-го свойства, устанавливающий рейтинг данного пока-

зателя качества по отношению к другим. 

Физическим смыслом средневзвешенного показателя качества является величина, 
которая отображает уровень качества в соответствии с выбранными коэффициен-
тами весомости и  выражается в условных единицах. 

Интегральный показатель качества 
  

И – интегральный показатель качества;  
Э – эффект от эксплуатации; 
Зс – затраты на проектирование, изготовление, монтаж; 
Зэ – затраты на эксплуатацию, включают техническое  обслуживание, ремонты и др. 

 
Определяется как отношение полезного эффекта от эксплуатации или потребле-

ния технического объекта или системы к суммарным затратам на её создание и экс-
плуатацию или потребление. 

Наряду с интегральным показателем качества может применяться обратная ему ве-
личина, называемая удельными затратами на единицу эффекта.

В связи с многогранностью понятия качества, различными видами ее показателей, 
методы определения показателей качества классифицируются следующим образом. 

По методам определения значений показателей качества они разделяются на две 
группы: по способам и по источникам получения информации. 
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Обеспечить уверенность в качестве предоставляемой услуги может только тща-
тельное планирование процессов и их надежный контроль, который периодически 
приводит к заключению, что процессы должны быть обновлены, модернизированы 
и т. п.

Обеспечение качества в системе водоснабжения и водоотведения имеет предупре-
ждающий характер, направлено на плановое управление видами деятельности на всех 
этапах. Для этого на предприятии должен быть сформулирован и доведен до исполни-
телей комплект стандартных требований, выполнение которых обязательно, чтобы га-
рантировать обеспечение качества услуги.

Планирование качества.
1. Планомерное улучшение качества водоснабжения и водоотведения обеспечивает-

ся на основе плановых заданий.
2. Задачей планирования качества продукции и обслуживания является повыше-

ние уровня водоснабжения и водоотведения, рациональное использование основных 
производственных фондов, материальных, топливно-энергетических, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, обеспечение охраны, окружающей среды и экономии природных 
ресурсов, отсутствие жалоб со стороны потребителей.

3. Планирование осуществляется на основе изучения показателей качества 
производственно-эксплуатационной деятельности предприятий коммунального водо-
снабжения и водоотведения, достигнутых за предыдущий год, и анализа состояния ра-
боты по повышению качества.
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Контроль качества.
1. Основными задачами контроля являются:
– установление соответствия качества водоснабжения и водоотведения требовани-

ям стандартов и другой нормативно-технической документации;
– обеспечение очистки сточных вод, отвечающей требованиям «Правил охраны по-

верхностных вод от загрязнений сточными водами»;
– установление качества ремонтных работ;
– изучение обоснованных жалоб потребителей;
– организация учета, анализа и информации о качестве.
2. Контролируется качество продукции, качество обслуживания и труда. Контроль 

проводится на всех этапах и стадиях добычи, производства и реализации питьевой 
воды потребителям в предприятиях коммунального водоснабжения, приема, отвода 
и переработки сточных вод с целью их последующего использования для нужд на-
родного хозяйства или выпуска в водоемы предприятиями коммунального водоотве-
дения.

Управление качеством является частью общего руководства качеством, направ-
ленное на выполнение требований к качеству, т.е. управление качеством включает 
в себя методы и деятельность, направленные на ведение мониторинга процессов и 
устранение причин их неудовлетворительного функционирования на всех этапах 
жизненного цикла технической системы. Если измеряемые показатели не соответ-
ствуют требованиям проводятся корректирующие действия для устранения причин.

Улучшение качества – часть общего руководства качеством, направленное на уве-
личение удовлетворенности заказчика и других заинтересованных сторон в произво-
димой продукции или услуге. Улучшение качества обеспечивается путем:
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– определения возможных путей улучшения на основе анализа и оценки систем;
– установления целей улучшения;
– поиска возможных решений для достижения целей;
– оценки решений и обоснования выбора одного из них;
– внедрения выбранного решения;
– измерения, проверки, анализа и оценки результатов, степени достижения цели;
– оформления изменений.
 Следует отметить, что улучшение качества может осуществляться с одной стороны 

методом постоянных, пусть очень небольших, но каждодневных изменений, а с другой 
стороны улучшение качества может выполняться дискретно за счет внедрения инно-
ваций: освоение и внедрение новых видов оборудования, перспективных технологий, 
организационные преобразования и т. п. 

Система менеджмента качества оказания услуг является новым элементом в си-
стеме качества согласно стандарту ISO 9000-2000 определяется как координированная 
деятельность по руководству и управлению организацией в отношении качества.

Данное определение указывает на то, что система менеджмента качества оказания 
услуг является частью системы управления предприятием, один из его аспектов, на-
правленный на достижение результатов относительно целей в сфере качества и на удо-
влетворение потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сторон. Ядром 
менеджмента качества является системный подход ко всем видам деятельности, кото-
рые влияют на качество продукции, услуги. 

Для повышения качества оказания услуг жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти водоснабжения и водоотведения необходимо применение современных подхо-
дов к качеству технических объектов с учетом их основных аспектов и факторов. Со-
временная методология систем качества по обеспечению надежного, бесперебойного 
оказания услуг основывается на принципах: обеспечение качества продукции, услуги; 
управление качеством в системе водоснабжения и водоотведения; улучшение качества 
и менеджмент оказания услуг.

С развитием научно-технического прогресса важнейшим фактором на пути ее со-
вершенствования остается ремонтопригодность как составная часть надежности, а 
следовательно и качества в целом.

Потери материальных и энергетических ресурсов в системах водоснабжения и водо-
отведения существенно связаны с потерями, которые происходят по причине их низ-
кой надежности, качества, которые обусловлены показателями ремонтопригодности. 

На сегодняшний день существует методика гидравлического расчёта, позволяющая 
осуществлять расчёт для стационарного состояния трубопроводов. Данная методика 
предназначена для гидравлического расчёта в трубопроводах, имеющих значитель-
ный износ и повреждения, она намного сложнее, но при этом обеспечивает получение 
значительно большей информации. В процессе разработки методики производился 
ряд экспериментов.

В процессе эксперимента, путём сравнения теоретических и экспериментальных 
данных, удалось убедиться, что данная методика гидравлического расчёта работоспо-
собна и регистрирует процессы с достаточно большой точностью, благодаря мобиль-
ным измерительным комплексам.

Установлено, что при достаточно высоком износе трубопроводов, выраженном в 
виде трещин, свищей, переломов и т.д., скорость затухания гидравлического удара 
увеличивается. Также удалось установить, что затухание импульса гидроудара нель-
зя объяснить потерями на гидравлическом трении, значит можно предположить, что 
существуют потери, которые не учтены и наша задача обнаружить их, это позволит 
более точно определить степень износа трубопроводов.
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Мобильные измерительные комплексы в рабочих условиях.
Аналого-цифровой преобразователь AdA-1406

Преобразователь давления S-10
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график изменения давления при включении и отключении насоса

Расчёт скорости воды на экспериментируемом участке

Расчёт потерь напора на экспериментируемом участке
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Выводы:

Одним из свойств качества, как базового элемента надежности, является ремонто-
пригодность. Это свойство надежности заключается в приспособленности технической 
системы к проведению различных работ по его техническому обслуживанию и ремонту 
для обеспечения, сохранения или поддержания рабочих параметров в пределах уста-
новленных допусков, в течение требуемого интервала времени эксплуатации. 
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ВАРІАНтИ РЕКОНСтРУКцІї КАНАЛІЗАцІЙНИх ОчИСНИх СПОРУД 
НЕВЕЛИКИх мІСт З ВИКОРИСтАННЯм СУчАСНИх тЕхНОЛОгІЙ

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

Розглянуто деякі можливі варіанти реконструкції каналізаційних очисних споруд не-
великих міст та зроблена спроба їх оцінки.

ВАРИАНтЫ РЕКОНСтРУКцИИ КАНАЛИЗАцИОННЫх 
ОчИСтНЫх СООРУЖЕНИЙ НЕБОЛЬШИх гОРОДОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕм СОВРЕмЕННЫх тЕхНОЛОгИЙ
Лессик Н.Д.

ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

Рассмотрено некоторые возможные варианты реконструкции канализационных 
очистных сооружений небольших городов и сделана попытка их оценки.

OPTiOnS OF RECOnSTRUCTiOn OF WASTERWATER PLAnTS  
OF A TOWnS WiTH USing MODERn TECHnOLOgiES

Lessik M.D.
Se «ndKtI Mg», Kyiv, Ukraine

Some of the possible options of  a waster water plants reconstruction  were  considered. An 
attempt of  assessment of this options was made.  

Сьогодні більшість каналізаційних очисних споруд в Україні потребують суттєвої 
реконструкції, що зумовлено не відповідністю продуктивності споруд обсягам стічних 
вод, зношеністю обладнання, морально застарілими технологіями та відсутністю 
стадії утилізації осадів. Особливо це стосується споруд невеликої та середньої 
продуктивності. 

Який шлях обрати? Безкінечно латати дірки або розробити стратегічний план роз-
витку і кардинально змінити ситуацію?

Звичайно єдиного варіанту для всіх випадків не існує. Але сьогодні, коли є можливість 
залучити на вигідних умовах кредитні кошти міжнародних фінансових організацій, 
у більшості випадків на наш погляд необхідно іти шляхом кардинальної перебудови 
каналізаційного господарства.

Потрібно нарешті відокремити технічні питання від політики: сплачувати мізерні 
кошти за послуги централізованого водопостачання та водовідведення і вимагати при 
цьому якісної питної води та чистого довкілля не вийде. І головне, що люди зрозуміють 
необхідність підвищення тарифів бо якщо нічого не вкладати, то нічого і не отримаєш.

Сьогодні більшість каналізаційних очисних споруд працюють за традиційною 
технологічною схемою шестидесятих – семидесятих років минулого сторіччя. 

Після механічного та повного біологічного очищення суміші промислових та 
господарсько-побутових стічних вод очищена вода знезаражується і скидається у во-
доймище.

Сирий осад та надлишковий активний мул, що утворюються в процесі очищення 
стічних вод, без обробки надходять на мулові майданчики.

Основними проблемами таких КОС є:
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зношеність будівельних конструкцій та технологічного обладнання;• 
не відповідність сьогоднішнім вимогам якості очищення стічних вод (зокрема за • 
вмістом фосфатів та азоту амонійного);
не вирішення проблеми утилізації осадів.• 
Споруди потребують докорінної реконструкції
На рисунку 1 подана принципова технологічна схема існуючих КОС.
Розглянемо два варіанти  реконструкції, які загалом дозволять позбутися переважної 

більшості проблем роботи КОС та забезпечать якість очищення стічних вод до вимог 
існуючих нормативних документів.

За першим варіантом (спрощеним) пропонується:
1. Реконструкція та відновлення існуючих споруд механічного очищення стічних вод 

з заміною обладнання. 
2. Докорінна реконструкція споруд біологічного очищення, а саме:
Переобладнання існуючих аеротенків для можливості впровадження видалення із 

стічних вод сполук азоту амонійного та фосфатів до вимог ГДК скиду очищених стоків у 
водойму.

Реконструкція вторинних відстійників, заміна технологічного обладнання,       
трубопроводів та арматури, ремонт переливних лотків тощо.  

3. Для знезараження очищених стічних вод перед скидом у водойму передбачається 
встановлення електролізних установок з використанням обладнання вітчизняного ви-
робника (ЕГ-250) у існуючому приміщенні хлораторної.

4. Обробка сирих осадів (з первинних відстійників та надлишкового мулу з вторинних 
відстійників) здійснюється методом аеробної стабілізації з подальшим ущільненням 
осадів та механічним зневодненням на сучасному енергоощадному обладнанні. 
Зневоднені осади компостуються на існуючих мулових майданчиках. В подальшому 
вони можуть використовуватися як органо-мінеральне добриво.

5. Планується також ремонт та реконструкція контактних резервуарів, 
водовимірювальних лотків, металоконструкцій, ТП, виробничо-побутового корпусу з 
придбанням відповідного обладнання для хімічної лабораторії тощо.

6. Реконструкція насосної станції циркулюючого мулу та подачі надлишкового мулу 

Рис. 1
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на аеробну мінералізацію з заміною насосів на сучасні енергозберігаючі, арматури, 
трубопроводів тощо.

7. Реконструкція існуючої повітродувної станції з заміною повітродувок на роторні 
компресори.

Вартість виконання робіт з реконструкції КОС продуктивністю 5000 м3 за цим 
варіантом складе орієнтовно 20-23 млн грн.

Далі на рисунку 2 подано технологічну схему КОС за цим варіантом.

Другий варіант реконструкції передбачає кардинальну перебудову роботи 
очисних споруд. За цим варіантом пропонується:

1. Відмовитися від уловлювачів піску, первинних відстійників та механічного обе-
зводнювання осадів використавши фільтри-проціджувачі.

2. На стадії біологічного очищення запровадити технологічні процеси нітриденітри-
фікації з метою зменшення вмісту забруднень в очищених стічних водах  до нормативів 
скиду у водойму господарсько-питного призначення. При цьому реалізується схема 
біологічного очищення стічних вод з використанням технології МБР, що дозволить 
відмовитися від вторинних відстійників та суттєво зменшить об’єм споруд біологічного 
очищення.

3. Завершити технологічний ланцюжок обробки осадів його термічною утилізацією, 
що дозволить отримати теплову енергію та паливо.

Орієнтовна вартість реконструкції каналізаційних очисних споруд за опти-
мальним варіантом складе приблизно 27-30 млн. грн.

Далі на рисунку 3 подано технологічну схему КОС за другим варіантом.
Другий варіант на нашу думку є оптимальним і дозволяє отримати сучасні 

очисні споруди з використанням кращих світових досягнень. 
При цьому:
буде досягнута висока якість очищення стічних вод;• 
 різко зменшиться площа, що зайнята під очисні споруди;• 
 буде завершено технологічний ланцюжок обробки осадів – його утилізацію;• 

Рис. 2



ЕТЕВК-2013

181

 буде отримано теплову енергію для забезпечення потреб КОС;• 
 буде отримано сухий осад, який може бути використаний як паливо або до-• 
бриво.

Інститут може розробити як ТЕО інвестицій, що задовольняє вимогам національного 
законодавства та міжнародних фінансових структур, так і проектну документацію для 
виконання реконструкції КОС.

Рис. 3
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ДЕФОСФОтУВАННЯ СтІчНИх ВОД ПОЄДНАННЯм РЕАгЕНтНОгО 
ОСАДЖЕННЯ ЗІ ЗВОРОтНООСмОтИчНИм ДООчИЩЕННЯм

Семінська О.О., Балакіна М.М., Кучерук Д.Д.  
Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського, Київ, Україна

Наведені результати досліджень з видалення фосфат-іонів реагентним осадженням 
і зворот-ноосмотичним доочищенням. Одержані результати ілюструються прикла-
дом з очищенням фосфатовмісної води з Бортницької станції аерації.

ДЕФОСФОтИРОВАНИЕ СтОчНЫх ВОД СОчЕтАНИЕм
РЕгАЕНтНОгО ОСАЖДЕНИЯ С ОБРАтНООСмОтИчЕСКОЙ 

ДООчИСтКОЙ
Семинская О.О., Балакина М.Н., Кучерук Д.Д.

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

Приведены результаты исследований по удалению фосфат-ионов реагентным осажде-
нием и обратноосмотической доочисткой. Полученные результаты иллюстрируются 
примером по очистке фосфатсодержащей воды с Бортнической станции аэрации.

THE REMOvAL OF PHOSPHATES FROM WASTERWATERS 
BY REAgEnT PRECiPiTATiOn WiTH REvERSE OSMOSiS 

POST-TREATMEnT
Seminska O.O., Balakina M.M., Kucheruk D.D.

A.V. dumansky Institute of colloid and Water chemistry,
national Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

The results of studies on the removal of phosphate ions by reagent precipitation and post-
treatment by reverse osmosis are presented. The results are illustrated by the example of 
cleaning water with phos-phate from the aeration station in Bortnichi. 

Фосфор відноситься до найважливиших біогенних елементів. Проблема його вида-
лення виникла в зв'язку з погіршенням якості води річок і водосховищ, яке викликане 
зростанням макрофітів і водоростей, у тому числі і ціанобактерій, що супроводжується 
зниженням концентрації розчиненого в воді кисню, утрудненням проходження світла 
вглиб водойми та загибеллю гідробіонтів [1, 2]. Вода у таких водоймах стає непридат-
ною для водоспоживання населення та небезпечною для здоров'я і життя людини [2, 
3], оскільки дія токсинів синьозелених водоростей може проявлятися в виникненні 
дерматозів, шлунково-кишкових захворювань, а в особливо важких випадках – при 
потраплянні великої маси водоростей у середину організму – може розвинутися 
параліч [1]. Оцінюючи глобальну небезпеку потрапляння фосфатів до водойм, світове 
співтовариство під егідою ООН проводить широкомасштабну роботу з попередження 
екологічної катастрофи водойм і покращенню якості питної води [4]. 

Екологічна наука класифікувала таки джерела надходження фосфору до оточуючо-
го середовища: комунальні стоки – 21,1%; мийні засоби – 38,8%; сільськогосподарська 
діяльність – 18,8%; ерозія ґрунтів – 4,7%; сезонна регенерація фосфору з донних 
мінералізованих органічних відкладень – 12,0%; промислова діяльність – 3,1% інші 
– 5,5% (відомості середні по ЄС) [4]. В Україні відкрита інформація щодо джерел за-
бруднення водойм фосфором відсутня, проте із закордонних публікацій відомо, що від 
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сільськогосподарської діяльності в р. Дніпро потрапляє 6% фосфору, з комунальними 
стоками 75%, промисловість й інші дають 19% [2, 4].

При наявності надлишку фосфору в міських стічних водах, які надходять до очисних 
споруд, відбувається якісна та кількісна зміна біоценозу активного мулу, змінюється 
його структура і седиментаційні властивості – відбувається «спухання» мулу. При цьому 
погіршується якість очищення води та додається ще й екологічний аспект – забруднен-
ня природних водойм, куди надходять очищені стічні води [5].

Основними способами очищення фосфатовмісних вод є біологічні методи та хімічне 
осадження. У процесі біологічного очищення стічних вод концентрація фосфору в них 
знижується, проте, як показує практика водоочищення, вміст фосфору в стічній воді після 
біологічного очищення перевищує значення ГДК за фосфором у 2–5 разів. Найбільш до-
ступним, легкоздійсненним і високоефективним при очищенні великих об'ємів стічних 
вод на діючих міських станціях аерації вважається реагентний, якій передбачає викори-
стання порівняно вузького кола речовин, а саме солі алюмінію, заліза, або кальцію. Що 
стосується вибору осаджувача, то погляди дослідників і технологів розподілились. Одні 
з них вважають застосування сполук алюмінію небажаним внаслідок його неприпусти-
мо високого вмісту в очищеній воді (0,25–0,5 мг/дм3), інші вважають нераціональним 
використання вапна завдяки сильному підлужування і необхідності перед скиданням 
води на повторне очищення пропускати через карбонізатор або підкислювати для зни-
ження рН. Проте на сьогодні зазвичай розповсюджені всі перелічені реагенти [3].

Метою представленою роботи було вивчення можливості вилучення фосфат-іонів 
поєднанням їх реагентного осадження зі зворотним осмосом низького тиску.

Для осадження іонів PO4
3- була використана їх реакція із сумішшю розчинів хлоридів 

магнію й амонію та гідроксиду амонію, продуктом якої є малорозчинна сполука – струвіт, 
цінне мінеральне добриво, що доволі успішно реалізується на світовому ринку.

Вплив кількості введеного осаджувача до фосфатовмісної води на ступінь видалення 
фосфатів наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Ступінь видалення фосфат-іонів (%) залежно від тривалості реакції при 
стехіометричному співвідношенні компонентів і при надлишку осаджувача при 

вихідній концентрації іонів РО4
2- 500 мг/дм3

Аналіз одержаних даних показує, що в усіх трьох випадках реакція практич-
но завершується менш, ніж за 10 хв. При цьому введення 20%-ного надлишку осад-
жувача підвищує ступінь перетворення фосфат-іонів на струвіт від 68,9–78,6% при 
стехіометричному співвідношенні реагентів до 87,1–94,8%. Додавання 50%-ного над-
лишку осаджувача дозволяє зв'язати в струвіт > 99% фосфатів. У таблиці 2 наведені 
залишкові концентрації фосфат-іонів в очищеній воді.

ГДК на скидання фосфатів у міську каналізаційну мережу становить 8 мг/дм3. З да-
них таблиці 2 випливає, що проведення осадження фосфат-іонів при 50%-ному над-
лишку осаджувача досить ефективно видаляє цей полютант з фосфатовмісної води. 
Проте одночасно з очищенням води від фосфатів здійснюється введення до неї іонів 
амонію, вміст яких у стічних водах також суворо регламентований і становить 20 мг/
дм3 за амонійним азотом, або 25,97 мг/дм3 за іонами nh4

+. 
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Поєднання реагентного осадження фосфатів зі зворотноосмотичною обробкою 
стічної води дозволяє одержати очищену воду, придатну на скидання у міску каналізацію 
не тільки за вмістом фосфат-іонів, але й іонів амонію. Це підтверджують дослідження 
виконані на воді Бортницької станції аерації (табл. 3).

Одночасно дані, наведені в таблиці 3, показують, що при застосувуанні запропо-
нованого способу очищення стічних вод від фосфатів значно знижується твердість 
води, загальний солевміст, каламутність і кольоровість; водородний показник (рН) не 
перевищує регламентованого (6,5–9,0).
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тривалості реакції та кількості осаджувача при вихідній концентрації іонів 

РО4
2- 500 мг/дм3

Таблиця 3. Дані з обробки фосфатовмісної води з первинного відстійника Бортницької 
станції аерації зворотним осмосом низького тиску на мембрані ESPA-1 

з домембранним реагентним осадженням фосфатів



ЕТЕВК-2013

185

НОВЕ тЕхНОЛОгІчНЕ РІШЕННЯ БІОЛОгІчНОгО ОчИЩЕННЯ 
мІСЬКИх СтОКІВ ВІД СПОЛУК ВУгЛЕцЮ, АЗОтУ І ФОСФОРУ.

ЗмЕНШЕННЯ ОБСЯгІВ ОСАДІВ – ВІДхОДІВ ОчИЩЕННЯ
Кашковський В.І., Євдокименко В.О., Євдокименко О.М. 

Інститут біоорганічної хімії і нафтохімії НАН України, м. Київ, Україна

Метою роботи був пошук рішення для подолання можливих великомасштабних нега-
тивних наслідків впливу на навколишнє середовище від скиду недостатньо очищених 
каналізаційних стоків у водойми країни шляхом створення комплексної біотехнології 
очищення стічних вод для малих та середніх міст України. Використання сирих осадів, 
як компенсаційного субстрату у процесах очищення стічної води від сполук азоту і 
фосфору, і відповідно зменшення обсягів осадів та повернення у навколишнє середови-
ще безпечних продуктів для повторного використання.  

НОВОЕ тЕхНОЛОгИчЕСКОЕ РЕШЕНИЕ БИОЛОгИчЕСКОЙ 
ОчИСтКИ гОРОДСКИх СтОКОВ От СОЕДИНЕНИЙ УгЛЕРОДА, 

АЗОтА И ФОСФОРА.
УмЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕмОВ ОСАДКОВ – ОтхОДОВ ОчИСтКИ

Кашковский В.И., Евдокименко В.О., Евдокименко О.М. 
Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, г. Киев, Украина

Целью работы был поиск решения для преодоления возможных крупномасштабных 
негативных последствий воздействия на окружающую среду от сброса недостаточно 
очищенных канализационных стоков в водоемы страны путем создания комплексной 
биотехнологии очистки сточных вод для малых и средних городов Украины. Использо-
вание сырых осадков, как компенсационного субстрата в процессах очистки сточных 
вод от соединений азота и фосфора, и соответственно уменьшение объемов осадков и 
возврат в окружающую среду безопасных продуктов для повторного использования.

nEW TECHnOLOgiCAL SOLUTiOnS FOR BiOLOgiCAL TREATMEnT
URBAn RUnOFF FROM THE COnnECTiOn OF CARBOn, niTROgEn AnD 

PHOSPHORUS. REDUCing THE vOLUME OF DEPOSiTS –  
WASTE TREATMEnT

Kashkovsky V.I., Evdokimenko V.O., Evdokimenko O.M. 
Institute of bioorganic chemistry and Petrochemistry, national Academy of Sciences of 

Ukraine, Kiev, Ukraine

The aim of the work was to find solutions to overcome the possible large-scale negative impacts 
of the environmental impact of the discharge of inadequately treated sewage into water 
bodies of the country through the creation of complex biotechnology wastewater treatment 
for small and mediumsized cities in Ukraine. The use of wet sediments, as a compensation 
subpenalty process wastewater from nitrogen and phosphorus, respectively, and a decrease 
in precipitation and a return to the environment friendly products for reuse.

Існуючі каналізаційні очисні споруди, що побудовані за класичними біотехнологіями 
(аеротенки, біофільтри) передбачені для окислення тільки розчинених або умовно роз-
чинених органічних забруднень. Видалення завислих речовин, що містять до 70 % 
органічної речовини, відбувається механічним способом – відстоюванням стічних вод. 
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Зневоднення видалених осадів в основному організовується на мулових майданчиках, 
що займають значні земельні ділянки та у більшості випадках створюють небезпеку 
для довкілля із-за подальшого розкладу органічних домішок і виливу осадів з перепо-
внених мулових майданчиків.

Вказані очисні споруди не передбачені для глибокого біологічного вилучення спо-
лук азоту і фосфору. Процес деградації органічних забруднень відбувається до СО2, 
nh3, nh4

+ або у кращому випадку – до СО2, nO2
- nO3

-. Взагалі за таких технологій, 
при очищенні міських стоків, тільки частина азоту (~ 28%) і фосфору (~ 23%) із 
розчину може бути асимільована аеробними гетеротрофами (для будови клітин), 
які у подальшому з надлишковим мулом видаляються з технологічного процесу. 
Вивантажені осади, за звичай, містять 2% -3% сухої речовини (за масою), а все інше 
– вода. Разом з цим, вони як технологічні відходи утворюють складні структури, ма-
ють особливий розподіл та стан води, що обумовлює значний час та невелику гли-
бину їх зневоднення. Скид недостатньо очищених стічних вод від біогенних речовин 
викликає цвітіння водойм (інтенсивний розвиток синьо-зелених водоростей) і, як 
наслідок, призводить до суттєвого погіршення якості води у поверхневих джерелах 
питного водопостачання.

Запропоноване авторами технологічне рішення рис. 1 (технічна назва – станція 
очищення каналізаційних стоків «Біоконвеєр») базується на нових підходах щодо 
формування трофічного ланцюгу мікроорганізмів та умов забезпечення їх селекції і 
життєдіяльності, компенсації дефіциту поживного субстрату при проведенні процесів 
видалення сполук вуглецю, азоту і фосфору зі стічної води. Для цього використовують-
ся внутрішні джерела енергії каналізаційних стоків – гідролізуються та піддаються 
анаеробній конверсії первинні осади, частково-аеробній конверсії надлишковий мул. 
Посилюється конкурентна здатність за легкий поживний субстрат фосфоракумулюю-
чих організмів (ФАО).

Рис. 1. Схема видалення надлишкових вуглецю, азоту і фосфору з господарчо-побутових або 
прирівняних до них стоків – станція «Біоконвеєр».



ЕТЕВК-2013

187

Процес анаеробної конверсії сирого осаду відбувається у проточному режимі в апараті, 
що замінив класичний первинний відстійник та отримав назву психрофільного анае-
робного реактору з розширеним шаром мулу, дивись рис. 2, який вирішує завдання не 
тільки компенсації дефіциту субстрату, але і значне зменшення та трансформацію си-
рих осадів з небезпечних відходів до продуктів, що можуть бути повернуті у навколишнє 
середовище, селекції гетеротрофів анаеробної конверсії, факультативних фосфораку-
мулюючих мікроорганізмів.

Завдяки тому, що швидкість щільного осадження залежить від концентрації, розши-
рений шар зберігається у широкому діапазоні швидкостей висхідного потоку. При зміні 
швидкості висхідного потоку, за гідродинамічними законами щільного осадження, 
автоматично змінюється об'ємна концентрація частинок у шарі. Кожному значенню 
швидкості потоку відповідає реальна концентрація частинок. Чим більша швидкість, 
тим менша концентрація. Коли швидкість наближається до швидкості вільного осад-
ження частинок, що знаходяться у завислому шарі, шар розпливається, відбувається 
винос частинок з потоком. Таким чином, швидкість вільного осадження є верхньою ме-
жею існування розширеного шару. Також є нижня межа існування розширеного шару 
– це така мінімальна швидкість потоку, при якій гідродинамічний вплив на частинки 
шару менший сили ваги частинок. У цьому випадку частинки з щільною масою осядуть 
на дно.

Під час руху рідини через завислий шар, що знаходиться у стані динамічної рівноваги, 
сила тиску рідини на шар (втрати тиску Р) урівноважується вагою частинок розшире-
ного шару.

Вага частинок шару (∑Gш) у рідині дорівнює:

                                                      (1),
де: 2 – густина часток шару; 1 – густина рідини;    – доля вільного об’єму у шарі по 
відношенню до його загального об’єму (порозність – об'ємна доля рідини); L – висота 
шару.

Рис. 2. Психрофільний анаеробний реактор витіснення з розширеним шаром мулу
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Тоді     Р = Gш/F                                                                            (2),
де F – площа поперечного перерізу шару (апарату).

Отже падіння гідродинамічного тиску у розширеному потоком рідини шарі мулу 
дорівнює вазі частинок цього шару у рідині з одиничною площею основи.

При проходженні рідини через нерухомий шар мулу з поступовим збільшенням 
швидкості потоку, починаючи з мінімальної, весь шар мулу перейде у розшире-
ний стан. При подальшому збільшенні швидкості, шар мулу буде розширюватися 
(збільшуватися за об'ємом) і при досягненні швидкості вільного осадження, він поч-
не руйнуватися (винесення частинок). Винесення частинок буде збільшуватися зі 
збільшенням швидкості і так до переходу полідисперсної системи у гідротранспортний 
режим.

Розширений шар мулу, що формується з господарчо-побутових або прирівняних до 
них стоків, представляє дисперсну систему частинок різної гідравлічної крупності. У 
випадку застосування психрофільних анаеробних реакторів з розширеним шаром мулу, 
замість класичних первинних відстійників, при визначені швидкісних меж існування 
розширеного шару слід керуватися поняттям доцільного розмиву шару мулу – винесен-
ням завислих у залежності від гідравлічного режиму без втрат фільтрувальної здатності 
шару.

За знайденою залежністю межа доцільного розмиву шару повинна знаходитися між 
величинами освітленням Е=64%-70%, що обумовлюватиме винесення завислих части-
нок з апарату 85-100 мг/дм3, при швидкостях висхідного потоку 1,0-1,87 м/год.

Прийнята верхня межа освітлення Е=70% (номінальна швидкість робочого режиму 
проходження рідини – 1 м/год) визначається тільки економічною доцільністю застосу-
вання апаратів з розширеним шаром для обробки та освітлення стоків. Прийнята ниж-
ня межа освітлення Е=64% (максимальна швидкість проходження рідини – 1,87 м/год) 
визначається тільки технологічними вимогами наступної аеробної ступені очищення 
– для аеротенків і біофільтрів на повне біологічне очищення завислі не повинні пере-
вищувати 100-150 мг/дм3.

Найменша швидкість існування розширеного шару мулу, враховуючи практич-
ний досвід роботи психрофільних реакторів з висхідним потоком рідини у м. Каневі 
(без попереднього усереднення стоків за надходженнями), не потребує визначення і 
може дорівнювати нулю У такому випадку, можна стверджувати, що апарати пере-
ходять з режиму розширеного шару до режиму нерухомого ущільненого шару мулу 
(мулової подушки). За результатами досліджень на натурних реакторах, відновлення 
та формування розширеного шару, після надходження стоків на споруди, відбувалося 
автоматично, без втрат якості освітлення розширеним шаром. За 4-річний термін 
експлуатації реакторів не було жодного випадку, не залежно від часу перебування 
мулу в ущільненому стані, щодо переведення апаратів в режим розширеного стану 
мулу.

Безпроблемний перехід апаратів з одного режиму на інший забезпечується визна-
ченням необхідних втрат напору рідини, що повинні враховувати:

- падіння гідродинамічного тиску у розширеному потоком рідини шарі мулу;
- втрати енергії у трубопроводах підведення стоків у придонну частину реактору;
- енергію втікання рідини у придонну частину реактора.
У процесі контактної коагуляції у розширеному шарі, найдрібніші завислі і колоїдні 

частинки приклеюються до великих завислих розширеного шару. Проходження про-
цесу описується формулою 

С/С0 = е – bc*x|u                                                                    (3),
де С – концентрація завислих після проходження рідиною розширеного шару;

С0 – вхідна концентрація завислих перед входом рідини у розширений шар;
С* – концентрація завислих у розширеному шарі;
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х – висота розширеного шару;
и – швидкість фільтрування рідини через розширений шар;
b – параметр, що характеризує інтенсивність приклеювання і залежить від фізико-

хімічних властивостей води і завислих.
При цьому С* – концентрація завислих у розширеному шарі, при сталому режимі ро-

боти апарату, не змінюється у часі і практично постійна по висоті шару.
Для обробки води постійної якості при різних режимах освітлення вводиться критерій 

подібності:                                                     
 Х = С* х/и .                                                                              (4)

Рівним значенням Х = С* х/и відповідають однакові значення ефекту освітлення, що 
дає можливість у лабораторних умовах на моделі освітлювача з розширеним шаром от-
римати залежність С/С0 = f(х) – криву освітлення.

За висотами модельного шару рис. 3 та критеріями подібності вирахувані натурні 
бар’єрні висоти розширеного шару мулу для міських каналізаційних стоків, що забез-
печують освітлення з винесенням завислих речовин 85-100 мг/дм3. При цьому, висоти 
шару мулу визначалася для постійного перерізу апарату.

За об’ємами мулу, визначених за гідродинамічних та біологічних умов уточнюють 
необхідний об'єм мулу у системі для забезпечення необхідного освітлення стічних вод 
та окислення органічної речовини у реакторі.

Доцільні межі кінетичних, гідродинамічних умов формування і існування розшире-
ного шару мулу в анаеробному реакторі, такі характеристики біологічного процесу, як 
концентрація мулу, об’ємне навантаження на споруду, навантаження на мул, приріст 
біомаси, швидкість окислення органічних речовин, вік анаеробного мулу, вихід біогазу 
в психрофільних умовах з міських стоків та інші характерні величини були визначені 
авторами при проведенні науково-дослідних робіт на дослідно-промислових реакторах 
у м. Каневі, Черкаської області (табл. 1).

Як бачимо з таблиці 1, у випадку обробки міських стоків та сирого осаду в анаеробно-
му реакторі, вводиться комплексний показник забруднення ХСК за біхроматом калію. 
Визначається розчинена речовина органічна стоків та завислих або характерне за-
бруднення, що піддається біологічному окисленню — неосвітлених стоків.

Рис. 3. Подібні криві винесення завислих з розширеного шару мулу
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Сформоване рішення станції «Біоконвеєр» у технологічному плані має наступні 
біологічні ступені обробки стічних вод: анаеробний психрофільний реактор 
витіснення з розширеним шаром мулу (п.2, рис.1); аеротенк-денітрифікатор або аеро-
тенк періодичної дії (переведення ступені в аноксидний режим) (п.3, рис.1); постаеро-
тенк (п.4, рис.1); відстійник з затопленим біофільтром (п.5, рис.1). Надлишковий мул 
видаляється з постаеротенку в адагуляційний аноксидний ущільнювач (п.6, рис.1), 
а активний мул з відстійника направляється в аеротенк-денітрифікатор. У випадках 
скиду у міську каналізацію промислових стоків (без попереднього очищення), напри-
клад, стоків молокозаводів, залишок фосфору видаляється хімічним способом (п.7, 
рис.1).

За гідродинамічним режимом роботи першої біологічної ступені — з анаеробного 
реактору виноситься 80-100 мг/дм3 анаеробного мулу. Вказані добре структуровані 
носії заселяються мікроорганізмами наступної аеробної ступені та покращують 
седиментаційні властивості аеробного мулу. Вони також доставляють фосфоракумулю-
ючих гетеротрофів анаеробного реактору в аеробну ступінь очищення.

Поєднання в анаеробному реакторі витіснення, що має розширений шар 
специфічного мулу, процесів освітлення стічних вод та деградації у психрофільних умо-
вах затриманого сирого осаду (завислих речовин) та частково розчиненої органічної 
речовини, обумовлює формування та включення у загальний біологічний процес до-
даткових груп мікроорганізмів, що генерують гідролізати, різні жирні кислоти, кето-
кислоти, альдегіди, прості органічні і неорганічні сполуки. Саме такий анаеробний 

Таблиця 1. Розрахункові характеристики психрофільних анаеробних реакторів 
                     з розширеним шаром мулу для обробки міських стоків
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реактор, замість класичного первинного відстійника (рис.4), вивільняє додаткові дже-
рела енергії зі стічної води — покриває дефіцит субстрату для глибокого біологічного 
видалення азоту і фосфору, створює умови отримання біогазу і вирішує проблему без-
печних відходів зі зменшенням їх обсягів у 3-4 рази.

Авторами також систематизовані характеристики вивантаженої надлишкової 
мінералізованої біомаси (анаеробного психрофільного мулу): розпад в ній органічної 
речовини (зольність 35%-50%); муловий індекс (20-80 см3/г); питомий опір фільтрації 
(r 10-10 =150-700 см/г); визначена швидкість зневоднення осадів на типових муло-
вих майданчиках з бетонною основою, проведені гельмінтологічні дослідження осадів 
(табл. 2).

За результатами досліджень зневоднений та підсушений осад транспортної вологості, 

Рис. 4. Анаеробний психрофільний реактор (2 шт.) з розширеним шаром мулу, 
що переобладнаний з двоярусного відстійник Д=12м у м. Каневі, Черкаської області

Таблиця 2. Гельмінтологічні дослідження осадів
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після анаеробних психрофільних реакторів, має у три рази менше яєць гельмінтів, ніж 
вологий осад. Особливо ефективно знезаражується осад на відкритих мулових майдан-
чиках у літній час (рис.5), коли вони прогріваються. Осади, отримані в 1, 2, 4 кварталах 
ще потребують компостування для знезараження.

До реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Канева під первинні осади було 
зайнято до 2 га майданчиків (земляна основа) та виникла загроза переливу осадів в р. 
Дніпро. Після реконструкції фактично зайнято 0,18 га.

Проведено дослідження і виконано опис фізико-біологічного стану мулу з розшире-
ного шару анаеробного реактора. Необхідно зазначити, що особливістю анаеробного 
психрофільного мулу з розширеного шару, є наявність в ньому цілісних пластівців та 
гранульованих форм, основою яких є мінеральні частинки (пісок, що пройшов через 
пісколовки, менше 0,25 мм) і сформовані структури (скелет) на основі карбонатів. 
При мікроскопії виявлено щільне заселення мікроорганізмами носіїв. Між гранула-
ми мулу масово зустрічаються: кулеподібні, паличковидні і коротконитчасті бактерії. 
Вони достатньо активні, знаходяться у безперервному русі. Із найпростіших у мулі 
виявлено джгутикові інфузорії (flagellate), часто зустрічались одноджгутикові (bode) 
і багатоджгутикові (teromonas). Організми достатньо активні, знаходяться у безпе-
рервному коливальному русі. Із війчастих інфузорій зустрічались одиничні, дрібних 
розмірів, вільно плаваючі інфузорії, кількість їх незначна.

Авторами було розроблено декілька варіантів апаратного виконання станцій 
«Біоконвеєр», з врахуванням особливостей запропонованого технологічного рішення та 
сучасних тенденцій у будівництві каналізаційних очисних споруд. Один із варіантів, з 
промисловим дизайном, показано на рисунку 6.

Також відпрацьовані головні умови, щодо застосування будівельних конструкцій, об-
ладнання, матеріалів і монтажу інженерних комунікацій, управління технологічними 
процесами, впливу викидів станції на атмосферне повітря, санітарно-побутових умов 
тощо.

Авторами була розроблена і теоретично обґрунтована розрахункова модель (методи-

Рис. 5. Зневоднений мул анаеробних реакторів на муловому майданчику.  
Каналізаційні очисні споруди м. Канева, Черкаської області
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Рис. 6. Станція «Біоконвеєр» продуктивністю 10,0 тис.м3/добу на 50 тис. мешканців, 
промисловий дизайн. 

Підземна частина – монолітний залізобетон, надземні будівлі – легкі залізобетонні оболонки, 
навіси – металоконструкції.

ка) станцій «Біоконвеєр». Основні положення методики розрахунків та умови протікання 
процесів нітрифікації, денітрифікації, дефосфатизації можна подати таким чином.

1. Розрахунок органічної речовини та баланс речовини в системі проводиться за 
комплексними показниками – ХСК, БСКповн.

Органічна речовина сирих осадів визначається:  ХПК (х) = 1,42 БРБ, де
БРБ – беззольна речовина біомаси (осадів),
1,42 – перевідний коефіцієнт, отриманий з рівняння аеробної конверсії органічної 

речовини: 
С18 Н19 О9 n + 17,5О2 + Н+ ферменти ® 18СО2 + 8Н2О + nН4

+                              (5),
звідки 1,42кг О2/1,0 кг С18 Н19 О9 n, а С18 Н19 О9 n – усереднена органічна речовина 
міських стоків. Біологічні інертні частки розчиненої і не розчиненої органічної речови-
ни, інертний азот при розрахунках не враховуються і вважається, що вони виводять-
ся зі станції з очищеними стічними водами та вивантажуються з мінералізованими 
осадами. Їх кількість оцінюється за наступними величинами: інертна розчинена 
органічна речовина міських стоків від загальної кількості розчиненої речовини ХПКsi ~ 
8,5%; інертні в БРБ — ХПКxi ~35%; інертний розчинений органічний азот від загальної 
кількості азоту S nІ ~2%; інертний органічний азот в завислих від загальної кількості 
азоту Х nІ ~12%.

2. Для компенсації дефіциту розчиненого субстрату в системі використовують-
ся ферментовані гідролізати сирого осаду і надлишкового мулу аеробної/аноксидної 
ступені. Дефіцит розчиненого субстрату у міських стоках, при біологічному видаленні 
надлишкового азоту і фосфору складає ~60% від загальної потреби за класичної 
технології.
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3. Розрахунок процесів нітрифікації і аеробної конверсії органічної речовини (розра-
хунок аеротенка) проводиться за навантаженнями на мул, характерними для аеротенків 
продовженої аерації. Це гарантує повне окислення амонію автотрофами нітрифікації 
та конверсію аеробними гетеротрофами органічної речовини стоків (дивись рис. 7) і 
частково надлишкового мулу як додаткового субстрату.

На практиці нітрифікацію виконує обмежена група автотрофів, вони мають незнач-
ний приріст біомаси (~0,15 кг БРБ на 1кг нітрифікованого азоту), тому час нарощуван-
ня в одномулових системах ефективних концентрацій цих мікроорганізмів (~2%) пови-
нен бути, не менше 12 діб. Вік мулу визначається за ефективною масою автотрофів у 
мулі і добовим приростом нітрифікуючих організмів. Навантаження на мул в системі 
на цій ступені слід приймати у межах 50-150 мгБСК/гБРБ х доб.

Важливими характеристиками процесів є вік мулу, час гідравлічного утримання 
стоків у ступені, навантаження на мул. За об'ємним навантаженням на мул та масою 
органічної речовини, що підлягає окисленню – визначається об'єм аеротенка. Умови 
протікання процесів – аеробні.

1. Розрахунок об'єму денітрифікатора проводиться за питомою об’ємною швидкістю 
процесу та за масою азоту, що підлягає денітрифікації. Приймається, що дефіцит суб-
страту для мікроорганізмів денітрифікації компенсується гідролізатами (ЛЖК), от-
риманих з сирих осадів в анаеробному реакторі та з надлишкового мулу аеротен-
ку/денітрифікатора. Необхідна розрахункова кількість субстрату для гетеротрофів 
денітрифікації – 4-6 кгХСК/кг nО3

-n. Важливими характеристиками процесу також 
є питома швидкість денітрифікації (віднесена до одиниці маси активного мулу) (див. 
рис. 8), концентрація активного мулу в ступені, джерела органічного вуглецю, темпе-
ратура середовища, питомі витрати органічної речовини для забезпечення процесу 
денітрифікації.

Вказані характеристики необхідні для визначення питомої об'ємної швидкості про-
цесу та потреби у субстраті для гетеротрофів денітрифікації. Умови протікання процесу 
– аноксидні.

2. Об'єм аеробної ступені (аеротенк періодичної дії) визначається з розрахункових 
об’ємів – п.4 + п.5. Загальний час протікання процесів — приймається пропорційно 
об’ємам. Дискретність умов витікає із загального часу та можливості аеробних 
гетеротрофів зберігати свою життєдіяльність.

Рис. 7. Окислення забруднень побутових стоків в аеротенку:
1 – азот амонійних солей; 2 – азот нітратів; 3 – БСК
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3. Постаеротенк передбачений для гарантованого фінішного насичення киснем 
суміші води і активного мулу перед її відстоюванням, для видалення молекулярного азоту 
— продукту денітрифікації. Він також може бути використаний для подачі (розчинення) 
хімічних реагентів дефосфатизації. У першу чергу для кристалічного сульфату заліза, 
яке за науковими дослідженнями авторів є також ефективним каталізатором (у твердій 
фазі) процесів окислення органічних речовин і може застосовуватися комбіновано як 
для доочищення стічної води від органічних залишків, так і для видалення (в розчине-
ному стані) фосфору. Виходячи з умов застосування постаеротенку визначається його 
об'єм. Умови протікання процесів — аеробні.

4. Затоплений аноксидний біофільтр відстійника забезпечує фінішне доочищення від 
залишків нітратів та зменшує концентрацію завислих у стічній воді. Фільтр формується 
з вільно плаваючого полімерного завантаження, що має поверхню 70-80 м2/м3, при 
пустоті >95%. За експериментальними даними висота такого завантаження — 1,2м, 
занурення від дзеркала води — 0,5 м. Умови протікання процесів — аноксидні.

5. Біологічне видалення фосфору, за розрахунковою моделлю, ґрунтується на 
здатності гетеротрофних фосфоракумулюючих організмів поглинати і накопичу-
вати в анаеробних і аноксидних умовах поліфосфати, в аеробних — ортофосфати зі 
стічної води. Для вказаних організмів характерне резервування великої кількості 
таких енергетичних речовин як глікогену — полімеру глюкози, полімернонасичених 
кислот і поліфосфатів. Вказані резерви у сприятливих умовах використовуються 
організмами для генерації нового життя. На думку авторів, ФАО в анаеробних умо-
вах поглинають поліфосфати як більш енергетичні продукти, в аеробних умовах їм 
достатньо ортофосфатів. Розрахункова величина біологічного видалення фосфору в 
анаеробній ступені станції, що визначена за результатами досліджень, складає ~ 20% 
від загальної кількості фосфору. Спожитий фосфор з розчину, також як і асимільований 
для будови клітин, виводиться зі станції з надлишковими осадами. Обов’язковою умо-
вою біологічного видалення фосфору є наявність розчиненої органічної речовини за 
зразком ЛЖК, яка також генерується як додатковий субстрат в анаеробному реакторі 
із сирих осадів та надлишкового мулу в аеротенку. Необхідна розрахункова кількість 
субстрату для гетеротрофів дефосфатизації ~ 20кг ХСК/ 1кг Р. За питомими витрата-
ми ЛЖК визначається необхідна кількість розчиненого субстрату для забезпечення 
процесу дефосфатизації. 

Рис. 8. Джерела органічного вуглецю для процесу денітрифікації
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Біологічне видалення фосфору відбувається на всіх біологічних ступенях станції. Ра-
зом з тим, в аноксидних умовах, головним конкурентом ФАО за ЛЖК є денітрифікуючі 
мікроорганізми, що більш активні і можуть знизити на 50%-70% швидкість 
дефосфатизації. Виключення надходження нітратів в першу технологічну ступінь 
обумовлює селекцію фосфоракумулюючих організмів у анаеробному реакторі. 

Кругообіг ФАО в станції «Біоконвеєр» відбувається шляхом: винесення з селектору 
(анаеробного реактору) мулу в аеротенк періодичної дії; видалення надлишкового мулу 
з постаеротенку в адагуляційний аноксидний ущільнювач; відкачування надмулової 
води з ущільнювача (ЗР до 1000мг/дм3) в анаеробний психрофільний реактор.

Умови протікання процесу — анаеробні, аноксидні, аеробні.
6. Органічна речовина міських стоків, що піддається біологічному окисленню  

характеризується: 
Сs = Ss + Хs                                                                            (6),

де: Ss  – розчинена органічна речовина; Хs – органічна речовина завислих, що піддаються 
розчиненню.

За результатами досліджень ~ 40% Сs повністю конвертується в анаеробно-
му психрофільному реакторі: у біогаз; забезпечує приріст і енергетичні потреби 
анаеробної біомаси, процес поглинання фосфору ФАО (в анаеробному реакторі). 
Прийнято, що інша частка Сs є потенційним субстратом процесів аеробної конверсії, 
дефосфатизації та денітрифікації в аеротенку періодичної дії. Але вихід біогазу 
(СН4 + СО2) визначається, за встановленою практикою, через все видалене ХСК у 
реакторі: 

1кг ХСК ® 0,35 м3СН4 + 0,188м3СО2,                                              (7)

де в газовій суміші СН4 має 65% об'ємну концентрацію.
Автотрофи нітрифікації є продуцентами і синтезують біомасу з неорганічного вугле-

цю. Сам процес нітрифікації спрощено можна подати у такому вигляді:

nН4
+ + 1,5О2 ферменти ® nО2

- + 0,5О2 ферменти ®  n О3
- + 2Н+ +  Н2О,           (15)

для протікання якого необхідно: – 4,57г О2/г nh4
+-n.

Нітратне окислення органічної речовини (процес денітрифікації) рівноцінне збере-
женню: - 2,86г О2/г nО3

--n.
Частковий опис головних положень, сформованих авторами для проектування 

станцій.
1. Технологічні процеси апаратно виконуються однією головною станцією і ре-

зервними (або основними) муловими майданчиками. Всі процеси очищення стоків 
відбуваються на головній станції у суміжних технологічних блоках, які розділені бетон-
ними перегородками або перегородками з полегшених матеріалів. За рахунок цього є 
можливість значно скоротити довжину технологічних комунікацій, комунікацій енер-
гопостачання (стиснене повітря, електрична енергія, вода) для полегшення управління 
ними та зменшення витрат матеріалів.

2. Спорудам не потрібні складні внутрішні розподіли, вони повинні мати логічно 
пов’язані між собою і керовані комп’ютером потоки, так щоб їх обслуговування було 
мінімізоване і хід робіт абсолютно надійний.

3. Підземна частина будови станції виконується з високоякісних залізобетонних 
монолітних конструкцій. Більшість трубопроводів, система аерації повинні виготовля-
тися з полімерних матеріалів або з нержавіючої сталі. Термін придатності матеріалів 
підземної і наземної частин повинен бути не менше 30 років.
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4. Емісійні гази, що виділяються з резервуарів, відпрацьоване технологічне повітря та 
повітря систем вентиляції перед скидом в атмосферу очищати та знезаражувати, забез-
печити його розсіювання у надземній частині атмосфери для доведення концентрацій 
складових до ГДС.

5. Для зменшення витрат енергоносіїв (у залежності від потужності станції):
- збільшити розчинність кисню в аеробних резервуарах за рахунок доведення їх 

глибини до 7 м, застосувати дрібнобульбашкову аерацію, проводити у реальному часі 
контроль концентрації кисню в аеробних і аноксидних процесах;

- утилізовувати отриманий біогаз, низькопотенційну теплову енергію очищених 
каналізаційних стоків;

- застосовувати ефективне насосне та повітродувне обладнання.
За рахунок реалізації вище вказаних вимог та впровадження нового технологічного 

рішення довести питомі витрати електроенергії на станції до 0,25 – 0,4 кВт год. на ку-
бометр оброблених стічних вод. 
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ПРОБЛЕмА ВИДАЛЕННЯ ФОСФАтІВ ІЗ СтІчНИх ВОД 
тА ШЛЯхИ її ВИРІШЕННЯ

Лессік М.Д., Мамонтов Ю.Б. 
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна
Гольцов В.І., Григор’єва Н.Я. 

«Інфоксводоканал», м. Одеса, Україна

Розглянуто деякі аспекти видалення фосфатів із стічних вод та подано приклад 
вирішення проблеми для СБО «Південна» в Одесі.

ПРОБЛЕмА УДАЛЕНИЯ ФОСФАтОВ ИЗ СтОчНЫх ВОД 
И ПУтИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Лессик Н.Д., Мамонтов Ю.Б. 
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина
Гольцов В.И., Григорьева Н.Я. 

«Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

Рассмотрены некоторые аспекты удаления фосфатов из сточных вод и подан пример 
решения проблемы для СБО «Южная» в Одессе.

PROBLEM OF THE PHOSPHATES REMOving FROM WASTERWATER 
AnD WAYS OF iTS SOLUTiOn

Lessik M.D., Mamontov U.B. 
Se «ndKtI Mg», Kyiv, Ukraine
Golsov V.I., Grigoryeva N.Y.   

«Infoksvodokanal», Odesa, Ukraine

Some of the aspects of the phosphates removing from waster water were  considered. An 
example of the solution of this problem for  wasterwater plant ”Ugnaya” in Odesa was made.  

Оцінка  сучасного стану поверхневих джерел України засвідчує, що якість води в них 
під дією постійно зростаючого техногенного впливу погіршується і не задовольняє умо-
вам, які необхідні для відновлення біологічної продуктивності водойм.

Економне витрачання води з одного боку та різке зростання в стічних водах 
концентрації біогенних елементів з іншого призвело до того, що каналізаційні очисні 
споруди з традиційною технологією очищення стічних вод стали не ефективними 
у вирішенні головного завдання – доведення концентрації забруднень в очищених 
стічних водах до значень, що не несуть шкоди водоймам, до яких ці води скидаються.

В даний час однієї з головних проблем в галузі очищення стічних вод є саме видален-
ня біогенних елементів – сполук азоту та фосфору. Вважається, що для попередження  
евтрофування водойми простіше і економічно доцільніше видаляти сполуки фосфору, 
ніж азоту.

Фосфор найважливіший обов'язковий елемент необхідний для живих організмів. Він 
має найвищий коефіцієнт біологічної акумуляції, тобто діє як добриво. При надходженні 
фосфору у водойми, він викликає швидкий ріст водоростей,особливо синьо-зелених, 
які порушують природну біосистему, витягують з води розчинений кисень, не пропу-
скають сонячних променів, створюють анаеробні умови і призводять до загибелі ба-
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гатьох живих організмів та нагромадженню біотоксинів. Вода в таких водоймах стає 
не придатною для водоспоживання населенням та небезпечною для здоров'я і життя 
людини.

Розглядаючи ланцюжок потрапляння фосфатів у стічні води побачимо, що відносно 
невелика їх частка – продукт життєдіяльності населення, а головним джерелом є миючі 
засоби.

В кінці минулого сторіччя в розвинутих країнах зрозуміли, що бурхливий розвиток 
хімічних виробництв, які направлені на задоволення зростаючих потреб суспільства в 
миючих засобах, є не тільки економічним благом, а й несе значні загрози через нега-
тивний вплив стічних вод, що утворюються, на навколишнє природне середовище.

Світове співтовариствопід егідою ООН проводить широкомасштабну роботу щодо 
запобігання екологічній катастрофі водойм і поліпшення якості питної води.

В розвинутих країнах наступ на цю проблему ведеться по декільком напрямкам:
Законодавча заборона або обмеження на застосування фосфатних пральних 

порошків.
• Суворий контроль та введення більш жорстких санкцій за перевищення 

концентрації фосфатів в стічних водах.
• Введення екологічного податку на підприємства, що виробляють та використову-

ють фосфатні миючі засоби.
• Будівництво додаткових очисних споруд по видаленню фосфатів безпосередньо на 

КОС.
Комплексне застосування всіх цих заходів звичайно дає позитивні результати.
Але не в змозі задіяти інші важелі впливу на ситуацію ми можемо і повинні вже зараз 

досягати зниження концентрації фосфатів в очищених стічних водах за рахунок вве-
дення змін до технологічного процесу їх очищення.

Світова теорія та практика знають три напрямки видалення фосфатів зі стічних 
вод:

• Видалення методами біологічного очищення.
• Видалення методами фізико-хімічного очищення.
• Застосування комбінованих методів.
Біологічні методи видалення фосфору ґрунтуються на створенні умов для розвит-

ку в біоценозі мулу бактерій, що накопичують фосфор. Для цього в системі споруд 
біологічного очищення створюють аеробні та анаеробні зони, які по черзі проходить 
активний мул.

Фізико-хімічні методи основані на утворенні нерозчинних метало фосфатів та їх на-
ступному видаленні шляхом седиментації чи фільтрації.

Комбіновані методи застосовуються при необхідності глибокого видалення фосфатів. 
В цьому випадку реагенти додаються перед вторинними відстійниками та в мулові води, 
що утворюються при ущільнені мулу та механічному обезводнюванні осадів.

Особливо слід наголосити, що внесення змін до технологічного процесу очищен-
ня стічних вод з метою зниження вмісту фосфатів може легко бути реалізоване на 
існуючих каналізаційних очисних спорудах і не потребує суттєвих капітальних ви-
трат. При цьому збільшення витрат експлуатаційних зумовлюється практично 
тільки вартістю реагентів і при відвертому діалозі з населенням може бути чітко 
обґрунтоване.

Сказане вище підтверджується досвідом набутим при вирішенні питання зниження 
вмісту фосфатів в очищених стічних водах на СБО «Південна» в Одесі.

Комплекс очищення стічних вод СБО «Південна» складається з блоків механічного 
очищення, біологічного очищення та обробки осадів. При необхідності очищені стічні 
води, що шляхом глибоководного випуску скидаються в Чорне море, можуть бути 
знезаражені за допомогою хлору.
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Узгоджена продуктивність очисних споруд становить 145000 м3 стічних вод на 
добу.

За основними показниками забруднень якість очищення задовольняє вимоги 
встановленого ГДС, проте очищення від біогенних елементів і особливо від фосфатів 
відбувається не задовільно.

Це пояснюється тим, що останніми роками різко збільшилася концентрація фосфатів 

Рис. 1

Рис. 2
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у вихідній воді, а технологія очищення, що реалізована на КОС згідно з проектом, роз-
рахована на значно менший їх вміст. Це підтверджується діаграмами рисунків 1 та 2.

Керівництво «Інфоксводоканал» вирішило не чекати поки заборонять пральні по-
рошки чи ще щось, а вирішило діяти. Були проведені дослідження з метою вибору опти-

Рис. 3

Рис. 4
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мального способу зниження вмісту фосфатів до вимог ГДК, підбору реагентів та місця їх 
використання на працюючих спорудах.

Оптимальним було визнано метод фізико-хімічного зниження вмісту фосфатів з ви-
користанням коагулянтів.

Для умов СБО «Південна» враховуючи жорсткі вимоги до вмісту залишкового заліза в 
стічних водах коагулянти на основі заліза не можуть бути використані.

З поміж коагулянтів на основі алюмінію перевагу слід надати гідроксихлориду 
алюмінію середньої основності Pro-AQUA-18. На рисунку 3 подано залежність знижен-
ня вмісту фосфатів (за PO4

3-) від дози коагулянту.
Для вирішення поставлених завдань в умовах СБО «Південна» коагулянт  вводиться в 

муло водяну суміш після аеротенків перед вторинними відстійниками. 
Схема реалізації прийнятого рішення подана на рисунку 4.
Реалізація запропонованої технологічної схеми зниження вмісту фосфатів дозволить 

гнучко реагувати на їх концентрацію у вихідній воді шляхом зміни дози коагулянту та 
гарантовано не допускати перевищення ГДК у воді очищеній.

Підсумовуючи викладене ще раз підкреслюємо, що при бажанні знизити вміст 
фосфатів в очищених стічних водах можливо вже сьогодні. І такий крок в ім’я природи, 
в ім’я прийдешніх поколінь необхідно зробити. 
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ЭЛЕКтРОхИмИчЕСКАЯ  гЛУБОКАЯ ОчИСтКА СтОчНЫх ВОД  
От  Сr (vi)

Овсепян Г.Ш., Мартиросян С.А. 
Ереванский Государственный  Университет Архитектуры и Строительства, 

Ереван, Республика Армения

Показано, что в двухкамерной электрохимической ячейке с циркулирующими сточ-
ными водами можно обезвредить одним этапом шестивалентный хром с концентра-
цией 1,2 мг/л до остаточного 0,02 мг/л, что более чем в два раза меньше нормы ПДК 
(0.05 мг/л). Расход электроэнергии для очистки 1м3 1,2 мг/л Cr(VI) стока до 0,05 мг/л 
требуется 80 Втч электроэнергии, а расход железа составляет 65 г.

ЕЛЕКтРОхІмІчНЕ гЛИБОКЕ ОчИЩЕННЯ СтІчНИх ВОД ВІД Сr (vi)
Овсепян Г.Ш., Мартиросян С.А. 

Єреванський Державний Університет Архітекури та Будівництва, 
Єреван, Республіка Вірменія

Показано, що в двокамерній  електрохімічній ячейці з циркулюючими стічними водами 
можна знешкодити одним етапом шестивалентний хром з концентрацією 1,2 мг/л 
до залишкового 0,02 мг/л, що більш ніж в два рази менше норми ГДК (0,05 мг/л). Ви-
трата електроенергії для очищення 1м3 1,2 мг/л Cr (VI) стоку до 0,05 мг/л потрібно 
80 Втч електроенергії, а витрати заліза складають 65 м.

ELECTROCHEMiCAL TREATMEnT OF Cr(vi) COnTAining  
WASTEWATER DOWn TO MPC LEvEL

Hovsepyan G.Sh., Martirosyan S.H. 
Yerevan State University of Architecture and construction, Yerevan, republic of Armenia

It is possible to reduce the concetration of Cr(VI) in galvanic wastewaters from 1,2 mg per l 
down to 0,02 mg per l in the two-chamber electrolyte-circulating electrochemical cell by the 
combination of electrochemical and reagent-electrocoagulation methods. Attained value (0,02 
mg per l) more than twice is lower than the maximum permissible comcentration for the Cr(VI) 
(0,05 mg per l). Specific energy consumption for the treatment of 1m3 of wastewater containing 
1,2 mg per l Cr(VI) down to 0,05 mg per l is only 80 Wh while the consuption of Fe is 65 gr.

Гальванотехника – одна из производств, серьезно влияющих на загрязнение окру-
жающей среды, в частности, ионами тяжелых металлов, наиболее опасных для био-
сферы. Главным поставщиком токсикантов в гальванике (в то же время и основным 
потребителем воды и главным источником сточных вод) являются промывные воды. 
Объем сточных вод очень велик из-за несовершенного способа промывки деталей, ко-
торый требует большого расхода воды (до 2 м3 и более на 1 м2 поверхности деталей).  
Превышение ПДК может вызвать прямое или косвенное, вредное влияние на человека, 
животных, рыб. Действие cr (VI), например, выражается в токсическом и канцероген-
ном проявлениях. Поэтому необходимо максимально уменьшить концентрацию токси-
кантов в промывных водах. Разработка процесса уменьшения остаточной концентра-
ции cr (VI) в промывных водах гальванического производства (ПВ ГП) путем перевода 
его в Сr(III) и дальнейшее извлечение соединений Сr(III) представляет практический 
интерес.
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Вредность хрома в сточной воде уничтожается переводом хрома шестивалентного 
в трехвалентный разными восстановителями, в частности  солями  железа (II) или от-
ходамы металлического железа в кислой среде [1-3]:

Сr+6+3fе+2  Сr+3+ 3fе+3

Например для хромового ангидрида и хромпика:

2СrО3 + 6fеSО4 + 6Н2SО4  Сr2(SО4)3+3fе2(SО4)3 + 6Н2О
К2cr2О7 +  6fеSО4 + 7Н2SО4   К2SО4 + Сr2(SО4)3 + 3fе2(SО4)3 +7Н2О

Образовавшиеся трехвалентные соединения хрома переводятся в осадок (оснований).

Сr+3+3ОН-  Сr(ОН)3  
Сr2(SО4)3 + 3Са(ОН)2  2Сr(ОН)3  + 3СаSО4

Имеются разные методы очистки сточных вод гальванического производства. При-
менение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером 
загрязнения и степенью вредности примесей. Однако не в одной  из них, отдельно взя-
тых,  не обеспечивается ПДК Сr (VI) в сточных водах (0.05 мг/л).

Целью настоящей работы является очистка промывных вод гальванического произ-
водства, содержащих 1,2 мг/л Сr(VI) до ПДК 0,05 мг/л. Из известных методов очистки 
сточных вод от  Сr(VI), выбор электрохимического метода обусловлен: 

Высокой производительностью процесса• 
Легкостью автоматизации труда• 
Простотой эксплуатации• 
Малой занимаемой площадью• 
Низкой чувствительностью к изменениям параметров процесса• 
Доступностью и дешевизной материалов• 

Известно, что электрохимическая 
очистка сточных вод от Сr(VI) одним эта-
пом не обеспечивает очистку до ПДК 0.05 
мг/л. Исследования показали, что в двух-
камерных электрохимических ячейках 
возможно в одной электрохимической 
стадии достичь требованиям ПДК 

 Электрохимическая ячейка двухка-
мерная, анолит и католит, разделены друг 
от друга перегородкой. Объемы анолита и 
католита равны и составляют 70 см3. Пе-
регородкой служил сепаратор типа Мипор 
от кислотных аккумуляторов пористостью 
60% и толщиной 1,2 мм. Катод представ-
ляет собою 2 мм свинцовый лист, анод –  
стальной лист марки Ст3 толщиной 1мм. 
Площадь катода и анода ровны 3,5х8 см2. 
Ячейка изготовлена из полиметилмета-
крилата. 

Анализы cr(VI) проводились фотоколо-
риметрическим методом (с дифенилкар-
базидом) [1-3]. 

Рис.1 Строение двухкамерной ячейки
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Протекающие катодные и анодные процессы при электролитической очистке:

fe – 2e  fe2+

fe – 3e  fe3+

cr2О7
2-+ 6fе2+ +14Н+  6fе3+ +  2Сr3+ + 7Н2О

За счет катодных электрохимических процессов определенное количество  
Сr2O7

2-  СrO4
2- ионов восстанавливаются до Сr3+.

cr2О7
2- + 14Н+ + 6e  2Сr3++7Н2О

cr2О7
2- + 4Н2O + 3e  2Сr(Oh)3 + 5ОН-

Под воздействием электрического поля анионы cr2O7
-2 движутся к аноду и раз-

ряжаются, выделяя кислород. Железо, отдавая электроны, окисляется до fe2+ и fe3+. 
cr6+  восстанавливается до cr3+. Железный анод является также коагулянтом для 
cr(Oh)3.  

Исследования в начальной стадии проводились в стационарном электролизере. 
Сначала оценивалась электрохимическая стабильность свинца в кислом растворе 
(ph=3,0) под катодным перенапряжением, в присутствии сульфат-ионов. На этом элек-
троде снята циклическая вольтамперометрическая кривая на chI  660 Workstation для 
определения стабильности свинца (рис. 2).

Как видно по  кривой в интервале – 0.50 до – 1.30 В свинец практически индиффе-
рентен, поскольку почти отсутствуют пики и гистерезис.

На рис. 3 приведены катодные стационарные поляризационные кривые  с содержа-
нием и без содержания cr6+.

Из рис. 3 следует, что катодный ток практически полностью расходуется на восста-
новление cr(VI).

На рис. 4 приведена кривая анодного растворения железа. Очевидно, что при ph=3,0 
анод не пассивируется и процесс растворения железа происходит без кинетических 
трудностей. Таким образом, из поляризационных характеристик катодного и анодного 

Рис. 2. Циклическая вольтамперометрическая кривая свинца
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процесса следует, что выбор катодного  (свинец) и анодного (железо) сделан правильно, 
т.е. на катоде восстанавливается cr6+, и препятствует выделению водорода, а на аноде 
– растворяется железо.

На следующем этапе экспериментов оптимизировалась режим электролита. Резуль-
таты катодной и анодной очистки приведены в табл. 1. 

Далее электролиз был проведен в условиях движения электролита, т.е. когда проис-
ходит непрерывное очищение сточных гальванических вод. В отличие от предыдуще-
го, здесь отсутствует осаждение ионов железа на катод, что мешает нормальному тече-
нию процесса. Система работает следующим образом: на верху двухкамерной ячейки 

Рис. 4. Кривая анодного растворения железа

Рис. 3. Катодные стационарные поляризационные кривые в присутствии Cr6+ (1) и без (2)
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помещена капельная система со сточной водой, которая при помощи трубки подведена 
к нижней части катодной камеры.  После наполнения камеры, сточная вода от верхней 
части катодной ячейки при помощи трубки подается в нижнюю часть анодной каме-
ры. После чего подается электрический ток.

В табл. 2. приведены данные обезвреживания cr6+ при 0,1 А постоянного тока и 
ph=3,0. Как видно из приведенных данных  сточная вода, содержащая 1,2мг/л cr6+, 
при скорости подачи 210 мл/ч, позволяет очистить сточную воду до ПДК.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕмЫ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ НА
 КАНАЛИЗАцИОННЫх ОчИСтНЫх СООРУЖЕНИЯх  

Краток С.Н.
ГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

Рассмотрены решения по утилизации осадков, принятые при проектировании кана-
лизационных очистных сооружений г. Ашхабада (Туркменистан).

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕмИ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДУ НА 
КАНАЛІЗАцІЙНИх ОчИСНИх СПОРУДАх

Краток С.М.
ДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

Розглянуті рішення з утилізації осаду, що прийняті при проектуванні каналізаційних 
очисних споруд м. Ашхабада (Туркменістан). 

RESOLving THE PROBLEM DEHYDRATiOn OF SLUDgE in THE WASTE 
WATER TREATMEnT PLAnT

Kratok S.
gI «UkrnIIvodoranalproekt», Kiev, Ukraine

We has been considering solutions of precipitation recycling, that was accepted for designing 
the wastewater treatment plant in Ashgabat (Turkmenistan).

При эксплуатации городских канализационных очистных сооружений возникает 
ряд проблем, связанных с утилизацией осадков, образующихся в процессе биологиче-
ской очистки стоков в первичных и вторичных отстойниках.

На городских канализационных станциях для обезвоживания осадков обычно ис-
пользуют следующие типы сооружений и аппаратов:

– иловые площадки;
– вращающиеся вакуум-фильтры;
– шнековые центрифуги;
– пресс-фильтры;
– непрерывно действующие ленточные фильтр-прессы.
Иловые площадки для подсушивания осадков широко используются на станциях сред-

ней производительности в условиях теплого климата. Основными недостатками данных 
сооружений являются большая занимаемая площадь и наличие неприятных запахов.

Если раньше вращающиеся вакуум-фильтры представляли собой один из основных 
видов оборудования для механического обезвоживания осадков, то в настоящее время 
спрос на них падает вследствие высоких энергетических расходов, трудности снятия 
кека при обезвоживании некоторых видов осадков и из-за невозможности обеспечить 
получение кека с таким же содержанием сухого вещества, как на других видах обезво-
живающих аппаратов.

Основными проблемами при применении пресс-фильтров является их высокая сто-
имость и частая необходимость применения больших доз неорганических реагентов. 

В последнее время во всем мире значительное распространение получили установки 
механического обезвоживания осадка, основанные на принципах центрифугирования 
и фильтрования (рис.1).



ЕТЕВК-2013

209

К преимуществам декантеров, установок по обезвоживанию осадков центрифугиро-
ванием, относятся:

– обезвоживание происходит в непрерывном режиме в закрытом пространстве, что 
сокращает выброс неприятных запахов и, следовательно, снижает расходы на венти-
ляцию помещений;

– центрифуга может работать без дополнительного контроля при условии стабиль-
ности поступающих осадков;

– подходит для всех типов осадков, даже для самых труднообрабатываемых, осо-
бенно для маслосодержащих;

– работа происходит в режиме «прямо в реактор» (без буферного резервуара), если 
после центрифугирования предусмотрена обработка в термических сушках или пе-
чах;

– обезвоживание происходит без фильтрующего материала, в результате не возни-
кает дополнительных ограничений (промывка и т.п.).

К основным недостаткам данных установок относятся:
– значительное потребление электроэнергии;
– высокое потребление полимеров для сгущения осадка;
– при нормальном режиме работы декантера уровень звука составляет 85-90 дБ(А), 

что негативно влияет на самочувствие обслуживающего персонала;
– для обслуживания данных установок необходимы технические специалисты  вы-

сокого уровня. 
Для одновременной обработки осадков гидрофильного типа, не приспособленных 

для работы под высоким давлением, и гидрофобных осадков, которые могут подвер-
гаться воздействию большого давления, необходимого для получения высокого содер-
жания сухих веществ применяются ленточные фильтр-прессы.

Фильтры данного типа широко используются при обезвоживании осадков канали-
зационных очистных сооружений в силу следующих причин:

– большое удобство при эксплуатации и хороший визуальный контроль за осадка-
ми во время их обезвоживания;

– умеренные эксплуатационные затраты и инвестиции;
– наличие встроенного устройства предварительного уплотнения, что позволяет 

обрабатывать сильноразбавленные осадки, взятые непосредственно из аэротенка;
– непрерывный режим процесса и промывки фильтрующих полотен;
– простота механического устройства;

Рис. 1. Установки по обезвоживанию осадков:
а) – центрифуга (декантер); б) – ленточный фильтр-пресс

а б



ЕТЕВК-2013

210

– получение рыхлых осадков.
Кроме того, метод обезвоживания в ленточных фильтр-прессах является практиче-

ски универсальным (позволяет обрабатывать любые типы осадков) и менее энергоемок, 
чем другие методы обезвоживания:

– ленточные фильтр-пресс: 10-25 кВт ч/т ВВ;
– классический фильтр-пресс: 20-40 кВт∙ч/т ВВ;
– центрифуга: 30-60 кВт∙ч/т ВВ.
На канализационных очистных сооружениях города Ашхабада (Туркменистан) про-

изводительностью 300 тысяч м3/сут, запроектированных ГИ «УкрНИИводоканалпро-
ект» в 2012 г и работающих по классической схеме (механическая + биологическая 
очистки), образовывается порядка 4748 м3/сут осадков. В связи с нехваткой площадей 
под иловые площадки, принято решение о применении механического обезвоживания 
осадков на ленточных фильтр-прессах bfS-300W с шириной фильтровальных полотен 
3 м.

Схема работы технологической линии цеха механического обезвоживания (рис.2) 
такова: исходный осадок подкачивается шнековыми насосами-дозаторами осадка 
«netzsch» nM090bY01l05b расходом 66 м3/ч, напором 20 м, мощностью 11 кВт в сме-
сители. Туда же подается флокулянт из реагентного хозяйства. Далее исходный осадок 
самотеком  подается на сетчатые сгустители, а затем на фильтр-прессы. Расчетная на-
грузка по илу 300кг с.в./ч на метр полотна. Обезвоженный осадок влажностью 80% в 
количестве 308,6 м3/сут (с одного фильтр-пресса 103 м3/сут или 4,4 м3/ч) перекачива-
ется насосами с бункерами «netzsch» nM076Sf04S24V расходом 5 м3/ч, напором 220 
м, мощностью 22 кВт на площадку хранения обезвоженного осадка. Предусмотрена 
возможность промывки водой трубопроводов обезвоженного осадка после остановки 
насосов. 

Выделенный из осадка фильтрат собирается в поддонах фильтр-прессов и самоте-
ком отводится в приемный резервуар насосной станции узла обработки осадка, откуда 
перекачивается в голову сооружений.

Рис. 2. Схема работы технологической линии цеха механического обезвоживания КОС 
г. Ашхабада
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Фильтр-прессы bfS-300W оборудованы автоматической системой промывки лент. 
Вода для промывки каждого подается от сети технического водоснабжения насосами 
фирмы «Pedrollo» марки f50/200b расходом 50 м3/ч, напором 5 м, мощностью15 кВт.

Система натяжения лент фильтр-прессов регулируется сжатым воздухом от ком-
прессоров. Управления процессом обезвоживания осуществляется от шкафов управле-
ния (по одному на каждый фильтр-пресс).

Приготовление раствора флокулянта осуществляется в отдельном помещении 
(рис.3). Используемый при обезвоживании флокулянт – порошкообразный катионный 
полиакриламид  Zetag (cAS 69418-26-4) – хранится на складе в мешках в сухом виде. 
Приготовление раствора концентрацией 0,5% производится в 2-х трехкамерных уста-
новках Alebro Mixline 7300-4000 емкостью 4 м3 каждая. Для приготовления раствора 
реагента используется вода питьевого качества.

Для улучшения процесса растворения в холодное время года вода подогревается 
водонагревателями. Готовый раствор шнековыми насосами-дозаторами флокулянта 
«netzch» nM031bY-SK01/90 расходом 0,51 м3/ч напором 20 м мощностью 1,1 кВт (3+1) 
подается в систему разбавления, концентрация раствора на выходе из которой состав-
ляет 0,1% , и далее в смеситель фильтр-пресса. Требуемое количество сухого флокулян-
та 185 кг/сут.

Рис. 3. Узел приготовления флокулянта
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Все процессы приготовления и разбавления флокулянта до рабочей концентрации 
полностью автоматизированы. Сухой реагент на 30 суток (5,55т) хранится в таре на 
складе.

Обеззараживание осадка осуществляется путем введения в жидкий необезво-
женный осадок биологического ингибитора-стимулятора «Пуролат-Бингсти» дозой  
7,5 мл/м3 осадка. Товарная поставка препарата производится в виде водного раствора, 
готового к применению.

При расчетном расходе осадка 4748 м3/сут необходимо 35 л/сут реагента или 1,5л/ч. 
Реагент поставляется в стеклянной или полиэтиленовой таре и хранится в помещении 
склада реагентов. Дозирование его производится из 2-х расходных емкостей 100 л дву-
мя (1рабочий, 1 резервный) насосами ProMinent concept 1002 производительностью  
2 л/ч напором 10 бар. Раствор подается в аэробный стабилизатор, т.к. период контакта  
с препаратом должен быть не менее 6ч.

Ожидаемая эффективность дегельминтизации составляет 95-99 %.
Обезвоженный и обеззараженный осадок предполагается использовать в сельскохо-

зяйственных целях в качестве растительного слоя.
Таким образом, принятая технологическая схема позволила решить проблему обе-

звоживания осадков на канализационных очистных сооружениях города Ашхабада 
без значительных капиталовложений.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ мАтЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОССтАНОВЛЕНИЯ 
КАНАЛИЗАцИОННЫх КОЛЛЕКтОРОВ

Булгаков Ю.В.
КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

Гончаренко Д.Ф., Бондаренко Д.А. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,  

Харьков, Украина

Исследовано состояние канализационной сети Харькова в зависимости от материа-
ла трубопровода. Сделан вывод, что при выборе материалов для восстановления кон-
струкций тоннельных коллекторов важное значение имеет коррозионная стойкость. 
Представлен пример эффективного применения полимерных труб для ремонта кана-
лизационной сети.

ДО ПИтАННЯ ПРО ВИБІР мАтЕРІАЛІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
КАНАЛІЗАцІЙНИх КОЛЕКтОРІВ

Булгаков Ю.В.  
КП «Харківводоканал», Харків, Україна

Гончаренко Д.Ф., Бондаренко Д.О.
Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна

Досліджено стан каналізаційної мережі Харкова в залежності від матеріалу трубо-
проводу. Зроблено висновок, що при виборі матеріалів для відновлення конструкцій ту-
нельних колекторів важливе значення має корозійна стійкість. Представлено приклад 
ефективного застосування полімерних труб для ремонту каналізаційної мережі.

On THE SELECTiOn OF MATERiALS TO REBUiLD SEWERAgE 
COLLECTORS

Bulgakov Y.V.
«Kharkivvodokanal» ce, Kharkiv, Ukraine

 Goncharenko D.F., Bondarenko D.A.
Kharkov national University of construction and Architecture, Kharkov, Ukraine

The state of the sewerage network Kharkov, depending on the material of the pipe. It is  
concluded that the choice of material for the rehabilitation of structures tunnel collectors 
important corrosion resistance. Is an example of effective use of plastic pipes for sewer 
repairs.

Проблема сохранения и восстановления действующих подземных коммуникаций 
сегодня особенно актуальна в связи с возросшими требованиями к экологии. Особенно 
важной является защита грунтовых вод от различных агрессивных реагентов, которые 
могут попадать в грунтовые воды через разрушенные конструкции подземных комму-
никаций [1].

Большая часть тоннельных коллекторов промышленных центров Украины была по-
строена в последние 50 лет из бетона и железобетона.

Решение о применении бетона и железобетона в строительстве канализационных 
коллекторов и сооружений, наряду с положительными качествами этих строительных 
материалов, было принято также на основании мнения большинства специалистов, 
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считавших эти материалы универсальными [2]. Госстроем Украины гарантировалась 
работа бетонных и железобетонных конструкций под землей в течение не менее 100 
лет. Такой срок вполне реален для данных материалов, но только в случае их службы в 
нормальных не агрессивных по отношению к бетону и железобетону условиях.

Сточные воды, контактирующие с конструкциями канализационных, не считаются 
агрессивными по отношению к бетону, если содержание в них сульфатов, хлоридов и 
свободной кислоты не превышает допустимых значений,

В условиях городской канализации, где происходит смешивание различных видов 
стоков – промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых вод, вероятность посту-
пления агрессивных к бетону стоков невелика.

В то же время, как показали многочисленные случаи обрушений канализационных 
коллекторов, бетонные и железобетонные конструкции тоннельных коллекторов не 
выдерживают свой гарантийный срок службы и очень часто выходят из строя рань-
ше нормативного срока (20-30 лет). При этом основной причиной обрушений является 
коррозия сводовой части коллекторов и трубопроводов. [3].

Актуальным в этой связи является проблема выбора материалов, технологии и органи-
зации работ по восстановлению поврежденных конструкций тоннельных коллекторов.

Особого внимания при рассмотрении проблемы восстановления конструкций тон-
нельных коллекторов требуют вопросы коррозии бетонных и железобетонных кон-
струкций, повсеместное использование которых привело к тому, что практически все 
коллекторы, возведены с начала 50-х годов, выполнены из бетона и железобетона.

Амортизация основных фондов сетей водоотведения Харькова составляет 70 %, при-
чем около 40 % – полностью отработали свой ресурс.

В табл. 1 приведены данные о состоянии канализационной сети Харькова в зависи-
мости от материала трубопровода.

Данные натурных обследований и инструментальных исследований позволяют сде-
лать вывод, что:

– коррозия бетонных и железобетонных коллекторов и сооружений на них про-
исходит, как правило, в надводной зоне по внутренней поверхности конструкций  
(табл. 1);

– коррозия не является следствием некачественного бетона или низкого качества 
строительных работ, а происходит во время эксплуатации сооружений под действием 
агрессивной газовоздушной среды;

– коррозия бетона и железобетона канализационной сети и смотровых шахт имеет 
сернокислотный характер; наличие в газовоздушной среде сероводорода свидетель-
ствует о том, что, во-первых, сероводород образуется путем биохимических реакций 

Таблица 1. Износ канализационной сети Харькова в зависимости 
от материала трубопровода
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вследствие использования растворенных в воде сульфатов и органических соедине-
ний и в газообразном виде выделяется в подсводовое пространство коллектора и, во-
вторых, серная кислота может образовываться при окислении биохимическим путем 
выделяющегося из воды сероводорода (рис. 1).

Решающее значение в выборе материалов для восстановления конструкций тон-
нельных коллекторов, кроме других технико-экономических характеристик, имеет 
коррозионная стойкость.

С точки зрения коррозионной защиты строительных конструкций и сооружений 
наиболее широкое распространение получили неорганические материалы, в частно-
сти кислотоупорные цементы, керамические и другие кислотоупорные изделия, в том 
числе в виде каменного литья. Также для коррозионной защиты используются изделия 
из стекла, ситаллов и шлакоситаллов. Каменные литые изделия обычно изготовляют 
из диабазовых горных пород. Эти плитки вполне устойчивы к воздействию щелочей и 
хорошо противостоят ударным воздействиям [4].

Развитие технологий привело к возможности использования современных материа-
лов. Так при восстановлении и реконструкции поврежденных канализационных сетей 
широкое применение получили трубы из полиэтилена. К основным преимуществам дан-
ного материала следует отнести химическую и биологическую инертность (к кислотам и 
щелочам в промышленных стоках, коррозионным процессам, воздействию среды при 
подземной прокладке), удобство в эксплуатации (небольшой вес, удобный формат, гиб-
кость конструкций и соединений), надежность и долговечность (кольцевая прочность, 
износостойкость, сопротивление истиранию, пластическая устойчивость поверхности).

В качестве примера эффективного применения полимерных труб для ремонта кана-
лизационной сети можно привести реконструкцию канализационного коллектора диа-
метром 1500 мм в Харькове по ул. Южной и пр. Гагарина (рис. 2). Работы были начаты в 
2008 г. в рамках подготовки к ЕВРО-2012. Работы были успешно завершены в 2011 г.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что значительная часть сетей 
водоотведения в городах Украины находятся в аварийном и предаварийном состоянии. 
В настоящее время на их ремонт и восстановление выделяется недостаточное количе-
ство средств. 

В последние годы значительно выросли объемы ремонта и восстановления сетей во-
доотведения, выполняемые закрытым способом и с использованием полимерных ма-
териалов.

Увеличение объемов работ с применением отечественных материалов и закрытых 
способов ремонта и восстановления подземных сетей позволит в ближайшие годы уве-
личить их долговечность и надежность.

Рис. 1. Фрагмент сводовой части канализационного коллектора, со следами газовой коррозии
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Рис. 2. Реконструкция канализационного коллектора в Харькове по ул. Южной и пр. Гагарина
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ЭФФЕКтИВНОЕ РЕШЕНИЕ РЕмОНтА КАНАЛИЗАцИОННЫх 
тРУБОПРОВОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫх В СЛОЖНЫх 

гЕОЛОгИчЕСКИх УСЛОВИЯх
Булгаков В.В., Забелин С.А.

КП «Харьковводоканал»,  Харьков, Украина
Гончаренко Д.Ф., Старкова О.В. 

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,  
Харьков, Украина

Научно обосновано и разработано проектное решение вертикальной крепи для вы-
емки котлованов при проведении ремонтно-восстановительных работ на трубопро-
водах водоотведения. Разработана методика оценки сил проталкивания стеклопла-
стиковых труб в разрушенный трубопровод.

ЕФЕКтИВНЕ РІШЕННЯ РЕмОНтУ КАНАЛІЗАцІЙНИх 
тРУБОПРОВОДІВ, ЩО РОЗтАШОВАНІ В СКЛАДНИх гЕОЛОгІчНИх 

УмОВАх
Булгаков В.В., Забєлін С.А. 

КП «Харківводоканал», Харків, Україна
Гончаренко Д.Ф., Старкова О.В.

Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, Україна

Науково обґрунтовано та розроблено проектне рішення вертикального кріплення для 
виїмки котлованів при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт на трубопроводах 
водовідведення. Розроблено методику оцінки сил проштовхування склопластикових 
труб в зруйнований трубопровід.

EFFECTivE SOLUTiOn REPAiR OF SEWER PiPES LOCATED in 
COMPLEX gEOLOgiCAL COnDiTiOnS

Bulgakov V.V., Zabelin S.A. 
«Kharkivvodokanal» ce, Kharkiv, Ukraine

Goncharenko D.F., Starkova O.V.
Kharkov national University of construction and Architecture, Kharkov, Ukraine

Scientifically proven and developed project solution for removing the vertical lining pits during 
the repair work on sewer pipelines. The method for evaluating forces pushing fiberglass pipes 
destroyed pipeline.

При ремонте и ликвидации аварий на канализационных трубопроводах, транспор-
тирующих сточные воды самотеком, приходится сталкиваться с такой проблемой, как 
большая глубина их заложения. При этом, чаще всего ремонтно-восстановительные 
работы ведутся в плотно застроенных частях города при минимальных размерах 
строительных площадок и минимальных объемах вскрышных работ на поверхности 
грунта [1]. 

В последние годы в Харькове увеличилось количество аварий на канализационных 
трубопроводах, расположенных на глубине от 2 до 9 м. Опыт ремонта таких трубо-
проводов в странах Европы, а в последние годы, и в Украине, показывает, что эффек-
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тивным является ремонт бестраншейными методами, особенно в густонаселенных 
районах населенных пунктов. Высокая эффективность бестраншейного метода до-
стигается при использовании полимерных труб, вводимых в разрушенный трубопро-
вод [2].

Трудоемкость и продолжительность ремонтно-восстановительных работ резко воз-
растает, если поврежденный трубопровод заложен в водонасыщенных грунтах на глу-
бине более 6 м. При этом водопонижение осуществляется через пробуренные сква-
жины, вскрытие выработки производится с использованием трудоемкого временного 
крепления или дорогостоящего металлического шпунтового ограждения.

В этой связи первостепенное значение приобретает задача разработки экологиче-
ски безопасных и экономически эффективных решений проведения ремонта и вос-
становления канализационных сетей в водонасыщенных грунтах на глубине более 6 
м в стесненных городских условиях.

Для решения указанной задачи научно обосновано и разработано проектное ре-
шение вертикальной крепи для выемки котлованов при проведении ремонтно-
восстановительных работ на трубопроводах водоотведения [3].

Разработана универсальная установка, обеспечивающая крепление грунта на 
стенках котлована и одновременный отвод из котлована грунтовых, атмосферных 
и сточных вод, возникновение которых возможно в процессе аварии. Вертикальная 
крепь состоит из колонн, которые устанавливаются в пробуренные скважины по углам 
котлована, а в направляющие, закрепленные на колоннах, устанавливаются панели. 
Панели наращиваются с четырех сторон крепи по мере разработки котлована экс-
каватором (рис. 1). Нижние панели оснащены оборудованием для отвода грунтовых 
и других вод. Несущая способность панелей рассчитана на максимальную нагрузку 
грунта 12 тн/ м2.

Учитывая сезонность работ по подготовке разрушенных трубопроводов к ремонтно-
восстановительным работам, их очистка с помощью гидромашин, особенно при ми-
нусовой температуре воздуха, имеет низкую эффективность.

Принимая во внимание этот факт и недостатки других методов очистки, разра-

Рис. 1. Конструктивное решение вертикальной крепи для разработки котлована:
а – общий вид крепи; б – узел крепления панелей к колоннам; 

1 – колонна; 2 – панель П2 с оборудованием для водопонижения; 3 – панель П1
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ботан способ механической очистки трубопроводов. Оборудование для выполнения 
этих работ включает две моторные лебедки с блоками, соединенными тросами, на ко-
торые навешивается металлический полуцилиндрический контейнер. К нему с двух 
сторон прикреплены две траверсы для соединения с тросами. Метод рассчитан на 
работу, где задействованы три смотровых колодца или два колодца с установленной 
между ними в месте аварии вертикальной крепью. Эффективность очистки трубо-
проводов разработанным методом составляет 100%.

Обосновано применение коротких стеклопластиковых труб для ремонта и восста-
новления трубопроводов, расположенных в сложных геологических условиях. Нахож-
дение трубопроводов на значительной глубине, незначительные размеры смотровых 
колодцев затрудняют использование для закрытого способа ремонта и восстановле-
ния полиэтиленовых труб, соединение которых выполняется с помощью сварочных 
агрегатов. Кроме этого, возникают проблемы, вызванные наземным транспортом и 
движением пешеходов.

Разработаны организационно-технологические решения ремонта и восстановле-
ния трубопроводов, проложенных в сложных геологических условиях, с использова-
нием коротких стеклопластиковых труб. Проведенные в лаборатории исследования 
прочностных характеристик стеклопластиковых труб (таблица), изготовленных на 
предприятиях Харькова, позволили сделать вывод о возможности их проталкивания 
в разрушенный трубопровод без повреждения на расстояние, превышающее рассто-
яние 100 м и более между смотровыми колодцами [4].

Разработана методика оценки сил проталкивания стеклопластиковых труб в раз-
рушенный трубопровод [5].

Для определения силы проталкивания участков стеклопластиковых труб, не имею-
щих уширений в местах стыков, считается, что прямолинейный участок проталкива-
ния имеет искаженную форму, которая обусловлена допусками на отклонение от оси 
старого трубопровода при его монтаже. Принято, что размер отклонения оси старого 
трубопровода соответствует синусоидальному закону:

   
(1)

Таблица 1. Результаты исследований прочностных характеристик образцов 
стеклопластиковых труб
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где x – продольная координата, м;
 2L0 – длина синусоиды, равная 10 м;
 Da – максимально допустимое отклонение от оси трубопровода в горизонталь-

ной плоскости.
С учетом приведенных предположений, суммарная величина сил трения прини-

мается в виде Т = t1+ Т2, где – t1 силы трения, возникающие в нижней части поверх-
ности трубы, определяются только погонным весом новой трубы и равны:

(2)

где dн – внешний диаметр проталкиваемой трубы, м;
 dв – внутренний диаметр проталкиваемой трубы, м;
 g – объемный вес материала трубы, кН/м3;
 f – коэффициент трения между стеклопластиковой трубой и влажным бето-

ном;
 q1 – погонный вес стеклопластиковой трубы, кН/м.
Силу трения Т1 можно считать равномерно распределенной вдоль трубопровода.
Т2 – сила трения, возникающая за счет вынужденного изгиба участка стеклопла-

стиковой трубы. Рассматривая участок проталкиваемой трубы, как балку, жестко за-
щемленную на опорах, с вынужденным перемещением одной опоры, с учетом услов-
ного распределения опорных реакций вдоль участка, Т2 рассчитывается следующим 
образом:

(3)

где Dв – внутренний диаметр старого трубопровода, м;
 Lo – длина сборных труб старого трубопровода, равная 5 м;
 Е – модуль деформации стеклопластика в продольном направлении.
Сила, необходимая для проталкивания участка новых труб в старом трубопроводе, 

определяется условием:

(4)

Необходимое усилие для проталкивания одного погонного метра нового трубопро-
вода с учетом (2), (3) определяется выражением:

(5)

где i – уклон коллектора. Знак выбирается в зависимости от направления проталки-
вания.

Для оценки максимально возможных длин проталкиваемых участков труб исполь-
зуется условие обеспечения прочности. Поскольку при потере устойчивости участка 
проталкиваемой трубы, максимальные отклонения зависят от величины Da, диаме-
тров Dв и dн с учетом ограничения максимальных напряжений величиной s, выраже-
ние для критической длины, соответствующей максимальным напряжениям, можно 
получить в виде:

(6)
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где  ЕІ – жесткость при изгибе стеклопластикового трубопровода, МНм2;
  – коэффициент приведенной длины, в данном случае =0,5;
 W – момент сопротивления сечения стеклопластикового трубопровода, м3.
При этом максимальные усилия будут равны:

 (7)

Используя выражение (6) можно определить максимальные значения длины пле-
тей стеклопластикового трубопровода при проталкивании. На рис. 2 приведены мак-
симальные значения длины участка, соответствующие различным диаметрам сте-
клопластиковых труб.

Для оценки эффективности рассмотрены два варианта организационно-
технологических решений ремонтно-восстановительных работ:

1) с использованием полиэтиленовых труб, которые могут протягиваться в трубо-
провод через шпунтовое ограждение, установленное на месте аварийного поврежде-
ния. В данном случае шпунтовое ограждение должно иметь размеры, позволяющие 
протягивать полиэтиленовые трубы в разрушенный трубопровод, предварительно 
сваривая их сварочным агрегатом, который должен размещаться или на дне котлова-
на, или на поверхности почвы;

2) с использованием разработанной крепи и коротких стеклопластиковых труб. 
Трубы могут проталкиваться в разрушенный трубопровод или через смотровые ко-
лодцы, или через вертикальную крепь, размер которой не превышает размеров смо-
трового колодца.

Сравнение трудоемкости работ с использованием рассмотренных способов: 1) 1640 
чел.-час 2) 1220 чел.-час. – показывает более высокую эффективность использования 
стеклопластиковых труб в рассматриваемой ситуации.

Рис. 2. Максимальные длины плетей, соответствующие диаметрам  
стеклопластиковых труб
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Таким образом, разработанное решение для проведения ремонтно-восстано-
вительных работ канализационных сетей в водонасыщенных грунтах на глубине  
от 7 до 10 м лишено недостатков, присущих предложенным ранее, и является эколо-
гически безопасным и эффективным.
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ПРЕДПРИЯтИЯ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАцИОННОгО  
хОЗЯЙСтВА: РИСКИ В ПРОИЗВОДСтВЕННОЙ ДЕЯтЕЛЬНОСтИ

Дрозд Г.Я.
Донбасский государственный технический университет, г. Алчевск, Украина

С целью снижения производственно-экологического риска и принятия адекватных ре-
шений разработана классификация канализационных коллекторов по степени их по-
тенциальной аварийности и предложен дифференцированный подход к определению 
их надежности в зависимости от степени их аварийности, условий эксплуатации и 
конструктивных особенностей.

ПІДПРИЄмСтВА ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАцІЙНОгО  
гОСПОДАРСтВА: РИЗИКИ У ВИРОБНИчІЙ ДІЯЛЬНОСтІ

Дрозд Г.Я.
Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ, Україна

З метою зниження виробничо-екологічного ризику і прийняття адекватних рішень 
розроблена класифікація каналізаційних колекторів за ступенем їх потенційної 
аварійності та запропоновано диференційований підхід до визначення їх надійності в 
залежності від ступеня їх аварійності, умов експлуатації та конструктивних особли-
востей.

EnTERPRiSE WATER SECTOR: OPERATiOnAL RiSkS
Drozd G.Y.

donbass State technical University, Alchevsk, Ukraine

In order to reduce production and environmental risk and make appropriate decisions 
developed a classification of sewers in their degree of potential accidents and the 
differentiated approach to the definition of reliability, depending on the degree of accident, 
operating conditions and design features.

Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) относятся к объ-
ектам с высокой степенью риска по отношению к окружающей природной среде [1]. 
Степень риска этих предприятий определяет ответственность за жизнеобеспечение 
населенных пунктов и обусловлена наличием объектов с повышенной экологической 
опасностью.

Критериями оценки степени риска ВКХ и, соответственно, контроля являются:
– техническое состояние систем;
– техническое обслуживание и ремонт объектов;
– потенциальная техногенная и экологическая безопасность объектов повышенной  

опасности;
– состояние экологической ситуации и др. [2].
В соответствии с [2] в системе водоотведения к потенциально-опасным или объектам 

с повышенной опасностью относятся: канализационные сети, коллекторы, насосные 
станции и очистные сооружения, связанные единым технологическим процессом.

Данные объекты по источнику опасности относятся к аварийным (класс техноген-
ных аварий и катастроф) [3].

Аварийная ситуация характеризуется двумя понятиями – величиной риска и риском 
последствий. Величина риска аварии (r) показывает, во сколько раз фактический риск 
аварии выше проектного значения риска, вносимого в объект при проектировании, и 
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является интегральным показателем технического состояния объекта [4]:

r =РФ/Рт =1/  ;                                                                         (1)

где РФ и Рт – фактическая и теоретическая вероятности аварии;  – уровень конструкци-
онной надежности элемента (объекта).

Таким образом, величина риска аварии обратно пропорциональна надежности объ-
екта, которая, в свою очередь, зависит от многообразия проектных, строительных и 
эксплуатационных факторов.

Надежность сооружения формируется с момента проектирования до момента завер-
шения эксплуатации.

Процесс эксплуатации объекта можно представить в виде последовательных вре-
менных интервалов (рис.1), где функционирование объекта в полном объеме сменяет-
ся временными перерывами в выполнении своих функций.

За весь рассматриваемый период эксплуатации tс часть времени          объект пол-

ностью выполняет свои функции, а часть времени         функциони-

рование объекта в полном объеме не происходит. Из определения надежности можно 
получить формулу для комплексной количественной оценки надежности объекта:

 (2)

Кг называется коэффициентом готовности объекта, который показывает долю вре-
мени выполнения объектом своих функций в полном объеме за весь расчетный период 
эксплуатации [5].

Риск последствий, так называемую «тяжесть последствий», можно свести к произ-
водственному и экологическому ущербам в виде суммарного риска, выраженного в де-
нежной форме:

r = Р∙(Т1 + Т2) ;                                                                        (3)
где Р – вероятность аварии, Т1 – затраты на восстановление, Т2 – экологический ущерб 
от аварии.

Последствия аварий могут быть масштабными – протяженными во времени и рас-
пространенными по площади.

Рис.1. Процесс эксплуатации объекта
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Для оценки аварийных ситуа-
ций и принятия соответствующих 
управленческих решений необхо-
димо опираться на надежную ин-
формационную базу, что позволит 
минимизировать риск аварий и 
повысить безопасность эксплуа-
тации канализационных систем.

В качестве такой информаци-
онной базы могут служить резуль-
таты мониторинга производствен-
ных предприятий ВКХ 30 городов 
Украины [6]. В системах канализа-
ции дефектные элементы распола-
гаются в ряд: трубопроводы – 58%; 
колодцы (камеры) – 15%; очистные 
сооружения – 6%; насосные стан-
ции – 5%; эстакады – 3%; дюкеры, 
выпуски – 1% (рис. 2).

Как следует из результатов об-
следований, наиболее проблемной 
частью канализационных систем 
являются трубопроводы.

Рис. 2. Распределение дефектов в системе 
канализации

Рис. 3. Классификация канализационных коллекторов и причин их повреждений
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Характеристика трубопроводов канализации страны приведена на рис.3.
Трубопроводы канализации выполнены из стали (4,8%), чугуна (20%), асбестоцемен-

та (8,6%), керамики (38,3%), бетона (10,5%) и железобетона (17,7%) [6]. Частота выхода 
из строя канализационных сетей — нарушение их герметичности — различна для каж-
дого вида материала труб и обратно пропорциональна диаметру труб (табл. 1).

Обобщая информацию мониторинга [6], можно однозначно утверждать о низкой 
надежности канализационных сетей в масштабе страны, что является причиной 
высокой степени риска аварий в системе, и, в целом, для всего водопроводно – ка-
нализационного хозяйства. Высокую степень риска и низкую надежность, с одной 
стороны, можно обьяснить физическим износом сетей. Исходя из норм амортиза-
ционных отчислений для различного вида труб: керамика – 3,2%, бетон и железобе-
тон – 3,6%, асбестоцемент – 4,8% и т. д., трубопроводы канализации, построенные 

еще в 60-70-х годах прошлого века дав-
но отработали свой ресурс и требуют 
обновления. С другой стороны, имеет 
место влияние просчетов и ошибок на 
стадиях проектирования, технологии 
производства материалов и конструк-
ций, строительства и эксплуатации 
сооружений.

При обновлении канализационных 
сетей (потребует по нашим подсчетам 
более 10 млрд. евро) необходимо учесть 
полувековой опыт их строительства и 
эксплуатации для создания нового поко-
ления надежных и долговечных соору-
жений [6-8].

Эффективным решением проблемы 
безопасной эксплуатации канализаци-
онных систем и минимизации риска 
аварий и повреждений является пред-
варительная оценка их надежности на 
стадии проектирования, строительства 
и эксплуатации.

Как было отмечено ранее [6], основ-
ными факторами, обуславливающими 
повреждения конструкций трубопро-
водов, являются внешние воздействия 
(различного вида нагрузки, просадки 
и неоднородность грунтов основания), 
внутренние механические и коррози-
онные воздействия (абразивный из-
нос, техногенное загрязнение грунта, 
эксплуатационная среда), ошибки при 
проектировании, изготовлении кон-
струкций, строительстве, эксплуатации 
и превышение сроков нормативного пе-
риода эксплуатации.

Целью исследования является разра-
ботка классификации канализационных 
коллекторов по степени их надежности 

Таблица 1. Интенсивность выхода  
из строя канализационных трубопроводов 

из различных материалов
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и аварийности и обоснование методики расчета вероятности безотказной работы тру-
бопроводов.

Для дифференциации к подходу долговечности и надежности в таблице 2 предлага-
ется выполнить классификацию канализационных коллекторов по степени их потен-
циальной аварийности.

Согласно приведенной классификации коллекторы, в которых возможно образова-
ние сероводородной газовой среды, что является причиной малых сроков безаварий-
ной эксплуатации вследствие коррозии и значительных техногенных последствий в 
результате аварий, относятся к I классу аварийности. К категории Iа относятся соору-
жения, эксплуатирующиеся в агрессивной среде (биологический фактор), в которых 
конструктивные особенности способствуют снижению долговечности и, как следствие, 
повышению риска аварий.

Для конструкций, отнесенных к категории Iа, Iб на стадиях проектирования и строи-
тельства должны быть предусмотрены мероприятия, снижающие влияние агрессив-
ной среды эксплуатации (конструктивные решения, антикоррозионная защита или 
мероприятия, снижающие степень агрессивности эксплуатационной среды).

К классу II отнесены все виды трубопроводов, потенциально подверженные физико-
механическому влиянию на отдельных участках. Для обеспечения безаварийной ра-

Таблица 2. Классификация канализационных коллекторов по степени 
потенциальной аварийности
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Рис. 4. Повреждения, характерные для I (а), II (б)  и III (в) классов аварийности

Рис. 5. Виды производственных дефектов
а) заводской брак; б) монтажный брак; в) монтажные механические повреждения;

г) строительная небрежность (совмещение осей трасс ЛЭП и трубопровода).

а

б

в г
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боты сооружений, отнесенных ко II классу, следует предусмотреть повышенные требо-
вания к конструкциям, выполненным из традиционных материалов и качественной 
подготовки основания.

К III классу отнесены все виды трубопроводов, потенциально поддающихся случай-
ным механическим влияниям или внешней коррозии. При проектировании сооруже-
ний, отнесенных к III классу, возможно использование традиционных материалов и 
технологий.

На рисунке 4 приведены характерные повреждения трубопроводов, отнесенных в 
соответствии с предлагаемой классификацией к различным классам аварийности. Не-
которые виды повреждений, связанные с производственными дефектами, приведены 
на рисунке 5.

Упреждение аварийных ситуаций затрудняется из-за отсутствия информации об 
уровнях надежности участков системы трубопроводов, вызванных:

- отказами от внешних воздействий;
- отказами от производственных дефектов;
- отказами физического износа.
Основой для определения надежности систем трубопровода являются проектные 

материалы, срок эксплуатации, материалы обследований, данные о техногенных про-
цессах, материал и диаметр труб, толщина стенок, глубина заложения трубопровода, 
геологические условия, уклоны, скорости транспортирования жидкостей, наличие 
агрессивных сред, абразивных компонентов.

Расчет вероятности безотказной работы участка трубопровода P(t) выполняется по 
формуле (4):

 
P(t)= Pt(t)+ Pc(t),                                                                        (4)

где Pt(t) – вероятность безотказной работы трубопроводов при учете только техноген-
ных воздействий, Pc(t) — вероятность безотказной работы трубопроводов при учете 
только физического износа в период эксплуатации.

Отказы, вызванные техногенными воздействиями, не зависят от предыдущей без-
отказной работы системы и не связаны с физическим износом. Вероятность безотказ-
ной работы в этом случае описывается экспоненциальным законом:

Pt(t) = e -lt,                                                                             (5)
где  – интенсивность отказов, t – время работы системы.

Число отказов, вызванных физическим износом трубопроводов в процессе эксплуа-
тации, связана с предыдущими периодами работы трубопроводов и с течением време-
ни растет. Подобные отказы описываются двухпараметрическим законом нормально-
го распределения вероятностей (законом Гаусса):

(6)

(7)

где n, n – проектные значения параметров нормального распределения,   

   – табулированная функция нормального распределения.

Отказы трубопроводов от производственных дефектов имеют обратную направлен-
ность относительно отказов старения – от максимального количества отказов при пу-
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ске трубопроводов к постепенно-
му уменьшению их до нуля.

Схематически поток отка-
зов трубопроводов приведен на  
рис. 6.

Значения интенсивности отка-
зов железобетонных канализаци-
онных трубопроводов различных 
диаметров (по результатам обсле-
дований) приведены в таблице 1.

На основе обработки данных 
обследований работы железобе-
тонных трубопроводов диаметром 
600 мм с использованием зависи-
мостей (5-7) построены графики 
вероятности безотказной работы 
железобетонного трубопровода 
диаметром 600 мм в зависимости 
от физического износа (старения), 
техногенных (внешних) воздей-

ствий и производственных дефектов (рисунок 7,а). Интегральный график вероятности 
безотказной работы железобетонного трубопровода приведен на рисунке 7,б.

ВЫВОДЫ

1. Риски производственной деятельности предприятий ВКХ в сфере водоотведения 
обусловлены степенью надежностью всех элементов системы канализации, однако 
наиболее проблемной является канализационная сеть. Фактичекая надежность эле-
ментов трубопроводной сети ниже теоретической за счет сложности учета массива от-
рицательных факторов на этапе проектирования, строительства и эксплуатации соо-
ружений.

2. С целью снижения производственного и экологического рисков и принятия соот-

Рис. 6. Суммарный поток отказов трубопроводов:
1 – отказы от дефектов изготовления; 2 – отказы 

от внешних воздействий;
3 – отказы от физического износа.

Рис. 7. Графики вероятностей безотказной работы железобетонного трубопровода:
1 – в зависимости от физического износа (старения); 2 – от производственных дефектов;

3 – от внешних воздействий
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ветствующих инженерных и управленческих решений предложена классификация ка-
нализационных коллекторов по степени их потенциальной аварийности.

3. Предложен дифференцированный подход к определению надежности канализа-
ционных коллекторов в зависимости от степени их аварийности, условий эксплуата-
ции и конструктивных особенностей.

4. Разработанный алгоритм расчета вероятности безотказной работы канализаци-
онных трубопроводов с учетом имеющихся дефектов и условий эксплуатации позволя-
ет определить время безаварийной работы сооружений при наличии соответствующей 
информационной базы.
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ОцЕНКА КОЛИчЕСтВА И СОСтАВА СтОчНЫх ВОД НА 
ОчИСтНЫх СООРУЖЕНИЯх г. САНКт-ПЕтЕРБУРгА

Васильева Е.Е., Мишуков Б.Г. 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Санкт-Петербург, Россия

По результатам работы очистных станций г. Санкт-Петербурга составлены графи-
ки расхода и состава сточных вод, выделены экстремальные значения параметров 
(минимальные и максимальные), обусловленные природными явлениями (засуха, силь-
ные дожди, наводнения). Также в работе представлены предложения по определению 
расчетных показателей, подлежащих нормативному контролю со стороны надзор-
ных экологических служб. Раскрыто влияние неравномерности поступления расхода 
и массы загрязнений на показатели состава очищенных сточных вод.

ОцІНКА КІЛЬКОСтІ тА СКЛАДУ СтІчНИх ВОД  
НА ОчИСНИх СПОРУДАх м. САНКт-ПЕтЕРБУРгА

Васильєва Є.Є., Мішуков Б.Г. 
Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет,

 м. Санкт-Петербург, Росія

За результатами роботи очисних станцій м. Санкт-Петербурга складені графіки 
витрат і складу стічних вод, виділені екстремальні значення параметрів (мінімальні 
і максимальні), обумовлені природними явищами (посуха, сильні дощі, повені). Також 
в роботі представлені пропозиції щодо визначення розрахункових показників, що 
підлягають нормативному контролю з боку наглядових екологічних служб. Розкрито 
вплив нерівномірності надходження витрати і маси забруднень на показники складу 
очищених стічних вод.

EvALUATiOn OF THE AMOUnT OF SEWAgE TREATMEnT FACiLiTiES, 
SAinT PETERSBURg

Vasilyeva E.E., Mishukov B.G. 
St. Petersburg State University of Architecture and civil engineering,

 St.-Petersburg, russia

The result of the treatment plants in St. Petersburg schedule of consumption and composition 
of wastewater, highlighted the extreme values (minimum and maximum) due to natural events 
(drought, heavy rains, floods). Also in the paper offers suggestions for determining estimates 
of the subject to regulatory control by the supervisory environmental services. Revealed 
the influence of uneven flow and mass of contaminants on the performance of treated 
wastewater.

Система водоотведения в Санкт-Петербурге общесплавная, или, по иной термино-
логии, комбинированная с полным приемом дождевых и талых вод. В регионе принято 
различать периоды сухой погоды, поступления дождевых и схода талых вод. Наличие в 
городе старой исторической части застройки и крупных тоннельных коллекторов, дей-
ствующих по системе общесплавной канализации и обладающих ощутимой аккумули-
рующей способностью, вносит некоторые особенности в формирование стока. Качество 
сбросных очищенных вод, согласно рекомендациям Хельсинской комиссии (ХЕЛКОМ) по 
защите вод Балтийского моря от загрязнения, должно постепенно улучшаться, в связи с 
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чем в городе и пригородах действуют очистные станции нового поколения, на которых 
отрабатываются новые технологии и технические средства.

Традиционно для контроля за качеством очищенных сточных вод устанавливаются 
нормативы технологического и экологического характера, среднемесячные, сезонные 
либо среднегодовые, с указанием максимально допустимых значений концентрации за-
грязнений либо без них. При поступлении в канализационные сети дождевого и талого 
стока наблюдаются пиковые значения расхода воды и концентрации загрязнений, за-
трудняющие оценку соответствия реальных показателей качества нормативным тре-
бованиям. Например, в рекомендациях Хельсинкской комиссии указаны допустимые 
среднегодовые концентрации загрязнений в очищенной воде и допустимое максималь-
ное значение показателей БПК5, общего азота и общего фосфора.

В несколько ином виде сформулировано европейское правило количества допустимых 
превышений нормативно установленных концентраций загрязнений в сбросных водах 
– так называемый «процентиль», то есть количество измерений состава сбросных вод, 
в которых наблюдается превышение установленного норматива загрязнения (в преде-
лах от 7-12% от общей численности выполненных измерений в году). Несогласованность 
требований к качеству сбрасываемых очищенных стоков негативно отражается на эко-
номических показателях работы очистных станций вследствие наложения штрафных 
санкций, не всегда обоснованных.

Оценка величин допустимых расходов и концентраций загрязнений производилась 
по результатам работы действующих станций Санкт-Петербурга: Юго-Западной очист-
ной станции ЮЗОС (210000 м3/сут), Северной станции аэрации ССА (720000 м3/сут). За 
трехлетний период работы были собраны и обработаны материалы по расходу и составу 
исходных и очищенных сточных вод.

На рис.1 представлены два варианта гистограмм значений расходов сточных вод, по-
ступающих на ССА и ЮЗОС.

Вывод: изменение расхода сточных вод носит индивидуальный характер для каждой 
станции. Сильные дожди (период однократного превышения Р=1-2) вдвое увеличива-

Рис. 1. Гистограмма значений расходов сточных вод, поступающих на ССА и ЮЗОС
а – Расходы сточных вод с учетом сильных дождей;

б – Расходы сточных вод без учета сильных дождей с коэффициентом 0,9.
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ют суточный приток сточных вод и создают аварийную обстановку на очистных соору-
жениях. Коммуникации, песколовки, первичные отстойники переполняются, сточные 
воды затапливают дороги и водоотводящие сети. Поэтому нежелательно назначать до-
пустимый расход дождевых вод с периодом однократного превышения более 0,5. Сла-
боинтенсивные дожди (Р=0,1-0,2) увеличивают средний расход сточных вод в 1,25-1,3 

Рис. 3. Гистограмма показателей состава очищенной воды на ЮЗОС

Рис. 2. Гистограмма показателей состава поступающих стоков на ЮЗОС
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раза, очистные станции при этом выдерживают нормативные требования, поскольку 
поступление дождевых вод относительно кратковременно. Очевидно, что дождевые сто-
ки создают пиковые расходы в диапазоне обеспеченности от 90 до 100%, этот диапазон 
должен быть выведен за рамки нормируемого контроля.

Приток дождевых и талых вод накладывает отпечаток на состав поступающих стоков. 
На рис.2 приведена сводная гистограмма показателей состава поступающих стоков на 
ЮЗОС (в относительных координатах по каждому показателю загрязнения).

Ясно видно, что каждый из показателей состава поступающих стоков изменяется по 
своей характеристике. Нельзя назначить коэффициент неравномерности. Как и ранее, 
наблюдается рост показателей в диапазоне обеспеченности 90-100 %, то есть в дождевой 
период. Следовательно, усредненные контрольные нормативы качества стоков должны 
устанавливаться в диапазоне обеспеченности 10-80 %, допустимые максимальные на 
уровне не более 90% обеспеченности. В диапазоне 90-100 % качество сточных вод долж-
но контролироваться планом мероприятий по чрезвычайным ситуациям.

На рис. 3 представлена сводная гистограмма показателей состава очищенных стоков 
на ЮЗОС (в относительных координатах по каждому показателю загрязнения).

Отметим рост значений концентрации в диапазоне 90-100 %, связанный с поступле-
нием дождевого стока. Соотношение показателей при 50, 80, 85 и 90 % обеспеченности 
настолько различно, что невозможно назначить единый коэффициент увеличения кон-
центрации загрязнений.

Можно отметить, что контроль качества очищенной воды лучше всего вести по ХПК, 
nобщ и Робщ. Колебания массы поступающих загрязнений (масса g) отражается на соста-
веочищенной воды:

G = Qсут  Сі
где С – концентрация загрязнений.

На рис.4 представлена сводная гистограмма массы загрязнений поступающих стоков 
на ЮЗОС (в относительных координатах по каждому показателю загрязнения). Наблюда-
ется общий характер изменения массы загрязнений поступающих стоков для аммоний-

Рис. 4. Гистограмма массы загрязнений поступающих стоков на ЮЗОС
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ного и общего азота, ХПК, общего фосфора и фосфора фосфатов. Одновременно с этим 
выявлены индивидуальные особенности изменения показателей для БПК и взвешен-
ных веществ. Большие отклонения для них характерны в диапазоне обеспеченностей  
80-100 %, связанные с поступлением дождевого стока.

На рис.5 представлена сводная гистограмма массы загрязнений очищенной воды на 
ЮЗОС (в относительных координатах по каждому показателю загрязнения).

Как и в предыдущих случаях виден рост значений массы загрязнений в очищенной 
воде в диапазоне обеспеченностей 80-100%, связанный с притоком дождевых вод. Изме-
нение показателей в этих границах нельзя описать единым коэффициентом увеличения. 
Для учета и контроля качества сбросных вод имеет смысл вынести данный диапазон за 
рамки нормируемых показателей, рассматривая такой вариант работы очистных соору-
жений как работу в условиях чрезвычайно высоких нагрузок по расходу и составу сточ-
ных вод. Представленные данные дают возможность составить требования к качеству 
очищенной воды на очистных станциях Санкт-Петербурга.
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Рис. 5. Гистограмма массы загрязнений очищенной воды на ЮЗОС
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потребление кислорода; Noбщ и КН4 – общий иаммонийный азот; Робщ и Р04 – фосфор общий  

и фосфор фосфатов
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ВОДООтВЕДЕНИЕ ДОНЕцКОЙ ОБЛАСтИ: 
СОСтОЯНИЕ И ПЕРСПЕКтИВЫ

Зотов Н.И., Кузина В.В. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры,

г. Макеевка, Украина

В статье рассмотрены современное состояние канализационных сетей, насосных 
станций и комплексов очистки сточных вод городов и посёлков Донецкой области и 
задачи их поддержания в работоспособном состоянии, обеспечивающем охрану окру-
жающей среды.

ВОДОВІДВЕДЕННЯ ДОНЕцЬКОї ОБЛАСтІ: СтАН І ПЕРСПЕКтИВИ
Зотов Н.І., Кузіна В.В. 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури,
м. Макіївка, Україна

У статті розглянуті сучасний стан каналізаційних мереж, насосних станцій та 
комплексів очистки стічних вод міст і селищ Донецької області і завдання їх підтримки 
в працездатному стані, що забезпечує охорону навколишнього середовища.

WASTEWATER PUnJAB: STATUS AnD PROSPECTS
Zotov N.I., Kyzina V.V. 

donbas national Academy of civil engineering and Architecture,
Makeyevka, Ukraine

The article describes the current state of sewer networks, pumping stations and sewage 
treatment systems of cities and towns of Donetsk region and the issues of maintaining 
community, to protect the environment.

Системы водоотведения населённых пунктов обеспечивают комфортные условия 
для их жителей и должны обеспечивать сохранение благоприятной экологической 
среды, а потому требуют пристального внимания и действий, как со стороны органов 
местного самоуправления, так и государства, особенно в настоящее время, когда эти 
системы значительно устарели и нуждаются в восстановлении, реконструкции и даже 
в новом строительстве. Всё это требует значительных средств, однако промедление в 
решении существующих проблем грозит экологической катастрофой и ещё больших 
затрат в будущем.

В настоящее время в Донецкой области практически все города и поселки городско-
го типа имеют систему централизованной канализации и более чем три четверти насе-
ления пользуются ее услугами. В городах с населением более 50 тыс. человек услугами 
централизованного водоотведения пользуется не менее 50% населения, а в Донецке, 
например, — 87%. В то же время степень канализования небольших городов и поселков 
колеблется в широких пределах: от 11% до 100% населения. Характерной особенно-
стью для объектов канализационного хозяйства области является необходимость их 
функционирования в условиях значительного сокращения количества сточных вод, 
что затрудняет эксплуатацию и сетей, и сооружений, при их большом физическом и 
моральном износе.

В таблице 1 приведены данные по канализационному хозяйству значительных го-
родов и посёлков Донецкой области, позволяющие судить о степени их изношенности 
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* Здесь показаны максимальные расходы сточных вод на 01.01.2001 г., в настоящее время рас-
ходы уменьшились на 30-40%.

Таблица 1. Канализационное хозяйство Донецкой области
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вследствие длительного срока службы. Анализ данных таблицы 1 показывает, что «воз-
раст» коллекторов и канализационных сетей составляет не менее 30 лет, а во многих го-
родах превышает 40-50 лет, сроки работы канализационных насосных станций (КНС) 
— 32 – 62 года, а канализационных очистных сооружений (КОС) — в большинстве слу-
чаев превышает 30 лет. Общий расход сточных вод снизился за счёт уменьшения сбро-
сов промышленными предприятиями.

На основании обследования и анализа состояния канализационного хозяйства го-
родов и поселков Донецкой области можно сделать следующие выводы.

Охват централизованной канализацией населения в городах и поселках области 
весьма неравномерен, особенно это характерно для сельских районов, где в последнее 
десятилетие система канализации почти разрушена.

Длина канализационной сети, которая была учтена при анализе, составляет около 
6000 км. Из них 900 км или около 15% – напорные коллекторы. Следует отметить, что 
около 60% сетей изношены более чем на 70%. При этом практически все самотечные 
трубопроводы из-за значительного уменьшения объёмов сброса сточных вод работают 
в режимах, отличающихся от проектных. Это приводит к уменьшению скоростей дви-
жения жидкости в трубах, более частым засорам и вследствие этого к интенсификации 
процессов биокоррозии в надводных поверхностях трубопроводов. Сети требуют более 
частой промывки, что удорожает эксплуатацию системы.

Физически изношены и требовали замены насосные агрегаты и 158 решеток раз-
личной модификации, установленные в этих насосных. Большинство из работающих 
агрегатов на канализационных насосных станциях в настоящее время заменены. Их 
энергопотребление существенно уменьшилось. Решетки же требуют замены. В целом 
же даже после замены насосных агрегатов на современные условия эксплуатации КНС 
остаются неудовлетворительными – при уменьшении расходов поступающих в приём-
ные резервуары сточных вод, последние задерживаются здесь, что приводит к выпа-
дению осадка, который довольно часто забивает всасывающие трубопроводы насосов, 
диаметры которых меньше прежних.

Практически все сточные воды, собираемые в населенных пунктах Донецкой обла-
сти, подаются на канализационные очистные сооружения и проходят механическую, 
биологическую очистку, а в некоторых случаях и доочистку. Проектная и реально су-
ществующая пропускная способность канализационных очистных сооружений доста-
точна для приема и очистки всего объема стоков, а в настоящее время многие КОС не 
догружены по объёму поступающих сточных вод, хотя и имеют высокую нагрузку по 
поступающим с ними загрязнениям вследствие снижения нормы водоотведения.

Канализационные очистные сооружения в Донецкой области проектировались и 
строились в основном 30-50 лет назад. Технологические приемы и оборудование, кото-
рые на них используются, морально устарели. Особенно это относится к воздуходувно-
му хозяйству и системе распределения воздуха в аэротенках. Это приводит к высокому 
удельному энергопотреблению при осуществлении процессов очистки и подорожанию 
услуг. На большинстве канализационных очистных сооружений, в том числе и на са-
мых больших, отсутствует завершенная технологическая цепочка обработки осадков. 
Осадки сбрасывают на иловые площадки без соответствующей подготовки и десяти-
летиями хранят на них. В условиях густонаселенных территорий, каковой является 
Донецкая область, наиболее приемлемым является механическое обезвоживание осад-
ков, но эта технология практически не используется, а новых земель под иловые пло-
щадки нет.

Поскольку в осадках сточных вод Донецкой области присутствуют соли тяжелых 
металлов, их использование в качестве удобрений в сельском хозяйстве должно осу-
ществляться осторожно, однако в этом направлении ничего не предпринимается, а на-
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копленные осадки представляют серьёзную угрозу окружающей среде. В то же время 
они с успехом могут использоваться для рекультивации и даже в качестве удобрений, 
а также как сырьё для изготовления отдельных изделий (кирпич) и в дорожном строи-
тельстве (асфальтобетон).

Качество очистки в канализационных очистных сооружениях в Донецкой области в 
основном удовлетворительное, 76,7% очищенных сточных вод соответствуют требова-
ниям нормативных документов; 16,6% имеют превышение концентрации загрязнений 
более нормативной по одному – двум показателям, в основном по азоту и фосфору. И 
лишь 6,7% очищенных сточных вод поступают в водоемы, имея неудовлетворительное 
качество. Негативная картина наблюдается в основном на сооружениях производи-
тельностью менее 10 тыс. м3 в сутки, многие из них находятся в аварийном состоянии 
и требуют срочного ремонта и реконструкции.

Очищенная сточная вода после канализационных очистных сооружений городов и 
поселков Донецкой области непосредственно, или через балки попадает в реки, кото-
рые относятся к бассейнам р.р. Днепр, Северский Донец и бассейна Азовского моря. 
Качество воды в этих водоемах в большой степени зависит от качества работы КОС. 
В целом, несмотря на имеющиеся трудности, канализационные очистные сооруже-
ния в Донецкой области, расположенные в бассейне р. Северский Донец и в бассей-
не Азовского моря свои задачи выполняют. Степень очистки сточных вод позволяет не 
ухудшать состояние водных объектов. В то же время в бассейне р. Днепр наблюдается 
прямо противоположная картина. Никакие из канализационных очистных сооруже-
ний, расположенных в этом регионе, не обеспечивают достижения качества очистки 
по всем контролируемым показателям. Недостаточная степень очистки приводит к 
тому, что даже сейчас, при существенном уменьшении объемов промышленных сто-
ков, качество воды в реках бассейна р.Днепр на границе с Днепропетровской областью 
ухудшается.

Все проблемные КОС в этом регионе, за исключением КОС г.Селидово, имеют про-
пускную способность меньше чем 10 тыс. м3 в сутки и нуждаются в капитальной рекон-
струкции.

Состояние водоемов в регионе — это основной интегральный показатель, который 
определяет оценку работы канализационных очистных сооружений. И если в целом по 
области этот показатель находится на приемлемом (с позиций сегодняшнего экономи-
ческого состояния) уровне, то для западных районов области он явно не удовлетвори-
телен.

Именно на небольшие канализационные сооружения в этом районе нужно обратить 
самое пристальное внимание, направляя в первую очередь технические и финансовые 
ресурсы для исправления создавшегося положения, которые на местном уровне отсут-
ствуют.

Разработанная в начале 2000-х годов государственная программа реконструкции и 
развития водоснабжения и водоотведения Донецкой области в целом оказалась невы-
полненной, поэтому проблемы в системе водоотведения обострились и требуют неот-
ложных решений за счёт государственного финансирования на следующих направле-
ниях:

1. Должны быть продолжены работы по замене аварийных трубопроводов и интен-
сифицированы работы по восстановлению сетей, не допуская их перехода в аварийное 
состояние. При этом в связи с необходимостью сохранения сложившегося высотного 
положения системы «сети – КНС – КОС» следует чаще использовать бестраншейные 
технологии, в частности протягивание в существующие трубопроводы пластмассовых 
труб, что в условиях уменьшившихся расходов улучшит гидравлические условия их ра-
боты и остановит дальнейшее разрушение.

2. Необходимо завершить работу по замене устаревших и мощных насосных агрега-
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тов на оптимальные для современных условий и заменить вышедшие из строя решетки, 
отсутствие которых нарушает технологию работы системы водоотведения в целом.

3. На очистных комплексах системы водоотведения необходимо проанализировать 
работу сооружений по всей технологической цепи в новых условиях по гидравлической 
нагрузке и загрязнениям. Следует переработать технологические регламенты по экс-
плуатации. На многих КОС требуют замены илоскрёбы и илососы, необходимо нала-
дить их производство. Требует особого внимания работа воздуходувного хозяйства и 
системы аэраторов аэротенков.

4. Весьма острой проблемой остаётся обезвоживание осадков и их последующее 
удаление с территорий КОС. Это связано с тем, что эти вопросы не урегулированы в 
действующих СНиП, которые давно устарели. В первую очередь необходимо убрать с 
территорий очистных комплексов тысячи тонн накопленных осадков. Путей решения 
этой задачи достаточно много, но в каждом конкретном случае требуются дополнитель-
ные исследования, которыми не могут заниматься эксплуатирующие предприятия. У 
них для этого нет ни сил, ни средств. Наличие в осадках солей тяжёлых металлов, что 
характерно не только для Донецкой области, усложняет задачу, и она должна решать-
ся на государственном уровне. При реконструкции и новом строительстве необходимо 
узаконить механическое обезвоживание осадков, оборудование для любых производи-
тельностей КОС в настоящее время выпускается.

5. Чтобы система водоотведения нормально функционировала, её должны эксплуа-
тировать квалифицированные специалисты. Высшие учебные заведения соответству-
ющего профиля выпускают достаточное количество инженеров, однако они в основном 
не трудоустроены по разным причинам — и из-за отсутствия вакансий (которые за-
полнены инженерами других специальностей), и из-за отсутствия служебного жилья 
у предприятий ЖКХ. Без решения этой проблемы не удастся коренным образом изме-
нить ситуацию в водопроводно-канализационном хозяйстве к необходимому уровню. 
Государственный заказ ВУЗам на выпуск специалистов должен подкрепляться и соот-
ветствующими вакансиями, иначе необходимые специалисты по-прежнему будут вы-
пускаться «на улицу», а ведь затраты на их обучение достаточно велики.
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ОчИСтКА ИНФИЛЬтРАтА СВАЛОК C УтИЛИЗАцИЕЙ ОтхОДОВ 
Шкавро З.Н., Балакина М.Н., Бадеха А.В., Косоруков А.А., Кучерук Д.Д.

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

В результате исследований, проведенных в лабораторных и натурных условиях на по-
лигоне № 5 действующей свалки бытовых отходов г. Киева, разработана и предложе-
на технологическая схема очистки инфильтрата свалок. 

ОчИСтКА ІНФІЛЬтРАтУ ЗВАЛИЩ З УтИЛІЗАцІЄЮ ВІДхОДІВ 
Шкавро З.М., Балакіна М.М., Бадеха A.B, Косоруков О.О., Кучерук Д.Д.

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

В результаті дослідів, проведених в лабораторних та натурних умовах на полігоні № 5 
діючого звалища побутових відходів м. Києва, розроблено і запропоновано технологічну 
схему очистки інфільтрату звалищ. 

THE CLEAning OF LAnDFiLL LEACHATE 
WiTH WASTE MAnAgEMEnT

Shkavro Z.N., Balakina M.N., Badekha A.B., Kosorukov A.A., Kucheruk D.D.
Institute of colloid chemistry and Water chemistry, dumansky A.V., 

nAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

As a result of studies conducted in laboratory and natural condition at the polygon No 5 for 
operation landfill of household waste in Kiev developed and proposed the cleaning of landfill 
leachates flowchart. 

Экологические проблемы, связанные с практикой складирования твердых бытовых 
отходов на полигонах в настоящее время остаются актуальными, поскольку свалки 
обычно находятся близ населенных пунктов, и предотвращение загрязнения подзем-
ных вод, токсичным инфильтратом (образующимся в толще спрессованных отходов 
свалки), является наиболее острой, требующей решения задачей. 

Инфильтрат свалки является концентрированным раствором, как по органическим 
(ХПК 4895-3000 мгО2/дм3), так и минеральным (8034-5000 мг/дм3) веществам, кроме 
того, в нем  содержатся ионы аммония, так же в высоких концентрациях 1700 – 2800 
мг/дм3. Проблема очистки инфильтрата заключается не только в том, что это высоко-
концентрированный раствор, но и в том, что вещества, подлежащие удалению, нахо-
дятся в нем в высокодисперсном, коллоидном и растворимом состоянии. 

Фирма Pall-rohеm, в связи с указанной спецификой загрязнений, предложила ис-
пользовать метод обратного осмоса, для очистки инфильтрата. Вместе с тем, практика 
показала, что высокие концентрации загрязнений в такой воде усложняют эксплуата-
цию обратно осмотических установок, увеличением частоты промывок мембран. В свою 
очередь, частота промывок приводит к ухудшению экономических и экологических по-
казателей такой технологии, поскольку увеличивается расход реагентов используемых 
в процессе промывки, и вносятся дополнительно такие загрязняющие воду вещества 
как поверхностно активные (ПАВ), использующиеся при промывке. 

Что касается преимуществ баромембранной очистки инфильтрата, то по энергети-
ческим затратам обессоливание обратным осмосом дешевле электродиализа и терми-
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ческого способа, он может быть, осуществим при рабочем давлении до 2 МПа. Вместе 
с тем наряду с преимуществами применения этого способа для концентрирования ин-
фильтрата, следует отметить, что задача очистки получаемого концентрата на сегодня 
не решена. Кроме того, высокие концентрации минеральных и органических веществ, 
особенно коллоидной степени дисперсности, обуславливают  образование гелеобразно-
го слоя на полимерной мембране, значительно снижая производительность процесса. 

Как показала практика, при очистке инфильтрата обратным осмосом, после 2х ча-
совой работы баромембранных аппаратов, производительность снижается примерно 
на 40%. К одним из способов предупреждения такого негативного явления, относится 
предварительная очистка фильтруемого раствора, например, коагулянтами. 

целью исследований была разработка, технологии обезвреживания инфильтрата, 
заключающаяся в извлечении органических и минеральных примесей с частичной 
или полной утилизацией твердых, жидких и газообразных отходов, образующихся в 

процессе очистки. 
Степень освтления ин-

фильтрата оценивали по 
оптической плотности, поль-
зуясь прибором КФК-2МП. 

Концентрацию органиче-
ских веществ в инфильтрате 
и очищенной воде, оценива-
ли определяя ХПК по обще-
принятой методике.

Концентрацию ионов ам-
мония (определяли фотоме-
трическим методом с реак-
тивом Неслера) [1].

В качестве коагулянтов 
использовали поливалент-
ные электролиты, подвер-
гающиеся гидролизу в ще-
лочной среде, например, 
соли двухвалентного железа 
или магния. рН среды регу-
лировали введением оксида 
кальция в виде известково-
го молока.

Воздух для оттдувки ам-
миака и снижения рН воды, 
подавали компрессором 
КМС-2М.

Рентгенофазовый анализ 
[2] твердой фазы (осадков) 

проведен на детекторе ДРОН-2,0 с фильтрованием кобальтовым излучением  СоКa, при 
скорости съемки образцов 1° в минуту. Дервитермографический (ДТА) анализ осущест-
вляли с помощью дервитографа Q – 1000 (Венгерской фирмы), при скорости прогрева-
ния образцов 10°/мин. Образцы готовили весом 400 мг. 

Экспериментальные исследования проведены в лабораторных условиях и на поли-
гоне свалки г. Киева на полупромышленной установке.

Результаты по предварительной обработке инфильтрата реагентами наведены на рис. 
1, 2.

Рис. 1 Зависимость снижения концентрации органических 
веществ в инфильтрате от рН (после отделения твердой 

фазы 3 часовым отстаиванием). 

Рис. 2 Зависимость скорости седиментации твердой фазы, 
образовавшейся после обработки инфильтрата реагента-

ми. Концентрация СаО 25 мг /дм3
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При обработке инфиль-
трата только оксидом 
кальция (рис. 1, 2), без до-
полнительного введения 
коагулянтов, при достиже-
нии показателя рН более 10, 
наблюдалась эффективная 
коагуляция примесей, что 
объясняется наличием ио-
нов магния в инфильтрате 
до 88 мг/дм3, а также ионов 
железа до 4,5 мг/ дм3.

Эффективность очист-
ки различными коагулян-
тами, такими как fe(Oh)3, 
Al(Oh)3, Mg(Oh)2 находи-

лась примерно на одинаковом уровне. На реагентной стадии очистки инфильтрата, 
концентрация органических веществ по показателю ХПК снижалась с 4895 – 3000 до 
2000-800 мгО/дм3. 

Кроме взвешенных и коллоидно-растворимых примесей инфильтрат содержит в вы-
соких концентрациях соединения азота. Для их удаления часто используют подщела-
чивание воды, тем самым, обеспечивая образование аммиака, который удаляется из 
воды вместе с отходящими газами. Поэтому наиболее рационально для коагуляции ис-
пользовать электролиты, способные гидролизоваться при рН выше 10, а именно соли 
двухвалентного железа и магния. 

Необходимость удаления аммонийного азота, перед подачей инфильтрата в обрат-
ноосмотические аппараты, обусловлена так же тем, что эффективность его удаления 
обратным осмосом не превышает 50-65%. 

Способ удаления аммонийных форм азота, переводом ионов аммония в молекуляр-
ный  аммиак в щелочной среде с последующим отделением его методом аэрации дав-
но и успешно используется. Но, в практике очистки инфильтрата он не применялся и 
поэтому требуются дополнительные исследования, для определения параметров про-
ведения данного процесса. 

Результаты исследований по температурному и щелочному режиму процесса удале-
ния аммиака из инфильтрата свалки, наведены в табл.1 и на рис.3.

Как видно из данных таблицы, варьируя повышение температуры инфильтрата 
и скорость подачи воздуха, каждым приемом отдельно, можно снизить концентра-
цию nh3 до 19 – 25 мг/дм3. Эффективность перехода аммиака в газовую фазу до 80–
85% достигается за 20 мин. барботирования воздухом при подаче его со скоростью  
7,5 дм3/мин, соответственно в сравнении с необходимыми 40 мин. в случае скорости  
3,0 дм3/хв.

Таблица 1.Эффективность удаления аммиака (время аэрации 20 мин)

Рис. 3 Эффективность удаления аммиака от времени аэра-
ции при температуре 45(1) и 20 (2) оС
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Для оценки соотношений аммонийного азота в жидкой фазе и аммиака в газовой 
фазе можно использовать уравнение (согласно закону Генри):

р = kc                                                                                 (1)
где c – концентрация компонентов в растворе; р – парциальное давление компонента 
в газовой фазе; k – коэффициент пропорциональности, или коэффициент распределе-
ния.

При постоянном давлении и температуре k – величина постоянная.
Воздух нагнетается в инфильтрат объем, которого Vо, и  концентрация в нем аммо-

ния Со. В условиях постоянного рабочего давления и температуры, величину парци-
ального давления можно заменить концентрацией (аммиака в газовой фазе):   

Сг = mг /Vг, где mг – массовая концентрация аммиака в объеме Vг.
В процессе аэрации инфильтрата, концентрация аммонийных ионов С г изменяется, 

и для каждого момента времени ее можно выразить дифференциальным уравнением. 
Соответственно (1) концентрация Сг будет пропорциональной концентрации аммония 
в жидкой фазе Сж: 

Сг  = dmг/dVг  =  k Сж                                                               (2)
В таком приближении, запись допустима с учетом  неизменности условий  проведе-

ния процесса. При исходной концентрации Сж и mо/Vо  где mо – масса аммония в бар-
ботируемом объеме Vо.

В процессе аэрации в неизменном объеме инфильтрата, масса аммония в нем будет 
уменшаться, тогда в каждый момент процесса концентрацию можно определить по со-
отношению:

Сж= m о – mг/Vо                                                                       (3)
С учетом (2) и (3) дифференциальное уравнение примет вид: 

dmг /dVг  = k mо - mг/Vо                                                             (4)
При Vг = 0 и mг = 0, и при установленных граничных условиях интегральное уравне-

ние примет следующий вид:
              mг                                    V 

Vо =   dmг / m о - mг = k  Vг                                                             (5)
               0                                      0
Решая эти уравнения получим:

Vо ln (m о/ m о - mг) = k V                                                              (6)
С учетом уравнения (3) получаем:

Сж = m о - mг/Vо = m о/Vо е-k (V/Vо)                                                   (7)
или    

ln Сж = ln m о/Vо - k (V/Vо)                                                           (8)
Учитывая, что V пропорционально зависит от количества отдуваемого аммиака [V = 

f(t)] тогда: 
ln Сж = ln m о/Vо - k/Vо f t                                                          (9)

Таким образом, lnСж линейно зависим от времени аэрации воздухом, в условиях 
постоянной скорости его подачи и температуры. За тангенсом угла наклона графика 
можно определить величину k, которая аналогично константе химической реакции за-
висит от температуры в соответствии с уравнением:  k = const еe/rt                                  (10)

или в логарифмичной форме:   ln k = const+ e/rt               (11)
Построив графики в координатах зависимости ln k от 1/rt, за тангенсом угла на-

клона касательной, можно определить величину e. Установив e, можно рассчитать за-
висимость константы химической реакции, в других условиях процесса.

После процесса аэрации в выбранном режиме, удаленный с газовой фазой аммиак, 
улавливают, и с целью его утилизации, отходящие газы направляют в сатуратор с сер-
ной кислотой для получения азотных удобрений согласно реакции:

nh3 + h2SO4  (nh4)2SO4                                                        (12)
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Таким образом соединения азота, используются как сырье для получения удобре-
ний.

Следует почеркнуть, что в процессе аэрации обеспечивается снижение рН воды и 
концентрации ионов кальция, поскольку он реагирует с углекислотой, имеющейся в 
поступающем воздухе. Образовавшийся карбонат кальция выпадает в осадок и выво-
дится из отстойника в накопитель осадка. А осветленный инфильтрат поступает на ба-
ромембранную доочистку.

Выбор режима работы баромембранных аппаратов осуществлен на основании ме-
тода моделирования. 

При моделировании работы мембранного аппарата проводили экспериментальные 
исследования, используя непроточную камеру лабораторного типа. Инфильтрат в ней 
перемешивали с помощью магнитной мешалки. 

Коэффициент задерживающей способности мембраны r рассчитывают по отноше-
нию концентрации примесей в пермеате к исходной концентрации.

В случае непроточного режима, концентрация раствора в надмембранном слое воз-
растает в процессе фильтрации, что обуславливает увеличение концентрации приме-
сей в пермеате и отражается в уменьшении коэффициента r. 

Записать зависимость коэффициента задерживающей способности мембраны от 
степени отбора пермеата можно как:

rн = 1 – {1 – (1- h)1-r}/                                                           (13)
где r и rн – соответственно действительный и наблюдаемый коэффициент задержи-
вающей способности мембраны в отношении растворимых компонентов; h – степень 
отбора пермеата (Qперм./ Qисх.).

Определяют экономическую целесообразность работы мембранных аппаратов в пе-
риодическом режиме по уравнению:

Ф =  [ / ) ln (1-  -  /1- ) - 1] [(1-  - ) /(1- )]                                   (14)
где Ф – отношение удельных энергозатрат при работе установки в периодическом ре-
жиме к энергозатратам в режиме с внутренней рециркуляцией;  – отношение осмо-
тического давления обрабатываемого раствора к рабочему давлению ( /Р);  – степень 
отбора пермеата.

Для случая проточного режима уравнение принимает вид:
rн  = [r (1- )]/ (1- r )                                                              (15)

Согласно расчетам при всех допустимых значениях указанных параметров выпол-
няется соотношение Ф < 1, то есть энергозатраты при проведении процесса в периоди-
ческом режиме меньше по сравнению с режимом внутренней рециркуляции.

Проведены исследования с использованием трех плоскорамных нанофильтрацион-
ных модулей. Баромембранные аппараты оснащались мембранами ОПМН-П. Два из 
них были соединены параллельно и один последовательно. 

Как показали исследования введение модуля нанофильтрации перед обратноосмо-
тическим модулем, позволяет проводить предварительный процесс коагуляции с мень-
шим расходом щелочного реагента. В этом случае гидравлическая крупность части 
коагулированных примесей еще не достаточна для эффективного удаления в процессе 
седиментации, но их размеры уже достаточны, чтобы нанофильтрационная мембрана 
не пропускала их в пермеат.

Осадки, образующиеся в различных аппаратах и сооружениях, собранные в накопи-
тели, содержат органические вещества, оксид кальция и гидроксиды металлов. Целе-
сообразным может быть обезвреживание таких осадков методом обжига. Что позволит 
в процессе получения товарного продукта (оксида кальция), термическим способом, 
попутно обеспечить и сжигание токсичных органических веществ.

Поэтому были проведены исследования по выбору режима обжига осадка для полу-
чения из него товарных продуктов (рис.4, 5, табл.2, 3).
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Рентгеноструктурным и дервитермографическим анализом были исследованы 
влажные, высушенные и обожженные осадки. 

Из термограмм влажного и высушенного осадка (рис. 4) и данных, представленных в 
табл. 2 видно, что для влажного осадка характерны эндоэффекты при 80°С, 133°С (харак-
теризующие потери влаги), и 490 С и 852°С (соответствующие разложению карбонатов). 

Согласно данным литературы эндоэффекты 490°С и 852°С, обусловлены дегидра-
тацией гидрооксида кальция и разложением карбоната кальция соответственно. Для  
случая высушенного шлама характерно появление экзоеффекта при 293°С и 488°С  и 
852 °С аналогично полученным для влажных осадков. 

Для выяснения природы наблюдаемых термогравиметрических эффектов был ис-
следован фазовый состав осадков.

Согласно данным рентгенофазового анализа, полученный в процессе регенерации 
(обжига) продукт, состоит из кальцита, гидроксида кальция и кварца. Это подтверж-

Рис. 4. Дервитограмма волажного (а) сухого (б) осадка. Г = 500 мг, ТГ=500 мг,  
ДТА = 500 мкВ = ДТГ, скорость нагрева 10°С/хв, скорость ленты самописца 2 мм/хв

Рис. 5. Дервитограмма предварительно нагретого осадка до 700 °C со скоростью 20 °C/хв.
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дается характерными для них дифракционными отражениями: 3,867; 3,035; 2,495; 
2,097; 1,928; 1,914; 1,877 A° 4,93; 3,117; 2,634; 1,928; 1,797; 1, 88 A° ca(Oh)2. 4,27; 
3,338; 2,462; 2,285; 1,981; 1,817; 1,658 A° (кварц) [5, 6].

После термообработки шламов при 500°С дифракционные линии гидроксида каль-
ция исчезают и на рентгенограммах наблюдаются только  дифракционные отражения 
кальцита и кварца. 

Основным продуктом осадков, обожженных при 700-800°С, является оксид каль-
ция. На рентгенограммах этих образцов наблюдаются характерные для оксида каль-
ция дифракционные полосы: 2,768; 2,411; 1,459; 1,389 A°.

На термограммах влажного шлама наблюдается 3 термоэффекта с максимумами 
при температурах 118, 497 і 815 °c. Первый обусловлен  выделением сорбированной 
воды, второй — разложением гидроксида кальция, а третий — характеризует переход 
карбоната кальция в оксид (табл. 3).

Как видно, обжиг при температуре 700-800°c обеспечивает получение преимуще-
ственно оксида кальция, с примесью SiO2. 

Из представленных термо-
грамм, видно, что время необ-
ходимое для достижения темпе-
ратуры 700 °С составляет 1 час. 
При этой температуре длитель-
ность прокаливания образца до 
полного разложения составляет 
примерно 3 часа. 

Полученный осадок использо-
вали повторно в процессе очист-

ки инфильтрата. Сравнивая с результатами полученными ранее с применением техни-
ческого оксида кальция, по эффективности он не только не уступает техническому, на 
даже несколько превышает его.

В результате проведенных исследований разработана технологическая схема очист-
ки инфильтрата свалки (рис.6).

В предложенной технологической схеме [3], предусмотрена коагуляция коллоидно-
дисперсных примесей воды в щелочной среде и отстаивание в вертикальном отстойни-
ке (2). Осветленная вода отводится в дэаератор (3), куда нагнетается воздух для удале-
ния, образовавшегося в щелочной среде аммиака, а так же связывания ионов кальция 
углекислотой, поступающей с воздухом. 

Твердая фаза от реакции – СаСО3, осаждается на дно отстойника. Одновременно 
происходит снижение рН инфильтрата. Аммиак выводится с газовой фазой. СаСО3, 
удаляется из конусного днища отстойника и подается в накопитель осадков. Для за-
вершения процесса декарбонизации вода подается в декарбонизатор (4). После отстаи-
вания, она подается в баромембранный модуль с нанофильтрационными мембранами 
(5). Нанофильтрационная очистка позволяет снизить концентрацию оставшихся после 
отстаивания коллоидно-растворимых примесей и частично растворимых, тем самым, 

Таблица 2.  Тепловые эффекты образцов осадка

Таблица 3. Состав компонентов продукта  
термообработки
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обеспечивая возможность проведения следующей стадии (обратноосмотическое обес-
соливание) при более низком рабочем давлении (6). После нанофильтров, ХСК снижа-
ется до 630 мг О/дм3.

На следующей технологической стадии – обратного осмоса ХСК снижается до 95 мг 
О/дм3. 

Концентрация минеральных веществ в инфильтрате, оцениваемая по сухому остат-
ку снижалась с 8034 до 372 на выходе из модуля нанофильтрации, и до 97 мг/дм3 в 
пермеате обратного осмоса. 

Полученный в процессе обжига СО2 и СаО (соответствующий ГОСТ 8677-76), ис-
пользуются повторно на стадии реагентной очистки. 

Из уловленных газов, содержащих аммиак, пропусканием через 10 %-ный раствор 
серной кислоты получают аммонийные удобрения соответствующие ГОСТ 9097-82.
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Рис. 6. Технологическая схема очистки инфильтрата свалки.
Усреднитель инфильтрата  – 1, отстойник, с встроенным смесителем реагентов – 2,  

отстойник – деаератор – 3, отстойник – карбонизатор – 4, нанофильтрационные модули – 5, 
обратноосмотический модуль – 6, резервуар для приготовления известкового молока –7, 

компрессор – 8, сатуратор с серной кислотой – 9, отстойник усреднитель для осадка – 10, 
печь обжига осадка – 11,  резервуар для приготовления коагулянта – 12.



ЕТЕВК-2013

250

ДЕЯКІ тЕхНОЛОгІчНІ АСПЕКтИ ЗАСтОСУВАННЯ мЕтАНтЕНКІВ
НА мІСЬКИх СПОРУДАх ОчИСтКИ СтІчНИх ВОД

Євдокименко О.М. 

На даний час відходи від очищення міських стоків необхідно розглядати як можливі 
джерела додаткової енергії та як біомасу для рециклу, що може бути отримана при 
біодеструкції органічних забруднень та повернута у довкілля в якості родючого ґрунту 
або мало концентрованих органічних (органо-мінеральних) добрив. 

НЕКОтОРЫЕ тЕхНОЛОгИчЕСКИЕ АСПЕКтЫ ПРИмЕНЕНИЯ 
мЕтАНтЕНКОВ НА гОРОДСКИх СООРУЖЕНИЯх ОчИСтКИ 

СтОчНЫх ВОД
Евдокименко А.Н.

В настоящее время отходы от очистки городских стоков необходимо рассматривать 
как возможные источники дополнительной энергии и как биомассу для рецикла, кото-
рая может быть получена при биодеструкции органических загрязнений и возвраще-
на в окружающую среду в качестве плодородной почвы или мало концентрированных 
органических (органоминеральных) удобрений.

SOME TECHnOLOgiCAL ASPECTS OF DigESTER AT THE CiTY 
WASTEWATER TREATMEnT PLAnT

Evdokimenko A.N. 

Currently, sludge from urban waste should be considered as possible sources of additional 
energy and how to recycle biomass, which can be obtained from biological degradation of 
organic contaminants, and returned into the environment do as little fertile soil or concentrated 
organic (organomineral-tion) fertilizer.

З точки зору захисту оточуючого середовища та для визначення рециклу біомаси, 
органічні забруднення стічних вод (С) необхідно оцінювати у комплексі у різних фазах 
як розчинені (S), так і завислі (Х):

С = S + Х  (мг/дм3)                                                                   (1)
Тільки така кількісна оцінка за якісним складом дає уявлення про фактичний уміст 

органічних забруднень, що вносяться у воду, яка разом з приростом (надлишком) істот 
Х(Y), що очищали воду, визначає запас всього органічного субстрату системи:

С = S + Х + Х(Y)  (мг/дм3)                                                            (2)
Оцінивши запас біомаси та розчинених полютантів, тільки після цього можна корек-

тно визначити:
– технологічну схему (трофічний ланцюг гідробіонтів) для забезпечення поставленої 

мети – очищення води та трансформації видаленої біомаси;
– приріст істот, що очищають воду та переробляють біомасу;
– вихід біогазу, парникових газів та доцільність збору і використання біогазу;
– вихід стабільного осаду для повернення (рециклу) безпечних відходів у навколишнє 

середовище.
Традиційне твердження, що обсяги осадів можна оцінити у межах 0,5%-1,0% від об-

сягу стічних вод, є більше виняток, аніж правило. У кращому випадку у комунальних 
підприємствах, що експлуатують каналізаційно-очисні споруди, обсяги осадів станов-
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лять 1,5% за умови, що сирий осад ущільнюють до 3% за сухою речовиною, а надлиш-
ковий мул до – 2%. При меншому ущільненні обсяги відходів збільшуються. Наприклад, 
сирий осад на Бортницькій станції аерації (БСА) м. Києва ущільнюється до 2,5%-3%, 
а надлишковий мул до – 2%. Щодоби зі споруд вивантажується до 12,0 тис. м3 таких 
відходів. Отже, вивантажені осади, за звичай, містять 2% -3% сухої речовини (за ма-
сою), а все інше — вода. Разом з цим, вони як технологічні відходи утворюють складні 
структури, мають особливий розподіл та стан води, що саме і обумовлює значний час 
та невелику глибину їх зневоднення.

Тверда фаза міських осадів включає  органічні і мінеральні речовини. Органічна 
частка сирих осадів досягає 65-75% від маси сухої речовини, в активному мулі – 70-
75%. Основні  компоненти органічної частини осадів і мулів наведені у таблиці 1. За-
лишок органічної речовини представлений лігніно-гумусовим комплексом. Він не 
піддається біологічному розкладу (інертний) і може досягати від 15% до 35% в органічній 
складовій. Кількісне відношення окремих компонентів в осадах і мулах різне. Якщо у 
осадах більше жироподібних речовин і вуглеводів, то в мулах мають перевагу білки (че-
рез мікроорганізми).

Вихід біогазу при бродінні у метантенках обумовлений розпадом тільки жирів, 
вуглеводів і білків. Встановлено, що повного збродження перерахованих компонентів 
досягнути неможливо. Найбільше розпадаються жири – до 70%, вуглеводи – до 62,5% і 
найменше білки – до 48%, але на практиці найбільший розпад органічної речовини си-
рого осаду не перевищує 50%, суміші сирого осаду і ущільненого надлишкового мулу ще 

Таблиця 1.  

Таблиця 2. 
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нижчий. Середньорічні показники розпаду органічної речовини на БСА, метантенки 
якої завантажуються сирим осадом і мулом, останні роки не перевищують 22%.

Якісний склад біогазу, вихід та його теплотворна здатність наведені у таблиці 2.
Для порівняння вкажемо теплотворну здатність сухої речовини осадів, яка досягає 

16700-18400 кДж/кг, а органічної речовини – 25000 кДж/кг (з урахуванням лігніно-
гумусового комплексу). Як бачимо, енергія біомаси, що трансформована у біогаз, 
складає лише 30% від теплотворної здатності органічної речовини осадів. Отже, навіть 
при спалюванні (газифікації) осадів, доцільно використовувати енергію біогазу для 
підсушки механічно зневоднених осадів, при доведенні їх вологості для самозаймання 
без додаткового палива. Тобто схема підготовки і спалювання (газифікації) осадів повин-
на бути такою: ефективне збродження ущільнених осадів для максимального виходу 
біогазу; глибоке механічне зневоднення вивантажених осадів з метантенків; підсушка 
зневоднених осадів теплом від спалювання біогазу; спалювання (газифікація) осадів.

Сирий осад неоднаковий за фракційним складом і може мати частинки розміром 
більше 7 мм ~ 5%, розміром 1-7 мм ~ 9%, розміром менше 1 мм ~ 86%. Активний мул 
значно «благородніший» осаду з первинних відстійників – 98% (за масою) його части-
нок мають розміри менше 1,0 мм. Можна вважати, що вказана біомаса достатньо гомо-
генна і її неоднорідність за розмірами не суттєво лімітує швидкість ферментативного 
гідролізу. Разом з тим, автор вважає недоречними пропозиції щодо спільного зброд-
жування осадів і окремих складових побутових відходів. Вилучення з морфологічного 
складу ТПВ вказаних відходів без баласту, їх подрібнення вимагає суттєвих змін у 
поводженні з цією біомасою та інше.

Спрощено процес анаеробного зброджування та отримання біогазу можна 
відобразити в трьох стадіях, за умов різного видового складу мікроорганізмів у кожній 
із них:

– екзоферментний гідроліз/ферментація завислих кислотогенами;
– ендоферментний розклад гідролізатів кислотогенами;
– ендоферментний розклад та синтез метаболітів з другої стадії бродіння метаноге-

нами.
У порівнянні з утворенням метану і гідролізатів генерація кислот є найшвидшим 

процесом. Трьохстадійний процес відбувається нормально, якщо субстрат послідовно 
проходить через всі стадії. Інгібіторами біомаси можуть бути різні речовини і умови, 
їх наявність може привести до погіршення біологічних процесів і відповідно до змен-
шення виходу біогазу з метантенку. У процесі експлуатації необхідно виконувати кон-
троль за дозою завантаження, за вмістом сухої речовини, зольністю субстрату, тем-
пературою процесу, рН, вмістом летучих жирних кислот, амонійного азоту, лужністю 
мулової рідини, виходом біогазу та вмістом у ньому діоксиду вуглецю і метану. Також 
періодично – за вмістом в осадах важких металів, сульфідів, синтетичних ПАВ. Продук-
ти кислотогенної стадії – гідролізати можуть бути використані у процесах видалення 
азоту і фосфору, якщо зупинити процес до утворення метану.

Вміст азоту, фосфору у клітинах анаеробних бактерій однаковий із вмістом цих 
елементів в аеробних мікроорганізмах, але сірки в анаеробах у два рази більше, а саме: 
сірки – до 25 мг/гБРБ; азоту – до 120 мг/гБРБ; фосфору – до 25 мг/гБРБ; заліза – до 15 
мг/гБРБ, де БРБ – беззольна речовина біомаси. Знаючи приріст біомаси, можна розра-
хувати потребу у цих макроелементах.

Метаногенні організми утворюють асоціації, що мають форми невеликих пластівців 
та гранул. В таких «архітектурних» формах умови (в’язкість, вологість, кількість пожив-
них речовини, щільність організмів) значно відрізняється від умов зовнішнього сере-
довища. Гідролітичні кислотогени можуть утворювати мікроколонії слизу на твердому 
субстраті або у вигляді наростів чи ниток.

В анаеробних умовах розклад органічної речовини виконують тільки мікроорганізми, 
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у той час як в аеробних умовах також беруть участь і більші гідробіонти. Тому біологічні 
анаеробні процеси можна ототожнити з хімічними. Важливим фактором, що впливає на 
швидкість хімічних реакцій, є температура процесу. На відміну від теплокровних тварин 
мікроорганізми не можуть регулювати свою температуру, їх функціональна активність 
визначається температурою середовища. З підвищенням температури швидкість росту 
(приріст) мікроорганізмів збільшується, при пониженні – знижується, але і знижується 
швидкість відмирання організмів – біомаса довше не «старіє». По відношенню до тем-
ператури мікроорганізми поділяються на декілька груп. Є перехідні види між група-
ми, але загалом групи існують у своїх толерантних температурних областях. Перехід на 
вищі температури зв’язаний з денатурацією білка, на нижчі — з анабіозом.

У промислових і комунальних апаратах застосовуються мікроорганізми, види яких 
належать до наступних груп:

– психрофіли, що ростуть при температурі 10–23°С;
– мезофіли, що ростуть при температурі 30–40°С;
– термофіли, що ростуть при температурі 50–65°С.

Чим вища темпе-
ратура процесів, тим 
вища швидкість розкла-
ду органічної речовини 
і менший час зброджен-
ня біомаси. Разом з тим 
необхідно визнати, що гли-
бина розпаду органічної ре-
човини не залежить від тем-
ператури, а залежить від 
часу розкладу. Тому коректне 
порівняння технологічних 
показників процесів або їх 
розрахунок необхідно ви-
конувати за однієї глибини 
розпаду органічної речови-
ни. Для графічного уявлен-
ня вищенаведеного дивись 
рисунок 1.

Очевидно, що чим 
більша швидкість розпаду 
органічної речовини (рису-
нок 1), тим менші розміри 
(об'єм) повинен мати агре-

гат, за умови однієї продуктивності за сировиною (завантаженою сухою речовиною). 
Через це, перевагу у комунальному господарстві віддавали метантенкам, що працю-
ють у термофільному режимі. Також, при термофільній обробці осадів досягається 
їх повна дегільментизація, у той час, як при мезофільних температурах гине лише  
50-80% яєць гельмінтів. З іншого боку, через подальшу гомогенізацію перероблених 
осадів (суміші) у термофільних умовах у них значно збільшується опір водовіддачі, на-
приклад, у порівнянні з сирими осадами у 20-100 разів. Низьке заміщення перехідними 
видами (~10%) та зменшення видового складу мікроорганізмів у межах термофільного 
процесу обумовлює провал кривої процесів (рисунок 1) та формування виражено-
го оптимуму в області максимальних швидкостей розпаду органічної речовини у 
термофільному процесі. За дослідженнями скандинавських вчених, у критичній зоні 
температур 46 – 51°С процес може бути не стабільним або взагалі зупинитися. З вище-

Рис. 1. Графічна залежність швидкості розпаду органічної 
речовини осадів від температури процесу
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наведеного виникає потреба уточнити рекомендації СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения» стосовно оптимальної робочої температури +53°С для 
термофільного режиму. Очевидно, що температура стабільного процесу повинна бути 
не меншою +55°С. Прикладом нестійкої роботи метантенків у термофільному режимі 
(занижений вихід газу) є експлуатація споруд на БСА, де середньорічна температура 
знаходилася на рівні +51°С. Враховуючи вищенаведене, пояснення спеціалістів станції 
сповільнення біологічних процесів змінами, що відбулися у фізико-хімічній структурі 
осадів, не досить аргументовані.

Необхідно підкреслити, що у біологічному плані метантенки для проектувальників, 
інженерно-експлуатаційного персоналу, ще є «чорними ящиками». До цього часу 
вітчизняними науковими установами не визначені для них такі загальні біологічні ха-
рактеристики, як розрахункові концентрації активного мулу, навантаження на актив-
ний мул, швидкість розпаду органічної речовини тощо. Розрахунок обсягів метантенків 
за температурою процесу, дозою завантаження та за вмістом сухої речовини є вкрай 
приблизними. З точки зору ефективних енергетичних процесів, нема потреби про-
ектувати та використовувати метантенки, що завантажуються осадами вологістю 
більше 95%. За такої вологості застосування термофільних процесів виправдано тільки 
для знезараження осадів. Дефіцит енергії в них компенсується природним газом. Така 
експлуатація є накладною для підприємств, вона призводить до збільшення собівартості 
послуг і в економічному сенсі, а не в технічному, до зупинки метантенків.

Для згущення осадів вище 2-3% за сухою речовиною слід застосовувати 
мікрофільтраційне обладнання, за зразком плоскорамних мембранних апаратів або 
інших конструкцій. Виконані роботи інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії (ІБОНХ) 
НАНУ щодо застосування геотекстильних матеріалів для мікрофільтрації та згущення 
осадів БСА та напрацювання інших установ і підприємств стовно мембранного згущен-
ня осадів показали ефективність цього направлення.

Метантенки першої черги БСА (№№ 1, 2, 3, 4) – монолітні, другої черги (№№ 5,6,7,8) 
– збірного типу (зібрані з окремих панелей) з металевим куполом, який з’єднаний 
із залізобетонною циліндричною частиною за допомогою спеціального «замка». 
Верхня частина метантенка – сферична (1065 м3), далі йде циліндрична частина  
(3400 м3) і конічна (630 м3), тобто розрахунковий об'єм одного метантенка стано-
вить 5000 м3 (рис. 2).

У середині метантенків на 
різних рівнях розташовані 
трубопроводи завантажен-
ня та вивантаження, а також 
паропроводи до інжекторів, 
що передбачені для підігріву 
осаду до встановленої тем-
ператури. На даний час 
метантенки другої чер-
ги не працюють через 
нещільність їх конструкцій. 
У роботі знаходяться 4 
монолітні метантенки. На 
момент обстеження працю-
вали всі 4 споруди, але за-
вантажувався тільки сирий 
осад. Доза завантаження 
осадів щільністю 2,5%, за 
сухою речовиною, була Д = 



ЕТЕВК-2013

255

1,8 тис. м3 на добу від 6,0 тис. м3, що надходили з первинних відстійників або 9,0% від 
загального обсягу метантенків (вік активного мулу 11 діб). Середньорічні дані: доза за-
вантаження Д =1650 м3/добу; С.Р. = 2,4%. Вихід біогазу, на момент обстеження, був V = 
4,5 м3 на кубометр завантаженого осаду, при середньорічному – 3,2 м3/м3 (за даними 
виробничої лабораторії). Роботу метантенків БСА, в залежності від ущільнення осадів 
та глибини розпаду біомаси, характеризує діаграма на рисунку 3, де Qп – витрати теп-

ла для підтримання термофільного проце-
су, з врахуванням втрат тепла спорудами 
і в тепломережах, Qг – генерація тепла за 
рахунок отриманого біогазу з урахуванням 
коефіцієнта корисної дії парових котлів 
станції, Рбр – глибина розпаду осадів.

Дефіцит тепла Qдеф., який утворився на 
момент обстеження метантенків, перекри-
вався за рахунок спалювання природного 
газу в обсягах 5,5 тис. м3/добу. За побудова-
ною діаграмою для метантенків БСА ефек-
тивний надлишок енергії від спалюван-
ня біогазу може бути досягнутий за умов 
збільшення сухої речовини у завантаже-
них осадах та глибини розпаду органічної 
речовини. Наприклад, при вмісті С.Р. =5 % 
в осадах і розпаду органічної речовини – 
30% термофільний процес вже не потребує 
додаткового палива.

Вихід біогазу з біомаси комунальних 
осадів, в залежності від вмісту сухої речови-
ни та глибини їх розпаду, показаний на рис. 
4. Також, характерною особливістю ефек-
тивних процесів розкладу органічної речо-
вини у метантенках є гідродинамічні умови 

Рис. 3. Робота метантенків БСА у залежності від С.Р. і Рбр на час обстеження, лютий 2011 р.

Рис. 4. Вихід біогазу в залежності 
від С.Р. і Рбр.
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існування асоціацій мікроорганізмів. Перемішування біомаси забезпечує однорідність 
концентрацій мікроорганізмів, субстрату та температури в усьому об'ємі метантенку, а 
також виведення та розподіл надлишкових метаболітів – інгібіторів процесів всередині 
колоній мікроорганізмів. Парові інжектори не можуть забезпечити такі умови, врахову-
ючи значні розміри споруд БСА. Додатково для збільшення ефективності перемішування 
осадів необхідно встановити насоси. Разом з тим, гідродинамічний вплив рідини не 
повинен призводити до руйнування утворених структур (асоціацій) мікроорганізмів. 
Важливою умовою забезпечення стабільного виходу біогазу є постійне підведення суб-
страту в систему. Тому краще застосовувати безперервне, впродовж доби, завантажен-
ня розрахункової дози осадів та виведення збродженого мулу.

Приблизну масу мікроорганізмів у метантенку можна вирахувати за глибиною 
розпаду органічної речовини та її вмістом в осаді, приймаючи, що 90% речовини 
трансформується у біогаз, а решта йде на приріст мікроорганізмів. Наприклад, при 
С.Р.=5% і Рбр=30 % концентрація активного мулу буде См=1,0-1,1 кг/м3, тобто – невисо-
ка. Для підвищення концентрацій біомаси зараз вивчається можливість її закріплення 
на штучних насадках (носіях), але до практичного впровадження це ще не дійшло. Для 
інших розрахунків еквівалент органічної речовини (БРБ) суміші осадів можна прий-
няти за ХСК 1,5 кг/1,0 кг БРБ. Вихід біогазу – 0,36 кг/1,0 кг БРБ або 0,54 кг/1,0 кг 
ХСК, при Рбр=40 % і температурі газу +20°С, густину газу за вказаною температурою –  
=1,07 кг/м3.
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РЕЗУЛЬтАтИ З ЕФЕКтИВНОСтІ ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКтИКУ 
ОчИСтКИ КОмУНАЛЬНИх СтІчНИх ВОД БІОтЕхНОЛОгІї 

КОНцЕНтРУВАННЯ БІОмАСИ
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В, Осадчий О.В.

ТОВ «ТЕКОС Лтд», Київ, Україна

Наведені результати з ефективності впровадження в практику очистки комуналь-
них стічних вод сучасної біотехнологій концентрування біомаси.

РЕЗУЛЬтАтЫ ЭФФЕКтИВНОСтИ ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКтИКУ 
ОчИСтКИ КОммУНАЛЬНЫх СтОчНЫх ВОД БИОтЕхНОЛОгИИ 

КОНцЕНтРИРОВАНИЯ БИОмАССЫ
Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий А.В.

ООО «ТЭКОС Лтд», Киев, Украина

Приведены результаты эффективности внедрения в практику очистки коммуналь-
ных сточных вод современной биотехнологии концентрирования биомассы.

EFFiCiEnCY RESULTS OF BiOMASS COnCEnTRATiOn 
BiOTECHnOLOgY iMPLEMEnTATiOn in MUniCiPAL WASTE WATER 

TREATMEnT PRACTiCE
Osadchy V.F., Yaremenko L.V., Osadchy O.V.

limited liability company `teKOS ltd`, Kyiv, Ukraine

Efficiency results of biomass concentration biotechnology implementation in municipal waste 
water treatment practice are provided.

Розроблена фірмою «ТЕКОС Лтд» нова інтенсивна енергозберігаюча біотехнологія 
концентрування біомаси, базується на комбінації в зоні реакції аеротенків завислих та 
іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів.

Біотехнологія концентрування біомаси впроваджена та успішно експлуатується більш 
ніж на 15 комунальних каналізаційних очисних станціях України потужністю від 100 до 
80000 м3/добу (Стара Синява, Татарбунари, Козелець, Чернігів, Коломия і т.д.), а також 
на 3 очисних каналізаційних комплексах Грузії.

Біотехнологія відзначається новим конструктивним вирішенням як інертних носіїв 
для фіксації біомаси, так і апаратів біологічної очистки.

Найбільш раціонально іммобілізаційна біотехнологія реалізується в аеротенках 
циркуляційного типу серії «ЕКОКОМПАКТ»[1].

Аеротенки циркуляційного типу серії «ЕКОКОМПАКТ» виконуються із замкненим 
кільцевим або прямокутним контуром циркуляції і обладнуються оригінальною систе-
мою аерації, масообміну і примусової циркуляції, що забезпечує необхідний ступінь 
розведення вихідної води циркуляційним потоком, а також рівномірний розподіл суб-
стратних навантажень на активний мул по всьому об’єму споруд. При необхідності, в 
циркуляційному аеротенку конструктивно забезпечується чергування аеробних та 
аноксичних зон.

На рис. 1 та 2 представлені різні модифікації комбінованих споруд «ЕКОКОМПАКТ»:
– із вбудованим вертикальним вторинним відстійником і розміщеним у верхній 
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частині відстійника біореактором доочистки із затопленим завантаженням та низьким 
опором фільтрації (рис.1);

– із вбудованим радіальним вторинним відстійником і коаксільно розташованим 
біореактором доочистки із затопленим завантаженням та низьким опором фільтрації 
(рис.2);

Рис. 1. Аеротенк циркуляційного типу «ЕКОКОМПАКТ» із вбудованим вертикальним 
вторинним відстійником і біореактором доочистки

Рис. 2. Аеротенк циркуляційного типу «ЕКОКОМПАКТ» 
із вбудованим радіальним вторинним відстійником і біореактором доочистки 



ЕТЕВК-2013

259

Потужність окремих комбіно-
ваних блок-модулей складає від 
50 м3/добу до 40000 м3/добу, всі 
модифікації апаратів захищені 
патентами України. 

Крім того, для реконструкції 
коридорних аеротенків-вити-
снювачів великої потужності 
розроблена нова модифікація 
споруд «ЕКОКОМПАКТ», яка в 
умовах збереження режиму ви-
тиснення передбачає зонуван-
ня об’єму басейну аерації аеро-
тенка спеціальними сітчас тими 
пристроями, а також диферен-
ційоване розміщення в цих зо-
нах інертних носіїв мікробних 
біоценозів з метою вирівнювання 
навантаження на активний мул 
по об’єму споруд (рис.3).

В якості носія прикріпленого біоценозу використовується новий завантажуваль-
ний матеріал – об’ємні пластмасові елементи заводського вироблення «ОПЕТ» різної 
модифікації. Питома поверхня елементів «ОПЕТ» складає – 220 – 275 м2/м3 (рис.4).

Характерні особливості завантажувального матеріалу «ОПЕТ» (просторова структура, 
конфігурація, геометричні розміри, питома вага та інш.) роблять можливим його кон-

структивне вирішення у вигляді вільно пла-
ваючих само регенерованих носіїв біоценозу, 
що розміщуються в структурі горизонталь-
ного або вертикального муловодяного пото-
ку аеротенку.

Таке конструктивне оформлення за-
вантаження виключає можливість появи 
застійних зон в басейні аерації аеротенків 
та, відповідно, пов’язаних із цим негатив-
них явищ.

Як відомо [2,4], аераційні споруди, в яких 
використовуються угруповання завислих 
та іммобілізованих мікроорганізмів, мають 
наступні переваги:

– можливість підтримувати висо-
ку концентрацію активної біомаси в 
реакційному об’ємі споруд та, відповідно, 

їх високу окислювальну потужність (підвищення потужності споруд біологічної 
очистки на 100%-200%) без додаткових навантажень на споруди вторинного 
відстоювання (до вторинних відстійників надходить 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 тяжко-окислюваних), так і процесів нітри-денітрифікації 
та біологічного видалення сполук фосфору, що обумовлено великою концентрацією 

Рис. 3.  Реконструйовані коридорні  
аеротенки-витиснювачі в м. Чернігові 

Рис. 4. Завантаження «ОПЕТ» марки ЦСП
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біомаси, великим терміном її генерації (віком), та різними кисневими умовами в товщі 
прикріпленої біологічної плівки;

– надійність експлуатації та керованість процесом біоочистки, завдяки високому сту-
пеню саморегуляції біосистеми.

Крім того, комбінована біотехнологія із іммобілізацією мікробних ценозів 
характеризується:

– покращеними седиментаційними властивостями активного мулу та мінімізацією 
явищ його спухання;

– 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 плаваючого завантажен-
ня суттєво підвищує також ефективність переносу та використання кисню повітря в 
системі. 

Багаторічний досвід та постійний моніторинг, що здійснюєфірма за якістю очистки 
стоків за новою біотехнологією, підтверджує високу ефективність, сталість та надійність 
роботи споруд біологічної очистки, що працюють в комбінованому режимі із застосу-
ванням завислих та іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів, та 
можливість глибокого видалення із стічних вод як органічних забруднюючих речовин, 
так і сполук азоту та фосфору.

В табл. 1 наведені показники ефективності функціювання нового каналізаційного 
очисного комплексу, що був побудований в м. Сачхерє (Грузія) в 2007 році. Потужність 
очисного комплексу, Q = 1500 м3/добу. Для забезпечення регламентованих витрат стічних 
вод і якості їх очистки, на майданчику очисної станції побудовано три блок-модуля «ЕК – 
500» (рис. 1).

Впровадження в 2005 році біотехнології з іммобілізацією мікрофлори на станції очист-
ки стічних вод м. Чернігова (рис. 3) шляхом реконструкції і модернізації існуючого ком-
плексу споруд біологічної очистки, експлуатація яких на протязі 1995 – 2005 років була 
в критичному стані, обумовленому інтенсивним розвитком нитчастих мікроорганізмів 
і, як наслідок, виносом активного мулу із вторинних відстійників, дозволило значно 
підвищити ефективність та стабільність роботи споруд біоочистки, мінімізувати явища 
«спухання» активного мулу та забезпечити нормативний регламент очищення стоків [4].

Санітарно-хімічні показники ефективності очищення стоків на каналізаційному 
очисному комплексі м. Чернігова до та після проведення заходів з реконструкції наведені 
в табл. 2.

Таблиця 1. Санітарно-хімічні показники ефективності роботи каналізаційних очис-
них  споруд в м. Сачхерє, Грузія (середні дані за 2012 р.)
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Завданням реконструкції існуючих споруд каналізаційного очисного комплексу в м. 
Коломиї було підвищення пропускної спроможності очисної станції та забезпечення 
нормативів очищення стоків. 

Комплекс каналізаційних очисних споруд, побудований в м. Коломиї експлуатується з 
1985 року. Проектна потужність очисного комплексу – 15000 м3/добу.

В состав очисного комплексу входять: механічні решітки «ЕКОТОН» із прозорами 
6 мм; горизонтальні пісколовки з круговим рухом води d = 6 м, n = 2 шт; первинні 
радіальні відстійники d = 24 м, n = 2 шт; чотири секції аеротенків-освітлювачів; 
біологічні ставки.

На теперішній час фактичні витрати стічних вод, що надходять на очисні споруди, 
значно перевищують проектні значення і становлять – Q = 19500-20000 м3/добу.

До початку реконструкції (2011 р.) стічні води із розподільної чаші первинних 
відстійників в обсязі Q1 = 14000 м3/добу подавались в аеротенки-освітлювачі, а залиш-
кова частина стічних вод в обсязі Q2 = 6000 м3/добу без біологічної очистки надходила в 
контрольний колодязь, де в суміші із біологічно очищеними стічними водами відводилась 
із майданчика очисних споруд.

В м. Коломиї існує та експлуатується загально сплавна система каналізації, і харак-
терною ознакою стічних вод, що надходять на майданчик очисних споруд, є низькі по-
казники концентрації забрудненості по органічній складовій.

Низька концентрація органічної речовини по БСК і завислим речовинам в стічних 
водах, а також розбалансування співвідношення БСК20:n:Р, обумовлюють низьку 
ефективність перебігу процесів біологічної деструкції забруднюючих речовин в спору-
дах біоочистки, а також ускладнюють фактор утримання завислого активного мулу в 
біосистемі (особливо це стосується конструкції аеротенків-освітлювачів).

Із практики очистки стічних вод [3] відомо, що споруди біологічної очистки, на які над-
ходять низькоконцентровані стоки із БСК20< 100 мг/л, ефективно працюють тільки при 
застосуванні в їх реакційному об’ємі комбінації завислих та іммобілізованих на інертних 
носіях культур мікроорганізмів. 

Тому заходами з реконструкції та модифікації аеротенків-освітлювачів було передба-
чено розміщення в зоні аерації аеротенків об’ємних пластмасових елементів «ОПЕТ» для 
фіксації прикріпленої мікрофлори, та сітчастих пристроїв для утримання і регенерації 
завантаження «ОПЕТ». 

На теперішній час закінчена реконструкція двох секцій аеротенків-освітлювачів, які 
тепер працюють в комбінованому режимі із завислою та прикріпленою мікрофлорою. 

Таблиця 2.  Санітарно-хімічні показники ефективності роботи каналізаційних  
очисних  споруд в м. Чернігові до та після реконструкції
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Пропускна спроможність реконструйованих аеротенків підвищилась і становить 
10000 м3/добу, а якість очистки – відповідає нормативним показникам.

Санітарно-хімічні показники ефективності очищення стоків на каналізаційному 
очисному комплексі м. Коломиї до та після проведення заходів з реконструкції наведені 
в табл. 3.

Таким чином, досвід впровадження нової біотехнології концентрування біомаси на 
ново побудованих та реконструйованих каналізаційних очисних комплексах, довів її ви-
соку ефективність, сталість та надійність в експлуатації. 
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сия, Москва). – М.: ЗАО «Фирма Сибико Интернэшнл», 2010.

Таблица 3.  Санітарно-хімічні показники ефективності роботи двох секцій 
аеротенків-освітлювачів в м. Коломиї до та після реконструкції
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ПРОБЛЕмЫ ОБРАБОтКИ АКтИВНОгО ИЛА От СООРУЖЕНИЙ 
БИОЛОгИчЕСКОгО УДАЛЕНИЯ ФОСФОРА

Колбасов Г.А., Николаев Ю.А.
МГУП «Мосводоканал», г. Москва, Россия

Проведена оценка масштаба выхода фосфора при обработке активного ила сооруже-
ний биологического удаления фосфора. Установлено, что до 60 % ранее накопленного 
фосфора выделяется на стадии уплотнении избыточного активного ила. Для реше-
ния данной проблемы целесообразно использовать механическое сгущение активного 
ила (центрифугирование, гравитационное сгущение, флотационное сгущение), при 
котором потери фосфора не превышают 5 %. При невозможности отказа от стадии 
гравитационного уплотнения избыточного активного ила возможны два принципи-
ально разных пути.

ПРОБЛЕмИ ОБРОБКИ АКтИВНОгО мУЛУ ВІД СПОРУД 
БІОЛОгІчНОгО ВИДАЛЕННЯ ФОСФОРУ

Колбасов Г.А., Ніколаєв Ю.А.
МДУП «Мосводоканал», м. Москва, Росія

Проведена оцінка масштабу виходу фосфору при обробці активного мулу споруд 
біологічного видалення фосфору. Встановлено, що до 60 % раніше накопиченого фос-
фору виділяється на стадії ущільненні надлишкового активного мулу. Для вирішення 
даної проблеми доцільно використовувати механічне згущення активного мулу (цен-
трифугування, гравітаційне згущення, флотаційне згущення), при якому втрати 
фосфору не перевищують 5 %. При неможливості відмови від стадії гравітаційного 
ущільнення надлишкового активного мулу можливі два принципово різних шляхи.

PROBLEMS OF ACTivATED SLUDgE TREATMEnT FACiLiTiES 
BiOLOgiCAL PHOSPHORUS REMOvAL

Kolbasov G.A., Nikolaev Y.A.
MgUP «Waterworks», Moscow, russia

The assessment scale output of phosphorus in activated sludge treatment plants, biological 
phosphorus removal. Found that 60% of previously accumulated phosphorus released in step 
compaction excess sludge. To solve this problem, it is advisable to use a mechanical sludge 
thickening (centrifugation, gravity thickening, flotation concentration) at which the phosphorus 
losses do not exceed 5%. When non-repudiation on the stage of the gravitational compression 
of excess sludge are two fundamentally different ways.

Исследования, посвященные биологическому удалению фосфора из сточных вод, 
были начаты в 40-50 годах прошлого века. В основе этого метода лежит использование 
специальных фосфат-аккумулирующих организмов (ФАО), которые в аэробных услови-
ях накапливают в своей биомассе до 15% фосфора в виде полифосфатов. Наблюдаемый 
в экспериментах высокий уровень удаления фосфора получил название «жадное погло-
щение».

Привлекательность данного метода привела к тому, что, начиная с последних деся-
тилетий 20 века, в разных странах стал широко внедряться способ биологического уда-
ления фосфора из сточной воды.
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Наиболее существенным недостатком глубокого биологического удаления фосфора 
является обратимость процесса биологической аккумуляции фосфатов. ФАО способны 
к расщеплению внутриклеточных полифосфатов и выделению фосфатов в окружаю-
щую среду в анаэробных условиях. Данный факт необходимо учитывать, так как при 
обработке избыточного активного ила весь ранее накопленный в клетках ФАО фосфор 
может рециркулировать в аэротенки с возвратными потоками.

Выделение фосфора при обработке активного ила может происходить в следующих 
ситуациях:

– осаждение ила во вторичных отстойниках;
– гравитационное уплотнение избыточного ила;
– механическое сгущение избыточного ила;
– сбраживание ила в метантенках.
Цель исследования – оценка масштаба выхода фосфора из биомассы активного ила, 

обогащенного ФАО, а также разработка мер, минимизирующих или предотвращаю-
щих высвобождение фосфатов.

В качестве объекта исследования в работе использовался активный ил блока удале-
ния биогенных элементов (БУБЭ) Люберецких очистных сооружений (ЛОС) г. Москвы.

Для оценки количества поглощенного активным илом фосфора к 500 мл избыточ-
ного активного ила (или иловой смеси) добавляли осветленную сточную воду БУБЭ 
ЛОС в соотношении 1:1 и перемешивали в течение 2 ч на магнитной мешалке С-МАО 
МБ 4 (1КА, Германия). По разнице между концентрацией фосфора в иловой смеси 
сразу после смешения ила со сточной водой и после 2 ч перемешивания иловой сме-
си оценивали количество ранее поглощенного илом фосфора. Повторность 3-х крат-
ная.

Кинетику выхода фосфора при вторичном отстаивании иловой смеси оценивали в 
течение 5 часов отстаивания в однолитровых цилиндрах. Повторность 3-х кратная. 
Кинетику выхода фосфора при гравитационном уплотнении избыточного активного 
ила оценивали при уплотнении в однолитровых цилиндрах в течение 48 часов. Повтор-
ность 5-ти кратная.

Для оценки влияния присутствия нитратов на выход фосфора из ФАО при вторич-
ном отстаивании иловой смеси и уплотнении активного ила использовали два источ-
ника нитратов: соль nanO3 или сливная вода от уплотнителей сброженного осадка 
ЛОС, предварительно подверженная аэрации совместно с избыточным илом в течение 
60 минут. Диапазон концентраций азота нитратов в экспериментах по осаждению и 
уплотнению ила – 3-35 мг/л. Отстаивание и уплотнение ила осуществлялось в 1-литро-
вых цилиндрах. Повторность каждого эксперимента 3-х кратная.

Выход фосфора из биомассы ФАО также оценивался при сгущении ила (доза ила 6-8 
г/л) следующими механическими методами: центрифугирование, фильтрационное 
сгущение, флотационное сгущение. Все эксперименты были выполнены в 5-ти крат-
ной повторности.

Центрифугирование проб активного ила проводилось на лабораторной центрифуге 
ОС-6М (Россия) с ротором РУ 8х90 при центробежном ускорении в 3000g в течение 10-
40 мин.

Фильтрационное сгущение активного ила (объем 1,2 л) осуществлялось через стан-
дартизированное сито (диаметр 12 см) из фильтроткани с диаметром ячеек 0,3 мм. Для 
флокуляции активного ила использовался флокулянт Praestol 852 ВС дозой 3 кг/т по 
сухому веществу.

Флотационное сгущение активного ила (прямое и косвенное) осуществлялось в колон-
не диаметром 0,25 м и высотой 1,5 м. Время пребывания активного ила во флотацион-
ной колонне составляло 20-60 мин. Напорный бак, предназначенный для насыщения 
ила воздухом или получения водо-воздушной смеси, представлял собой металлическую 
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емкость объемом 20 л. Для создания избыточного давления в напорном баке в 4-6 бар 
использовался компрессор К-14 (Россия) с производительностью 0,2 м3/мин.

В экспериментах по сбраживанию уплотнение ила проводили в лабораторных усло-
виях. Необходимость моделирования уплотнения ила вызвана реализацией на ЛОС 
технологии совместной обработки избыточного ила БУБЭ и избыточного ила осталь-
ных аэротенков ЛОС, работающих по технологии удаления органических загрязнений 
и аммонийного азота. По технологической схеме работы ЛОС избыточный активный ил 
после вторичных отстойников проходит стадию гравитационного уплотнения в тече-
ние 10-20 часов, далее смесь уплотненного избыточного ила и первичного осадка под-
вергается сбраживанию в метантенках, работающих в термофильном режиме 53-55óС 
со временем пребывания 8-10 суток. В экспериментах избыточный активный ил БУБЭ 
(доза ила – 6,7 г/л) уплотняли в течение 15 ч. Полученный таким образом осадок (влаж-
ность – 98,2 %) отделяли от надосадочной жидкости декантацией и разделяли на две 
части поровну. Первую часть уплотненного активного ила смешивали с осадком пер-
вичных отстойников ЛОС (влажность – 96,8%, зольность – 46,4%). Соотношение уплот-
ненного активного ила и осадка первичных отстойников составляло 1:1,2. Эту смесь 
(100 мл) соединяли со сброженным осадком (влажность – 98,3%, зольность – 42,0%) в 
соотношении 1:2 и сбраживали в стеклянных флаконах объемом 500 мл в течение 40 
суток при температуре 55°С. Вторую часть активного ила таким же образом сбражива-
ли, но уже без добавления осадка первичных отстойников. Повторность эксперимента 
4-х кратная. По этой же методике проводили сбраживание активного ила, сгущенного 
флотационным способом. Цель – оценка величины выхода фосфора при переходе к об-
работке активного ила механическими методами. Влажность сгущенного ила в опытах 
составляла 97,8%. Зольность ила – 29,1%

Влажность, зольность, концентрации форм азота, концентрацию фосфатов в пробах 
определяли по общепринятым методикам. Экспериментальные результаты обрабаты-
вали с помощью программы StAtIStIKA 7.

Исходя из процессов, происходящих в метантенках, можно было бы предполагать, 
что на данной стадии обработки осадка выделится значительное количество избы-
точно накопленного в активном иле фосфора. Однако результаты экспериментальных 
работ по сбраживанию активного ила, обогащенного ФАО, показали, что при его со-
вместном сбраживании с осадком первичных отстойников, выход фосфора в жидкую 
фазу невысок (таблица 1). При сбраживании активного ила после его гравитационно-
го уплотнения совместно с осадком первичных отстойников выход фосфора в жидкую 
фазу составил лишь в среднем 5% от ранее накопленного, что в 6 раз ниже, чем при 
сбраживании активного ила без добавления сырого осадка. При сбраживании актив-
ного ила, сгущенного методом флотации, совместно с осадком первичных отстойников 
этот показатель был выше и составлял около 25% (в 3 раза ниже, чем при сбраживании 
активного ила без добавления сырого осадка).

Таблица 1. Выход фосфора при сбраживании активного ила, обогащенного ФАО
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Относительно низкий выход фосфора в жидкую фазу сброженного осадка при со-
вместном сбраживании активного ила и осадка первичных отстойников, вероятно, 
объясняется тем, что в процессе сбраживания происходит перераспределение и повы-
шение реакционной способности большого числа неорганических соединений сырого 
осадка, обладающих способностью необратимо связывать фосфаты. К ним относятся 
алюмосиликаты (как аморфные, так и кристаллические), а также гидроксиды и соли 
железа, кальция, магния и др. Кроме этого, увеличение рН среды до 8-9 при сбражива-
нии осадка также благотворно влияет на осаждение фосфатов. Необходимо отметить, 
что даже при высоких концентрациях фосфатов в жидкой фазе сброженного осадка их 
легко удалять химическим связыванием. Следовательно, задача удержания фосфора 
в активном иле сводится к тому, чтобы «донести» его до метантенков с минимальными 
потерями.

В ходе экспериментальных работ была проведена оценка масштабов выхода фосфо-
ра из активного ила, обогащенного ФАО, на различных стадиях его обработки перед 
метановым сбраживанием (таблица 2). Установлено, что на стадии вторичного отстаи-
вания из активного ила в жидкую фазу выделяется от 5 до 10% ранее накопленного фос-
фора в течение 2-3 часов отстаивания ила. Это приводит к увеличению концентрации 
фосфора фосфатов в биологически очищенной сточной воде до 1,0-1,5 мг/л. Очевид-
но, что на фоне чрезвычайно низкого значения ПДКрыб.хоз. для фосфора фосфатов в 
очищенной воде (0,2 мг/л) роль высвобождения фосфатов во вторичных отстойниках 
весьма высока.

При дальнейшем уплотнении избыточного активного ила в течение 10-20 часов по-
тери могут достигать значений уже в 40-60% от ранее накопленного фосфора. В свою 
очередь механическое сгущение (гравитационное сгущение, центрифугирование, фло-
тация) избыточного (в том числе ранее уплотненного) активного ила приводит к незна-
чительному высвобождению фосфора (до 2-5%).

Для снижения выхода фосфора в процессе вторичного отстаивания можно руковод-
ствоваться известными рекомендациями: снижать время пребывания иловой смеси в 
отстойниках, а также поддерживать высокие концентрации нитратов в иловой смеси, 
направляемой на отстаивание, то есть стараться максимально долго поддерживать 
аноксидные условия в отстойнике. Данные рекомендации целесообразно использовать 
одновременно, а технологические параметры подбирать экспериментально, руковод-
ствуясь регламентными и нормативными требованиями. К примеру, из приведенных 
на рис. 1 данных по использованию возрастающих концентраций нитратов видно, что 
поддерживая концентрацию азота нитратов на выходе из аэротенков БУБЭ ЛОС около 
8 мг/л (что удовлетворяет требованиям для водоемов рыболовно-хозяйственного на-
значения) можно избежать выхода фосфора из активного ила и, как следствие, предот-
вратить повышения концентрации фосфатов сбрасываемой в водоем воде.

Важно отметить, что выход фосфора начинается с момента формирования уплот-
ненного слоя осадка активного ила и интенсивно протекает в этом слое. Для перехода 
фосфора в надосадочную жидкость фосфат-ионам необходимо преодолеть две после-

Таблица 2. Выход фосфора из биомассы ФАО при концентрировании избыточного 
активного ила различными способами
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довательные стадии. Первая стадия – диффузия фосфатов-ионов к границе раздела 
фаз активный ил – надосадочная жидкость. Вторая стадия – транспорт фосфатов-инов 
через границу раздела фаз. На данной стадии полного обмена фосфат-ионами между 
фазами не происходит, и большая часть фосфатов остается в слое активного ила (рис. 
2). Следовательно, важно минимизировать механическое воздействие на слой ила при 
его удалении из вторичного отстойника. В данной ситуации, отвод ила из вторичных 
отстойников с помощью илососов будет иметь преимущество перед сбором ила с помо-
щью скребкового механизма.

При наличии в технологической схеме обработки избыточного ила стадии уплотне-
ния можно ожидать выхода большей части накопленного фосфора. В первую очередь 

Рис. 1. Влияние концентрации нитратов в иловой смеси на выход фосфора из биомассы ак-
тивного ила; доза ила в экспериментах – 3,2 г/л:

 а – начальная концентрация азота нитратов – 2,8 мг/л; б – начальная концентрация азота 
нитратов – 4,0 мг/л; в – начальная концентрация азота нитратов – 5,9 мг/л; а – начальная 

концентрация азота нитратов – 8,2 мг/л.
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это объясняется большой про-
должительностью пребывания 
ила в уплотнителе (10-20 ч), что 
делает невозможным создание 
аноксидных условий в течение 
уплотнения. Так, эксперимен-
тальные данные показывают, 
что для создания аноксидных 
условий в илоуплотнителе не-
обходимо поддерживать кон-
центрацию нитратного азота 
в иловой смеси на выходе из 
аэротенка в диапазоне 20-40 
мг/л (рис.3), что превыша-
ет отечественный норматив 
для биологически очищенной 
воды в 2-4 раза.

Возможным путем увели-
чения концентрации нитра-
тов могло бы стать добавление 
реагента (например, селитры). 
Другим способом насыщения 
избыточного ила нитратами 

может быть добавление в необходимом количестве концентрированного потока аммо-
нийного азота с последующим окислением его в ходе аэрации в нитрат. Таким источ-
ником аммонийного азота является сливная вода (концентрация аммонийного азота 
составляет 300-900 мг/л), образующаяся при уплотнении или сгущении сброженного 
осадка. Ниже (рис. 4) приведены результаты опыта, моделирующего такую технологию. 

Из графиков видно, что добав-
ление сливной воды от уплот-
нителей сброженного осадка к 
избыточному активному илу и 
аэрация полученной смеси по-
зволили отсрочить момент вы-
ход фосфора при уплотнении 
ила с 3 часов до 7 часов. При 
использовании данного техно-
логического приема добиться 
положительных результатов по 
предотвращению выхода фос-
фатов будет возможно только 
при снижении времени уплот-
нения активного ила в уплот-
нителях, что с другой стороны 
снизит эффективность уплот-
нения.

Другим принципиальным 
способом борьбы с рециклом 
фосфатов в аэротенки со слив-
ной водой уплотнителей избы-
точного ила является примене-

Рис. 2. Изменение концентрации фосфатов в 
надосадочной жидкости и в слое осадка при уплотнении 

активного ила, обогащенного ФАО

Рис. 3. Изменение концентрации азота нитратов 
в ходе гравитационного уплотнения активного ила 
при уплотнении активного ила (доза ила – 6,8 г/л), 

обогащенного ФАО
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ние технологии реагентной обработки возвратного потока. В данном случае конкретный 
реагент (соли железа, алюминия, кальция или магния) подбирается индивидуально на 
основании технико-экономических расчетов и экспериментальных исследований.

Приведенные выше способы предотвращения выхода фосфора из избыточного ила 
при его концентрировании в илоуплотнителях с использованием нитратов рациональ-
ны только в случае невозможности отказа от данного типа сооружений. В противном 
случае целесообразно отказаться от гравитационного уплотнения избыточного ила в 
пользу его механического сгущения.
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Рис. 4:  а – Изменение концентраций форм азота при аэрации смеси сливной воды от 
уплотнителей сброженного осадка (концентрация аммонийного азота – 390 мг/л) и 

избыточного активного ила (доза ила – 6,8 г/л) в соотношении 1:10; б – Выход фосфора из 
биомассы активного ила при его уплотнении (опыт – с предварительным добавлением 
сливной воды от уплотнителей сброженного осадка к избыточному активному илу и 

аэрацией смеси; контроль – избыточный активный ил).
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКтИВНОСтИ РАБОтЫ мАЛЫх
КАНАЛИЗАцИОННЫх ОчИСтНЫх СООРУЖЕНИЙ

Эпоян С.М., Штонда И.Ю.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры,

г. Харьков, Украина
Штонда Ю.И., Зубко А.Л.

ООО «НПФ ЭКВИК», г. Алушта, Автономная Республика Крым, Украина
Намяк Д.Е.

Компания «hAWle gMbh», г. Ялта, Автономная республика Крым, Украина

Приведены данные по повышению эффективности работы малых канализационных 
очистных сооружений в поселке Приветное АР Крым. Рассмотрена целесообразность 
использования новых воздуходувок и систем аэрации, применения постоянной преа-
эрации сточных вод для увеличения производительности малых канализационных 
очистных сооружений.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФФЕКтИВНОСтІ РОБОтИ мАЛИх
КАНАЛІЗАцІЙНИх ОчИСтНИх СПОРУД

Эпоян С.М., Штонда І.Ю.
Харківський національний університет будівництва та архітектури,

м. Харків, Україна
Штонда Ю.І., Зубко О.Л.

ТОВ «НВФ ЕКВІК», м. Алушта, Автономна республіка Крим, Україна
Намяк Д.Є.

Компанія «hAWle gMbh», м. Ялта, Автономна республіка Крим, Україна

Наведено дані, щодо підвищення ефективності роботи малих каналізаційних очис-
них споруд в селищі Привітне АР Крим. Розглянуто доцільність використання нових 
повітродувок та систем аерації, застосування постійної преаераціі стічних вод для 
збільшення продуктивності малих каналізаційних очисних споруд.

inCREASE THE EFFiCiEnCY OF SEWAgE TREATMEnT FACiLiTiES
Epoyan S., Shtonda I.

Kharkov national University of construction and Architecture, Kharkov, Ukraine
Shtonda Y., Zubko A.

llc «SPf ecVIK», Alushta, Ar crimea, Ukraine
Namiak D.

company «hAWle gMbh», Yalta, Ar crimea, Ukraine

The data on increase of efficiency of sewage treatment plants of settlement Privetnoe of Crimea. 
Consider the appropriateness of the use of new blower units and systems of aeration, the use 
of constant preaeration wastewater to increase the productivity of small sewage treatment 
facilities.

Повышение эффективности работы малых канализационных очистных сооружений 
по очистке сточных вод чрезвычайно актуальны не только в Украине, России и других 
странах СНГ, но и во всем мире. Загрязнение окружающей среды представляет опас-
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ность для жизни на Земле, поэтому нельзя допускать сброс неочищенных или недоста-
точно очищенных сточных вод в природные водоемы.

Основным направлением решения вопросов повышения эффективности очистки 
сточных вод от малых объектов и населенных пунктов как в АР Крым, так и в Украине 
на существующих канализационных очистных сооружениях является их реконструк-
ция и применение современного оборудования и технологий [1-4].

Целью данной работы было изучение существующего состояния работы канализа-
ционных очистных сооружений ПКРН «Катран» в поселке Приветное и разработки ре-
шений по выбору и установки оборудования для повышения эффективности их рабо-
ты.

Существующие канализационные очистные сооружения по очистке сточных вод от 
потребительского кооператива рекреационного назначения «Катран», в поселке При-
ветное, в АР Крым, построены и введены в эксплуатацию в январе 2007 г. Канализаци-
онные очистные сооружения построены для ведения хозяйственной деятельности по-
требительского кооператива рекреационного назначения (ПКРН) «Катран». Проектная 
мощность – 100 м3/сут.

В состав сооружений входят:
1. Насосная станция, совмещенная с приемным резервуаром и решеткой для за-

держания крупных отходов.
2. Резервуар-усреднитель.
3. Локальная канализационная очистная установка ККВ.9 (n3-PM1P-100-912.

n+P).
4. Установки для УФ обеззараживания очищенных сточных вод.
5. Резервуар очищенных и обеззараженных сточных вод совмещенный с насосны-

ми агрегатами.
6. Напорные трубопроводы.
7. Иловые емкости (2 шт.).
Сточные воды в объеме от 10 до 160 м3/сут в зависимости от времени года и коли-

чества отдыхающих, поступают по самотечному коллектору Ду=150 мм от объектов 
потребительского кооператива рекреационного назначения «Катран» в насосную стан-
цию, совмещенную с приемным резервуаром и решеткой для задержания крупных от-
ходов. Далее насосными агрегатами, установленными на дне приемного резервуара, 
сточные воды перекачиваются, при малых объемах до 50 м3/сут, на канализационную 
очистную установку ККВ.9, а при объемах более 50 м3/сут в резервуар-усреднитель и 
далее подаются равномерным потоком на очистку в установке ККВ.9.

Локальная канализационная очистная установка ККВ.9 работает по схеме с механи-
ческой и биологической очисткой. В связи с дефицитом питьевой воды, водоснабжение 
осуществляется по графику, что приводит к большой неравномерности поступления 
стоков и влияет на качество очистки.

Очищенная сточная вода отводится из установки ККВ.9 в установку для УФ обезза-
раживания очищенных сточных вод. После УФ обеззараживания очищенные сточные 
воды самотеком, по трубопроводу, поступают в резервуар очищенных и обеззаражен-
ных сточных вод совмещенный с насосными агрегатами. Далее насосными агрегата-
ми, установленными на дне резервуара, очищенные и обеззараженные сточные воды 
перекачиваются в реку Ускут.

Крупные включения и минеральные частицы, которые поступают со сточными во-
дами в насосную станцию, совмещенную с приемным резервуаром, задерживаются на 
решетке, очищаемой вручную. Отбросы собираются в бачки и по графику вывозятся 
на свалку.

По итогам курортных сезонов 2010-2011 г.г. работа канализационных очистных со-
оружений ПКРН «Катран» признана неэффективной. В пробе сточной воды на выходе с 
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КОС пансионата Канака превышение по взвешенным веществам в 2,9 раза, а по БПК5 
– в 3,8 раза.

Природоохранными службами вынесены постановления о приостановлении функ-
ционирования потребительского кооператива рекреационного назначения «Катран» в 
поселке Приветное до восстановления работы и надежной эксплуатации канализаци-
онных очистных сооружений.

Собрание членов потребительского кооператива рекреационного назначения «Ка-
тран» обратилось в феврале 2012 г. в ООО «НПФ ЭКВИК» о проведении работ по повы-
шению эффективности работы малых канализационных очистных сооружений.

Специалистами ООО «НПФ ЭКВИК» и кафедры водоснабжения, канализации и ги-
дравлики ХНУСА была проведена работа по определению существующего состояния 
работы КОС ПКРН «Катран» [5].

Эффективность работы очистных сооружений ПКРН «Катран» приведена в табл. 1.
Таким образом, работа КОС ПКРН «Катран» признана неэффективной, и для интен-

сификации их работы нужны новые технические решения.
Для повышения эффективности очистки сточных вод и достижения нормативов по 

сбросу (ПДК) на канализационных очистных сооружений ПКРН «Катран» ООО «НПФ 
ЭКВИК» разработаны следующие мероприятия:

1. Введение в схему работы канализационных очистных сооружений установок 
для эффективной механической очистки.

2. Изменения в схеме биологической очистки.
3. Повышение эффективности работы очистных сооружений в результате установ-

ки эффективного оборудования и применение современных технологических реше-
ний.

В связи с тем, что существующая механическая очистка не обеспечивает полное уда-
ление взвешенных веществ и при попадании их в аэротенки замедляют процессы био-
химического окисления, для глубокой механической очистки сточных вод установлена 
решетка-процеживатель, разработанная и изготовленная специалистами ООО «НПФ 
ЭКВИК». Данное оборудование установлено на перекрытии резервуара-усреднителя.

После механической очистки сточные воды по самотечному трубопроводу посту-
пают в резервуар-усреднитель. Резервуар-усреднитель представляет собой резервуар 
изготовленный из металлоконструкций размером 5400 4000 1750 и железобетонной 
надстройки 5400 4000 850, закрытый железобетонной плитой.

Во избежание возникновения анаэробных процессов, резервуар-усреднитель пе-
реоборудован в усреднитель-преаэратор. Для постоянной преаэрации сточных вод, в 
резервуаре-усреднителе установлена система пневматической аэрации состоящей из 
трубчатых пневматических аэраторов АПКВ-120, проложенных по дну. Для увеличе-
ния эффективности биологической очистки в резервуаре-усреднителе установлены 
коридоры из металлоконструкций. Для исключения засоров в  аэрационных системах 

Таблица 1. Эффективность работы очистных сооружений ПКРН «Катран»
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при отключениях воздуховодов установлен обратный клапан 150, а для  эффективно-
го управления подачи воздуха по сооружениям задвижки 50-150, производства фир-
мы «Нawle» Австрия.

Одновременно с подачей сточной воды в усреднитель-преаэратор осуществляется 
подача воздуха для аэрации от воздуходувок 3d28c – 080 фирмы KUbIceK (Чехия). Вы-
бор данных воздуходувок определен на основании требований заказчика, т.к. жилая 
застройка находится в 10 метрах от КОС ПКРН «Катран» (шум и запахи должны отсут-
ствовать).

Принцип работы данных воздуходувок заключается в сжимании воздуха между вра-
щающимися трехлепестковыми роторами и корпусом. Сжатие происходит благодаря 
очень малым зазорам между самими роторами, а также между роторами и корпусом.

Работа обоих роторов синхронизирована благодаря тому, что приводной вал, на ко-
тором расположен один из роторов, приводит в действие с помощью зубчатой переда-
чи вал другого ротора.

Опыт эксплуатации воздуходувок KUbIceK для обеспечения процессов биологиче-
ской очистки показал их высокую надежность и длительную безотказную эксплуата-
цию, что достигается благодаря применению современных технологий производства, 
простотой конструкции, специальной системой тестирования и контроля качества, на 
заводе-изготовителе.

Воздуходувка приводится в движение электродвигателем с помощью клиновидных 
ремней. В воздуходувках используются современные экономичные электродвигатели, 
применение которых позволяет значительно снизить затраты на энергопотребление, а 
конструкция рабочего органа позволяет достичь минимальных уровней шума и вибра-
ции. Агрегаты оснащаются стандартными электродвигателями с возможностью регу-
лирования работы с помощью преобразователей частот.

Воздуходувки установлены в отдельном помещении, обеспечивающем сохранность 
оборудования и возможность доступа персонала для осмотра и проведения регламент-
ных работ.

Агрегаты комплектуются индивидуальным шумопоглощающим кожухом и, при 
необходимости, дополнительным глушителем. После реконструкции биологической 
очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях ПКРН «Катран» жа-
лоб на шум и неприятные запахи в администрацию ПКРН «Катран» от жителей не по-
ступало.

Эффективность очистки сточных вод в 2012 г., по основным ингредиентам, на кана-
лизационных очистных сооружениях ПКРН «Катран», после реконструкции биологиче-
ской очистки, приведены в табл. 2.

Таким образом, для обеспечения экологической безопасности прибрежной зоны Чер-
ного моря в АР Крым предлагается при модернизации и реконструкции существующих 

Таблица 2. Эффективность очистки сточных вод после реконструкции 
биологической очистки
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канализационных очистных сооружений с увеличением их производительности и эф-
фективности по очистке сточных вод использование запорно-регулирующей арматуры 
фирмы «Нawle» (Австрия) и воздуходувок фирмы KUbIceK (Чехия), исходя из опыта при 
реконструкции КОС ПКРН «Катран». 
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БИОхИмИчЕСКАЯ ОчИСтКА гОРОДСКИх СтОчНЫх ВОД  
С КОНцЕНтРАцИЕЙ АЗОтА АммОНИЙНОгО ДО 200 мг/дм3

Давиденко А.И., Шульженко А.А., Небесная Н.И.   
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

Рассмотрена технологическая схема процессов нитрификации и денитрификации 
биохимической очистки сточных вод, а также определены  технологические параме-
тры этих процессов.

БІОхІмІчНА ОчИСтКА мІСЬКИх СтІчНИх ВОД  
З КОНцЕНтРАцІЄЮ АЗОтУ АмОНІЙНОгО ДО 200 мг/дм3

Давіденко О.І., Шульженко О.О., Небесна Н.І.
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Розглянуто технологічну схему процесів нітрифікації та денітрифікації біохімічного 
очищення стічних вод, а також визначені  технологічні параметри цих процесів.

Одной из важных проблем, связанных с охраной природных ресурсов, является 
предотвращение загрязнения водоемов сточными водами, содержащими, кроме ор-
ганических веществ, значительное количество соединений азота как в окислитель-
ной так и в восстановительной форме.

Азотсодержащие вещества являются одними из биогенных элементов, постоянно 
присутствующими в городских сточных водах. Проблема их удаления в последние 
годы приобретает все большее значение в связи с усиливающимися процессами эв-
трофикации водоемов. Попадая в водоемы, соединения азота и фосфора вызывают 
развитие сине-зеленых водорослей и, как следствие, снижение содержания концен-
траций кислорода в водоемах, являющимися источниками питьевого водоснабжения 
городов и населенных пунктов.

Наиболее эффективными процессами удаления из сточных вод соединений азота 
являются биологические процессы нитрификации в аэробных условиях и денитри-
фикации в анаэробных условиях с использованием свободно плавающих биоценозов 
активного ила. Этот метод находит все большее применение при очистке городских 
сточных вод от органических загрязняющих веществ и биогенных элементов, т.к. 
основан на природных процессах, являющихся экологически чистыми.

Согласно данных [6,7,9], процессы нитрификации – это совокупность реакций био-
логического окисления в аэробных условиях аммонийного азота до нитритных и ни-
тратных форм n/nO3

-, которая осуществляется нитрифицирующими микроорганиз-
мами (автотрофами) ила, использующих в процессе жизнедеятельности для синтеза 
энергию, которая выделяется при окислении аммиака и углерода. Денитрификация 
– это процесс восстановления нитритов и нитратов до молекулярного азота, осущест-
вляемый гетеротрофными микроорганизмами ила в анаэробных условиях. Важными 
параметрами процессов нитрификации являются: соотношение углеродсодержащих 
веществ и азота в сточных водах, концентрация и возраст ила, а также концентрация 
растворенного кислорода, температура и рН среды.

Согласно данных [6,7], при формировании системы биологической очистки, для 
предотвращения вымывания медленно растущих автотрофных микроорганизмов, 
возраст нитрифицирующего ила должен составлять не менее 8-10 суток. При этом 
концентрация нитрифицирующего ила составляет 0,034 г/дм3 [7]. Для прохождения 
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процессов нитрификации концентрация растворенного кислорода должна быть не 
менее 2,0 мг О2/дм3; оптимальная температура 20 С; значение рН = 8,4.

Денитрификация может осуществляться с использованием основных принципов: 
предварительной или последующей стадии процесса биологического удаления соеди-
нений биогенных веществ.

Для осуществления процессов денитрификации необходимо соблюдение условий:
- бескислородный режим в объеме сооружения;
- достаточное количество биологически окисляемых органических веществ;
- температура и рН среды.
Согласно данных [3,6,7], наиболее эффективно процессы денитрификации проте-

кают при рН = 7 – 7,5. При значениях рН выше 9,0, также ниже 6,0, эффективность 
процессов понижается.

В качестве органического субстрата используются: хозяйственно-бытовые или 
производственные сточные воды, метанол, этанол, органические кислоты, глюкоза и 
другие легко окисляемые органические соединения.

Для систем биологической очистки городских сточных вод, необходимое соотно-
шение величин БПК к нитратному азоту должно находиться в пределах (3 – 6) : 1.

Для перемешивания иловой смеси в объеме сооружения используются лопастные 
мешалки с горизонтальной или вертикальной осью вращения, а также находит при-
менение гидравлическое перемешивание.

В зависимости от качественного состава и величин концентраций загрязняющих 
веществ сточных вод, а также требований к степени их очистки, находят применение 
комбинированные и раздельные системы очистки (рис. 1). В комбинированных си-
стемах в одном сооружении предусматривается проведение процессов нитрификации 
и денитрификации, а в раздельных – только нитрификации или денитрификации. 
Последовательность отдельных стадий процесса биологической очистки может быть 
самая разнообразная. Процесс денитрификации может осуществляться в начале, се-
редине или конце технологической схемы; с использованием органического субстра-
та – БПК сточных вод или с использованием искусственных добавок; с различными 
системами рециркуляции иловой смеси в системе очистки. После денитрификации 
иловая смесь аэрируется. Аэрация обеспечивает отдувку азота, насыщение очищен-
ных стоков кислородом, более глубокое окисление аммонийного азота, стабилизацию 
ила и удаление избыточных углеродсодержащих веществ. Продолжительность аэра-
ции в пределах 1,0 – 2,0 часа. 

Отдельные стадии процессов могут осуществляться в сооружениях типа аэротен-
ков – вытеснителей или аэротенков – смесителей с подачей потоков азотсодержа-
щих сточных вод рассредоточено по длине коридора или сосредоточено в начале 
коридора.

Институтом разработана технологическая схема процессов и комплекс очистных 
сооружений производительностью 10000 м3/сутки, а также определены технологи-
ческие параметры процессов денитрификации и нитрификации при биологической 
очистке городских сточных вод, имеющих в своем составе концентрацию аммоний-
ного азота – 187,6 мг/дм3 и фосфатов – 12,2 мг/дм3.

Исходя из притока городских сточных вод, предусматривается три блока раздель-
ной биологической денитрификации и нитрификации с источником органического 
субстрата БПК сточных вод, метанола и циркулирующего ила. После каждой ступени 
имеются вторичные отстойники с рециркуляцией специфических илов (денитрифи-
кующего и нитрификующего).

Согласно технологической схемы, после механической очистки сточные воды по-
даются на биологическую очистку рассредоточено по длине каждого коридора де-
нитрификатора (рис. 2). Из денитрификатора иловая смесь поступает во вторичные 
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отстойники, откуда осветленные сточные воды направляются в начало каждого кори-
дора нитрификатора, а циркулирующий денитрификующий ил возвращается в дени-
трификатор. Избыточный ил подается на обработку в аэробный минерализатор.

Из нитрификаторов очищенная иловая смесь поступает во вторичные отстойни-
ки, откуда очищенные осветленные воды подаются на доочистку в аэробные биоре-
акторы, а циркулирующий нитрификующий ил подается в начало каждого коридо-
ра нитрификатора, а также в денитрификаторы. Избыточный нитрифицирующий 

Рис. 1. Схема удаления азота из слабоконцентрированных сточных вод
I – одноиловая с рециркуляцией;  

II – одноиловая;  
III – двухиловая с отдельной рециркуляцией

А – аэротенк; Д – зона денитрификации; Н – зона нитрификации;  
о.а. – отдувка азота из иловой смеси; О – отстойник; в.и. – возвратный ил; О2 – подача возду-
ха; М – подача метанола; Р – рециркуляция иловой смеси; М – метанол НСО3 (неорганический 

углерод) для процессов нитрификации на втором этапе очистки
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ил подается на обработку в аэробный минерализатор. Кроме этого, технологической 
схемой предусматривается внутренний рецикл нитрифицирущего ила из нитрифи-
каторов (отбор в конце коридора ) в преаноксидную зону денитрификаторов (рис. 2). 

Исследованиями и расчетами определены технологические параметры процессов 
биологического удаления (окисления) азота аммонийного, а также расчетные коэф-
фициенты скоростей процессов нитрификации и денитрификации:

максимальная скорость роста нитрифицирующего ила; концентрация раство-
ренного кислорода в иловой смеси нитрификатора, мг О2/дм3; константа полуна-
сыщения, мг О2/дм3; энергетический физиологический коэффициент при очистке 
городских сточных вод, мг БПК/г ила в час; физиологический коэффициент роста 
нитрифицирующего ила, мг БПК/г и др.

Расчетными данными подтверждено, что процессы биологического окисления 
азота аммонийного описываются известными уравнениями [6,7] ,выполненные 
по ним расчеты, показывают возможность осуществления двухстадийного про-
цесса при исходных показателях значений концентраций загрязнений в городских 
сточных водах, поступающих на биологическую очистку – БПКполн. = 340 мг/дм3,  

Рис. 2. Технологическая схема блока сооружений денитрификации – нитрификации
1 – Аноксидная зона; 2 – Анаэробная зона; 3 – Преаноксидная зона;  

4 – Нитрификатор; 5 – Вторичный отстойник денитрификатора;  
6 – Вторичный отстойник нитрификатора; 7 – Насос рецикла ила

-1- – подача сточных вод в денитрификатор; -2- – выпуск очищенных сточных вод из 
денитрификатора; -3- – подача сточных вод в нитрификатор; -4- – выпуск очищенных 

сточных вод из нирификатора; -5- – подача очищенных сточных вод на доочистку в 
биореакторы; -6- – циркулирующий денитрифицирующий ил; -7- – избыточный ил на 
обработку; -8- – выпуск циркулирующего нитрифицирующего ила; -9- – избыточный 

нитрифицирующий ил на обработку; -10- – рецикл нитрифицирующего ила 
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ХПК = 580 мг/дм3; азот аммонийный – 187,6 мг/дм3; фосфаты – 12,2 мг/дм3. При 
этом ПДК загрязняющих веществ в очищенных сточных водах составляет :

БПК5 – 15 мг/дм3; азот аммонийный – 1,9 мг/дм3; ХПК – 80 мг/дм3; фосфаты – 3,08 
мг/дм3; нитраты – 0,45 мг/дм3.

Технологическими расчетами определены:
– удельная скорость денитрификации 11,7 мг/г. час;
– продолжительность очистки сточных вод в денитрификаторе типа аэротенк – вы-

теснитель – 7 часов;
– степень рециркуляции денитрифицирующего ила – 43%. Удельный прирост де-

нитрифицирующего ила составляет 67,6 мг/дм3 при зольности 30% и влажности не 
уплотненного ила – 99,7%. В процессах денитрификации в качестве углеродного суб-
страта рекомендуется использовать метанол, количество которого составляет 185 
мг/дм3 сточных вод;

– удельная скорость роста нитрифицирующего ила – 0,051сут -1 при максималь-
ном возрасте ила 19,6 суток;

– удельная скорость окисления органических веществ – 5,51мг БПКполн /г час;
– доза нитрифицирующего активного ила 4,7 г/дм3 при зольности 30%;
– степень рециркуляции активного ила – 79%;
– удельный прирост нитрифицирующего ила зольностью 30% и влажностью 99,6% 

составляет 0,06 мг/мг снятого БПКполн;
– удельный расход воздуха 8,96 м3/м3 при интенсивности аэрации – 5,4 м3/м2 в 

час. 
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ЩО ОчІКУВАтИ ВІД РЕгІОНАЛІЗАцІї цЕНтРАЛІЗОВАНОгО ВО-
ДОПОСтАчАННЯ тА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НА БАЗІ ОБЛАСНОгО 

ПІДПРИЄмСтВА
Бабак А.В.

ТОВ «Інститут місцевого розвитку», Київ, Україна

Досліджено доцільність регіоналізації централізованого водопостачання та 
водовідведення на рівні обласного підприємства з фінансово-економічної точки зору. 
Встановлено, що залишаючи старою якісну структуру підприємств (не зменшуючи 
обсяги неврахованих витоків та втрат води, не використовуючи технологій енергоз-
береження, не включаючи інвестиційної складової до тарифів, тощо), а реорганізуючи 
їх тільки кількісно, значного покращення в плані ефективності діяльності підприємств 
не буде. Укрупнення малих та середніх підприємств може бути доцільним за умови, 
що це надасть можливість єдиному (укрупненому) підприємству налагодити прак-
тику капітального (інвестиційного) планування, оптимізації схем водопостачання, 
енергозбереження у системах каналізації та залучати інвестиційні ресурси. Саме ці 
сфери потребують найбільшої уваги і можуть підвищити ефективність сьогоднішніх 
підприємств, та створити умови для поліпшення якості послуг та кращого обслугову-
вання споживачів. 

чЕгО ОЖИДАтЬ От РЕгИОНАЛИЗАцИИ цЕНтРАЛИЗОВАННОгО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООтВЕДЕНИЯ НА БАЗЕ ОБЛАСтНОгО 

ПРЕДПРИЯтИЯ
Бабак А.В.

ООО «Институт местного развития», Киев, Украина

Исследована целесообразность регионализации централизованного водоснабжения и 
водоотведения на уровне областного предприятия с финансово-экономической точки 
зрения. Установлено, что оставляя старой качественную структуру предприятия 
(не уменьшая объемы неучтенных утечек и потерь воды, не используя технологий 
энергосбережения, не включая инвестиционной составляющей в тарифы и т.п.), а 
реорганизуя их только количественно, значительного улучшения в планеэффектив-
ности деятельности предприятий не будет. Укрупнение малых и средних предприя-
тий может быть целесообразным при условии, что это даст возможность единому 
(укрупненному) предприятию наладить практику капитального (инвестиционного) 
планирования, оптимизации схем водоснабжения, энергосбережения в системах ка-
нализации и привлекать инвестиционные ресурсы. Именно эти сферы требуют наи-
большего внимания и могут повысить эффективность сегодняшних предприятий, и 
создать условия для улучшения качества услуг и лучшего обслуживания потребите-
лей. 

WHAT TO EXPECT FROM REgiOnALiZATiOn
OF WATER SUPPLY AnD WASTEWATER SERviCES BASED On REgiOnAL 

LEvEL COMPAniES
A. Babak

Municipal development Institute, Kyiv, Ukraine

There was investigated feasibility of regionalization of centralized water supply and 
wastewater services at the level of a regional company. The focus of the study was on financial 
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Постановка проблеми: Черкаська обласна державна адміністрація (ОДА) по-
ставила завдання з’ясувати чи є економічна доцільність в об’єднанні діяльності 
22 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) області в єдину 
організаційно-правову структуру. ОДА очікує, що створення регіональної компанії є 
умовою для підвищенні якості обслуговування споживачів області при збереженні 
доступності послуг.  

Виклад основного матеріалу: Для визначення економічної доцільності в 
об’єднанні діяльності 22 підприємств ВКГ області в єдину організаційно-правову 
структуру спеціалісти Інституту місцевого розвитку (Алексєєва Н., Бабак А., Стогну-
шенко О., Шапран Н.) провели дослідження. В ході дослідження була запропонована 
методика для оцінки доцільності укрупнення підприємств ВКГ області. Дослідники 
запропонували прийняти, що економічна доцільність в цьому контексті означає 
можливість досягнення кращих показників господарської діяльності суб’єктів госпо-
дарювання за умови їх об’єднання в тій чи іншій формі (про що буде дослідження про-
ведено окремо) на рівні регіону (області), ніж ці ж самі підприємства мають сьогодні, 
здійснюючи діяльність як окремі господарюючі суб’єкти. 

Для аналізу показників господарської діяльності суб’єктів господарювання були 
використані дані офіційної фінансової та статистичної звітності, а також деякі 
аналітичні дані підприємств. Проведення аналізу показників виконувалося в два ета-
пи: підготовчий – формування переліку показників, розробка анкети, формування 
переліку форм звітності для отримання необхідних вхідних даних; та етап збору даних 
– відправлення запиту, перевірка повноти та відповідності одержаних даних, їх уточ-
нення. Для аналізу було використано три групи показників: чисельність персоналу; ви-
робництво, відпуск, витік і невраховані втрати води; фінансово-економічні показники.

Для наочності (обґрунтування доцільності укрупнення підприємств) в ході 
дослідження була розроблена система рейтингового оцінювання всіх підприємств 
за групами залежно від кількості споживачів (абонентів), які обслуговуються, та 
за кожною групою показників окремо.Для вирішення поставного завдання виник-
ла необхідність розділити підприємства на три групи за критерієм потужності, 
який виявився статистично пов’язаним з кількістю абонентів, що обслуговують-
ся: малі підприємства – обслуговують до 3000 абонентів (7 суб’єктів); середні – від 
3000 до 10000 абонентів(11 суб’єктів); великі – обслуговують понад 10000 абонентів  
(4 суб’єкта).

У табл. 1-3. Перелічені показники та наведені значення за кожною групою 
показників окремо.

Результати проведеного дослідження показали, що для ВКГ Черкаської області 
за показниками чисельності підприємства, які обслуговують більшу кількість 
споживачів, мають кращі показники у рейтингу за чисельністю персоналу. Це єдина 
група показників, де виявлено таку закономірність. А саме, що підприємства, які об-

and economic issues of this process. It was found that leaving the old qualitative structure of 
the companies (without reducing the amount of leakage and unaccounted for water losses, 
not using energy-saving technologies, not planning for recovery of investmentsin tariffs, 
etc.), and reorganizing them only quantitatively, there will not be  significant improvements 
in terms of companies’ performance. Consolidation of small and medium-sized enterprises 
may be appropriate, provided that this will enable a single (enlarged) company to establish 
the practice of capital (investment) planning, optimize water supply systems, and introduce 
energy efficiency in sewer systems and to attract investment resources. These areas require 
the most attention and can improve the efficiency of today's businesses, and create conditions 
for the improvement of service quality and customer service.
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слуговують більшу кількість споживачів, мають:кращі питомі показники чисельності 
персоналу у розрахунку на одного абонента, на 1 км мережі, на 10 куб. м відпущеної 
води (відведених стічних вод);мають більш оптимальну структуру чисельності пер-
соналу.

За результатами рейтингового оцінювання ефективності виробництва жодне 
підприємство не набрало максимально можливої кількості балів (16). Це означає, 
що на сьогоднішній день навіть більші підприємства не є абсолютно ефективни-
ми, тому слід приділити значну увагу не тільки доцільності укрупнення невеликих 
підприємств, а й досягненню кращих виробничих показників для великих.

Також встановлено, що підприємства, які обслуговують більшу кількість 
споживачів, мають:

– вищі показники відпуску води та відведення стічних вод у розрахунку на одного 
абонента;

– кращі показники питомих витрат електроенергії на технологічні потреби (водо-
постачання та водовідведення);

– кращі показники продуктивності праці по водопостачанню та водовідведенню;
При цьому, великі підприємства мають більший відсоток витоків та неврахова-

них втрат в мережах водопроводів (чим більша протяжність мереж, тим більші втра-
ти; чим більша система, тим складніше нею управляти; чим більше абонентів, тим 
більші комерційні втрати; більша система потребує значних інвестицій).

За результатами рейтингового оцінювання показників кредитоспроможності 
було зроблено узагальнення, що підприємства, які обслуговують більшу кількість 
споживачів мають:

– менші (кращі) значення показників фактичних витрат операційної діяльності 
на 1 м3 відпущеної води та відведених стічних вод у розрахунку на одного абонента;

Таблиця 1. Показники чисельності, які використані для формування бази відповідного 
рейтингового оцінювання підприємств ВКГ Черкаської області
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– кращі значення показника рентабельності основної діяльності (водовідве-
дення);

– кращі терміни погашення дебіторської заборгованості та поточних зобов’язань;
– вищі значення коефіцієнту поточної ліквідності, 
– вищий рівень капітальних інвестицій у розрахунку на одного абонента;
– більше співвідношення капітальних інвестицій та амортизації. 
При цьому, більші підприємства не виявилися кращими, ніж малі та середні за по-

казниками рентабельності діяльності з водопостачання (тарифи для населення най-
менше відшкодовують фактичні витрати діяльності, облік споживання найнижчий), 
за рівнем інвестування, за рівнем зносу (темпи оновлення основних засобів хронічно 
відстають від потреб, втрати в розрахунку на км мереж найбільші). Тобто, не було 
підтверджено припущення, що більші за обсягами діяльності підприємства мають 
більше можливостей для фінансування інвестиційної діяльності. Оскільки найбільш 
негативний вплив на це спричиняють занижені тарифи для населення, то можна 
припустити, що причиною цьому є більше політичні, ніж економічні чинники.

Таблиця 2. Показники, які використані для формування бази рейтингового 
оцінювання підприємств ВКГ Черкаської області за показниками виробничих  

потужностей та їх ефективності
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Таблиця 3. Показники, які використані для формування бази 
рейтингового оцінювання підприємств ВКГ Черкаської області за показниками 

кредитоспроможності
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Для перевірки гіпотези щодо оптимальності укрупнення підприємств з водопоста-
чання та водовідведення Черкаської області загальну задачу було проаналізовано у 
розрізі двох підзавдань:1.А: Оцінка доцільності від зменшення витрат операційної 
діяльності.1.Б: Оцінка доцільності від інших факторів (функціональних). Обґрунтуван-
ня були отримані за допомогою програмного продукту IbMSPSSStatistics для вияв-
лення залежностей, перевірки явних та неявних зв’язків та досліджень за методами 
множинної ампутації.

Для вирішення підзавдання 1.А за допомогою статистичних методів аналізу було 
протестовано декілька підходів для оцінки доцільності укрупнення підприємств. 
Спочатку була думка із всіх підприємств з чисельністю абонентів до 10 тис. (їх 18 
із 22) зробити одне велике, а решту – залишити без реорганізації, беручі до уваги, 
що ці 4 підприємства і так вже достатньо ефективні, як показав попередній аналіз. 
Але в ході аналізу виявилося, що у маленьких підприємств дуже низька «виробни-
ча ефективність», тобто довжина мережі в середньому в 4 рази довша в розрахунку 
на одиницю пропущеної чи відведеної води, ніж у великих підприємств. А це один 
з основних важелів в розрахунках витрат, як показали регресійні оцінки. Тому про-
сте об’єднання (без можливої реорганізації мереж, що практично неможливо) майже 
нічого не дасть для оптимізації, окрім незначного зменшення чисельності персоналу, 
яке, однак, не дуже вплине на сумарну ефективність.

Якщо ж взяти до уваги, що основний важіль, що впливає на витрати операційної 
діяльності підприємства – це відношення довжини мережі до кількості пропущеної чи 
відведеної води. Тоді, може буде краще, якщо об’єднати 4 найкрупніші підприємства? 
Чи із всіх 22 підприємств зробити одне? Оціночний аналіз, показав, що зменшать-
ся витрати на 5%-10%, тільки якщо об’єднати 4 крупних в одне підприємство і, го-
ловним чином, це зменшення витрат станеться за рахунок людського фактору, 
адже кількісні зміни підприємства (на відміну від якісних), головним чином, стосу-
ються тільки скорочення його керівного складу. Аналіз показав, що в середньому по 
всіх підприємствах майже 27% всього чисельного складу складають керівники та 
професіонали, і їх кількість залежить виключно від кількості робітників. При цьому, 
кількість робітників та обслуговуючого персоналу залежить і від протяжності мереж 
і від кількості абонентів. Статистичними методами вдалося з’ясувати, що на витра-
ти на оплату праці більш впливає кількість робітників та обслуговуючого персоналу 
ніж керівників та професіоналів. А от на середню зарплату по підприємству більше 
впливає кількість керівників та професіоналів. Це свідчить про те, що останні, хоча 
їх значно менше (~15% в великих підприємствах, та ~30% в маленьких), сильно пере-
тягують на себе долю сукупних витрат на оплату праці.

Аналіз, спрямований на виконання завдання 1.Б., засвідчив, що потужності малих 
та середніх підприємств сьогодні є надто малими для того, щоб повноцінно виконувати 
такі функції, як: капітальне (інвестиційне) планування, оптимізація схем водопоста-
чання, енергозбереження у системах каналізації; фінансове планування інвестицій. 
Саме ці сфери потребують найбільшої уваги і можуть поліпшити ефективність 
сьогоднішніх підприємств. Це пояснюється тим, що показники підприємств, які 
входять до групи малих та середніх підприємств (18 одиниць), мають надто малі об-
сяги діяльності в абсолютному значені для того, щоб утримувати у штаті персонал 
відповідної кількості та кваліфікації та бути привабливими для фінансового сектору 
з точки зору ліквідності.

На останнє, для виконання поставленого завдання в ході дослідження було запро-
поновано проаналізувати якими будуть середні витрати в розрахунку на одиницю 
реалізованих послуг у об’єднаного підприємства порівняно з тим, які вони є у кожно-
го підприємства окремо, на прикладі простого фінансового моделювання розвитку 
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ситуації з укрупнення підприємств області за трьома сценаріями (на прикладі лише 
водопостачання) за допомогою програмного продукту excel.

Висновки: За результатами проведеного дослідження, яке включало: аналіз 
показників господарської діяльності підприємств ВКГ області, їх рейтингового 
оцінювання за трьома групами показників; тестування гіпотези щодо оптимальності 
укрупнення підприємств ВКГ області за допомогою програмного продукту 
IbMSPSSStatistics, а також простого фінансового моделювання розвитку ситуації з 
укрупнення підприємств області за трьома сценаріями (на прикладі лише водопо-
стачання) за допомогою програмного продукту excel, встановлено, що залишаючи 
старою якісну структуру підприємств (не зменшуючи обсяги неврахованих витоків 
та втрат води, не використовуючи технологій енергозбереження, не включаючи 
інвестиційної складової до тарифів, тощо), а реорганізуючи їх тільки кількісно, знач-
ного покращення в плані ефективності діяльності підприємств не буде. 

Оціночний аналіз, показав, що зменшаться витрати на 5%-10% тільки якщо 
об’єднати 4 крупних підприємства (групи великих підприємств) в одне і, голов-
ним чином, це зменшення витрат станеться за рахунок людського фактору, адже 
кількісні зміни підприємства (на відміну від якісних), головним чином, стосуються 
тільки скорочення його керівного складу. Однак, навіть таке укрупнення не мож-
на назвати цілком обґрунтованим, оскільки окремі підприємства групи «великих» 
підприємств і так мають найоптимальніше співвідношення між керівним персона-
лом та робітниками.

Великі підприємства області, хоча і мають кращі порівняно з іншими підприємствами 
окремі показники діяльності, які зумовлені масштабами підприємств (кількістю 
абонентів та, відповідно, обсягами реалізації), на сьогодні практично вичерпали свої 
операційні ресурси, і подальша експлуатація систем цих підприємств без додаткових 
інвестицій та суттєвих поліпшень технологій та оптимізації систем призведе до того, 
що переваги від їхнього розміру нівелюються.

Укрупнення малих та середніх підприємств може бути доцільним за умови, що 
це надасть можливість єдиному (укрупненому) підприємству налагодити практику 
капітального (інвестиційного) планування, оптимізації схем водопостачання, енер-
гозбереження у системах каналізації та залучати інвестиційні ресурси.

Однак, таке укрупнення не призведе до зменшення сумарних витрат підприємства 
в короткостроковій перспективі. При цьому, за умови удосконалення зазначених 
вище практик управління, може привести до довгострокових поліпшень, які будуть 
виражені в оптимізації непродуктивних витрат та втрат.

За результатами фінансового моделювання, встановлено, що за умови об’єднання 
усіх підприємств області на базі обласного підприємства, можна очікувати змен-
шення середніх витрат в розрахунку на одиницю реалізованих послуг для усіх 
підприємств, окрімсамого обласного підприємства. Це означає, що в результаті та-
кого об’єднання тариф суттєво зменшиться порівняно з чинним для 54% споживачів 
послуг водопостачання (загальна кількість 257385 абонентів) в області, і має 
підвищитися для 46% (або 119208 абонентів міста Черкаси). Такий варіант є прива-
бливим для більшості міст області, а також для більшої частини абонентів (54%). 

Незважаючи на привабливість такого сценарію для усіх підприємств області, мож-
на очікувати повну незгоду до такого сценарію органу місцевого самоврядування 
міста Черкаси, за рахунок якого відбуватиметься субсидування усіх інших споживачів 
області. Адже, як зазначено вище, якісного поліпшення (тобто зменшення сумарних 
витрат) від укрупнення на перших порах не можна очікувати.  

Таким чином, без доведеної істотної переваги функціонування великих підприємств, 
вважаємо недоцільним на сьогодні створення структури на регіональному рівні. Це 
призведе лише до сумування проблем малих, середніх та великих підприємств, які 



ЕТЕВК-2013

289

складно буде вирішувати. Більш доцільним можна розглядати укрупнення окремих 
малих та середніх підприємств на базі 4-х великих підприємств області (Черкаси КПЧ, 
КП «ВодГео» (м.Сміла), Канів УВКГ, Умань КП ВК), тобто, за певним районним прин-
ципом, оскільки, географічно можна сформувати відповідні районні підприємства. 

За географічним розташуванням та на основі критерію середніх витрат на одини-
цю реалізованої води, сформовано 4 групи підприємств на базі «великих». В результаті 
запропонованого укрупнення середні витрати на одиницю реалізованих послуг не 
будуть суттєво відрізнятися від фактичних для підприємств, що об’єднані в групу, але 
надасть можливість середнім та малим підприємствам створити умови для налагод-
ження практики капітального (інвестиційного) планування, оптимізації схем водо-
постачання, енергозбереження у системах каналізації та залучення інвестиційних 
ресурсів. Ці покращення зможуть лише з часом забезпечити ефективність вироб-
ництва, дозволити підвищити якість обслуговування та при цьому надати спожива-
чам області послуги, які їм економічно доступні.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЭКОНОмИчЕСКИ» ОБОСНОВАННОгО тАРИФА 
НА УСЛУгИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАцИИ – 

ОСНОВНОЙ ФАКтОР ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАцИИ 
В ВОДНОм хОЗЯЙСтВЕ ИНФРАСтРУКтУРНЫх ПРОЕКтОВ  

С УчАСтИЕм чАСтНОгО КАПИтАЛА
Бахмат А.Б.

ОАО «НИИ Стройэкономика», Минск, Беларусь

Дан анализ реализации инфраструктурных проектов с участием частного 
капитала в странах СНГ (Россия,  Украина, Казахстан). Определены основные меры, 
с учетом зарубежного опыта, по внедрению государственно-частного партнерства в 
Республике Беларусь в водопроводно-канализационном хозяйстве. 

ВИЗНАчЕННЯ «ЕКОНОмІчНО» ОБҐРУНтОВАНОгО тАРИФУ НА 
ПОСЛУгИ ВОДОПОСтАчАННЯ тА КАНАЛІЗАцІї – ОСНОВНИЙ 

ФАКтОР ДЛЯ УСПІШНОї РЕАЛІЗАцІї У ВОДНОмУ гОСПОДАРСтВІ 
ІНФРАСтРУКтУРНИх ПРОЕКтІВ ЗА УчАСтЮ ПРИВАтНОгО 

КАПІтАЛУ
Бахмат А.Б.

ВАТ «НДІ Будекономіка», Мінськ, Білорусь

Дан аналіз реалізації інфраструктурних проектів за участю приватного капіталу 
в країнах СНД (Росія, Україна, Казахстан). Визначено основні заходи, з урахуванням 
зарубіжного досвіду, з впровадження державно-приватного партнерства в Республіці 
Білорусь у водопровідно-каналізаційному господарстві.

THE DEFiniTiOn OF «ECOnOMiCALLY» BASED TARiFFS 
FOR WATER SUPPLY AnD SEWERAgE SYSTEMS – iS THE MAin 

FACTOR FOR THE SUCCESSFUL iMPLEMEnTATiOn OF THE PRivATE 
invESTMEnT inFRASTRUCTURE PROJECTS 

in THE WATER SECTOR
Bachmat A.B. 

JSc «research Institute Stroieconomica», Minsk, belarus

There was made an analysis of the implementation of infrastructure projects with private 
investment in the CIS (Russia, Ukraine, Kazakhstan). The main courses were defined, taking 
international experience into the account, on the implementation of public-private partnership 
in the Republic of Belarus in the water and sanitation sector.

В бывшем СССР строительство инфраструктурных объектов в области водоснабже-
ния и канализации осуществлялось в основном за счет бюджетных средств. При этом 
вводимые объекты водоснабжения и канализации (ВиК) были избыточно энергоза-
тратны, в связи с тем, что при их проектировании закладывались чрезмерно высокие 
нормативы расхода воды и резерв мощности на перспективу роста водопотребления. 
Высокие эксплуатационные издержки покрывались в основном за счет перекрестно-
го субсидирования со стороны промышленных предприятий, вследствие этого насе-
ление не было заинтересовано в рациональном водопользовании. Ликвидация  СССР 
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привела к коренному изменению не только системы управления, но и формированию 
новых механизмов по привлечению внебюджетных средств для решения существую-
щих проблем в области водоснабжения и водоотведения. Повышение качества госу-
дарственного управления, развитие законодательной базы, положительная динами-
ка в доходах населения, развитие промышленного сектора, рост объемов вводимого 
жилья – все эти факторы создают предпосылки в настоящее время для реализации 
государственно-частного партнерства в области водоснабжения и канализации в стра-
нах СНГ. Государственно-частное партнерство (ГЧП) в коммунальном водном хозяйстве 
представляет собой систему отношений между органом местной власти и частной ор-
ганизацией, в которых частной компании делегируется самостоятельная роль посред-
ством проведения конкурсных торгов в планировании, финансировании и реализации 
услуг ВиК [1; c.13]. В зависимости от того, кто является собственником инженерной 
инфраструктуры, кто несет расходы по строительству объектов ВиК, кто обеспечивает 
эксплуатацию сооружений, кто несет инвестиционный риск, а также от срока действия 
договора между государственным и частным сектором различают следующие формы 
делегированного управления: контракт на управление; аренда; концессия; bOOt (от 
анг. build-Own-Operate transfer-Строить-Владеть-Управлять-Передавать в собствен-
ность). Основной чертой, отличающую частную делегированную модель управления от 
государственной (муниципальной) формы предоставления услуг ВиК является распре-
деление рисков и вознаграждений при реализации инвестиционных проектов между 
заинтересованными сторонами через систему договорных отношений. В Казахстане 
частные операторы в 2008 году оказывали услуги водоснабжения около 41%, в Россий-
ской Федерации – более 27% от всей численности населения, подключенной к центра-
лизованным системам ВиК, в Украине частными операторами, обслуживается услуга-
ми ВиК около  5% городского населения страны, однако критерии конкурсного отбора 
не являются в этой стране прозрачными и оптимальными (например, в Одессе, Луган-
ске) [2]. В Российской Федерации с частными операторами в области водоснабжения 
и канализации в основном заключаются договора долгосрочной аренды с инвестици-
онными обязательствами, в других странах СНГ используются различные типы кон-
трактов на делегированное управление инфраструктурными объектами (концессии и 
доверительное управление). 

Наиболее привлекательными для развития государственно-частного партнерства 
остается рынок Российской Федерации,  главным образом по причине емкости  рынка 
коммунальных услуг, принятия ряда  нормативно-правовых актов Федерального За-
кона «О финансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса 
Российской Федерации», Федерального закона «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», Федерального закона «О концессионных со-
глашениях»; включения «инвестиционной составляющей» в тариф на воду в ряде круп-
ных городов (Омск и др.). Кроме этого, в июле 2010 г. вступили в силу поправки в Феде-
ральный закон «О концессионных соглашениях», согласно которым тарифы на услуги 
ВиК, оказываемые концессионером потребителям, можно устанавливать на срок до 5 
лет исходя из нормы доходности инвестированного капитала. Основной тенденцией, 
начиная с 2003г., в Российской Федерации является приход на рынок водных комму-
нальных услуг крупных частных национальных управляющих компаний (наиболее 
влиятельными из которых являются ОАО «Российские коммунальные системы» («РКС»), 
ОАО «Евразийский», ООО «Росводоканал»). В частности под управлением (на условиях 
аренды инженерной инфраструктуры) «Росводоканал» (крупнейший частный оператор 
Российской Федерации) функционируют предприятия ВКХ в 8 регионах России (Бар-
наул, Калуга и Калужская область, Краснодар, Омск, Оренбург, Тверь, Тюмень), а также 
в Луганской области Украины, с суммарной численностью обслуживаемого населения 
свыше 7,5 млн. человек. Договоры, по которым работают дочерние общества ООО «Рос-
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водоканал» в России, являются долгосрочными договорами аренды, заключенными без 
проведения конкурсов. В настоящее время, согласно требованиям Европейского банка 
реконструкции и развития (кредитора данного оператора) компания «Росводоканал» 
обязалась пересмотреть существующие договоры с российскими городами и включить 
в них целевые показатели по обслуживанию инженерных сетей  и штрафные санкции 
за их нарушение. ОАО «РКС» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения в 
5 регионах России (Амурская область, Кировская область, Пермский край и др.) для 
более 2 млн. потребителей[2]. ОАО «Евразийский» реализует следующие крупные ин-
фраструктурные  проекты в сфере водоснабжения и водоотведения: «Чистый Дон» (г. 
Ростов-на-Дону); «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»; 
«Программа реабилитации и развития системы водоснабжения и канализации объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства ряда городов Азово-Черноморского 
побережья»[3]. Кроме этого в России реализуется значительное количество проектов 
в секторе водоснабжения, кредитуемых Европейским банком реконструкции и разви-
тия (ЕБРР) и Всемирным банком (г. Уфа, Печора, Астрахань, Ярославль, Казань и др.). 
По данным местного Агентства по регулированию естественных монополий (орган, 
отвечающий за регулирование тарифов на товары и услуги) в сфере водоснабжения 
и водоотведения Казахстана действуют 413 предприятий, оказывающих услуги водо-
снабжения и водоотведения, 48% из них находятся в частной собственности (преиму-
щественно в малых городах). В Казахстане деятельность предприятий  в рамках ГЧП 
регулируется как общим законодательством – Закон «О государственных закупках», За-
кон «О естественных монополиях и регулируемых рынках», так и специальным –  За-
коном «О концессиях», Водным кодексом. В целях поддержки деятельности концес-
сионера в Казахстане были введены новые виды государственной поддержки в виде 
софинансирования концессионного проекта на этапе строительства объекта посред-
ством осуществления бюджетных инвестиций, предоставления гарантий потребления 
государством определенного объема товаров (работ, услуг), компенсации определенно-
го объема инвестиционных затрат концессионера. В целях  содействия методическому 
обеспечению реализации концессионных проектов в июле 2008 года постановлением 
Правительства Республики Казахстан была создана специализированная организа-
ция АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». Несмотря на 
принятие ряда нормативно-правовых актов в коммунальном секторе в Республике 
Казахстан по-прежнему имеются правовые препятствия для развития механизмов 
государственно-частного партнерства, в основном в распределении ответственности 
между сторонами [2]. В качестве положительного примера по привлечению частного 
капитала и инициативы (например, создание собственного производства полиэтиле-
новых труб, внедрение новых методов управления) в Казахстане следует изучить опыт 
ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» г. Шымкента. Наряду с этим существует и неудач-
ный опыт по привлечению частных компаний в сферу управления инженерной инфра-
структурой систем ВиК в Казахстане (г. Усть-Каменогорск, г. Алматы)[4].

Согласно законодательству, в Украине могут реализовываться в ВКХ все основные 
виды государственно-частного партнерства, кроме приватизации объектов ВиК. Се-
годня в Украине развитие государственно-частного партнерства в отрасли водоснаб-
жения и водоотведения находится в начальной стадии. Имеется некоторый опыт рабо-
ты, как правило, отрицательный на условиях аренды в городах Одесса и Кировоград, 
а также концессии в Луганской области и городе Бердянске. В частности из-за не про-
работки тарифного и инвестиционного соглашения передача в аренду инженерной ин-
фраструктуры ООО «Водное хозяйство» в г.Кировограде закончилось неудовлетвори-
тельно [2]. Решением суда договор аренды с ООО «Водное хозяйство» был расторгнут 
через 2 года после его заключения.
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Проведенный анализ практики государственно-частного партнерства в области 
водоснабжения в странах СНГ позволяет выявить основные факторы для успешной 
реализации инфраструктурных проектов в данной сфере: политическая поддержка 
местных органов власти (собственников инженерной инфраструктуры); установле-
ние экономически обоснованных тарифов; внедрение механизмов привлечения вне-
бюджетных источников финансирования; распределение рисков (строительных, экс-
плуатационных, финансовых) и ответственности между собственником инженерной 
инфраструктуры и оператором посредством заключения инвестиционного  контракта 
и тарифного соглашения;  внедрение системы стимулирования за выполнение инди-
кативных показателей; установление договорных отношений; информированность 
населения о предстоящих реформах (готовность населения принять частного опера-
тора). В основном, как показал  проведенный анализ опыт участия частных компаний 
на основе концессии (аренды) в управлении системами водоснабжения и канализации 
в странах СНГ, не дает однозначной положительной оценки преимущества механизма 
государственно-частного партнерства в ВКХ по сравнению с другими моделями управ-
ления в секторе водоснабжения и водоотведения. Во многом данная ситуация объяс-
няется ненадлежащей оценкой приведенных выше факторов. Важным аспектом реа-
лизации государственно-частного партнерства, как показал опыт стран СНГ,  является 
не столько выбор организационно-правовой модели, сколько распределение рисков и 
ответственности между собственником инженерной инфраструктуры и эксплуатирую-
щей компанией через обязательное соглашение (сервисный договор) с установлением 
регулирующих механизмов, определяющих принципы установления обоснованных та-
рифов, соблюдения соответствующих стандартов качества и безопасности оказывае-
мых услуг водоснабжения и канализации. Опыт передачи управления системами ВиК 
частным компаниям в странах СНГ оказался слишком противоречивым. С одной сто-
роны привлечение частных операторов через заключение с ними договоров на долго-
срочную аренду муниципальных объектов ВиК, концессионных соглашений или других 
контрактов на делегированное управление ведет к повышению качества и надежности 
предоставления водных коммунальных услуг за счет привлечения значительных фи-
нансовых ресурсов для модернизации и строительства. В частности по схеме «bOОt» 
немецкая фирма «Саарберг-Хельтер Вассертехник» осуществила строительство стан-
ции очистки сточных  вод в Южном Бутове (район г. Москвы). Инвестиционные затра-
ты немецкой фирме в настоящее время возмещаются из бюджета г. Москвы за счет 
лимитов капитальных вложений, а эксплуатационные издержки – за счет тарифов[5; 
С.80].  Передача в доверительное управление предприятие ВКХ в городе Твери (ООО 
«Тверь Водоканал») компании «Росводоканал» за период с 2007 по 2009 гг. позволило до-
стигнуть следующих результатов: потребление энергии снижено на 14%; непроизвод-
ственные потери воды сократились на 20%, количество крупных аварий уменьшилось 
в 2,5 раза [6].

С другой стороны в ряде российских городов (Воронеж, Орск  и др.) передача пред-
приятий в управление частным компаниям происходила без конкурсной основы, без 
утвержденного плана развития инженерной инфраструктуры и бизнес-плана реали-
зации инвестиционного проекта. Процедура проведения концессионного конкурса на 
аренду ОКП «Компания «Лугансквода» (Украина) проводилась конкретно под компанию 
«Росводоканал», ограничив в проведении тендера других потенциальных участников, 
например Алчевский металлургический комбинат. 

Основное внимание  частные инвесторы, особенно иностранные компании по водо-
снабжению, на рынке коммунальных услуг уделяют именно получению максимальной  
прибыли, а уже затем организации эффективной эксплуатации систем ВиК. Тарифная 
политика должна, наоборот, вести к минимизации эксплуатационных издержек за счет 
внедрения инновационных разработок и современных технологий. Зачастую управля-
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ющая компания при формировании тарифов просто  суммирует все понесенные затра-
ты с учетом собственной нормы доходности, при этом  не учитывая платежеспособный 
спрос потребителей в данном регионе. 

Так, основными проблемами, с которыми столкнулся при реализации инвестицион-
ных проектов по водоснабжению региональный холдинг «Дон ВК Юг»  –  это неплатежи 
за оказанные  услуги ВиК со стороны муниципальных предприятий шахтерских горо-
дов Ростовской области. В течение определенного времени аренды инженерных сетей 
систем ВиК г. Пермь ООО «Новогор-Прикамье», данный оператор незаконно взимал 
плату за подключение к сетям водоснабжения в отсутствии инвестиционной програм-
мы и утвержденных тарифов, к такому мнению по результатам проверки пришли со-
трудники прокуратуры г. Перми. Передача муниципального имущества предприятия 
ВКХ в 2001г. местным органом власти в г. Сызрани (Самарская область), в доверитель-
ное управление обществу с ограниченной ответственностью – ООО «Сызраньводока-
нал» вызвало необоснованное значительное увеличение тарифов на воду [7; С.50]. В 
течение определенного времени аренды инженерных сетей систем ВиК г. Пермь ООО 
«Новогор-Прикамье», данный оператор незаконно взимал плату за подключение к се-
тям водоснабжения в отсутствии инвестиционной программы и утвержденных тари-
фов, к такому мнению по результатам проверки пришли сотрудники прокуратуры г. 
Перми. При этом определенный период времени данное предприятие предоставляло 
потребителям воду, не соответствующую государственным стандартам по запаху, цве-
ту, вкусу, содержанию железа [8]. Основными факторами, напрямую воздействующими 
на величину тарифа на услуги водоснабжения и канализации, являются: повышение 
качества водоподготовки в соответствии с требованиями национальных стандартов, 
замена существующих и строительство  новых систем водоснабжения (физическое и 
моральное состояние инженерной инфраструктуры); спрос со стороны водопотребите-
лей; существующая на предприятии система учета, планирования эксплуатационных 
затрат; количество установленных счетчиков и наличие информационных данных для 
учета (техническая возможность измерять потребление воды и затраты на учет); орга-
низационная форма управления. Структура тарифа и зона ответственности за управ-
ление, эксплуатацию, финансирование  всех систем водоснабжения и канализации 
между собственником и эксплуатирующей организации  во многом зависят от модели 
государственно-частного партнерства (аренда, концессия). 

Процедура проведения тендеров на осуществление управления инженерной инфра-
структурой должна быть прозрачной и базироваться на достижении целевых показате-
лей с учетом комплексной программы развития системы ВиК. Заслуживает внимания 
отрицательный опыт передачи в аренду сроком на 9 лет инженерной инфраструктуры 
(арендная плата – 1 гривна в год) в г. Одесса компании ООО «Инфокс» в 2003г., которая 
в течение первых двух лет управления увеличила тарифы для населения в 1,6 раза, для 
прочих потребителей в 2,3 раза, при этом  не выполнила ряд требований по реконструк-
цию существующих систем ВиК (сверхнормативные потери воды составляют около 40%)
[9]. В настоящее время идет пересмотр инвестиционных обязательств управляющей 
компанией согласно программе развития ВКХ города.  Проведенный анализ зарубеж-
ного опыта по привлечению инвестиций со стороны ТНК на основе концессии (аренды) 
в модернизацию систем ВиК в странах СНГ не дает однозначной положительной оцен-
ки преимущества государственно-частного партнерства в ВКХ. В сфере интересов ино-
странных ТНК по водоснабжению находятся только крупные промышленные города и 
столицы ряда стран СНГ, т.к. именно здесь население обладает высоким уровнем дохо-
дов и сможет покрыть все затраты инвестора через тариф. В частности, холдинг SAUr с 
2004г. заключил контракт при содействии Всемирного банка в Армении на доверитель-
ное управление ЗАО «Армводоканал» (данное предприятие ВКХ оказывает услуги ВиК в 
47 городах), c 2006 г. на условиях аренды сроком  на 10 лет инженерная инфраструктура 
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г. Еревана была передана французской компании Veolia environment [10]. В Украине, в г. 
Харькове, ведутся переговоры относительно заключения договора аренды систем ВиК 
сроком на 50 лет с французской компанией Veolia Water. Перед потенциальной управ-
ляющей компанией муниципалитет выставил условия: обновить системы ВиК и сни-
зить себестоимость поставляемой воды на 10%. Однако, ряд специалистов смотрят на 
приход иностранной компании на украинский рынок без энтузиазма, считая, что это 
приведет к росту тарифов на водопользование минимум в 1,8 раза [11]. 

Тенденция создания в настоящее время совместных предприятий в ряде крупных 
городов стран СНГ на управление муниципальной инфраструктурой с иностранными 
ТНК, обусловлена расторжением с ними в ряде развивающихся страна Латинской Аме-
рики, Азии контрактов. В Республике Беларусь частный сектор в ВКХ до настоящего 
времени не привлекался, возможности его привлечения без серьезных изменений в 
тарифной политике и институциональной сфере весьма затруднительны. Тарифы на 
воду должны рассчитываться в каждом конкретном случае самим предприятием во-
доснабжения с учетом бизнес-плана его развития. Как показывает опыт европейских 
стран, в соответствии с законодательством, представители некоммерческих организа-
ций и СМИ могут принимать участие в процессе установления тарифов и их обсужде-
нии. Утверждение тарифов для населения должно находиться согласно Статье 8  За-
кону «О питьевом водоснабжении» (№2111-3 от 24.06.1999 г.) в компетенции местных 
Советов депутатов исполнительных и распорядительных органов. Однако, как показы-
вает анализ установление тарифов на воду для населения, осуществляется директив-
ным способом, тем самым в Беларуси до сих пор сохраняется представление о воде как 
о социальном товаре. Отсюда практически все отечественные предприятия (участки) 
ВКХ без учета дотаций со стороны бюджета и платежей со стороны прочих потребите-
лей (промышленных предприятий), покрывающих плановые недоборы от населения за 
услуги ВиК, являются убыточными.

Кроме совершенствования тарифной политики в Республике Беларусь необходимо 
изменить существующий организационный механизм взаимоотношений между соб-
ственником инфраструктуры и эксплуатирующей ее на правах хозяйственного веде-
ния организацией. В целях упорядочения взаимоотношений и распределению рисков 
между эксплуатирующим объекты систем ВиК предприятием и собственником данной 
инфраструктуры регулирование отношений по оказанию коммунальных услуг, управ-
лению системами ВиК должно осуществляться посредством заключения договора на 
управление (сервисного контракта). В данном договоре должны быть четко распреде-
лены обязанности  между заинтересованными сторонами; ответственность при приня-
тии необоснованных решений; границы осуществления контроля со стороны местного 
исполнительного и распорядительного органа власти; прописаны стимулы для дости-
жения значений предприятием ВКХ целевых показателей развития, устанавливаемых 
городской администрацией. 

Например, снизить непроизводственные потери воды с 15-20-% до общеевропейских 
стандартов –  5-10%;  уменьшить количество аварий  с 2-3 до 0,5 в год на 1 км инженер-
ной сети ВиК; снизить расход электроэнергии на подъем воды с 800 до 500 кВт-ч на 
1000 м3  и др. В случае несоблюдения установленных значений целевых показателей 
– местный орган власти, может в силу договорных обязательств, как уменьшить сумму 
инвестиционных средств (дотаций) на финансирование реализации инвестиционно-
го проекта предприятию ВКХ, так и применить экономические санкции за нарушение 
оператором договорных обязательств. 

Оценка опыта стран СНГ по привлечению частных операторов к управлению 
коммунальной инфраструктурой свидетельствует, что создание эффективного 
государственно-частного партнерство в Беларуси в ближайшее время можно при вы-
полнении следующих условий:
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– разработка нормативно-правовых актов, касающихся правовых вопросов взаимо-
отношения между собственником инженерной инфраструктуры и частной компанией. 
Как показывает анализ российского и казахского опыта инвесторы не уверены в воз-
врате собственных средств за период управления инженерной инфраструктурой из-за 
существующей тарифной политики, наличия перекрестного субсидирования, что за-
трудняет даже среднесрочное (на 5-10 лет) инвестиционное планирование;

– заключение договоров на управление инженерной инфраструктурой с целью упо-
рядочения взаимоотношений между местным органом власти и организацией ВКХ, 
повышения эффективности эксплуатации систем ВиК,  финансовой и управленческой 
самостоятельности водоканала за счет привлечения частного капитала и инициативы 
без значительного повышения роста тарифов, в отличие от концессионных соглаше-
ний, которые сразу требуют полного возмещения затрат;

– включение экономически обоснованной «инвестиционной составляющей» в та-
риф, что даст возможность окупить инвестиции в строительство, реконструкцию 
объектов ВиК. Местный орган власти должен устанавливать самостоятельно размер 
тарифа с учетом предоставленного ему оператором на рассмотрение бизнес-плана раз-
вития предприятия ВКХ и инженерной инфраструктуры с ежегодной индексацией от-
дельных статей расходов в соответствие с отраслевой инфляцией.

Экономическое обоснование тарифа инвестором для полного возмещения всех из-
держек должно учитывать платежеспособный спрос населения в данном регионе;

– создание в Республике Беларусь независимого регулирующего органа, который бы 
занимался тарифным регулированием, осуществлял сравнительный анализ по установ-
ленным критериям (показателям результативности) эффективности деятельности пред-
приятий ВКХ. Независимый орган мог бы функционировать по аналогии с английским 
Управлением по водоснабжению и водоотведению (OfWAt), в компетенцию которого 
входит утверждение тарифов для британских компаний по водоснабжению на 5 лет; 

– создание условий для обеспечения прозрачности при  проведении конкурсов на 
право эксплуатировать инженерные сети путем заключения договоров на управление 
(аренда, концессия). Для повышения эффективности принятия управленческих реше-
ний участникам конкурсных торгов необходимо будет подготовить экономически обо-
снованный план мероприятий  по решению существующих в данном населенном пун-
кте водохозяйственных проблем с достижением целевых показателей развития ВКХ, 
устанавливаемых собственником инженерной инфраструктуры. Ключевым преиму-
ществом внедрения государственно-частного партнерства в сектор ВКХ в странах СНГ 
является создание конкурентной борьбы не за рынок, а за право обсуживать инженер-
ные сети и коммуникации. Наиболее приемлемыми формами взаимодействия государ-
ственного и частного сектора в Республике Беларусь на начальной  стадии могут стать 
договоры на управление с дальнейшим переходом на договоры аренды коммунальной 
инфраструктуры. Следует отметить, что при выборе базовой модели государственно-
частного партнерства в ВКХ в целесообразно  учитывать значения следующих пока-
зателей: сумму накопленной амортизации (износ) инженерных сетей и оборудования 
систем ВиК; численность населения, подключенного к централизованным системам 
ВиК; уровень платежеспособности  населения данного региона; бюджетный потенциал 
города; уровень  развития промышленности.

По результатам реализации договоров на управление, местный орган власти смо-
жет оценить работу предприятия-оператора по достигнутым целевым показателям, и 
примет решение относительно заключения с ним долговременного контракта (аренды 
и инвестиционными обязательствами) и установления среднесрочных тарифных со-
глашений. При этом, инженерная инфраструктура, находящаяся в коммунальной соб-
ственности местного органа власти, передается при реорганизации унитарного пред-
приятия ВКХ в акционерное общество в аренду вначале по нулевой ставке, и только 
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при выходе на 90-100% оплату населением коммунальных услуг арендные платежи бу-
дут учитывать рыночную стоимость переданных в доверительное управление объектов 
водоснабжения и канализации. 

В современных условиях бюджетного дефицита в Республике Беларусь необходимо 
постепенно отказываться от дотационного способа финансирования ВКХ со стороны 
местного (республиканского) бюджета, и по мере улучшения экономического состояния 
в обществе переходить на путь самофинансирования сферы водоснабжения посред-
ством создания и  внедрения государственно-частного партнерства по привлечению 
внебюджетных инвестиций, а также изменения системы ценообразования на услуги 
ВиК. Дополнительные средства  (кредитных ресурсы частных отечественных  и ино-
странных инвесторов) для развития инженерной инфраструктуры можно привлечь 
посредством акционирования  унитарных предприятий ВКХ, что  совместно с инте-
грацией с международными финансовыми организациями (в частности МБРР, ЕБРР), в 
итоге повысит эффективность деятельности всего сектора водоснабжения и водоотве-
дения. Возможным экономическим аспектом внедрения государственно-частного пар-
тнерства  в ряде крупных и средних городах Беларуси (Жодино, Барановичи, Бобруйск, 
Слоним, Гродно и др.) может стать снижение финансовой нагрузки местных органов 
власти и перераспределение средств именно на развитие систем ВиК всего региона (в 
том числе на развитие сельскохозяйственного водоснабжения). 

ЛИтЕРАтУРА

1. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кор-
доном / Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б., Сегварі П. – К.: «К.І.С.», 2008. – 146 с. 

2. Обзор участия частного сектора в водоснабжении и водоотведении в странах ВЕКЦА // Ин-
ститут экономики города, 2009 г.

3. Программа реабилитации и развития системы водоснабжения и канализации объектов во-
доканализационного хозяйства ряда городов Азово-Черноморского побережья http://www.
evraziyskiy.ru/projects/black_sea/

4. Материалы регионального совещания по вопросам участия частного сектора в водоснабже-
нии и водоотведении в странах ВЕКЦА Москва, Минрегион, 28-29 января 2010 года// [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oecd.org/dataoecd/15/26/48493953.pdf Дата 
доступа: 07.03.2012

5. Храменков С.В., Чванкина Г.Н. Опыт Мосводоканала в реализации инвестиционных проек-
тов // ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2000. – №8 – С.76 -84

6. Новости ООО «Тверь Водоканал» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
rosvodokanal.ru/ru/company/structure/tver/tver-press/index.php?from4=4&id4=1250 Дата 
доступа: 08.08.2011 

7. Сиваев С.Б. Тарифное регулирование водоснабжения в странах СНГ // ЖКХ: журнал руко-
водителя и главного бухгалтера. – 2003. – №2. – Часть 1 – С.41-55

8. Прокуратура проверила качество питьевой воды. [Электронный ресурс]. – Самара, 7.09.2006. 
– Режим доступа: www.prokuror.samara.ru Дата доступа: 15.01.2009

9. Одесский водопровод останется в ведении частного предприятия//Новый Регион – Одес-
са. Публикации за 25.12.08 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nr2.ru/
odessa/214106.html- Дата доступа: 02.03.2009

10. Григорян В.М., Симонян А.В., Токмаджян О.В. Некоторые вопросы управления водохозяй-
ственными системами Республики Армения и опыт реализации инвестиционных программ 
// Сборник докладов международного конгресса «ЭТЭВК – 2007». Украина, г. Ялта, 22-26 мая 
2007 г. – С.412-417

11. Цыбко О. Концессия водоканалов // Коммунальное хозяйство. 2007. – №1 – С.17



ЕТЕВК-2013

298

мЕтА І ЗАВДАННЯ НАУКОВОгО ОБгРУНтУВАННЯ РОЗРАхУНКУ 
НОРмАтИВІВ ПИтНОгО ВОДОПОСтАчАННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ

Лебеда Л.В. 
ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

За результатами аналітичних досліджень визначено мету і шляхи вирішення завдань 
наукового обґрунтування розрахунку нормативів питного водопостачання для насе-
лення.

цЕЛЬ И ЗАДАчИ НАУчНОгО ОБОСНОВАНИЯ РАСчЕтА НОРмАтИВОВ 
ПИтЬЕВОгО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Лебеда Л.В.
ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

На основании результатов аналитических исследований определена цель и пути ре-
шения проблем научного обоснования расчета нормативов питьевого водоснабжения 
для населения.

PURPOSE AnD PROBLEMS OF SCiEnTiFiC STUDY OF CALCULATiOn 
STAnDARDS OF DRinking WATER SUPPLY FOR THE POPULATiOn

Lebeda L.V. 
Se «ndKtI Mg», Kyiv, Ukraine

Based on the results of analytical studies defined the purpose and ways to address the 
scientific study for calculation standards of drinking water supply for the population.

У сучасних умовах значно зросли витрати питної води на комунально-побутові потре-
би населення. За даними досліджень зарубіжних фахівців міський мешканець планети  
на побутові потреби щодоби використовує в середньому близько 150 л, а сільський – 
близько 55 л. На тлі цих показників забезпеченість питною водою великих міст України, 
яка подекуди становить до 400 л, значно більше, ніж у багатьох великих містах світу. 
Розрахунки фахівців свідчать про те, що щорічний приріст безповоротного забору води 
становить 4-5 %. Тобто, при збереженні існуючих темпів приросту населення та обсягів 
виробництва людству загрожує небезпека вичерпання запасів прісної води.

Збереження  водних ресурсів України є однією з головних задач державної політики. 
Раціональне використання водних ресурсів та їх збереження від забруднення та висна-
ження передбачено вимогами Водного Кодексу України, Законів України «Про охорону 
навколишнього середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення», «Про питну воду та питне водопостачання», постанова Кабінету 
Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 «Про затвердження Порядку розро-
блення та затвердження нормативів питного водопостачання», Методика визначен-
ня нормативів питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжит-
локомунгоспу вiд 27.09.2005 № 148 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  
17 жовтня 2005 р. за № 1210/11490.

Провідне місце у системі заходів з економного витрачання водних ресурсів займає 
розробка та впровадження прогресивних техніко-економічних норм і нормативів. 
Вирішення проблеми оптимального витрачання води значною мірою залежить від на-
укового і практичного рівня нормування витрат водних ресурсів.
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Одним з найбільш реальних шляхів покриття дефіциту водного балансу є скорочен-
ня втрат та витрат, організація обліку та контролю її використання. 

Індивідуальні балансові норми водоспоживання та водовідведення визначають 
кількість використаної води на одиницю продукції по всіх напрямках використан-
ня: на виробничі потреби та на господарсько-побутові потреби з урахуванням якості 
використаної води. На базі індивідуальних балансових норм водоспоживання та 
водовідведення здійснюється планування обсягів споживання води, встановлення 
лімітів відпуску води та скиду стічних вод, здійснюється контроль за водоспоживанням  
та водовідведенням.

Визначення науково обґрунтованої кількості необхідної споживачеві води є 
відповідальним завданням під час проектування та експлуатації систем водопоста-
чання.

На даний час з метою встановлення науково обґрунтованих необхідних  обсягів по-
стачання питної води для населення у конкретних населених пунктах, а також для 
планування господарської діяльності підприємств питного водопостачання, нормати-
ви питного водопостачання населення мають визначатися згідно iз вимогами пункту 
5 Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1107 та 
відповідно до Методики визначення нормативів питного водопостачання населення, 
затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу вiд 27.09.2005         № 148 та зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за № 1210/11490 (далі – Методика).

Методика є обов’язковою для застосування науково-дослідними організаціями, які 
розробляють нормативи питного водопостачання для конкретних населених пунктів 
(п. 1.3 Методики).

Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 
інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ») на замовлення Управлінь житлово-
комунального господарства органів місцевого самоврядування та підприємств питного 
водопостачання виконує роботи з наукового обґрунтування та розрахунку нормативів 
питного водопостачання для конкретних населених пунктів (м. Слов’янськ Донецької 
області, м. Коломия Івано-Франківської області, м. Іллічівськ Одеської області, м. Бро-
вари Київської області, м. Чернівці, м. Черкаси тощо).   Розроблення нормативів питно-
го водопостачання у конкретному населеному пункті ґрунтується на виконанні вимоги, 
встановлених пунктом 5 Порядку та вимог, встановлених пунктом 3 Методики.

Вихідні дані для розрахунку готуються Замовником.
Головні труднощі виникають під час проведення підготовчих робіт до виконання 

розрахунку нормативів водопостачання, а саме проведення вибіркових приладних 
вимірювань кількості фактично спожитої питної води мешканцями даного населе-
ного пункту в будинках з різним ступенем благоустрою відповідно до пункту 5 Мето-
дики. Проведення вибіркових приладних вимірювань потребує значного часу і вра-
хування багатьох важливих факторів (цілодобові приладні вимірювання протягом 
двох тижнів взимку і влітку, під час відсутності гарячої води тощо), охоплення що-
найменш 13 будинків кожного виду благоустрою в різних районах населеного пункту 
із різною віддаленістю від головних водопровідних насосних станцій. Для отриман-
ня достовірних даних фактичного водоспоживання населенням будинки мають бути 
оснащені повіреними у встановленому порядку засобами вимірювальної техніки. У разі 
їх відсутності приладні вимірювання фактичного водоспоживання населенням мають 
виконуватися повіреними у встановленому порядку накладними ультразвуковими 
витратомірами (наприклад, chronoflO тощо).

Для збору даних приладних вимірювань створюється спеціальна комісія.
Про стан системи водопостачання та засобів обліку складаються відповідні акти об-

стеження для кожного будинку за формою додатку 2 Методики.
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Про фактичне споживання питної води впродовж усього терміну проведення при-
ладних вимірювань  для кожного житлового будинку складаються відповідні акти за 
формою додатку 3 Методики.

Враховуючи вище зазначене, вважаємо, що потенційні замовники розрахунку 
нормативів питного водопостачання повинні заздалегідь готувати та виконувати 
підготовчі роботи і збір вихідних даних.

Набутий інститутом досвід розрахунку нормативів питного водопостачання та 
дослідження вітчизняних фахівців свідчать про те, що необхідно постійно здійснювати 
облік та контроль за водоспоживанням, регулярно виконувати організаційно-технічні 
та профілактичні заходи з усунення причин перевитрат води у порівнянні з встановле-
ними критеріями раціональності споживання води населенням. 

Перегляд нормативів питного водопостачання для населення доцільно здійснювати 
після виконання необхідного ремонту внутрішньобудинкових мереж, проведення 
повірки наявних засобів обліку споживання води та оснащенні або переоснащенні  
будинків сучасними будинковими засобами обліку споживання води з більш тонкою 
чутливістю.

Запровадження отриманих дослідних результатів у практичну діяльність 
підприємств питного водопостачання сприятиме створенню прозорого нормуван-
ня витрат на виробництво послуг з водопостачання, підвищенню ефективності 
господарської діяльності підприємств питного водопостачання, захисту прав 
споживачів, забезпеченню балансу інтересів суб’єктів господарської діяльності та 
суспільства загалом.
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ЕДИНСтВО И РАЗЛИчИЯ РЕгУЛИРУЮЩИх мОДЕЛЕЙ 
ЕСтЕСтВЕННЫх мОНОПОЛИЙ

Маркосян А.Х., Мкртумян М.М., Мартиросян Т.С.
Ереванский государственный университет архитектуры и строительства, 

Ереван, Республика Армения

В настоящее время во многих государствах мира в экономической политике 
существует совокупность рычагов с 2 моделями регулирования естественной 
монополии, которые имеют как общие черты, так и существенные различия. При 
этом в основе единства и различия обеих моделей лежит процесс переговоров между 
монополистской компанией и органом, регулирующим монополии. 

ЄДНІСтЬ І ВІДмІННОСтІ РЕгУЛЮЮчИх мОДЕЛЕЙ 
ПРИРОДНИх мОНОПОЛІЙ

Маркосян А.Х., Мкртумян М.М., Мартиросян Т.С.
Єреванський державний університет архітектури та будівництва, 

Єреван, Республіка Вірменія

В даний час у багатьох державах світу в економічній політиці існує сукупність важелів 
з 2 моделями регулювання природної монополії, які мають як спільні риси, так і суттєві 
відмінності. При цьому, в основі єдності та відмінності обох моделей лежить процес 
переговорів між монополістською компанією і органом, що регулює монополії.

SiMiLAERiTiES  AnD DiSTinCTiOnS OF REgULATing MODELS 
OF nATURAL MOnOPOLiES

Markosyan A.Kh., Mkrtumyan M.M., Martirosyan T.S. 
Yerevan State University of Architecture and construction, Yerevan, republic of Armenia

Now in many states of the world in economic policy there is acting a set with 2 models of 
regulation of natural monopoly which have both common features and essential distinctions. 
Thus, at the heart of similarities and distinctions of both models process of negotiations 
between the monopoly company and the special  body, lies regulating monopoly.

В настоящее время во многих государствах мира в экономической политике суще-
ствует совокупность рычагов с 2 моделями регулирования естественной монополии, 
которые имеют как общие черты так и существенные различия [1]. До второй полови-
ны 1980-х годов во многих странах доминирующим и распространённым был метод 
регулирования естественной монополии с применением ограничений на нормы при-
были (первая модель регулирования, которая известна также как модель регулирова-
ния нормы прибыли). Сейчас, более распространена модель, где нет строгих ограни-
чений на нормы прибыли или определение верхнего предела тарифа (вторая модель 
регулирования, которая известна как модель «Дефлятор – x»). При этом в основе един-
ства и различия обеих моделей лежит процесс переговоров между монополистской 
компанией (далее компания) и органом, регулирующим монополией (в том числе и 
естественной). 

Важно отметить, что принципы образования системы регулирования монополий 
(далее системы регулирования), в том числе и естественных, аналогичны. Такое един-
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ство в создании систем регулирования объясняется необходимостью единого подхода 
к данному явлению со стороны государства. Так, в статье 33.1 Конституции РА отме-
чено: «На рынке запрещается монополия или злоупотребление доминирующим поло-
жением и недобросовестная конкуренция.

Ограничения конкуренции, возможные виды монополий и их допустимые размеры 
могут определяться только законом, если монополия необходима для защиты обще-
ственного интереса» [2].

В экономическом смысле единство систем регулирования означает, что в обоих 
случаях, в качестве основы берутся определения удовлетворительного уровня дохода 
(прибыли) для развития компании. 

Различия между ними состоит в том, что в одном случае норма прибыли контро-
лируется с помощью тарифов монопольных услуг, в другом случае оно определяется 
только во время “входа” (т.е. стимулируется снижением тех затрат, на которые на-
правляется прибыль). 

Определение режимов образования тарифов монополистических услуг не устраня-
ет необходимости расчета нормы прибыли. При первой модели регулирования для 
определения размера нормы прибыли сперва определяется объем инвестиций и по-
том ее норма прибыли, после чего только на основе этих оценок определяется огра-
ничение роста тарифа в данной отрасли (или данного вида услуг) по отношению к 
суммарному сдвигу тарифов. У обеих моделей регулирования возникают дополни-
тельные осложнения, связанные с диверсификацией деятельности компании, кото-
рая создает значительные трудности в процессе дифференциации регулирующих и 
не регулирующих видов деятельности. Эту задачу можно решить путем ограничения 
диверсификации или разделением регулирующих видов деятельности для самостоя-
тельных организаций. В некоторых случаях установлено, что компании могут сде-
лать “значимые” диверсификации, только согласовав с регулирующими органами. 
Регулирование как тарифов, так и прибыли имеет отрицательные следствия. Такая 
ситуация обусловлена тем фактором, что во время определения верхнего предела та-
рифа рост прибыли можно обеспечить за счет снижения качества предоставляемых 
услуг. Соответственно, такое регулирование требует контроля над качеством путем 
установления стандартов предоставляемых услуг. В обоих случаях необходимость ре-
гулирования обосновывается инициатором. 

Различия между регулирующими моделями «дефлятор – x» и нормы прибыли тоже 
очевидны. 

Во-первых, «дефлятор – x» устанавливается для заранее определенных сроков 
(обычно 4-5 лет), несмотря на то, что иногда этот срок пересматривается с течением 
обстоятельств. Во время регулирования нормы прибыли такой срок не устанавлива-
ется. Компания в любой момент может обратиться с просьбой об утверждении нового 
тарифа, при этом это можно делать так часто, как разрешается процедурой. 

Во-вторых, в отличие от установления нормы прибыли, при которой основой для 
расчетов являются фактические данные прошлых периодов, «дефлятор – x» опреде-
ляется на основе прогнозных оценок. Это можно было бы рассматривать как преиму-
щество, если прогнозы обусловленные и реалистичные. 

В-третьих, во время применения модели «дефлятор – x» у компании больше воз-
можностей достичь регулированного параметра. При регулировании нормы прибы-
ли возможности для гибкости даются редко, при этом, только в случаях пересмотра 
принципов оценки активов, определения базы расчета нормы прибыли, учета неза-
конченного производства и т.д.

В-четвертых, при определении относительной предельной величины тарифа, мно-
гие задачи, связанные с отношениями регулировщика и регулируемой компании, 
остаются за пределами четко сформулированной юридической процедуры и, соот-
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ветственно, решение этих задач полностью зависит от субъективной позиции регу-
лировщика.  В этом случае интенсивность контроля над естественной монополией в 
большой степени определяется политикой регулирующего органа, последнее, в свою 
очередь, зависит от объективности и профессионализма его руководителя. В Велико-
британии, где применяется эта модель, компании некоторых отраслей жалуются на 
лишнюю скрупулёзность регулировщиков.   

В последние годы под воздействием британского опыта в США сформировалась но-
вая модель регулирования естественных монополий, которая сочетает черты как от 
нормы прибыли, так и от регулирования тарифа.  

Так, в 1989 году установленное тарифное ограничение для американских телеком-
муникационных и телефонных компаний была дополнена еще и установлением нор-
мой прибыли для этой компании [3]. Такие ограничения были положены также на 161 
региональных подразделениях компании, которые находились в составе телефонных 
компаний, находящихся в подчинении различных штатов. А в Великобритании опи-
санная модель была применена в энергосистеме. Ограничения тарифа на услуги мест-
ных телефонных компаний зачастую дополняется регулировкой их механизма в за-
висимости от фактической нормы прибыли. Если величина прибыли “размещается” 
в установленных рамках (обычно 13%), то она полностью остается в компании. При 
величине выше нормативной, но в рамках установленного уровня, компании принад-
лежит только часть прибыли, например, половина прибыли получаемой в пределах 
от 13 до 15%. 

И все же, в США поддерживается регулирование нормы прибыли. Только в 22 из 
48 штатных подразделений группы “Белл”, обслуживаемых местными телефонными 
компаниями, перешли на установление максимального тарифа.

При гибридной системе ошибки в пользу компании во время определения тарифа 
не очень важны, поскольку они регулируются ограничением нормы прибыли. 

В последнее время в США для установления “справедливой” нормы прибыли, более 
широко используются результаты критерной конкуренции: с учетом сопоставимых 
результатов деятельности идентичных компании. Комитет общественных услуг шта-
та Миссисипи для энергетической компании Миссисипи (ЭКМ) определяет допусти-
мую норму прибыли, основываясь как на результаты его собственной деятельности, 
так и на получаемые прибыли сопоставимых компаний.  ЭКМ дозволено получать бо-
лее низкую нору прибыли, чем сопоставимым компаниям в том случае, если деятель-
ность этой компании (величина тарифа, степень удовлетворенности спроса, уровень 
безопасности, наличие мощностей и т.д.) больше неэффективна. В противном случае, 
норма прибыли ЭКМ должна быть такой же, как у сопоставимых компаниях [4].

Опыт показывает, что механическое передвижение экономических методов, в том 
числе и слепое применение моделей государственного регулирования, часто не дает 
желаемый результат. Это понятно, ведь каждый метод создается и функционирует в 
различных и неповторимых условиях. Гарантией успешного применения опыта этих 
стран является его критическое обоснование, которое выражается в гармонизации 
специальных условий новой среды и задач экономической политики. 

Так, выше описанные модели регулирования имеют цель предотвратить злоупо-
требление положением естественных монополий. Однако вмешательство государ-
ства в деятельность естественных монополий может быть продиктовано и другими 
обстоятельствами. В частности, цены на продукции (услуги) таких монополий, кото-
рые отражают их фактические и необходимые расходы, вне зависимости от деятель-
ности компании, могут быть слишком высокими для потребителя (что и наблюдается 
сейчас в Армении). В таких условиях возникает необходимость административного 
установления цен на предоставленные услуги, чтобы было возможным сохранить их 
на доступном для потребителя уровне и одновременно компенсировать убытки про-
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изводителям – путем предоставления компенсаций (субсидий). Несовершенство опы-
та регулирования деятельности естественных монополий проявляется в том, что лег-
че заморозить цены, чем найти средства для субсидий. Поэтому полуавтоматический 
режим корректировки цен естественных монополий – (например, процентная индек-
сация по росту расходов и т.д.) более предпочтительный вариант. 

Учитывая особенности экономического развития, разработка и применение меха-
низмов регулирования монополий обретают огромное значение и в странах с пере-
ходной экономикой. В то же время, нужно учесть, что механическое внедрение при-
меняемые в других странах механизмов регулирования в социально-экономическую 
среду страны, находящейся в переходном периоде, может не дать желаемых резуль-
татов.  

В Республике Армения установлением тарифов и контролем на предлагаемые услу-
ги естественных монополий в основном осуществляют Комитет урегулирования об-
щественных услуг РА, министерства соответствующих отраслей или другие государ-
ственные органы и компания, которая предоставляет монопольную услугу. Например, 
в сфере железных дорог и почты плата за инфраструктуру (когда операторы, которые 
совместно используют железные дороги, должны платить за предоставляемые же-
лезнодорожные услуги) устанавливает Комитет регулирования общественных услуг, 
другие железнодорожные тарифы (кроме грузов стратегического значения, список 
которых устанавливает правительство РА) и тарифы международных перевозок уста-
навливает компания, которая эксплуатирует железные дороги (в первом случае та-
риф согласовывается с министерством транспорта и связи РА). В настоящее время 
железные дороги РА по концессионному договору эксплуатирует российское «Южно-
Кавказская железная дорога» закрытое акционерное общество.

Тарифы на универсальные почтовые услуги утверждает Комитет урегулирования 
общественных услуг РА, а тарифы на остальные услуги устанавливает ЗАО «Армпоч-
та». Величину платы за водоснабжение для орошения определяет общее собрание 
компании водопользователей, а величину тарифов за питьевое водоснабжение и во-
доотведение, а также тарифы, применяемые в других водных отношениях, устанав-
ливает Комитет регулирования общественных услуг РА. Этот комитет осуществляет 
также тарифное регулирование и контроль над энергосистемой РА.

В области водоснабжения и водоотведения одной из важнейшей задачей является 
установление эффективной тарифной политики. В водных отношениях, устанавли-
вая тарифную политику, нужно определить, какую задачу мы преследуем:

– перейти на полную самоокупаемость расходов, или же
– уменьшить размеры субсидий, получаемых из бюджета государства.
Первый вариант предполагает осуществление более строгой тарифной политики, 

нежели второй.
Политика, зафиксированная в Водном кодексе РА, предполагает постепенный пе-

реход к тарифам, покрывающим расходы, параллельно с повышением доходов насе-
ления и улучшением результатов деятельности компании водоснабжения и водоотве-
дения. С этой целью за последние 10 лет тарифы постепенно выросли: от прежнего 46 
арм. драмов за 1м3 предоставляемой воды до нынешних – в среднем 182.2 арм. дра-
мов за 1м3 (0,45 центов). Параллельно с повышением тарифов вырос и процентный 
показатель сбора денег от абонентов, а размеры субсидии уменьшились.

В конечном итоге, существующие проблемы в области водоснабжения и водоотве-
дения должны быть целенаправлены на увеличение доходов с минимальными расхо-
дами для компании данной сферы и получение разумной прибыли с учетом, в первую 
очередь, платежеспособности потребителей. 

В связи с этим особенно важно осуществить правильную тарифную политику. 
Процесс разработки тарифов осуществляется следующими этапами:
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– рассчитывается общая стоимость услуг,
– делается анализ расходов,
– делается классификация потребителей, 
– отрабатывается структура и ставка тарифов [5].
Нужно отметить, что принципы определения величины и структуры тарифов для 

разных областей естественной монополии разные. В частности, если в системе водо-
снабжения тарифы отражают расходный вариант образования тарифов (первая или 
“американская” модель, рассмотренная выше), то в области энергетики действующие 
тарифы учитывают также и определенную величину прибыли в зависимости от пере-
оценочной стоимости общего капитала (выше рассмотренная “британская” модель). 
Кроме этого, в области теплоснабжения системы энергетики РА, некоторая часть та-
рифа, установленная Комитетом регулирования общественных услуг РА, компенсиру-
ется государственными льготами (субсидиямии), которые составляют значительную 
часть тарифа.
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ДИНАмИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ КАК ИНДИКАтОР 
СИСтЕмНЫх ИЗмЕНЕНИЙ В цЕНтРАЛИЗОВАННОм 

ВОДОСНАБЖЕНИИ гОРОДОВ
Паболков В.В., Василенко С.Л., Колотило В.Д.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», Харьков, Украина 

Изменение баланса использования воды позволяет судить о системно-структурной 
трансформации в питьевом водоснабжении городов. Потери и неучтённые расходы 
воды становятся лимитирующим фактором тарифно-финансовой политики, 
реконструкции и модернизации систем водоснабжения.

ДИНАмІКА ВИКОРИСтАННЯ ВОДИ ЯК ІНДИКАтОР СИСтЕмНИх 
ЗмІН В цЕНтРАЛІЗОВАНОмУ ВОДОПОСтАчАННІ мІСт

Паболков В.В., Василенко С.Л., Колотило В.Д.
Комунальне підприємство «Харківводоканал», Харків, Україна 

Зміна балансу використання води дозволяє судити про системно-структурну 
трансформацію у питному водопостачанні міст. Втрати і невраховані витрати 
води стають лімітуючим фактором тарифно-фінансової політики, реконструкції та 
модернізації систем водопостачання.

DYnAMiCS OF WATER USAgE AS inDiCATOR OF SYSTEM CHAngES
 in CEnTRAL MUniCiPAL WATER SUPPLY

V.V. Pabolkov, S.L. Vasylenko, V.D. Kolotilo 
Kharkivvodokanal communal enterprise, Kharkiv, Ukraine

Change of water usage balance is the indicator of system and structure transformation in 
municipal potable water supply. Losses and neglected water consumption is the limiting factor 
for rating and financial policy, reconstruction and upgrading of water supply systems.

Общие положения. Коммунальное водное хозяйство является самым крупным сек-
тором экономики по количеству перерабатываемого и перемещаемого продукта [1].

На это дополнительно влияет транспортирование воды от удаленных источников, 
значительные перепады рельефа местности городов, высотная застройка жилых зон 
и др.

Эффективное использование водно-энергетических ресурсов в таких системах долж-
но рассматриваться целевым показателем управления, основополагающим компонен-
том финансового оздоровления. Снижение энергозатрат и уменьшение потерь воды при 
транспортировке потребителям – это стратегическое направление развития городских 
водопроводов.

Большинство комплексов водоснабжения были построены много лет назад, развива-
ясь параллельно с ростом городов. С тех пор, много воды утекло. В прямом и переносном 
смыслах. Системы со временем обветшали. Технически износились.

Обновление основных фондов длительное время явно уступает их амортизации.
В процессе старения водопроводов естественно увеличиваются утечки воды. С мате-

риализованными затратами на её подъём, очистку и подачу в сеть.
Увеличивается вторичное загрязнение воды.
Изменяется структура водопользования и водопотребления. Причём настолько явно, 
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что становится своеобразным пульсом-индикатором системных изменений в централи-
зованном водоснабжении. К сожалению, не в лучшую сторону. Во всяком случае, пока.

Динамика системных изменений. Проведём небольшой анализ вариабельности 
укрупнённых показателей за период 1991–2012 гг. на примере г. Харькова (табл. 1).

Прежде всего, наблюдается снижение расходных характеристик подачи и реализации 
питьевой воды. Некоторые основные причины:

• сокращение численности населения с 1610 до 1470 тыс.чел.;
• снижение промышленного производства, доля которого в структуре водопотребле-

ния города уменьшилась с 13,9 до 2,4 %;
• повышение культуры водопользования населением, в том числе за счёт установки 

экономичного санитарно-технического оборудования и массовой установки квартир-
ных приборов учёта холодной и горячей воды.

За период 2000–2012 гг. суммарное количество квартирных счётчиков холодной и го-
рячей воды  возросло почти в 70 раз: с 5440 до 377180 шт. Соответственно реализация 
воды в среднем снизилась на 3,5 млн м3/год.

Рост количества квартирных приборов учёта воды в основном связан с увеличением 
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, включая водоснабжение.

В свою очередь стоимость последних напрямую зависит от удорожания энергоносите-
лей, реагентов для очистки воды, материалов и др.

Расширение парка приборов учёта частично сдерживается высокой стоимостью их 
установки, составляющей в г. Харькове для двух приборов порядка 700 грн. Кроме того, 
дополнительно приходится раскошеливаться на периодическую их поверку.

Другой момент системных изменений в разрезе макро-характеристик связан с уско-
ренным снижением реализации воды по сравнению с темпами уменьшения её подачи.

Соответственно наблюдается устойчивый рост потерь и неучтённых расходов воды 
qП.

Исходя из литературных источников [2] и опыта эксплуатации системы водоснабже-
ния, г. Харькова можно выделить ряд характерных причин, влияющих на рост qП:

• увеличение протяжённости водопроводных сетей;
• старение и технический износ трубопроводов;

Таблица 1. Изменение макро-характеристик водоснабжения г. Харькова
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• рост количества повреждений в системе подачи и распределения воды (ПРВ);
• наличие излишних напоров в отдельных зонах водоснабжения;
• неконтролируемые потери воды в жилом фонде;
• отсутствие текущих нормативов использования питьевой воды в жилищных орга-

низациях ряда городов и, как следствие, неоплачиваемое использование воды в жилом 
фонде (полив зелёных насаждений и придомовых территорий, технологические расходы 
во внутридомовых системах водоснабжения и др.);

• рост коммерческих потерь (хищений воды), в том числе в связи с несанкциониро-
ванным вмешательством в работу водосчётчиков.

Существуют также региональные особенности. Причём некоторые из них имеют ис-
кусственный генезис. Так, одним из существенных факторов в общей структуре исполь-
зования питьевой воды в г. Харькове стало многолетнее разбалансирование двух объёмов 
питьевой воды: 1) поданного и зафиксированного на входе тепло-распределительных 
пунктов и котельных для нужд горячего водо-, теплоснабжения; 2) определяемого соглас-
но действующему порядку расчётов за услуги горячего водоснабжения.

Разность составляет около 10 % от подачи холодной воды в систему ПРВ.
Аналогии в Украине. В 2010 г. предприятиями централизованного водоснабжения 

Украины [3, с. 34–35]: поднято – 3360,2 млн м3, в том числе реализовано – 2100,1 (62,5 %), 
потери и технологические расходы – 1260,1 (37,5 %).

С похожестью на золотое сечение в математике  = ( 5 – 1)/2  0,618. По всем сла-
гающим меньше, чем в предшествующем году. И эта тенденция повторяется уже многие 
годы.

Расходы электроэнергии тоже немного снизились. Но в основном за счёт уменьшения 
объёмов поднятой воды, а не внедрения мероприятий по энергосбережению.

Требуют замены 35,8 % водопроводных сетей. Из них реконструировано за отчётный 
год всего лишь 0,8 %. 

Наибольшая аварийность сетей в Николаевской, Львовской, Харьковской областях и 
Автономной республике Крым: более 2,8 шт/км – против 0,2 в ряде стран ЕС.

Специалисты называют сложившуюся обстановку «кризисной ситуацией по обе-
спечению населения качественной питьевой водой» (О. Колбасенко), «системной ката-
строфой в централизованном водоснабжении» (Б. Долгоносов), «нарушением природно-
социальных законов развития водоснабжения» [1] и т.п.

Баланс водопотребления. Потери и неучтённые расходы воды в интегрированном 
виде содержат всё то, что подано в сеть, но не реализовано. Здесь можно выделить два 
аспекта.

Первый вытекает из баланса водопотребления и связан с подсчётом, так называемым 
обратным ходом. Подача воды определяется по расходомерам. Реализация образуется 
согласно фактическим начислениям. Есть ещё технологические расходы с их косвенны-
ми методами подсчёта объёмов воды (промывка и дезинфекция фильтров, резервуаров, 
сетей и др.). Всё остальное, как разность, вынуждено относится-сбрасывается в графу 
потерь.

Второй момент обусловлен финансовой стороной. Как бы ни называли данную ста-
тью, де-факто это потерянные для Водоканалов трудозатраты и деньги.

В чём-то вынужденные. Где-то неизбежные, в силу ряда причин.
Но всё-таки деньги, в виде недополученных доходов. Это, пожалуй, наиболее болез-

ненная точка любого предприятия по централизованному водоснабжению.
Существуют косвенные способы оценки потерь.
В основном они включают приближённые расчёты по таким позициям:
– утечки при подъеме (заборе) и очистке, из ёмкостных сооружений и трубопроводов 

при авариях, скрытые утечки;
– потери воды через неплотности арматуры и на водозаборных колонках;
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– неучтённые расходы питьевой воды (организационно-учётные потери): незареги-
стрированные средствами измерения-учёта, вызванные несоответствием норм водопо-
требления с фактическим количеством потреблённой воды, несанкционированным за-
бором из сети, противопожарными целями.

В этой связи представляет интерес проект  методики определения индивидуальных 
нормативов потерь питьевой воды на предприятиях водоснабжения, в редакции Научно-
исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяй-
ства (НИКТИ ГХ, 2013). Она перекликается с апробированной российской методикой [4] 
и позволяет структурировать потери, определять их оценочные характеристики, обра-
зуя базис для определения стратегии снижения потерь воды и планирования необходи-
мых мероприятий. 

Вопрос в целом непростой, долговременный. Требует больших финансовых затрат. 
Но это единственно верная линия-перспектива, позволяющая повысить экологиче-

скую безопасность систем водоснабжения городов, их надёжность и устойчивость.
Управление потерями. Реальные текущие потери воды qП можно разделить на две 

составляющие [5]: неизбежные (технически достижимые) qН и потенциально устрани-
мые qУ.

Соотношение между qТ и qН представляет собой показатель потерь инфраструктуры 
(IlI – Index of Loss Infrastructure). Он означает, «насколько эффективно в рамках суще-
ствующей инфраструктуры при текущем рабочем давлении выполняются ремонты (их 
скорость и качество), активный контроль за утечками, управление инфраструктурой – 
модернизация и реконструкция сети».

Возникновение новых утечек и потерь воды во многом зависит от выверенного управ-
ления: обновлением трубопроводов, давлением в распределительной сети и др.

В частности, снижение избыточных напоров на 10 м позволяет снизить нерациональ-
ное использование воды в зоне водоснабжения до 15 %.

Поэтапное приближение показателя IlI 1 составляет почти совершенное в технико-
экономическом плане управление. В единении его главных функций-проявлений в виде: 
планирования, организации, регулирования, контроля, учёта, анализа и мониторинга.

К общим мероприятиям в стратегии снижения потерь относятся:
– оптимизация режимов работы системы ПРВ;
– водный аудит, техническая диагностика трубопроводов, улучшение учёта воды;
– модернизация и реконструкция водопроводной сети с внедрением электрозащиты;
– автоматизация процессов, инновационные технологии, географо-информационные 

моделирующие (ГИМС) технологии и др.
Осознание необходимости перемен и системно-технических изменений в централи-

зованном водоснабжении неизбежно.
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ФИНАНСОВЫЕ мЕхАНИЗмЫ ОБЕСПЕчЕНИЯ РАЗВИтИЯ  
ПРЕДПРИЯтИЙ ВОДНО-КОммУНАЛЬНОгО хОЗЯЙСтВА

Сироткин А.С. 
Московский  финансово-промышленный университет  «Синергия»,  г. Москва, Россия

В статье на основании  вычленения  рисков  водообеспеченности  из  общей  груп-
пы глобальных  рисков,  описываются  некоторые  пути  реформирования  водно-
коммунального хозяйства  России  при  помощи  разработки  инновационного  меха-
низма  по  привлечению дополнительных финансовых средств в эту отрасль.

ФІНАНСОВІ мЕхАНІЗмИ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ РОЗВИтКУ 
ПІДПРИЄмСтВ ВОДНО-КОмУНАЛЬНОгО гОСПОДАРСтВА

Сироткін А.С. 
Московський фінансово-промисловий університет «Синергія», м. Москва, Росія 

У статті на підставі виокремлення ризиків водозабезпеченості із загальної групи гло-
бальних ризиків, описуються деякі шляхи реформування водно-комунального госпо-
дарства Росії за допомогою розробки інноваційного механізму по залученню додатко-
вих фінансових коштів у цю галузь.

FinAnCiAL MECHAniSMS TO PROviDE DEvELOPMEnT 
WATER UTiLiTiES

Sirotkin A.S. 
Moscow financial-Industrial University «Synergy», Moscow, russia

In the article on the basis of the isolation of the total water supply to the risks of global risks, 
describes some of the ways to reform water utilities Russia through the development of 
innovative mechanisms to raise additional funds in this sector.

Мир стоит на пороге новых глобальных потрясений. Финансовый кризис исчерпал 
возможности мировой экономики для борьбы с потрясениями. Частота возникнове-
ния и серьезность рисков для глобальной стабильности повысились, а возможности 
систем глобального управления, позволяющие бороться с ними, — нет. «Системы xx-
го века не способны управлять рисками xxI-го, нам необходимы новые сетевые си-
стемы для выявления и устранения глобальных рисков до того, как они перерастут 
в глобальные кризисы». Такие выводы содержатся в исследовании «Глобальные ри-
ски-2011», подготовленном экспертами Всемирного экономического форума. Среди 
глобальных рисков выделены три ключевые группы риска, которые и создадут, по-
лагают эксперты, серьезные проблемы в предстоящее десятилетие. Это макроэконо-
мические риски, учитывая, что в основе глобального финансового кризиса лежали 
долгосрочные структурные недостатки мировой экономики, ресурсные ограничения 
роста, касающиеся воды, продовольствия и энергии, и нелегальная экономика. 

Остановимся более подробно на одном из видов глобального риска, риск ресурсно-
го ограничения. В данной группе рисков, риски, связанные с водообеспеченностью 
населения и экономики, особенно велики в силу проблем, сложившихся с водными 
ресурсами в мире и, в частности, в России. В связи с необходимостью безотлагатель-
ного и кардинального решения «водных» проблем, мы представим концепцию опти-
мальных механизмов финансирования инфраструктурных проектов, в частности, 
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развития водной отрасли России, основанную на новой парадигме управления на-
циональным хозяйством. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что вода – это нефть xxI века. Мы уже под-
нимали эту стратегическую парадигму, и сегодня еще раз, пользуясь случаем, хотим 
подчеркнуть, что есть все основания полагать, что к середине xxI века вода станет 
стратегическим ограниченным ресурсом и Россия, благодаря величине своих запа-
сов пресной воды, которые составляют почти четверть мировых (22%), может стать 
одним из главных поставщиков и держателем питьевой воды в мире [2]. 

Тем не менее, имея значительные водные запасы, наша страна не в состоянии се-
годня грамотно распоряжаться ими – по данным Минприроды, в России расход воды 
на единицу ВВП практически в полтора раза выше, чем в Белоруссии, вдвое больше, 
чем в США и в четыре раза больше, чем в Германии. 

Среднестатистический россиянин на коммунально-бытовые и хозяйственно-
питьевые нужды расходует 187 литров воды в сутки. Однако для питья и приготов-
ления пищи требуется порядка 3-4 литров. В России положение в области обеспече-
ния населения чистой водой достигло критического уровня и составляет реальную 
угрозу для развития национальной экономики и общества. В настоящее время все 
сильнее увеличивается степень истощения основных водных резервуаров в местах 
сосредоточения населения и промышленности. Эта ситуация может привести к тому, 
что через 10-20 лет нехватка воды может создать серьезные проблемы для разви-
тия и роста основных промышленных центров Российской Федерации. И тогда уже 
точно идея властей о возможности экспорта в ближайшем будущем российской пре-
сной воды, которая может стать третьей по объему приносимых доходов после нефти 
и газа, останется лишь неосуществимой мечтой. Российские специалисты считают, 
что в сложившейся ситуации у России есть все шансы получить новую сферу влияния 
в мире. «Водоемкие технологии могут стать основой нашей экономики в «постнефтя-
ной» период. Гидроресурсы России превышают 97 тыс. куб. км. Если перевести все это 
в деньги, можно говорить о 800 млрд долл. в год», – говорит директор Института во-
дных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян [3]. Поэтому сегодня необходимо ком-
плексное решение по реформированию водной отрасли России и, в первую очередь, 
водно-коммунального хозяйства (ВКХ), так как именно от его состояния зависит здо-
ровье и продолжительность жизни наших и, возможно в ближайшем будущем, граж-
дан приграничных государств. 

Текущее состояние ВКХ представляет собой огромный комплекс взаимосвязанных 
проблем, которые возникли по причине безответственного государственного управ-
ления, отсутствия эффективных финансовых механизмов инвестирования и адекват-
ного контроля данного сектора экономики. Данные причины нельзя рассматривать 
независимо друг от друга, так как восстановление водно-коммунального хозяйства 
зависит от способов и условий привлечения финансовых ресурсов, которые должны 
обязательно сопровождаться государственной поддержкой и надежной системой рас-
пределения и контроля данных ресурсов. 

Создание условий для устойчивого развития предприятий ВКХ и достижение цели 
долгосрочной безопасности питьевого водоснабжения невозможно без адекватной 
государственной финансово-тарифной политики, в которой присутствует две компо-
ненты. 

Первая компонента – государственная финансовая политика. Для модернизации 
и развития отрасли требуется привлечение весьма значительных финансовых ре-
сурсов. Базовым источником их формирования могут стать, как нам видится, регио-
нальные «Залоговые фонды развития». В свое время мы обосновали новую парадигму 
управления национальным хозяйством и необходимость построения (формирова-
ния) «Национальной резервной системы». Именно Национальная Резервная Система 
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(НРС) с ее фундаментальной, ключевой компонентой, – региональными Залоговыми 
Фондами Развития ЗФР), – может стать мощным источником инвестиционных ресур-
сов для системной модернизации водной отрасли России [4]. Каковы цели и задачи ее 
создания? В контексте поставленной проблемы остановимся только на одной из це-
лей, а именно: формирование механизмов капитализации национального богатства. 
Базисный блок, составляющий материальную основу функционирования НРС, пред-
ставляет собой «Залоговую систему развития». 

Залоговая система формируется на основе интеграции национальных (регио-
нальных, федеральных) активов региональных ЗФР. Региональные «Залоговые фон-
ды развития» формируются на основе той части национального богатства, которое 
имманентно присуще данной территории, являясь, с одной стороны, неотъемлемой 
природной средой обитания населения региона, с другой, плодом рукотворной дея-
тельности человека. Активы (вся совокупность элементов национального богатства) 
региональных залоговых фондов развития, в отличие от активов «традиционных» 
залоговых фондов (они сформированы в ряде регионов), выполняющих, как прави-
ло, роль прямых (или опосредованных через поручительство) залогов, выполняют 
функцию интегрального показателя «инвестиционной емкости» региона. Основные 
функции, которые обеспечивает залоговая система: инвентаризация, консолидация, 
интеграция национальных активов; учет, оценка, хранение как резерва; запуск в эко-
номический оборот как ресурса. 

Нельзя не отметить, что важными компонентами НРС должны стать: «Евразий-
ский финансовый дом», «Национальная проектная система» и «Евразийский откры-
тый университет». Основные функции, которые призван выполнять «Евразийский 
финансовый дом»: секьюритизация активов региональных «Залоговых фондов разви-
тия»; капитализация активов региональных «Залоговых фондов развития»; внедрение 
и реализация безинфляционного финансового механизма функционирования эконо-
мики регионов; реализация механизмов демпфирования (поглощения) финансовых 
рисков; управление рисками ликвидности Системы; реализация механизмов бюд-
жетирования (финансирования) инвестиционных проектов; реализация механиз-
мов финансирования текущей деятельности НРС. «Национальная проектная систе-
ма». Основные функции: экспертиза, оценка, подготовка, реализация, обеспечение 
эффективного функционирования региональных, национальных и международных 
проектов и программ. «Евразийский открытый университет». Основные функции: 
проектная подготовка высококвалифицированных специалистов и управленцев; 
проектная переподготовка высококвалифицированных специалистов и управленцев, 
призванных обеспечить устойчивое функционирование НРС. Мы полагаем, что нача-
лом функционирования НРС может и должна стать реализация пилотного проекта по 
созданию на базе нескольких регионов РФ «Залоговой системы развития». Его цель: 
запуск финансовых механизмов финансирования водной отрасли России. 

Вторая компонента – государственная тарифная политика [5;6;7]. Отдельное место 
среди источников финансирования занимает сам по себе тариф на воду, величина 
которого оказывает существенное влияние на финансовое состояние предприятий 
отрасли. При существующих на сегодняшний день тарифах, а в регионах они суще-
ственно разнятся, большинству предприятий водно-коммунального хозяйства лишь 
удается выходить в «ноль». Тех, кто умудряется работать с прибылью, которая не пре-
вышает 5 процентов, буквально единицы. Эксперты настаивают, что при адекватной 
тарифной политике (а сегодня, например, в некоторых регионах все еще не удается 
уйти от перекрестного субсидирования) доходность таких предприятий может дости-
гать 30 процентов. Какой же должна быть эта тарифная политика? 

Во-первых, тарифная политика должна перестать быть политизированной. Не 
смотря на то, что водоснабжающие организации согласно закона должны публико-
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вать всю информацию о тарифах, все равно его формирование сегодня абсолютно 
непрозрачно, т.к. нет возможности рассчитать полную себестоимость оказываемых 
услуг, выделить размер инвестиционной надбавки и т.д. Поэтому и возникают разноо-
бразные способы необоснованного повышения тарифа. Предприятия ВКХ в разной 
степени пользуются бесконтрольностью процесса установления начальных расценок 
и формирования себестоимости услуг. Начало каждого календарного года характери-
зуется повышением тарифов на услуги ЖКХ (в том числе и на услуги водоснабжения и 
водоотведения), что в итоге и приводит к раскручиванию инфляционных процессов. 
Ускоренный рост тарифов, особенно для промышленных потребителей, угнетающе 
действует на экономику. Власти порой забывают, что тарифы на услуги естественных 
монополий всегда «сидят» в стоимости каждого товара, поэтому от величины тарифов 
будет зависеть, в конечном итоге, насколько в целом вырастут цены на потребитель-
ские товары и услуги для населения, инвестиционные товары и услуги, влияющие на 
стоимость недвижимости, в т.ч. жилой. 

Необходимо отметить, что рост тарифов не решает существующие проблемы фи-
нансирования отрасли. Тариф должен быть экономически обоснованным. Необходи-
мо в целом менять систему и подходы к управлению финансами организации ВКХ. 
Целесообразно обеспечить регулирование и контроль затрат предприятия. Одним из 
методов контроля затрат является организация системы бюджетирования. 

Во-вторых, важной чертой тарифной политики должна стать долгосрочность. Мы 
полагаем, что без долгосрочных тарифов вывести отрасль ВКХ из кризиса не пред-
ставляется возможным. Привлечь достаточный объем финансовых ресурсов в во-
дную отрасль возможно только при условии прогнозирования денежных потоков и, 
соответственно, сроков окупаемости инвестиционных проектов. 

В-третьих, тарифная политика должна сопровождаться жестким государственным 
контролем, с тем, что бы полностью исключить коррупционное воздействие на це-
нообразование в этой отрасли (коррупционная рента). В связи с этим заметим, что 
по оценке transparency International в водном секторе в мире коррупция приводит в 
среднем к 30% удорожанию капитальных затрат. Коррупционные «скандалы», связан-
ные с городскими водоканалами Твери, Нижнего Новгорода и Москвы, обнажили всю 
глубину и «запущенность» этой проблемы. К сожалению, контроль за тарифами се-
годня практически отсутствует. После того, как на уровень субъектов РФ в 2010 году 
было передано право устанавливать верхний предел тарифа, в 1146 муниципалите-
тах рост тарифов превысил 25%, причем, в части этих муниципалитетов тарифы ока-
зались даже выше, чем позволили региональные власти. Только после личного вме-
шательства Председателя Правительства РФ муниципальные власти пересмотрели 
свои необоснованные решения. 

Мы полагаем, что высказанные принципы формирования и реализации государ-
ственной финансово-тарифной политики, предложенные финансовые механизмы 
развития водной отрасли России, значительно снизят глобальные ресурсные риски 
и обеспечат нормальное функционирование не только водной отрасли, но и позво-
лят сформировать оптимальные механизмы финансирования и реализации про-
ектов и программ в широком спектре инфраструктурных отраслей национальной 
экономики.
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ЖИтЛОВО-КОмУНАЛЬНЕ гОСПОДАРСтВО 
ЯК ОБ’ЄКт ДЕРЖАВНОгО РЕгУЛЮВАННЯ

Панасенко  І.О.
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

У статті проаналізовано особливості функціонування ринку житлово-комунальних 
послуг, розглянуто  механізми управління розвитком ринку таких послуг. 

ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСтВО
КАК ОБЪЕКт  гОСУДАРСтВЕННОгО  РЕгУЛИРОВАНИЯ

Панасенко И.А.
КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина 

В статье проанализированы особенности функционирования ринка жилищно-
коммунальных услуг, рассмотрено механизмы управления развитием  рынка таких 
услуг.

HOUSing AnD COMMUnAL ECOnOMY 
AS An OBJECT OF STATE COnTROL

I.O. Panasenko 
Kharkivvodokanal ce, Kharkiv, Ukraine

The article describes peculiarities of market of housing and communal economy services. 
Mechanisms of control of development of such services market are being considered.

На шляху становлення та перебудови незалежної української держави одним 
із найважливіших завдань є конструктивне розв’язання проблем, що існують в 
українському суспільстві. Основною з таких проблем є державне регулювання такої 
важливої сфери, як житлово-комунальне господарство. Проблема забезпечення ефек-
тивного функціонування і визначення перспективних напрямів розвитку житлово-
комунального господарства України (далі – ЖКГ) та підприємств галузі завжди була, 
є і залишатиметься одним з найважливіших та найскладніших питань, що перебуває 
у центрі уваги науковців, владних структур, громадських організацій, засобів масової 
інформації, населення, що обумовлене особливим значенням сфери життєзабезпечення 
для економічного та соціального розвитку країни, її міст і регіонів. Взагалі державне ре-
гулювання є діяльністю держави щодо створення правових, економічних і соціальних 
передумов, необхідних для функціонування економічного механізму відповідно до 
цілей і пріоритетів державної економічної політики. Раціональне державне регулюван-
ня ставить за мету не протистояння механізму ринкового регулювання й не підміну 
його, а свідоме виконання регулюючого потенціалу, надання ринковим регуляторам 
цілеспрямованого характеру, що сприяє досягненню поставлених державою цілей і 
пріоритетів з найменшими економічними та соціальними витратами [14, с.215]. Дер-
жавне регулювання житлово-комунального господарства базується на основних за-
собах впливу на ринок, таких як: законодавчі акти, прогнози розвитку національної 
економіки, цільові комплексні програми, державні замовлення і державні контракти, 
державні інвестиції, державні і місцеві бюджети, бюджетні дотації, субсидії, податки 
й податкові пільги, державні кредити, державні резерви, соціально-економічні нор-
мативи, галузеві загальнодержавні норми і стандарти, норми амортизації, системи 
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фіксованих граничних і вільних цін, індексування цін, встановлення єдиної тарифної 
системи та ін.

Проблемами регулювання житлово-комунального господарства на сучасному етапі 
розвитку займалися такі провідні вчені, як А. Борисенко, Б. Данилишин, О. Вольсь-
ка, С. Денисюк, В. Дорофієнко, Т. Качала, В. Лобас, І. Осипенко, В. Пила, А. Прахов-
ник, О. Рибалко, І. Розпутенко, Д. Стеченко, Ю. Хівріч, Л. Шалабай та ін. Незважаючи 
на ретельні дослідження як окремих науковців, так і наукових колективів зазначеної 
проблеми, житлово-комунальне господарство (ЖКГ) як об'єкт системної, а точніше 
конгломеративної складності і в теоретичному плані, і з погляду вирішення практич-
них задач досліджений вкрай недостатньо. Існуючі результати наукових досліджень, 
незважаючи на їх теоретичну і практичну цінність, не пропонують конкретних шляхів 
підвищення ефективності державного та місцевого управління ЖКХ. За ринкових умов 
концептуальні засади та практичні механізми ефективного державного управління 
процесами стабілізації діяльності житлово-комунальної сфери у системі державно-
го управління та місцевого самоврядування потребують подальшого дослідження, 
оскільки докорінно змінилися внутрішні і зовнішні умови функціонування ЖКХ. 

Метою даного дослідження є аналіз житлово-комунального господарства, як об’єкта 
державного регулювання. Вищезгадане обумовлює постановку завдання цієї статті 
як дослідження основних проблем житлово-комунального господарства, як предмета 
державного регулювання.

Житлово-комунальне господарство – це одна з важливих та пріоритетних галузей 
національного господарського комплексу, яка забезпечує життєдіяльність населе-
них пунктів та суттєво впливає на розвиток різноманітних взаємовідносин у державі. 
Житлова сфера включає управління житловим фондом і об'єктами комунального го-
сподарства, їх утримання, будівництво й ремонт. Головною умовою та сенсом розвитку 
соціально спрямованої економіки є формування гідних умов життя людини. ЖКГ знач-
ною мірою формує середовище життєдіяльності людини – комфортність міста, району, 
мікрорайону, житла; одночасно виступає найважливішим елементом як соціального, 
так і економічного середовища. 

У науковій літературі поняття «житловий фонд» визначають як сукупність жилих 
будинків, а також жилих приміщень незалежно від форм власності. Він складається 
з державного житлового фонду, громадського житлового фонду, фонду житлово-
будівельних кооперативів і приватного житлового фонду [2]. Житлово-комунальне го-
сподарство визначають як комплекс підгалузей, які забезпечують функціонування 
інженерної інфраструктури різних будівель населених пунктів, що створює зручності 
і комфортність проживання та перебування в них громадян шляхом надання їм широ-
кого спектра житлово-комунальних послуг [2].

Сучасні науковці акцентують увагу на тому, що ЖКГ – це самостійна сфера економіки, 
основною метою функціонування якої є задоволення потреб населення і підприємств у 
послугах, що забезпечують нормальні умови життєдіяльності, зокрема, в обслуговуванні 
житлового фонду, до якого належать будинки і помешкання, що використовуються як 
житло [5, С. 35-36].

Інші вітчизняні, розглядають дефініцію житлово-комунального господарства як ба-
гатогалузеву комплексну сферу господарювання, до якої належать підприємства та 
організації, які утримують житловий фонд у належному стані (виробники житлових 
послуг) і підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг тепло-, енерго-, газо-
, водопостачання і водовідведення (виробники комунальних послуг), які діють в умо-
вах різних факторів зовнішнього середовища, що в складному взаємозв'язку формує 
житлово-комунальні структури міста, які необхідно оцінити і забезпечити економічну 
ефективність їх функціонування [15].

На нашу думку, ЖКГ – це об'єкт, з одного боку просторової економіки (регіональна 
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структурованість і масштабність), а з іншого галузевої специфіки (багатофункціо-
нальний комплекс – житло, транспорт, водопостачання, дороги), який забезпечує об-
слуговування населення й територіальних об'єктів. Сучасний вчений Димченко О. В., 
вважає, що одні складові ЖКГ можна віднести до промислових галузей (водопостачан-
ня, енергетика), інші до сфери послуг (озеленення, побутове обслуговування); а треті, 
наприклад, транспорт і газопостачання – важко віднести до якої-небудь категорії од-
нозначно. Частина функцій ЖКГ сильно монополізована, а частина цілком допускає 
перехід на ринкові (конкурентні) відносини. Підгалузі ЖКГ працюють за особливи-
ми технологіями: очищення води – фізико-хімічні процеси; енерго-теплопостачання 
включає технології виробництва тепла, теплообміну, транспортування; житловий 
сектор – ремонтно-будівельні й сантехнічні роботи (технології) і т.ін. Розходження 
технологій породжує об'єктивну відособленість виробничих процесів, формує самостійні 
структури обслуговування, контролю й обліку, зумовлює відмінності в економічних 
механізмах, особливо що стосується впливу на структуру витрат, втрати, запаси, по-
треби у інвестиціях. Більшість підгалузей працює по кредитному механізму оплати 
послуг, тобто отримання коштів за послуги здійснюється через певний проміжок часу 
після їхнього надання [4, С. 256.].

Тобто, ЖКГ являє собою складну ієрархічну систему, яка об'єднує чимало окремих 
підсистем: а) житлового господарства, б) санітарно-технічну (водоводи, каналізація, 
підприємства по очищенню міст), в) енергетичну (електростанції, котельні, теплові, 
електричні й газові мережі), г) транспортну (тролейбуси, трамваї), д) об'єкти 
зовнішнього благоустрою (шляховоди, зелені насадження, мостові, набережні та 
ін.), е) інфраструктуру обслуговування житла, ж) збір і переробка сміття тощо, що 
функціонують як на макрорівні, так і на рівні окремих регіонів.

Виходячи з цього ЖКГ можна представити як наочну модель різноманітних його 
властивостей:

Рис. 1. Складові частини ЖКГ як об’єкта досліджень [4, С. 257.]
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Відповідно до Концепції державної житлової політики, схваленої постановою 
Верховної Ради України від червня 1995 р., спорудження, реконструкція та утриман-
ня житла є одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни, 
важливим фактором зниження соціальної напруженості в суспільстві. Особливістю 
управління житлово-комунальним господарством є те, що значні повноваження по 
управлінню цією галуззю мають місцеві органи виконавчої влади й органи місцевого 
самоврядування, які, в свою чергу, приймають регіональні програми розвитку 
підприємств галузі та організовують їх виконання. Слід відзначити, що поступово, в 
міру продовження економічних реформ, здійснюватиметься перерозподіл функцій між 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами и організаціями в сфері будівництва, реконструкції та утримання житла з 
метою їх децентралізації.

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) має низку специфічних особливостей, що 
характеризують його як складну, багатоелементну, динамічну організаційно-економічну 
систему. Підприємствам та об’єднанням ЖКГ притаманна внутрішня економічна 
й організаційна єдність. За своїм змістом і структурою житлово-комунальне госпо-
дарство – складний та багатогранний об’єкт управління, який обумовлює специфічні 
особливості побудови організаційної системи управління і державного регулюван-
ня для забезпечення надійності функціонування підприємств галузі, підвищення 
ефективності роботи комплексу. Особливістю функціонування ЖКГ є те, що воно 
представлене «чистими» природними монополіями і підгалузями, які розвиваються 
за законами конкурентного господарства. До останніх належить експлуатація жит-
ла, санітарне очищення територій тощо. Ще однією характерною особливістю ЖКГ 
є те, що комплекс переважно надає послуги, а не виробляє товари, а отже належить 
до виробничої і невиробничої інфраструктури. Третя особливість ЖКГ пов’язана із за-
безпеченням життєдіяльності передусім міського населення, однак слід зазначити, що 
визначення ЖКГ як специфічно міського господарства є неточним, у менш розвинутій 
і складній формі воно наявне і в сільських населених пунктах. Незважаючи на те, 
що більшість населених пунктів у сільській місцевості майже не мають спеціального 
технічного обладнання, а підприємства ЖКГ сільських поселень навіть організаційно 
не виділяються з різного роду комбінатів, розвиток ЖКГ на селі вимагає не меншої ува-
ги, ніж у містах. Все це говорить про необхідність інтеграції сільської комунальної служ-
би в єдиний житлово-комунальний комплекс. Інша характеристика ЖКГ пов’язана з 
комплексністю галузі, яка характеризується великою кількістю підгалузей, що вхо-
дять до її складу: житлове господарство, водопостачання та водовідведення, кому-
нальна енергетика, теплопостачання, міський електротранспорт, зовнішній міський 
благоустрій, дорожнє господарство, санітарне очищення міст (вуличне прибирання, 
будинкова очистка з утилізацією твердих побутових і харчових відходів), зелене госпо-
дарство (озеленення міст, квітництво), готельне господарство, ритуальне обслуговуван-
ня, ремонтно-будівельне виробництво, монтаж, капітальний ремонт та експлуатація 
ліфтового господарства, власна промисловість і капітальне будівництво, проектні, 
конструкторсько-технологічні та науково-дослідні роботи, технічна інвентаризація 
основних фондів.

Незважаючи на те, що проблеми функціонування житлово-комунального комплексу, 
постійно перебувають у фокусі пильної уваги органів державного управління України, 
проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося. Це можна пояснити 
тим, що система житлово-комунального господарства є інфраструктурною складовою 
системи державного управління та місцевого самоврядування, проте інвестується за 
остаточним принципом. Це, у першу чергу, склалося внаслідок недолугого розподілу по-
вноважень між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, коли 
на а державному рівні практично не розглядаються, а отже, і не вирішуються питання, 
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пов'язані з діяльністю житлово-комунального господарства, а їх вирішення повністю 
перекладено на плечі та фінансово-економічні бази органів місцевого самоврядуван-
ня – місцеві ради. Основні об'єкти житлово-комунального господарства знаходяться 
у власності територіальних громад та безпосередньо знаходяться у сфері управління 
органів місцевого самоврядування.

За таких умов говорити про повноцінне фінансування потреб житлово-комунального 
господарства навіть не доводиться. Складається порочна практика, коли підприємства 
галузі не мають достатніх обігових коштів для утримання в належному стані кому-
нальних споруд, мереж, устаткування, погіршується технічний стан основних фондів, 
збільшуються питомі втрати та непродуктивні витрати матеріальних та енергетичних 
ресурсів, як наслідок – знижується рівень та якість комунальних послуг, що викликає 
обґрунтоване незадоволення населення і, відповідно, зменшення обсягів платежів [1, 
С. 135]. Монополізм комунальних підприємств, нерозвиненість цивільно-правових 
механізмів відповідальності за кількість і якість послуг, які сьогодні перебувають на без-
прецедентно низькому рівні, не дозволяють ефективно захищати інтереси споживачів. 

Слід констатувати і наявність потужного впливу політичних чинників на ситуацію у 
сфері. Адже рівень тарифів, сплачуваних населенням за комунальні послуги, традиційно 
був одним з вагомих аргументів у передвиборчих змаганнях різних років. Тривале 
штучне стримування перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги для населен-
ня за високих темпів зростання цін на енергоносії в умовах наростання політичного 
популізму керівників держави та політичних партій, яке відбувалося протягом затяж-
ного виборчого циклу 2004-2012 рр., суттєво поглибило проблему та наблизило її до 
критичної межі [13 С. 54].

Згідно зі статтею 140 Конституції України місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою у порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і 
через органи місцевого самоврядування: сільська селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи, тобто через певний структурно-організаційний механізм, який іменується си-
стемою місцевого самоврядування. [8]. Закон «Про місцеве самоврядування на Україні» 
до елементів системи місцевого самоврядування відносить: територіальну громаду; 
сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі орга-
ни сільської, селищною міської ради; районні в місті ради, які створюються в містах з 
районним поділом за рішенням територіальної громади міста або міської ради; районні 
та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 
міст; органи самоорганізації населення, [6].

Житлово-комунальне господарство уявляє собою галузь, яка забезпечує 
функціонування житлового фонду, активів житлово-експлуатаційних підприємств і 
управляючих компаній. Суб'єктом і основним носієм функцій у системі місцевого само-
врядування і повноважень є територіальна громада як спільнота мешканців, жителів 
населених пунктів (сіл, селищ i міст), об'єднана загальними інтересами власного 
життєзабезпечення, самостійного, в межах законів, вирішення питань місцевого зна-
чення як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Територіальна 
громада села, міста є організаційною основою місцевого самоврядування. 

Територіальні громади чинним законодавством наділено функціями і повноважен-
нями в різних сферах місцевого життя. Вони управляють майном, що є в комунальній 
власності, і затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку й 
контролюють їх виконання; затверджують відповідно до закону місцеві податки і збори; 
затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контро-
люють їх виконання, забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію 
їх результатів; утворюють, організують та ліквідують комунальні підприємства, уста-
нови та організації, здійснюють контроль за їх діяльністю та виконують інші функції, 
віднесені законом до їх компетенції.
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Територіальна громада функціонує безпосередньо, через органи і посадових осіб 
місцевого самоврядування. Формами прямої (безпосередньої) місцевої демократії є 
місцеві вибори, місцеві референдуми, консультативні опитування, загальні збори грома-
дян за місцем проживання, місцеві ініціативи і громадські слухання. Представницьки-
ми органами місцевого самоврядування в територіальних громадах є сільські, селищні 
й міські ради, які складаються із депутатів, обраних жителями сіл, селищ, міст. Ради 
наділено функціями і повноваженнями, які є основою для їх практичної діяльності, пра-
цюють за принципом розподілу повноважень, мають визначену виключну компетенцію 
у визначених організаційних, контрольних і нормативних питаннях. Сільські, селищні 
й міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення, які є обов'язковими на 
підвідомчій території [6].

Для реалізації рішень сільських, селищних і міських рад та здійснення інших за-
вдань виконавчо-розпорядчого характеру створюються виконавчі органи рад. Це – 
виконавчі комітети, відділи, управління та інші виконавчі органи. Виконавчі органи 
рад наділено власними та делегованими повноваженнями. Власні (самоврядні) повно-
важення стосуються сфер соціально-економічного і культурного розвитку, планування 
та обліку, фінансів, цін тощо і полягають у встановленні порядку діяльності суб'єктів 
правовідносин, підготовці проектів документів на розгляд відповідної ради і т. ін. Де-
легованими повноваженнями виконавчих органів сільських, селищних і міських рад 
є ті які належать до сфери виконавчої влади і передаються виключно цим органам для 
реалізації її виконавчо-розпорядчих функцій.

Відповідно до діючого законодавства, а саме Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» основна роль щодо організації та контролю за належним обслуговуван-
ням споживачів житлово-комунальним господарством відведена органам місцевого са-
моврядування. У зв'язку з невизначеністю в законодавчому та нормативно-правовому 
порядку єдиного механізму взаємовідносин органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування, споживачів і підприємств, задіяних у процесі виробництва, 
постачання, надання послуг з утримання житлового фонду, виконкоми місцевих рад у 
межах наданих їм повноважень приймають рішення про:

– визначення на конкурсних засадах виконавців послуг з утримання житлового 
фонду;

– режим надання послуг з утримання житлових будинків;
– визначення порядку організації сервісного обслуговування, включаючи повірку 

приладів обліку,
– визначення переліку видів послуг з утримання та ремонту житлового фонду, га-

рантованих у межах встановленого тарифу квартирної плати;
– визначення переліку робіт по утриманню житлового фонду, які виконуються за ра-

хунок коштів власників та мешканців квартир;
– визначення норм втрат води та тепла на внутрішньобудинкових мережах з ураху-

ванням фізичного та морального зносу будинків;
– визначення виконавчого органу місцевого самоврядування, який буде здійснювати 

функції «Замовника» перед підприємствами, задіяними на усіх етапах виробництва, по-
стачання, надання та отримання житлово-комунальних послуг [6].

В умовах ринкової економіки житлово-комунальні послуги є товаром, який 
реалізується на ринкових засадах. До них належать: послуги з холодного водопоста-
чання, водовідведення, гарячого водопостачання, теплопостачання для опалення 
приміщень, вивозу твердих побутових відходів, вивозу та знешкодження рідких побу-
тових відходів, технічного утримання житлових будинків та прибудинкової території, 
технічного обслуговування складного інженерного обладнання будинків: ліфтів, елек-
троплит, системи димовидалення, пожежогасіння. 

Тому для забезпечення необхідного рівня та якості житлово-комунальних послуг на-
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селенню, що проживає в комунальному житловому фонді, органи місцевого самовряду-
вання та райдержадміністрації:

– здійснюють визначення відповідного виконавчого органу місцевої ради, який буде 
здійснювати функції «Замовника» в відносинах зі спеціалізованими підприємствами, 
задіяними в житлово-комунальному обслуговуванні населення затверджується 
відповідним рішенням. Керівник структурного виконавчого органу з питань житлово-
комунального господарства призначається головою органу місцевого самоврядування, 
його призначення погоджується з управлінням житлово-комунального господарства.

– відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [6] 
та постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.98 № 939 «Про вдосконалення си-
стеми державного врегулювання розміру квартирної плати та плати за утримання 
будинків і прибудинковоі території» затверджують (погоджують) тарифи на житлово-
комунальні послуги з урахуванням окремих складових (витрат на обслуговування і ре-
монт зовнішніх та внутрішньобудинкових мереж і обладнання, включення до тарифів 
на відповідні житлово-комунальні послуги, витрат на перевірку та ремонт приладів 
обліку).

Надання послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення регулюються «Прави-
лами надання населенню послуг з водо-, теплопостачання та водовідведення», затвер-
дженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 № 1497. Відповідно до 
цих Правил виконкоми місцевих рад приймають рішення про визначення виконавців 
на кожний вид житлово-комунальних послуг та режим надання комунальних по-
слуг. Місцева влада при наявності більш одного претендента на виконання житлово-
комунальних послуг організовує конкурсний відбір підприємств на право експлуатації 
та обслуговування об'єктів житлово-комунального призначення з додержанням умов, 
викладених у наказі Держкомбуду України 07.09.98 № 194 «Про затвердження Типо-
вого положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житло-
вих будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових 
будинків і прибудинкових територій».

Підприємство, організація, яке виявило бажання отримати право на здійснення 
діяльності або вже здійснює діяльність по виробництву, постачанню та наданню 
житлово-комунальних послуг, повинно мати:

– дозвіл на початок роботи від територіального управління Держнаглядохоронпраці, 
а в області на послуги по централізованому водопостачанню, водовідведенню, крім того, 
згідно з Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 
і ліцензію на ці послуги, яка видається обласною держадміністрацією за поданням 
управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

– офіційне підтвердження освітнього рівня в галузі житлово-комунального госпо-
дарства:

– для керівників – диплом про закінчення навчального освітнім закладу ІІІ-ІV рівня 
акредитації або І-ІІ рівнів акредитації зі стажем роботи за фахом не менш 3 років;

– для працівників, робота яких потребує підвищених знань охорони праці та 
техніки безпеки (газове обладнання та устаткування, контрольно-вимірювальні при-
лади та автоматика, роботи з пристроями, що знаходяться під тиском понад 1 атм. 
тощо) – відповідне посвідчення виробничо-навчального підприємства або іншого 
спеціалізованого навчального закладу.

Специфікою діяльності підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, є те, 
що послуги надаються незалежно від стану платежів за них окремими споживачами.

Нестабільність роботи житлово-комунальних підприємств пояснюється в основному 
неплатежами споживачів за надані послуги, несвоєчасністю та проведенням не в по-
вному обсязі розрахунків бюджетів усіх рівнів. І це при тому, що житлово-комунальне 
господарство потребує вкладення дуже значних коштів, оскільки в цілому по Україні 
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галузь ЖКГ займає трете місце по споживанню енергоносіїв та перше по споживанню 
газу для виробництва теплоенергії.

Рівень тарифів, встановлюваних місцевою владою, суттєво залежить від цін на 
електроенергію, природний газ, обсягів відрахувань до загальнообов'язкових дер-
жавних фондів, ставок податків (які контролюються державою і не залежать від ба-
жань, прагнень та інтересів місцевого самоврядування. Проте енергетична складова 
у вартості житлово-комунальних послуг вже сьогодні зробила їх «непід'ємними» для 
мільйонів наших співвітчизників. Наприклад, у собівартості водопровідної води части-
на електроенергії складає більш 50%, а теплової енергії – 60-70%, що у декілька разів 
більш ніж у світової практиці [11, С. 169]. Але ж ми знаємо, що основні зловживання 
стаються саме у галузі постачання газу та електроенергії. Наслідки корупційних дій та 
тінізації економіки цієї сфери перекладаються тягарем на наших звичайних мешканців 
– споживачів житлово-комунальних послуг.

Отже, на сьогодні, житлово-комунальне господарство залишається однією із самих 
слабких ланок, як в економіці, так і в управлінні України, і є одним з основних середо-
вищ соціальної напруги. Головна причина полягає в тому, що галузь безнадійно відстала 
у впровадженні ринкових відносин та в оновленні основних фондів і технологій. У ній 
дотепер переважають державні і комунальні підприємства, що монополізували надан-
ня послуг.

У цілому ЖКГ, як системний об'єкт управлінського простору працює збитково. Об-
сяги заборгованості роблять фінансовий стан стабільно незадовільним. До цього часу 
укладаються більше мільйона договорів про реструктуризацію боргових зобов'язань. У 
зв'язку з цим, особлива увага повинна приділятися модернізації системи фінансування 
житлово- комунального господарства, яка враховує традиційні джерела фінансування і 
принципово нове джерело – доходи за рахунок створення нового сектора регіонального 
і муніципального бізнесу, залучення вітчизняних і закордонних інвестицій.

Таким чином, одним з визначальних завдань центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування має стати забезпечення ком-
плексного виконання програми реформування ЖКГ. Інструментом рішення нагальних і 
гострих проблем повинні стати: система цільових програм, інвестиційний менеджмент 
та нові механізми управління. На сьогоднішній момент в реальній практиці організації 
підприємств ЖКГ та програмах їх розвитку не враховуються належним чином досяг-
нення вітчизняної і світової економічної, менеджментської, правової, будівельної, 
житлово-комунальної, інформаційної, екологічної, енергетичної та транспортної 
науки. Позитивним кроком в організаційному забезпеченні цього завдання стало 
створення у 2006 р. Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального 
господарства України та реорганізація його у 2010 р. у Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на яке покла-
дено обов'язки координації, науково-методичного супроводу та практичної допомоги 
органам місцевого самоврядування у реформуванні системи житлово-комунального 
господарства.
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Начальник Управления инвестиционной политики и технического развития в сфере

централизованного водоснабжения и водоотведения
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере 

коммунальных услуг

З метою включення до тарифів на послуги водопостачання та водовідведення 
інвестиційної складової постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг від 14 грудня 2012 року № 381 та наказом 
Мінрегіону від 14 грудня 2012 року № 630 затверджено „Порядок розроблення, по-
годження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення“, який зареєстровано у Мін’юсті   
11 січня 2013 року за № 98/22630.

Інвестиційна програма формується із зазначенням обсягів та джерел фінансування 
заходів.

Ліцензіат розробляє інвестиційну програму та забезпечує її затвердження, погод-
ження та схвалення для ліцензіатів Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у сфері комунальних послуг.

Інвестиційна програма на планований – 12 місяців та прогнозний – більше 1 року 
період має містити:

техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження 
заходів; 

визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходів, 
аналіз альтернативних технічних рішень;

обґрунтування вартості запланованих заходів з наданням комерційних пропозицій 
або звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій;

зведені кошториси робіт, затверджені в установленому порядку;
копії звітів щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації 

на планований період відповідно до Закону України „Про регулювання містобудівної 
діяльності“. 

У разі планування отримання позики, кредиту для фінансування заходів, передба-
чених інвестиційною програмою на планований або прогнозний період, надаються:

письмове техніко-економічне обґрунтування взяття позики, кредиту (бізнес-план);
прогнозний графік фінансування;
розрахунок очікуваного результату від реалізації заходів та доцільності їх 

фінансування за рахунок отриманої позики;
графік погашення відсотків та позики, кредиту;
аналіз впливу на складові тарифу.
Інвестиційна програма повинна включати:
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забезпечення технологічного та комерційного обліку ресурсів;
підвищення якості послуг, а саме ліквідація подачі води за графіками, або доведення 

якості води до вимог стандарту;
зниження питомих витрат та втрат ресурсів;
зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби; 
підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища.
Обсяги інвестицій визначаються, виходячи з технічного стану основних фондів, 

принципів економічної ефективності та доцільності впровадження відповідних заходів, 
а також з урахуванням їх впливу на рівень тарифів. 

Кошти, передбачені на реалізацію схваленої (погодженої) інвестиційної програми, 
включаються ліцензіатом до розрахунку тарифу на послугу з централізованого водопо-
стачання та водовідведення.

Джерелами фінансування інвестиційних програм (Схема 1) можуть бути:
власні кошти підприємства – кошти, отримані від провадження ліцензованої 

діяльності, за рахунок яких здійснюється фінансування заходів інвестиційної програ-
ми, зокрема, амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку, інші над-
ходження, отримані від здійснення господарської діяльності, пов’язаної і не пов’язаної 
з ліцензованим видом діяльності, 

позичкові кошти (облігаційні позики, банківські кредити), 
залучені кошти (одержані від продажу акцій, залучені за договорами фінансового 

лізингу, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб, інвесторів, гранти), 
бюджетні кошти.
Перерахування коштів в обсязі, передбаченому в установлених тарифах для виконан-

ня інвестиційних програм, проводиться на поточні рахунки зі спеціальним режимом 
використання для проведення ліцензіатом розрахунків виключно на виконання заходів 
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інвестиційних програм згідно з графіком на планований та прогнозний періоди.
Планування заходів інвестиційної програми, у першу чергу, базується на заходах, 

передбачених схемою оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та 
водовідведення.

Законом України „Про Загальнодержавну цільову програму „Питна вода України“ на 
2006-2020 роки“ передбачено забезпечення розроблення 1230 схем оптимізації систем 
централізованого водопостачання та водовідведення протягом 2011-2012 років. 

До інвестиційної програми першочергово мають бути включені заходи щодо оснащен-
ня технологічним обліком на всіх етапах організації водопостачання та водовідведення, 
зокрема:

забору води з поверхневих або підземних джерел;
очищення води на усіх етапах, включаючи використання води на господарсько-

побутові потреби;
подачі напірними водоводами на усіх водопровідних насосних станціях;
надходження стічних вод до каналізаційних очисних споруд та кількості очищених 

стічних вод.
Облік води повинний розглядатися як найважливіша складова  інвестиційних про-

грам. 
В середньому по Україні підприємства водопровідно-каналізаційного господарства 

забезпечені технологічним обліком на 63%. 
На першому етапі необхідно передбачити заходи з облаштування вузлами 

технологічного обліку, комерційного відпуску оптовим споживачам, споживання води, 
відводу та очищення стічних вод підприємств та бюджетних установ, надалі має бути 
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забезпечено проведення робіт з організації споживання води населенням, у тому числі 
обліку будинковими приладами обліку у багатоквартирному житловому фонді.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення, збудовані десятки 
років тому, характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, 
моральною та фізичною зношеністю (Схеми 2,3). 

Чверть водопровідних очисних споруд і кожна п’ята насосна станція відпрацювали 
нормативний термін амортизації. 

Фактично амортизовано 70% насосних агрегатів. 
Така ситуація призводить до значного росту аварійності, кількість аварій досягла 

300 в рік на 100 км трубопроводів, що у декілька разів перевищує відповідний показник 
у країнах Західної Європи.  

Із загальної кількості абонентів, яким надаються послуги з централізованого во-
допостачання Ліцензіатами Комісії, 8% отримують послуги за графіками та 32% з 
відхиленнями якості питної води від показників ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні ви-
моги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Заходи щодо ліквідації подачі води споживачам за графіками та підвищення якості 
води повинні бути пріоритетними в інвестиційній програмі на прогнозний період. 

Енергетична складова у собівартості питної води та очищення стічних вод в серед-
ньому перевищує 40%.

Через застаріле, зношене обладнання, роботу насосних станцій в неоптимально-
му режимі, втрати питної води під час її транспортування та розподілу, в середньо-
му в країні перевищують 36,9%, непродуктивні витрати електроенергії складають 25 
відсотків.

Основна частина електроенергії витрачається на перекачування питної води і 
стічних вод, а також на їх очищення, яке в переважній більшості здійснюється неефек-
тивно через:

невідповідність характеристик насосів гідравлічним умовам мережі, як правило, 
надмірної потужності насосів;

використання насосів з низьким коефіцієнтом корисної дії – старих зношених або 
конструктивно недосконалих та низькоякісних;

недосконалі гідравлічні характеристики запірної арматури і трубопроводів на насо-
сних станціях і в розподільчій мережі;

невідповідність характеристик повітродувок параметрам аераційної системи;
зношеність мереж та  значні витоки.
Питомі витрати електроенергії в системах водопостачання за 2011 рік склали 0,727 

кВт год./куб. м води, в системах водовідведення – 0,632 кВт год./куб. м стічних вод, а в 
окремих підприємствах ці показники значно вищі.

Шляхами раціонального та економного використання енергоресурсів можуть бути:
впровадження приладів обліку на етапах добування, подачі та реалізації води; 
відновлення, модернізація насосного обладнання,  реконструкція очисних споруд;
зонування водопровідних систем, впровадження регуляторів тиску;
встановлення обґрунтованих нормативів на виробничі потреби;
впровадження регулювання частоти обертання приводів насосних агрегатів;
диспетчеризація та автоматизація технологічних процесів. 
Водопровідні мережі більшості населених пунктів характеризуються:
значною протяжністю амортизованих труб;
великим відсотком сталевих водопроводів без внутрішньої ізоляції та катодного за-

хисту;
великою кількістю сталевих „вставок“ в водопроводах з чавунних труб;
незадовільним станом водопровідної арматури, в першу чергу, запірної;
відсутністю гідравлічно обґрунтованих зон тиску;
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невідповідністю темпів перекладки амортизованих водопроводів та їх реновації;
високою аварійністю та значними втратами води;
значним вторинним забрудненням питної води.
Ситуація з напірними та самопливними каналізаційними мережами подібна в плані 

погіршення їх загального стану та збільшенні питомої ваги амортизованих ділянок та 
мізерними темпами їх перекладки.

Обсяги води, відпущеної споживачам централізованого водопостачання знизи-
лись у порівнянні з 2004 роком на 39%, частка витоків та неврахованих витрат води 
зросла з 32% у 2004 році до 42%, рівень використання установлених потужностей 
централізованого водопостачання знизився з 56% у 2004 році до 45%. 

Однією з основних причин збільшення рівня втрат води та зниження рівня ви-
користання установлених потужностей централізованого водопостачання є 
незадовільний стан мереж. Крім того, зростання рівня ветхих та аварійних мереж при-
зводить до збільшення кількості аварій та значних  витрат на проведення аварійно-
відновлювальних робіт. 

Темпи заміни ветхих та аварійних мереж склали 0,3%, водночас середньорічне зро-
стання рівня ветхих та аварійних мереж складає 1,0%.  

Таким чином, для виходу зі скрутного становища мереж централізованого водопо-
стачання необхідно:

провести інвентаризацію мереж;
здійснити переоцінку вартості з встановленням реальних строків їх подальшого ви-

користання; 
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розробити схеми оптимізації роботи централізованих систем водопостачання та 
водовідведення; 

сформувати довгострокові інвестиційні програми з урахуванням заміни мереж та 
арматури; 

забезпечити щорічні обсяги заміни мереж на рівні не нижчому за амортизацію. 
Амортизаційні відрахування на повне відтворення основних фондів, які в середньому 

складають всього 6 відсотків не дають змоги виконувати реконструкцію, модернізацію 
та капітальний ремонт, які дозволили б значно підвищити якість надання послуг по 
водопостачанню та водовідведенню. 

Головне сьогодні – створити економічний механізм зацікавленості в економії води, 
реагентів, електроенергії та матеріалів в процесі підготовки, подачі та розподілу води.

Перше – необхідно при розрахунках зі споживачами перейти від застосування норм 
водоспоживання до використання даних приладів обліку холодної води.

Друге – у випадках позитивної різниці між плановими витратами та фактични-
ми затратами залишати її в розпорядженні підприємств для цільового впровадження 
ресурсозберігаючих технологій та економічного обладнання.

Третє – в бюджетах міст і областей передбачити кошти на реконструкцію та розвиток 
систем і мереж.

Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок: гостро назріла необхідність 
у модернізації водопровідно-каналізаційного господарства, у здійсненні заходів щодо 
підвищення ефективності та надійності функціонування систем централізованого во-
допостачання та водовідведення,  забезпечення  гарантованих  Конституцією України 
прав громадян на достатній життєвий  рівень та екологічну   безпеку   шляхом  забезпе-
чення  питною  водою в необхідних обсягах у відповідності до встановлених нормативів 
та стандартів, якісними послугами з водовідведення, удосконалення правових відносин 
та створення сприятливих умов для сталого розвитку систем водопостачання та 
водовідведення, збереження природних ресурсів. Вирішення цих питань певною мірою 
залежить від зваженої інвестиційної політики
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НАПРЯмИ тА ЗАхОДИ ЗІ СтАБІЛІЗАцІї ЕКОНОмІчНОгО 
СтАНУ ПІДПРИЄмСтВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАцІЙНОгО  

гОСПОДАРСтВА УКРАїНИ
Дзезик С.С.

Асоціація «Укрводоканалекологія», Київ, Україна

Висвітлені основні економічні проблеми діяльності підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства України. Запропоновані найбільш актуальні напрями 
та заходи з подолання негативних тенденції. Особлива увага приділена державному 
регулюванню.

НАПРАВЛЕНИЯ И мЕРОПРИЯтИЯ ПО СтАБИЛИЗАцИИ 
ЕКОНОмИчЕСКОгО СОСтОЯНИЯ ПРЕДПРИЯтИЙ  

ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАцИОННОгО хОЗЯЙСтВА УКРАИНЫ
Дзезик С.С. 

Ассоциация «Укрводоканалэкология», Киев, Украина

Освещены основные экономические проблемы деятельности предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства. Предложены наиболее актуальные на-
правления и мероприятия по преодолению негативных тенденций. Особое внимание 
уделено вопросам государственного регулирования.

Однією з ключових особливостей роботи підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарства є відношення до систем життєзабезпечення населених пунктів та 
соціально-орієнтований характер виробництва відповідно до встановлених законо-
давством кількісних та якісних показників. Це викликає необхідність дотримання за-
значених параметрів виробництва та не дає можливості пристосувати свою діяльність 
до ринкових умов на основі структурних перетворень чи диверсифікації або повної 
переорієнтації виробництва, як це відбувається на конкурентних ринках.

В узагальненому вигляді діяльність підприємств зазнає впливу двох основних груп 
факторів – внутрішніх (на які господарюючий суб’єкт може впливати) та зовнішніх (на 
які такий вплив відсутній).

Протягом останніх років на підприємствах водопровідно-каналізаційного господар-
ства України можна спостерігати наступну тенденцію: у той час як підприємствами ви-
конуються заходи зі зниження собівартості послуг водопостачання та водовідведення (в 
основному за рахунок впровадження заходів із зменшення споживання електроенергії, 
оптимізації чисельності персоналу тощо), вартість ресурсів зростає більш високими 
темпами, ніж відсоток економії ресурсів. Як наслідок спостерігається тенденція до 
збільшення собівартості.

Особливо актуальним є постійне зростання вартості електроенергії, у той час як 
тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення майже не 
переглядаються, що обумовлює нарощування збитків підприємств галузі. З огляду 
на проведення заходів з економії собівартості зростання збитковості є дещо меншим, 
ніж могло би бути, але дія зовнішніх факторів є набагато сильнішою, які підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства України не мають можливості подолати. 

Крім зазначеної диспропорції фінансове становище підприємств галузі обтяжується 
також внаслідок необхідності виконання вимог державних органів та законодав-
ства, які не забезпечені фінансовими джерелами, але є обов’язковими для виконання 
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підприємствами (наприклад, встановлення технологічного обліку, оформлення прав на 
землю, виконання приписів контролюючих органів тощо). 

Робота підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України в умовах 
збиткових тарифів призводить до нестачі оборотних коштів, зростанню кредиторської 
заборгованості, виконанню планово-попереджувальних та капітальних ремонтів не в 
повному обсязі, штучній економії матеріальних ресурсів та фонду оплати праці (напри-
клад, за рахунок введення скорочених графіків роботи). 

Найбільші загрози створює зростання кредиторської заборгованості, оскільки 
існують ризики блокування рахунків, припинення поставки ресурсів, крім того, вини-
кають штрафи, пені, що також створює додатковий фінансовий дефіцит. У разі ж вико-
ристання овердрафтів та короткострокових кредитів на поповнення оборотних коштів 
з’являються  додаткові витрати на сплату відсотків. 

Внаслідок невиконання підприємствами комплексу робіт в повному обсязі (відносно 
передбачених ліцензійними умовами [1] і технологічними регламентами) та вимушеній 
економії ресурсів, зростає ймовірність погіршення технічного стану основних засобів 
та настання негативних тенденцій в операційній діяльності (підвищення плинності 
кадрів, втрата найбільш кваліфікованих працівників тощо). Крім того, це призводить 
до викривлення статистичної звітності, оскільки відображається рівень собівартості, 
який є заниженим відносно об’єктивно обумовленої в умовах нормальної діяльності.

З вищезазначеного витікає висновок – без прийняття базових економічно-
обґрунтованих тарифів або компенсації витрат підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства за рахунок бюджетних коштів подолати негативні 
фінансові наслідки в галузі неможливо.

Починаючи з 2012 року в Україні знову почали передбачати кошти для надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, 
що постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості 
зазначених послуг затвердженим органами державної влади та місцевого самовряду-
вання тарифам (до цього декілька років такі субвенції не надавалися). Незважаючи на 
це, виявилося, що скористатися зазначеними субвенціями мають можливість тільки 
обмежена кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України. 
Проблема полягає в наступному.

Урядовими постановами [2] передбачається надання субвенції, як правило, на по-
гашення заборгованості за електроенергію та по податках, які вилучаються до дер-
жавного бюджету. У той же час на великій кількості підприємств галузі створилися 
специфічні економічні умови, які не дозволяють провести відповідні заліки. Як прави-
ло, це стосується підприємств, які не створюючи борги за спожиту електроенергію та 
по податках, внаслідок збиткової діяльності сформували кредиторську заборгованість 
перед іншими контрагентами (найбільш поширеними є борги за підкачку холодної води 
ті інші послуги теплопостачальних організацій, за послуги з очищення стічних вод на 
очисних спорудах каналізації інших підприємств, інше). Крім того, навіть за наявної 
кредиторської заборгованості перед постачальниками електроенергії, у разі відсутності 
у останніх заборгованості перед енергоринком, провести відповідні взаєморозрахунки 
неможливо.

 З вищевикладеного витікає, що на даний час найбільш актуальними напрямами 
стабілізації економічного стану підприємств водопровідно-каналізаційного господар-
ства України є наступні рішення центральних органів виконавчої влади.

• Поетапне, протягом року, прийняття Національною комісією, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері комунальних  послуг, економічно обґрунтованих тарифів 
на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

• Введення обмеження на підвищення тарифів на електроенергію до затвердження 
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економічно обґрунтованих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення.

• Аналіз економічних моделей взаємодії підприємств водопровідно-каналізаційного 
господарств з різноманітними контрагентами та розроблення відповідних схем і 
джерел проведення взаємних розрахунків за рахунок субвенції по різниці в тари-
фах. Забезпечення ведення Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства відповідного моніторингу (як це відбувається по 
заборгованості за енергоносії). 

Серед резервів покращення фінансового стану підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства також можна запропонувати наступні.

Розширення обсягів виконання додаткових видів робіт та послуг (підключення 
абонентів, роботи по ремонту водопровідних мереж, прочищенню каналізації на за-
мовлення їхніх власників, будівництво нових мереж для інших суб’єктів господарю-
вання тощо) на основі наявної матеріально-технічній базі та кадрового забезпечен-
ня підприємств за умови прибутковості такої діяльності. З економічної точки зору це 
дозволяє, з одного боку, отримувати додатковий обсяг оборотних коштів, з іншого, - 
знижує рівень собівартості послуг, оскільки такі витрати підлягають сторнуванню.

Стримування тенденції до зниження обсягів реалізації а в разі можливості – їх наро-
щування за рахунок проведення інвентаризації всіх підключень абонентів, виявлення 
самовільних підключень, безоблікового споживання води тощо. Проте для забезпечен-
ня можливості застосування підприємствами водопровідно-каналізаційного господар-
ства більш жорстких методів впливу необхідним є прийняття центральними органами 
виконавчої влади відповідних нормативних актів.

У разі прийняття рішень щодо надання коштів з державного бюджету на вико-
нання робіт капітального характеру, в першу чергу спрямовувати їх на виконання 
заходів з економії матеріальних і енергетичних ресурсів для відповідного скорочення 
собівартості. 

Висновок. Стабілізація економічного стану підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства можлива тільки за умови збалансованого та зваженого 
поєднання інтересів держави, підприємств галузі та громадськості.
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ОБЕСПЕчЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕгО РЕФОРмИРОВАНИЯ СЕКтОРА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООтВЕДЕНИЯ

Маслак В.Н.
Ассоциация «Укрводоканалэкология», Киев, Украина

Предложены новые направления и основные мероприятия для дальнейшего 
реформирования сектора водоснабжения и водоотведения в Украине. Освещен 
опыт Франции по управлению водными ресурсами, опыт Казахской Республики 
относительно обеспечения стопроцентного коммерческого учета и уменьшения 
потерь воды в системах централизованного водоснабжения.

ЗАБЕЗПЕчЕННЯ ПОДАЛЬШОгО РЕФОРмУВАННЯ СЕКтОРУ 
ВОДОПОСтАчАННЯ тА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Маслак В.М.
Асоціація “Укрводоканалекологія”, Київ, Україна 

Запропоновані нові напрямки та основні заходи щодо подальшого реформування 
сектору водопостачання та водовідведення в Україні. Висвітлено досвід Франції 
з управління водними ресурсами, досвід Казахської Республіки щодо забезпечення 
стовідсоткового комерційного обліку та зменшення втрат води в системах 
централізованого водопостачання. 

FURTHER REFORMATiOn OF WATER-SAPPLY AnD SEWAgE SECTOR
Viktor N. Maslak

Association «Ukrvodokanalecology», Kyiv, Ukraine

New directions and basic measures relating to further reformation of water-supply and sewage 
sector in Ukraine have been introduced. France experience in water management and Kazakh 
Republic experience in providing full commercial account and reduction of water losses in the 
centralized water systems have been reflected.

Необхідність реформування сектору водопостачання та водовідведення неодно-
разово декларувалася на найвищому державному рівні. Зокрема, Законом України 
«Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2009 – 2014 роки» визначені основні напрямки та шляхи реформу-
вання житлово-комунального господарства, сформульовані складові інституційного, 
організаційного та фінансового забезпечення виконання завдань тощо. Водночас прак-
тична реалізація зазначених положень відбувається вкрай повільно та фрагментарно, 
а тому серйозних позитивних зрушень досі не відбулося:

– майже не використовуються або не виправдали себе оренда та концесія цілісних 
майнових комплексів; 

– рівень зношеності систем централізованого водопостачання та водовідведення у 
більшості населених пунктів досяг критичної межі, в середньому по країні зношеність 
мереж становить 37%, водозаборів – 40%, резервуарів чистої води – 42%, насосних 
станцій – 47%, очисних споруд – 58%;

– якість послуг централізованого водопостачання та водовідведення є низькою та  
не задовольняє населення;

– у 261-му населеному пункті питна вода, що подається системами централізованого 
водопостачання має відхилення від нормативних вимог;
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– лише 46,5% населення країни користуються послугами централізованого 
водовідведення; 

– тарифи на послуги для населення відшкодовують витрати підприємств в серед-
ньому по країні: у водопостачанні на 73,9%; у водовідведенні – 63,6%; 

– щорічні збитки суб'єктів господарювання становлять від 1,2 до 1,5 млрд. грн.;
– борги за енергоносії перевищили 2,5 млрд. грн.
Тарифи на послуги водопостачання та водовідведення не змінюються рока-

ми. Натомість вартість електроенергії для водопостачальних підприємств постійно 
зростає. Наприклад, у 2011 році тарифи на електричну енергію зросли на 27,7%, у 
2012 році – на 10,8%, у першому кварталі поточного року – на 4,8 %. Навіть досягнута 
підприємствами суттєва економія електроенергії не компенсує витрат на оплату її спо-
живання за підвищеними тарифами. 

Як наслідок, абсолютна більшість водопостачальних підприємств країни три-
валий час працює у складних фінансових умовах за хронічної нестачі коштів, під 
постійним тиском енергетиків щодо загрози відключення об'єктів від електрич-
них мереж за борги. Місцеві енергопостачальні компанії не цураються періодично 
відключати об’єкти водопостачання та водовідведення від мереж електроживлення. 
Такі дії призводять не лише до дестабілізації роботи підприємств та неможливості 
безперебійного постачання питної води споживачам, надання якісних послуг з 
водовідведення, а також несуть у собі загрозу виникнення техногенних екологічних 
катастроф, наслідком яких можуть бути значні витрати з державного та місцевих 
бюджетів на їх ліквідацію.

Основні заходи, що пропонуються для подальшого реформування сектору во-
допостачання та водовідведення: 

– удосконалення відносин власності;
– запровадження нових моделей управління цілісними майновими комплексами; 
– запровадження моделі управління водними ресурсами за басейновим принципом 

аналогічно моделі, що використовується у країнах Євросоюзу;
– удосконалення тарифної політики;
– забезпечення постійної державної фінансової підтримки; 
– удосконалення законодавства;
– удосконалення державної технічної політики, стратегічним напрямком якої має 

стати зменшення втрат питної води в системах централізованого водопостачання.

Нині цілісні майнові комплекси у сфері водопостачання та водовідведення пере-
бувають у комунальній власності навіть ті, за допомогою яких відбувається переки-
дання води у маловодні регіони. Проте органи місцевого самоврядування не мають у 
достатній кількості фінансових ресурсів для забезпечення їх утримання, а тарифи не 
відшкодовують повної собівартості послуг. З огляду на зазначене пропонується:    

– повернути цілісні майнові комплекси, що використовуються для перекидання води 
у маловодні регіони до державної власності;

– дозволити органам місцевого самоврядування, наприклад депресивних регіонів 
приймати рішення про передачу систем централізованого водопостачання та 
водовідведення з комунальної у державну власність.

Для удосконалення системи управління пропонується розглянути можливість: 
– заснування регіональних холдингових компаній на базі майна, що перебуває у 

власності територіальних громад;
– заснування надрегіональних компаній на базі майна, що перебуває у державній 

власності (компанії, що здійснюють управління державним майном та забезпечують 
питною водою населення двох і більше регіонів);

– перетворення комунальних унітарних підприємств на господарські товариства;
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– передачи цілісних майнових комплексів водопостачання та водовідведення в 
управління приватним операторам. 

Переваги створення регіональних (надрегіональних) холдингових компаній: 
– звільнення виконавчих органів місцевого самоврядування від непритаманних їм 

функцій господарської діяльності;
– підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємств галузі та зменшення 

ризиків для стратегічного іноземного інвестора;
– збільшення потоків не бюджетних фінансових ресурсів, у т.ч. за рахунок кредитів, 

як вітчизняного так і іноземного походження (щорічна потреба близько 1 млрд. євро);
– встановлення єдиних на території регіону тарифів на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення;
– зменшення енергоємності виробництва послуг, скорочення нераціонального вико-

ристання ресурсів;
– підвищення якості послуг та відповідальності за їх надання;
– забезпечення прозорості фінансових потоків. 
Пропонуємо використати багаторічний досвід країн Євросоюзу щодо управління во-

дними ресурсами, насамперед тому, що це дозволить накопичувати не бюджетні кош-
ти та спрямовувати їх на вирішення проблемних питань у сфері водопостачання та 
водовідведення 

Для запровадження нової моделі управління водними ресурсами за басейновим 
принципом аналогічно моделі, що використовується у країнах ЄС необхідно:

– внести зміни до Водного кодексу України;
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– розробити та прийняти Закони України:
 про басейнове управління водними ресурсами (в розвиток статей 11 і 13 чинно-

го Водного кодексу )з визначенням повноважень, порядку створення і засад діяльності 
міжвідомчих басейнових органів управління; 

 про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження цільового збору 
за використання водних ресурсів;

– утворити Національну водну комісію, визначити території водних басейнів, ство-
рити басейнові органів управління (Басейнові Комітети, Водні Агенства).

Доцільно було б провести в одному із водних басейнів експеримент (пілотний проект) 
по управлінню водними та фінансовими ресурсами на нових принципах. 

Нижче наведено структуру управління водними ресурсами у Франції. Така струк-
тура дозволяє щорічно спрямовувати декілька млрд. євро у сферу водопостачання та 
водовідведення.

В усьому світі соживачів цікавить співвідношення: якість послуги – ціна (тариф), 
тобто всі хочуть найвищу якість за мінімальною ціною. Проте, виробники послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення не можуть досягти цього, якби 
не хотіли. Адже якість послуги має прямо пропорційну залежність від встановленого 
тарифу. Посудіть самі. Чи можуть водопостачальні підприємства інвестувати кошти, 
у реконструкцію, модернізацію та ремонт обладнання, здійснювати заміну мереж які 
повністю амортизовані, якщо з року в рік їх діяльність є збитковою.

Тобто нагальним є питання удосконалення державної тарифної політики, для 
цього пропонується:
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– упродовж 1–2-х років встановити економічно обґрунтовані тарифи на послуги 
централізованого водопостачання та водовідведення для всіх суб'єктів господарювання;

– обов'язкове передбачати в тарифах інвестиційну складову; 
– запровадити нові методи тарифного регулювання, що стимулюють суб'єктів госпо-

дарювання до ресурсозбереження;
– включити до тарифу басейновий збір.
При регулюванні тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення обов’язковому врахуванню мають підлягати: 
– витрати відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, які визначені 

на підставі нормативів витрат на виробництво одиниці послуги, що затверджені або 
пройшли експертну оцінку у компетентному органі державного управління; 

– податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, 
басейнові збори; 

– амортизаційні відрахування та потреби в інвестиціях (інвестскладова), необхідних 
для модернізації та відтворення основних виробничих фондів, розвитку централі-
зованих мереж; 

– обґрунтований прибуток на рівні, що забезпечує ефективне функціонування та 
розвиток;

– державні дотації, субвенції та інші форми державної підтримки;
– рівень інфляції, показники ефективності діяльності, зовнішні фактори.

Нині, як ніколи сектор потребує постійної державної фінансової підтримки, зо-
крема шляхом:

– продовження практики виділення з державного бюджету коштів на компенсацію 
витрат водопостачальних підприємств за спожиту електроенергію, пов'язаних з пере-
киданням води у маловодні регіони;

– фінансування у повному обсязі Загальнодержавної програми «Питна вода України», 
регіональних програм з поліпшення та забезпечення безпеки питного водопостачання, 
якості питної води та інших.  

Проте вирішити проблеми сектору без удосконалення законодавства просто не-
можливо. Тому необхідно забезпечити:

• Прийняття Законів України :
– Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування прав громадя-

нина на доступ до безпечних та якісних послуг з централізованого водопостачання та 
публічної інформації з питань якості та вартості таких послуг;

– Про комерційний облік теплової енергії, холодної та гарячої води у сфері 
централізованого водо-, теплопостачання; 

– Про особливості перетворення комунальних унітарних підприємств, які прова-
дять діяльність у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, в 
господарські товариства;

– Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення регулювання 
ринку комунальних послуг (стосовно запровадження відшкодування підприємствам 
втрат коштів за час регуляторної затримки);

– Про внесення змін до статті 140 Податкового кодексу України щодо особливостей 
врахування технологічних витрат та неминучих втрат води у процесі виробництва і 
транспортування питної води споживачам послуг з централізованого водопостачання 
при визначенні об’єкта оподаткування;

– Про внесення змін до деяких законів України щодо електрозабезпечення 
суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення населенню за тарифами для населення;
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– Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» 
щодо забезпечення перекидання води у маловодні регіони;

– Про внесення змін до деяких Законів України щодо заборони відключення об’єктів 
водопостачання та водовідведення від енергопостачання;

– Про визначення розміру та порядку стягнення пені за несвоєчасні розрахунки за 
спожиті житлово-комунальні послуги. 

• Прийняття постанов Уряду:
– Про приведення тарифів на послуги централізованого водопостачання та 

водовідведення до економічно обґрунтованого рівня; 
– Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів 

використання питної води, нормативів втрат питної води у сфері централізованого во-
допостачання та водовідведення;

– Про внесення змін у Порядок складання переліку споживачів та їх обладнання, для 
якого має бути встановлена екологічна броня (щодо доповнення об’єктами водопоста-
чання та водовідведення);

– Про внесення змін до Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів 
вимірювальної техніки (стосовно облаштування лічильників води індикаторами фіксації 
впливу магнітних полів та радіо модулями для дистанційного зчитування показів);

– Про внесення змін до Правил надання послуг з централізованого опалення поста-
чання холодної та гарячої води і водовідведення (щодо питань комерційного обліку);

– Про втрату чинності постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 
2001 року №1282 «Про затвердження порядку відрахування до спеціальних фондів 
місцевих бюджетів 10 відсотків вартості питної води , яка подається через системи 
централізованого постачання від вимог стандартів»;

– Про затвердження Положення про встановлення тарифів на комунальні послуги з 
відхиленням від економічно обґрунтованого рівня (для депресивних регіонів);

– Про внесення змін до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державно-
го бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на 
теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водо-
постачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого самоврядування (щодо підприємств, які не ма-
ють заборгованості по податках та за енергоносії). 

Затвердження наказами мінрегіону:
– Правил приєднання та Порядку видачі технічних умов на приєднання інженерних 

мереж, що належать споживачам, до систем централізованого водопостачання та 
водовідведення;

– Правил користування системами централізованого водопостачання та 
водовідведення населених пунктів України (нова редакція);

– Правил приймання стічних вод суб’єктів господарювання у системи 
централізованого водовідведення населених пунктів України (нова редакція);

– Правил технічної експлуатації систем централізованого водопостачання та 
водовідведення населених пунктів України (нова редакція); 

– Порядку визначення та стягнення додаткової плати за скидання стічних вод, по-
над договірні обсяги, та забруднюючих речовин, понад встановлені гранично допустимі 
концентрації, у системи централізованого водовідведення населених пунктів України;

– Методики комерційного обліку питної води спожитої фізичними і юридичними 
особами у багатоквартирному будинку та розрахункового визначення об’ємів спожи-
вання питної води у разі відсутності у споживача комерційного вузла обліку; 

– Методики визначення нормативів додаткового надходження вод до систем 
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централізованого водовідведення населених пунктів України залежно від технічного 
стану таких систем та зовнішніх факторів;

– Методики визначення поточних індивідуальних технологічних нормативів викори-
стання питної води суб’єктами господарювання, які надають послуги з централізованого 
водопостачання та/або водовідведення;

– Методики визначення індивідуальних нормативів втрат питної води суб’єктами 
господарювання, які надають послуги з централізованого водопостачання;

– СОУ ЖКГ «Принципи діяльності суб'єктів господарювання, що надають послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення»;

– Методичних рекомендацій обрахунку вартості робіт з підключення інженерних 
мереж майбутніх споживачів до систем централізованого водопостачання та 
водовідведення населених пунктів України. 

Серйозною проблемою галузі також є низька надійність мереж, побудованих ще у 
середині минулого століття, що обумовлює великі втрати, суттєві економічні збит-
ки внаслідок частих аварій та значних обсягів ремонтних робіт. Наразі втрати питної 
води в системах централізованого водопостачання населених пунктів в середньому по 
Україні становлять 29%. Проте, згідно даних Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері комунальних послуг на початок 2012 р. значна кількість водопо-
стачальних підприємств має втрати води, які значно перевищують середній показник. 
Наприклад, частка втрат води від поданої у мережу на деяких підприємствах станови-
ла: КП «Макіївський міськводоканал» – 65%, КРП «ВПВКГ м. Керчі» – 59,7% тощо.

Для вирішення проблеми втрат води слід забезпечити, насамперед удосконалення 
державної технічної політики, а також вивчати і розповсюджувати кращий досвід 
інших країн.

Зокрема доцільно було б розглянути можливість реалізації експериментального 
проекту щодо забезпечення комерційного обліку питної води на засадах аналогічних 
досвіду міста Шимкента Казахської Республіки, населення якого становить понад 735 
тис. мешканців.

Водопостачальне підприємство цього міста ТОО «Водні ресурси – Маркетинг» упро-
довж 2001 – 2012 років реалізує проект реконструкції мереж водопостачання з вине-
сенням індивідуальних (будинкових чи квартирних) приладів обліку води в загально 
будинкові або загально вуличні розподільчі вузли, за допомогою яких здійснюється 
дистанційне зчитування показів лічильників. Лише у 2012 році було виконано таку 
реконструкцію мереж водопостачання для 5 тисяч абонентів приватного сектору та у 
30-ти багатоквартирних будинках з одночасною заміною понад 5000 м водопроводів 
переважно діаметром 50 мм. 

Результатом такої діяльності стало значне зменшення втрат питної води у мережах 
водопостачання. Загалом від початку реалізації програми втрати води знижено: із 48% 
у 2001 році до 21% у 2012-му. На період до 2014 року ТОО «Водні ресурси – Маркетинг» 
взяло на себе зобов’язання досягти рівня нормативних втрат води – 17,9%. 

Одночасно необхідно:
На державному рівні:
– розроблення та схвалення стратегій:
 експлуатаційної ефективності;
 управління активами на підприємствах;
 управління енергоспоживанням;
 управління водоспоживанням;
 управління якістю питної води;
 зменшення втрат питної води в системах централізованого водопостачання;
– запровадження державного стимулювання реалізації заходів з енергозбереження 

та зменшення втрат води. 
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На рівні суб’єктів господарювання: 
– розроблення та забезпечення реалізації інвестиційних програм щодо заміни вет-

хих мереж водопостачання та водовідведення; 
– використання гео-інформаційних систем (ГІС) у т.ч. для накопичення бази даних, 

насамперед щодо витоків питної води;
– розроблення стратегії пошуку та усунення витікань води з мереж водопостачання, 

щорічний перегляд та коригування її;
– розроблення стратегії енергоефективності та енергоменеджменту. 
– прискорення технічного переоснащення й підвищення ресурсо- і енерго-

ефективності водопостачальних підприємств. 
Для забезпечення реалізації заходів з енергозбереження та зменшення втрат 

води у мережах необхідно створити систему державного стимулювання, яка б 
включала в себе:

– забезпечення довгострокового кредитування заходів через створення Фонду запо-
зичень;

– запровадження механізму співфінансування проектів за рахунок коштів держав-
ного та місцевих бюджетів – погашення визначеної законодавством частини кредиту;

– запровадження механізму багаторазового використання коштів, що заощаджу-
ються за рахунок скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів, зменшен-
ня втрат води через не оподаткування прибутку підприємств, що направляється на 
зазначені заходи та законодавчого визначення напрямів його використання;

– створення місцевої системи економічного стимулювання впровадження заходів, 
зокрема:

 утворення міських фондів енергозбереження;
 забезпечення матеріального стимулювання зацікавленості працівників підпри-

ємств ВКГ.
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ЭНЕРгОЭФФЕКтИВНОСтЬ

ЕНЕРгОЕФЕКтИВНІСтЬ

EnERgY EFFiCiEnCY
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ЭНЕРгОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРгОЭФФЕКтИВНОСтЬ 
 НА ПРЕДПРИЯтИЯх ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАцИОННОгО 

хОЗЯЙСтВА
Коринько И.В., 

КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина
Панасенко Ю.А.,   

КРП «ППВКХ г. Симферополя», Украина

В статье рассмотрены концептуальные вопросы энергоресурсосбережения и повы-
шения энергоэффективности на предприятиях водопроводно-канализационного хо-
зяйства, снижения энергоемкости услуг водоснабжения и водоотведения на примере 
КП «Харьковводоканал».

ЕНЕРгОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ тА ЕНЕРгОЕФЕКтИВНІСтЬ
 НА ПІДПРИЄмСтВАх ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАцІЙНОгО  

гОСПОДАРСтВА
Корінько І.В., 

КП «Харківводоканал», Харків, Україна
Панасенко Ю.О.,   

КРП «ВПВКГ м. Сімферополя», Україна

У статті розглянуто концептуальні питання енергоресурсозбереження та 
підвищення енергоефективності на підприємствах водопровідно-каналізаційного го-
сподарства, зниження енергоємності послуг водопостачання та водовідведення на 
прикладі КП «Харківводоканал» .

EnERgY COnSERvATiOn AnD EnERgY EFFiCiEnCY
 FOR WATER AnD SEWAgE UTiLiTiES 

 I.V. Korinko,  
Kharkivvodocanal ce, Kharkiv, Ukraine

Yu.A. Panasenko,   
KrP «PPVKh of Symferopol city», Ukraine

The article describes conceptual issues of energy conservation and improvement of energy 
efficiency for water and sewage utilities, reduction of energy consumption of water supply and 
water drainage services, based on example of Kharkovvodocanal CE.

Водоснабжение и водоотведение г. Харькова развивается на протяжении более 130 
лет и в настоящее время обеспечивает услугами около 2 млн. жителей города и ряда 
населенных пунктов Харьковской области (г.г. Чугуев, Лозовая, Первомайский и др.). 
Система водоснабжения состоит из комплексов подъема и обработки воды «Донец» и 
«Днепр» (насосные станции I, II, III подъемов, очистные сооружения), артезианских на-
сосных станций, городских РЧВ, 18-ти ВНС подачи и распределения воды (ПРВ) в горо-
де, 81-ой повысительных насосных станций (ПНС), около 2000км распределительных 
сетей [1].

Система водоотведения состоит из канализационных сетей, коллекторов КНС, ком-
плексов биологической очистки «Диканевский» и «Безлюдовский».
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Предприятие является крупным по уровню потребления электроэнергии. Только по 
водоснабжению годовое потребление составляет 250-260 млн. кВт.час., а затраты на 
электроэнергию достигают 130-140 млн. грн. и являются самыми весомыми в себесто-
имости услуг водоснабжения (более 35%).

Так, по данным Альянса [2] за сбережение энергии  от 2-х до 3-х процентов энергии, 
потребляемой во всем мире, используется для подачи и очистки воды с целью обеспече-
ния нужд жителей городов и промышленности. Энергопотребление большинства водо-
хозяйственных систем во всем мире можно сократить, по крайней мере на 25% за счет 
осуществления экономически выгодных мероприятий по повышению эффективности 
таких систем.

Коммунальные системы водоснабжения во всем мире обладают потенциалом эконо-
мии энергии в количестве, превышающем ее годовое потребление в такой стране как 
Таиланд [2].

Затраты на энергоснабжение отвлекают ценные бюджетные средства из других сфер 
муниципальных услуг, таких как здравоохранение, образование, общественный транс-
порт. В развивающихся странах, таких как Украина, затраты на энергию, расходуемую 
в системах водоснабжения, часто могут достигать половины общего муниципально-
го бюджета. Даже в развитых странах затраты на энергоснабжение муниципальных 
водохозяйственных систем являются обычно второй по величине статьей бюджетных 
расходов после расходов на оплату труда.

Процесс сжигания ископаемого топлива для производства энергии, используемого 
в системах водоснабжения, оказывает неблагоприятное влияние на качество воздуха, 
как в отдельных регионах, так и в масштабах всей планеты. Вредные выбросы электро-
станций приводят к повышению кислотности озер и лесов.

Кроме того, ежегодно в атмосферу выбрасываются миллионы тонн углекислого газа, 
что приводит к глобальному изменению климата. Это, в свою очередь, несет потенци-
альную опасность снижения уровня снижения грунтовых вод и нарушения водоснаб-
жения во многих регионах планеты, что в будущем может привести к еще большему 
удорожанию воды и повышению энергоемкости процесса водоснабжения.

Некоторые потенциальные возможности энергосбережения в водохозяйственных 
системах могут быть легко определены, например те, которые связаны с утечками и 
неисправностью оборудования. Другие, как неправильная компоновка системы или 
замена изношенных трубопроводов, выявить более сложно.

К наиболее распространенным проблемам относятся:
• Утечки.
• Повышенное гидравлическое сопротивление внутри трубопроводов.
• Неправильная схема компоновки оборудования системы.
• Сверхнормативное проектирование системы.
• Неправильный выбор оборудования.
• Устаревшее не отвечающее современным требованиям оборудование.
• Низкий уровень технического обслуживания.
• Потери пригодной к использованию воды.
Мероприятия, направленные на устранение вышеперечисленных проблем, могут 

включать:
• Перепроектирование, перекомпоновка системы и модернизация оборудования.
• Изменение формы и обточка рабочих колес насосных агрегатов.
• Снижение утечек и потерь.
• Модернизация оборудования.
• Установка трубопроводов с малой величиной гидравлического сопротивления.
• Установка насосов с высоким КПД.
• Установка электродвигателей с приводами с регулируемой частотой вращения.
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• Установка конденсаторов для компенсации реактивной мощности.
• Установка трансформаторов меньшей мощности и снижение потерь холостого 

хода.
• Усовершенствование методов эксплуатации и технического обслуживания.
• Усовершенствование зонирования водосети, максимальное использование воз-

можностей напорно-гравитационных водоводов для подачи воды.
• Очистка и повторное использование промывных вод на сооружениях водоочист-

ки.
Большинство водопроводно-канализационных хозяйств во всем мире не использу-

ют максимально эффективно энерго- и водные ресурсы и не минимизируют свое не-
гативное воздействие на окружающую среду. Путем создания комплексных структур 
управления процессом энергоэффективного водоснабжения и водоотведения ВС и ВО 
предприятия ВКХ могут обеспечить экономически эффективное водоснабжение, сни-
жение энергопотребления и защиту окружающей среды. Это достигается построением 
соответствующей политики энергоресурсосбережения и повышения энергоэффектив-
ности. Важнейшим элементом такой политики является энергетический менеджмент 
(рис.1).

В КП «Харьковводоканал» за последние 10 лет накоплен определенный положитель-
ный опыт построения и реализации политики энергоресурсосбережения и повышения 
энергоэффективности.

Функционирует группа энергоаудита, в 2011г. создана служба энергоменеджмента, 
которая обеспечивает организацию работы по предприятию в направлении повыше-
ния энергоэффективности.

Направления повышения энергоэффективности сосредотачиваются по всем видам 
используемых в КП «Харьковводоканал» энергоресурсов:

• электроэнергия;
• тепловая энергия;
• природный газ;
• уголь;
• нефтепродукты;
• вода на собственные нужды.
Кроме того, постоянно ежемесячно ведется контроль баланса воды в системе ВС и 

ВО по всем этапам технологических процессов и процесса реализации воды.
Постоянный мониторинг энерго- и водных ресурсов позволяет обеспечивать коррек-

тировку норм удельных затрат энергоресурсов в зависимости от часов, суток, дней не-
дели, месяцев, сезонов.

Безусловно, нормирование удельных затрат невозможно без учета коэффициента 
суточной неравномерности водопотребления Ксут., типовые значения которого варьи-
руются от 1,25 для больших городов (в т.ч. г.Харьков) до 1,8 для небольших населенных 
пунктов [3]. Этот коэффициент учитывается при организации режимов работы насо-
сных станций, но зависимость между Ксут. и нормой удельных затрат энергии не явля-
ется прозрачной.

Можно выделить два способа учета влияния суточного цикла водопотребления на 
норму удельного расхода электроэнергии:

1. Технические и математические расчеты по расходу электроэнергии на основе ис-
пользования паспортных данных насосного и вспомогательного оборудования и по-
строения зависимости потребляемой электроэнергии от подачи Q, хотя это трудоемкая 
задача с нечетко определенной достоверностью полученного результата.

2. Статистический метод определения норм удельных затрат электроэнергии на 
основе корреляционных моделей в совокупности с экспериментальным сбором стати-
стических данных.
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Рис.1. Модель системы энергоменеджмента предприятия ВКХ
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На первом этапе собираются статистические данные почасовой подачи воды и элек-
троэнергии, рассчитываются почасовые удельные расходы электроэнергии (табл.1).

На основе данных таблицы строятся два графика корреляционных полей Еi (qi) и Еуд.i 
(qi) (рис. 2) и найти уравнения линейной регрессии методом наименьших квадратов

Таблица 1. Почасовые подача воды, расход электрической энергии,  
удельные расходы электрической энергии

Рис. 2. Графики корреляционных полей Ei(qi) и Eуд.i (qi)
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На следующем этапе выполняется корреляционный анализ с целью:
• определения линейного коэффициента корреляции r;
• определения статистической значимости полученных результатов;
• определения среднеквадратического отклонения b для b1.
Если коэффициент корреляции r >0,7, то считается, что в исходных данных имеет-

ся сильная статистическая зависимость и полученное значение коэффициента линей-
ной зависимости b1 может считаться статистически значимым. В случае получения 
статистически значимого значения b1 его можно принять для анализа корректировки 
нормы удельного расхода электроэнергии в зависимости от часа суток. Эксперименты, 
проведенные в КП «Харьковводоканал» показали, что если b1> 2 b, то при знаке («+») 
присутствует существенная статистическая положительная зависимость Еуд (q), т.е. 
удельный расход увеличивается с ростом водоподачи. При знаке («-») зависимость от-
рицательная, т.е. удельный расход уменьшается с ростом подачи воды. В обеих случаях 
есть основания для корректировки нормы удельного расхода Еуд от часа суток.

На следующем этапе необходимо на графике суточного водопотребления %Qсут(t) 
определить участок с Еуд max и затем, учитывая величины, выделить участки {ti  tj}, 
для которых можно установить значения норм Еуд i < Еуд max.

Из приведенной схемы анализа величины b1 видно, что предлагаемая корреляцион-
ная модель может дать данные не только для оперативной корректировки норм удель-
ных расходов электроэнергии, но и информацию для утверждения технических и ор-
ганизационных решений по изменению режимов работы и схемы технологического 
оборудования предприятия.

Предложенный подход эффективно может быть внедрен в сфере управления насо-
сными станциями водопровода при современном уровне информации ВКХ.

Важными компонентами энергоресурсосбережения, дающими ежегодно большой 
вклад в экономию затрат на электроэнергию является:

1. Организация работы головных сооружений комплексов «Донец» и «Днепр» по «вол-
новому графику» с учетом зонных тарифов на электроэнергию, что позволяет дополни-
тельно сэкономить 10-11 млн. грн. в год затрат на электроэнергию..

Суть мероприятия заключается в максимальном нагружении сооружений в часы 
ночного минимума и максимальном заполнении городских резервуаров чистой воды 
(РЧВ). При этом максимум суточного расхода электроэнергии приходится на ночные 
часы, когда электроэнергия дешевле (коэффициент к тарифу к = 0,35). Недостатком при 
этом является то, что в ночные часы качество электроэнергии не соответствует ГОСТ 
13109-97, что влечет за собой некоторые негативные последствия (износ электрообо-
рудования, увеличение удельных расходов и пр.). В то же время большой выигрыш зна-
чительно перекрывает негативные факторы.

2. Управление режимами работы ВНС по контрольным диктующим точкам водопро-
водной сети.

Суть данного организационно-технического мероприятия заключается в контроле 
напоров в водосети и оперативном управлении ВНС города посредством действующей 
АСУТП водоснабжения с целью снижения избыточных напоров в режиме «on-line». Так 
внедрение одной контрольной точки измерения давления с передачей данных на ЦДП 
и ВНС обходится примерно в 50 т. грн. (с учетом установки компьютера на зонной ВНС). 
Утечки из сети в следствие сверхнормативных избыточных напоров составляют около 
3% от подачи ВНС; благодаря управлению подачей и напорами по контрольной точке 
позволяет снизить утечки на 20 %, т.е. 0,6% от подачи воды ВНС. В настоящее время на 
водосети функционирует 25 контрольных точек, что позволяет экономить 1350 т.м3/
год воды и соответственно электроэнергии 1500 т.кВт.ч.

Реализация политики энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективно-
сти и внедрения системы энергоменеджмента в КП «Харьковводоканал» позволило до-
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биться сокращения суточного потребления электроэнергии только за последние 15 лет 
на 30%.

Так например, по итогам 12 месяцев 2012 года на реализацию мероприятий про-
граммы энергоресурсосбережения затраты составили 3610,56 тыс. грн. (с учетом ин-
вестиционного проекта – 33640,46 тыс. грн.) Недофинансирование программы по от-
дельным пунктам объясняется сложным финансовым положением предприятия.

За 12 месяцев 2012 г. от реализации мероприятий программы энергоресурсосбере-
жения в КП «Харьковводоканал» получена общая экономия в размере – 25402,42 тыс. 
грн.

Программы энергоэффективности предприятия принимаются ежегодно, такой пе-
риод их принятия и реализации позволяют по итогам каждого года применять коррек-
тирующие действия в динамике за счет эффективного энергоменеджмента и добивать-
ся нужных результатов.
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«ДОРОЖНАЯ КАРтА» ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРгОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 
И ЭНЕРгОЭФФЕКтИВНОСтИ 

Коринько И.В.,  
КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

Панасенко Ю.А., 
КРП «ПП ВКХ г. Симферополя», Украина

Реализация политики энергоресурсосбережения и энергоэффективности на предпри-
ятиях водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) предполагает использование 
«дорожной карты» как путеводителя или совокупности объективно необходимых дей-
ствий и шагов, последовательности преодоления препятствий и рубежей, ведущих к 
достижению поставленной цели.

«ДОРОЖНЯ КАРтА» ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРгОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 
тА ЕНЕРгОЕФЕКтИВНОСтІ 

Корінько І.В., 
КП «Харківводоканал», Харків, Україна

Панасенко Ю.О., 
КРП «ВП ВКГ м. Сімферополя», Україна

Реалізація політики енергоресурсозбереження та енергоефективності на підприєм-
ствах водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) припускає використання 
«дорожньої карти” як дороговказу або сукупності об’єктивно необхідних дій та кроків, 
послідовності подолання перешкод та рубежів, що ведуть до досягнення поставленої 
мети. 

«ROADMAP» FOR iMPROvEMEnT OF EnERgY COnSERvATiOn  
AnD EnERgY EFFiCiEnCY

I.V. Korinko, 
Kharkivvodocanal ce, Kharkiv, Ukraine

Yu.A. Panasenko,  
KrP «PPVKh of Simferopol city», Ukraine

Implementation of energyconservation and energyefficiency policy of water and sewage 
utilities considers application of “roadmap” as a guide or a complex of objectively required 
actions and steps leading to fulfillment of the stated objective.

Системы централизованного водоснабжения и водоотведения (ВВ) являются зна-
чительно энергоемкими комплексами и без их модернизации на основе политики 
энергоресурсосбережения (ЭРС) энергоэффективности (ЭЭ) на сегодня нет альтерна-
тивы.

Энергетическая стратегия Украины [1] на современном этапе предполагает всемер-
ное и всестороннее снижение энергоемкости в общественном производстве и инфра-
структуре. При этом ставится задача к 2030г. достичь энергоемкости ВВП 0,4 кг.у.т./ 
$ США при теперешних 0,89, что в 2,6 раза хуже общемирового показателя.

В отношении систем жизнеобеспечения, таких как водопроводно-канализационного 
хозяйства (ВКХ), энергоемкость также предполагается снизить как минимум в 2 
раза.
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Для реализации политики ЭРС и повышения ЭЭ на предприятии ВКХ необходимо 
выстроить так называемую «дорожную карту».

«Дорожная карта» – это четкая последовательность целенаправленных дей-
ствий в организационно-правовой, производственно-технической, финансово-
экономической, научной и гуманитарной сферах, обеспечивающих снижение 
потребления энергетических ресурсов, замену дорогих и дефицитных топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) на более доступные и повышение эффективности их 
использования [2].

К факторам, которые обуславливают высокую энергоемкость украинских систем 
ВКХ относятся:

• высокая протяженность магистральных водоводов и распределительных водосе-
тей, удельные расходы только электроэнергии на подъем, транспортировку, подачу и 
распределение воды достигают 1 1,6 кВт-час/м3 или 325 585 кг.у.т./ м3;

• крайне высокая изношенность водопроводных (и канализационных) сетей, что 
вызывает увеличение утечек и непроизводительных расходов воды – до 50% от объ-
ема поднятой воды [3] и, как следствие, потери электроэнергии и других ресурсов;

• недостаточность нормативной базы ЭРС и повышения ЭЭ, регламентирующей и 
обязывающей к активной позиции руководителей и специалистов предприятий ВКХ 
в этой сфере;

• исторически сложившийся менталитет работников ВКХ и граждан-потребителей 
услуг, а также нравственный ориентир пренебрежительного отношения к экономии и 
бережливости;

• низкая профессиональная подготовка и недостаточная информированность спе-
циалистов и рабочих предприятий ВКХ в области энергоэффективности и энергоре-
сурсосбережения и т.п.

Перечисленные выше факторы являются чисто субъективными и их отрицатель-
ное влияние может быть существенно снижено благодаря планомерной целенаправ-
ленной деятельности и движением по «вехам» путеводителя «дорожной карты».

Основные принципы «дорожной карты» в рассматриваемом процессе ЭЭ и ЭРС 
должны быть направлены на преодоление перечисленных факторов высокой энерго-
емкости ВКХ.

Эти принципы «дорожной карты» для конкретного предприятия ВКХ формулиру-
ются в рамках 7 следующих принципов:

1. Анализ топливно-энергетического баланса предприятия, который формирует-
ся на базе материалов статистической отчетности (форма №11-МТП) и углубленного 
энерготехнологического обследования (энергоаудита) [4,5].

2. Объективный и достоверный анализ состояния энергоемкости предприятия в 
разрезах ТЭР и отраслевых комплексов (водопровод, канализация. вспомогательное 
производство, транспортное обеспечение и т.п.).

3. Создание условий для организации полного учета всех энергоресурсов и воды.
4. Формирование стандарта требований к потребителям каждого вида ТЭР и 

нормативно-правовой базы энергосбережения и энергоэффективности для подразде-
лений предприятия и менеджеров всех уровней управления.

5. Подготовка общественного мнения работников водоканала и потребителей услуг 
об энергоэффективном образе работы и жизни.

6. Определение потенциала ЭРС по временным интервалам, видам ТЭР и отраслям 
внутри предприятия ВКХ.

7. Разработка комплексной научно-обоснованной Программы повышения ЭЭ и 
ЭРС предприятия на первоочередной, краткосрочный, долгосрочный периоды и на 
перспективу [9].

Предлагаемый подход «дорожной карты» практически совпадает с алгоритмом про-
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ведения энергетического аудита («семь шагов энергоаудита») [4,5].
Примером визуализации «дорожной карты» может служить рисунок, приведенный 

ниже (Рис.1).
Приведение энергоресурсов разных видов для их суммирования осуществляется с 

Рис. 1. «Дорожная карта» повышения энергоэффективности и энергоресурсосбережения
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помощью переводных калорийных коэффициентов в условное топливо (т.у.т.) или не-
фтяной эквивалент (ТНЭ) [6].

Определение энергоемкости и энергоэффективности необходимо выполнять для 
предприятия в целом, а также по направлениям деятельности; по подразделениям и 
т.п.

Рассматривая этапы «дорожной карты», энергетические эффекты на разных эта-
пах могут значительно различаться.

Кроме того, эффективность в т.у.т или кВт-час слабо иллюстрирует результаты 
ЭРС. Желательно привести их к денежному значению или ввести относительные по-
казатели с учетом капитальных и эксплуатационных затрат. Экономический эффект 
от внедрения энергоресурсосберегающих программ и отдельных мероприятий удоб-
нее рассчитывать по методу расчета коэффициента эффективности инвестиций [7], а 
также расчета простого срока окупаемости.

Для предприятий различных отраслей экономики оценка энергоэффективности 
выглядит как оценка выпуска товарной продукции на 1 грн. затрат на энергоресурсы, 
или, иначе – это стоимость энергоресурсов на 1 грн. валового дохода от реализации 
товарной продукции.

Этот подход, с одной стороны, стимулирует энергоресурсосбережение, с другой – 
направлен на увеличение объемов производства.

В условиях предприятия ВКХ энергоэффективность может определяться как доход 
от реализации услуг водоснабжения и водоотведения и др. доходов на 1 грн. затрат на 
энергоресурсы:

      

 (1)

где: Кээ – коэффициент энергоэффективности предприятия ВКХ;
Дi – доход по каждому виду деятельности i, грн.;
Зэp.j – затраты на энергоресурс j-го вида;
n – количество видов деятельности предприятия ВКХ, приносящих доход;
m – количество видов энергоресурсов (вода в т.ч.)
Вводимый показатель энергоэффективности очень близок по сути показателю энер-

гоемкости, который измеряется в т.у.т. на 1$ США дохода предприятия. Но энергоем-
кость используется больше на макро-уровне (страна, регион), к тому же, как упомина-
лось выше единица измерения «т.у.т.» не совсем понятное и «прозрачное» определение 
поскольку ежегодно колеблется из-за колебаний нефтяного эквивалента, зависящего 
от колебаний мировых и региональных цен на нефть.

Доля затрат Дз.эр энергоресурсов на 1 грн. полученного предприятием дохода явля-
ется величиной обратной коэффициента ЭЭ.

Величины Кээ и Дз.эр для различных предприятий ВКХ колеблется в пределах 0,5
3,5 и соответственно 2 0,3.

Предлагаемые показатели могут применяться в динамике по годам (месяцам) вну-
три одного предприятия или для сравнения энергоэффективности предприятий ВКХ 
между собой.

Вполне естественно, любое предприятие ВКХ заинтересовано в снижении затрат 
за использованные энергоресурсы на 1 грн. полученного дохода и, соответственно, 
повышении энергоэффективности.

Метод «дорожной карты» математически может быть приведен к задаче оптими-
зации функции цели с ограничениями [8]. В нашем случае, целевая функция пред-
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ставляет собой максимальный энергетический эффект, т.е. максимальную экономию 
энергоресурсов:

Еi  max. где i – энергоресурс (газ, уголь, нефтепродукты, тепловая энергия, элек-
троэнергия, кокс, а также вода).

Учитывая все вышеизложенное, целевая функция приобретает вид:
 

(2),

где: Еijk – объем сэкономленных энергоресурсов в натуральных единицах (т.у.т. или 
ТНЭ);

Сi – стоимость единицы (т.у.т или ТНЭ) i-того энергоресурса;
 j – вид (направление) производственно-хозяйственной деятельности предприятия 

ВКХ (водопровод, канализация, вспомогательное производство и т.д.);
Сijk – экономия от реализации k-того мероприятия (или этапа) программы ЭЭ и ЭРС 

по i-тому энергоресурсу и по j-тому виду деятельности.        
Ограничениями при решении задачи могут служить балансы энергоресурсов (энер-

гобалансы) и балансы денежных потоков (cash flow):

    (3),
 

(4),

где: Еплан – планируемый объем энергоресурсов без учета ЭЭ и ЭРС;
Епотр – объем фактически использованных ТЭР;
Е – объем ТЭР, которые планируется сэкономить при реализации мероприятий ЭЭ 

и ЭРС;
Сплан – планируемые капитальные затраты по этапам программы ЭЭ и ЭРС;
Сijk – планируемые капитальные затраты на осуществление каждого отдельного 

мероприятия.
«Дорожная карта» на каждом этапе определяет результат предыдущих шагов и на-

мечает детали последующих шагов, таким образом корректируя тактику работы по 
ЭЭ и ЭРС в рамках генеральной стратегической программы и политики.

Предложенный подход обеспечивает выполнение наиактуальнейших проблем в 
любой момент времени. При этом увязывается в маршруте «дорожной карты»:

• направление;
• финансовая модель реализации;
• поставка оборудования и материалов;
• НИОКР и проектные работы;
• привлечение и подготовка (переподготовка) персонала.
В этом случае решение задачи оптимизации сводится к поиску максимума функ-

ции Ф (2). Таким образом «дорожная карта» дает возможность осуществлять непре-
рывный контроль всего бизнес-процесса ЭЭ и ЭРС.

Иногда возникает на каком-то шаге ситуация, когда ожидаемый эффект не пере-
крывает понесенные затраты, но и в этом случае получаемые итоги будут осознанны-
ми, осмысленными и, в результате, эффективными.

Предлагаемый в настоящей статье подход с использованием метода «дорожной 
карты» апробирован и с успехом применяется в КП «Харьковводоканал» при реали-
зации стратегии и тактики политики, формировании и выполнении ежегодных про-
грамм ЭРС и ЭЭ.
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ИННОВАцИОННАЯ И ИНВЕСтИцИОННАЯ ДЕЯтЕЛЬНОСтЬ  
В СФЕРЕ ЭНЕРгО-, РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ

Коринько И.В., Хайло Я.Н.
КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы инновационной и инвестиционной деятельности предпри-
ятий водопроводно-канализационного хозяйства, выступающие главным источником 
обновления основных фондов, повышения надежности инженерных систем и экономии 
ресурсов предприятия.

ІННОВАцІЙНА тА ІНВЕСтИцІЙНА ДІЯЛЬНІСтЬ  
У СФЕРІ ЕНЕРгО-, РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Корінько І.В., Хайло Я.М.
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються питання інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства, що виступають головним джерелом онов-
лення основних фондів, підвищення надійності інженерних систем і економії ресурсів 
підприємства.

innOvATiOn AnD invESTMEnT ACTiviTY in EnERgY  
AnD RESOURCE SAving

I.V. Korinko, Ya.N. Khailo 
Kharkivvodokanal ce, Kharkiv city, Ukraine

Innovation and investment activity of water and sewage companies have been considered. 
These issues are the main source of capital renewals, increase of reliability of engineering 
systems and saving of enterprise’s resources.

На сегодняшний день действующие тарифы на услуги централизованного водоснабже-
ния и водоотведения не отвечают затратам коммунальных предприятий на их производ-
ство и не учитывают инвестиционной составляющей. Из-за нехватки собственных средств 
для обновления основных фондов, проведения работ по их реконструкции и техническому 
перевооружению, КП «Харьковводоканал» продолжает эксплуатацию инженерных сетей и 
оборудования с 70% степенью износа.

При отсутствии фактического финансирования государственных программ, иннова-
ционная и инвестиционная деятельность предприятия выступает главным источником 
обновления основных фондов, повышения надежности инженерных систем и экономии 
ресурсов предприятия.

В условиях резкого падения научного потенциала профильных научно-исследовательских 
и проектных институтов, предприятие самостоятельно ведет поиск и финансирование ис-
следовательских работ.

Деятельность предприятия в направлении разработки и реализации инвестиционных 
проектов осуществляется согласно Закона Украины «Про внесение изменений в Закон 
Украины «Про общегосударственную программу «Питьевая вода Украины» на 2006–2020 
гг.» от 20.10.2012г.

С целью единого систематического подхода к разработке и реализации инвестицион-
ных проектов и внедрению инноваций на предприятии привлекаются следующие струк-
турные подразделения: отдел науки и инноваций, Финансово-экономический Департа-
мент, Производственный и Технический Департаменты.
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В процессе подготовки инвестиционных проектов используются инновационные раз-
работки, которые повышают экономическую эффективность за счет снижения потре-
бления энергоресурсов, сокращения эксплуатационных расходов, сроков окупаемости и 
уменьшения стоимости.

Таким образом, на предприятии была разработана «Инвестиционная программа КП 
“Харьковводоканал” до 2020 р.», которая включает 5 проектов по водоснабжению и 6 
проектов по водоотведению. Данная Программа была включена в кластер “Жилищно-
коммунальное хозяйство” Стратегии стабильного развития Харьковской области до 
2020 года. Ориентировочная стоимость реализации Инвестиционной программы 
предприятия – 406,106 млн.дол. США.

Основные направления реализации Инвестиционной программы:
– энергосбережение за счет создания альтернативных источников тепловой и электри-

ческой энергии и использования менее энергоемкого оборудования;
– улучшение экологического состояния окружающей природной среды за счет повы-

шения качества биологической очистки сточных вод;
– повышение надежности работы систем централизованного водоснабжения и водоот-

ведения;
– повышение качества питьевой воды.

За период с 2002 по 2011 год были реализованы такие инвестиционные проекты:
1. «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных соору-

жений г.Харькова, 1-а очередь – внедрение экологических технологий», стоимостью – 2,97 
млн.дол. США.

Введенный в 2004 г. на КБО «Безлюдовский» цех механического обезвоживания 
осадка мощностью 3,0 тыс.м3 осадка в сутки, дал существенный экологический эф-
фект, позволив сократить площади земли для складирования осадка порядка 100 га. 
В цехе установлена технологическая линия фирмы «Вестфалия Сепаратор» (Герма-
ния).

2. «Техническое переоснащение канализационной насосной станции (КНС) №2а 
«Краснобаварская» с установкой энергосберегающего насосного оборудования», стои-
мостью – 1,2 млн.грн.

Инвестиционный проект осуществлен в 2004 г. Благодаря гранту правительства 
Швеции было установлено современное насосное оборудование фирмы «Іtt flYgt». Го-
довой экономический эффект – 886,8 тыс.грн., экономия электроэнергии – 2 112 тыс.
кВт/час. в год.

3. «Модернизация четырёх малых КНС города с установкой энергосберегающего на-
сосного оборудования», стоимостью – 0,6 млн.грн.

Проведена модернизация канализационных насосных станций г. Харькова №№ 25, 
31, 37, 39. Установлено современное насосное оборудование фирмы «Іtt flYgt» (Шве-
ция). Годовой экономический эффект – 221,1 тыс.грн., экономия электроэнергии – 529 
тыс.кВт/час. в год.

4. «Реконструкция системы отопления на КНС №2а «Краснобаварская», стоимостью 
– 48 тыс.грн. В рамках реализации проекта в 2000 г. для отопления бытовых и произ-
водственных помещений на канализационной насосной станции был установлен те-
пловой насос производства Франции. Срок окупаемости затрат, связанных с его приоб-
ретением и установкой, составил 4,6 года. Длительная работа теплонасосной установки 
показала ее высокую надежность и экономичность.

5. «Модернизация иловой насосной станции КБО «Диканевский» с целью снижения 
энергопотребления за счет замены насосного оборудования», стоимостью – 0,7 млн.дол. 
США. Финансирование осуществлялось за счет средств городского бюджета и собствен-
ных средств предприятия. В 2010 г. на станции было установлено современное энергосбе-
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регающее насосное оборудование производства фирмы «Іtt flYgt» (Швеция). Достигнуто 
снижение потребления электроэнергии – 920 тыс.кВт/год. в год.

В настоящее время на стадии активной реализации находятся такие инвестици-
онные проекты:

1. За счет средств Международного банка реконструкции и развития реализуется про-
ект «Модернизация КНС г. Харькова и Главной канализационной насосной станции (ГКНС) 
с внедрением энергосберегающего насосного оборудования», общей стоимостью – 5,5 млн.
дол. США. Проект предусматривает замену насосных агрегатов на 24 КНС города и замену 
пяти агрегатов из девяти существующих на ГКНС на менее энергоёмкие, способное рабо-
тать в затопленном состоянии.

В результате его реализации на КНС г. Харькова будет установлено современное энер-
госберегающее насосное оборудование фирмы «Itt flYgt» (Швеция). Экономия электро-
энергии в результате реализации проекта составит 7,2 млн.кВт/час. в год, экономия экс-
плуатационных затрат – 788,4 тыс.грн. в год. Срок окупаемости – 4,9 года. Ожидаемый 
срок завершения реализации проекта – май 2013 года.

2. «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных соо-
ружений г. Харькова. Этап 2. Создание комплекса термической утилизации осадка». Про-
ектом предусматривается на базе КБО «Безлюдовский» создать Комплекс термической 
утилизации осадка сточных вод, который образуется в процессе биологической очистки 
сточных вод. Основой проекта являются технология и оборудование фирм VOMM и geo 
teck (Италия), которые позволят обеспечить: сушку обезвоженного осадка, его сжигание, 
получение тепловой и электрической энергии, доведение остатка осадка до минимального 
количества. Стоимость проекта 51,8 млн.долл. США. Реализация данного проекта позво-
лит: получить альтернативные источники тепловой и электрической энергии (электроэ-
нергия 1,9 МВт/год, тепловая энергия – 4,5 Гкал/год); самообеспечить созданное произ-
водство по термоутилизации электро- тепловой энергией; получить до 30 т/сут. золы для 
нужд дорожного строительства; освободить 106 га земли для нужд города; уменьшить не-
гативное влияние на окружающую среду и создать дополнительные рабочие места.

3. Проект «Повышение надежности и долговечности работы сетей водоотведения г. 
Харькова за счет санации с использованием современных материалов и технологий» пред-
усматривает проведение работ по санации и ремонту сетей водоотведения г. Харькова с 
применением современных материалов и технологий с целью исключения рисков аварий 
на коллекторах и улучшения их физического состояния для повышения экологической 
безопасности окружающей среды, снижения инфильтрации и эксфильтрации коллекто-
ров. Реализация проекта позволит значительно снизить расходы на их ремонт и сроки вы-
полнения ремонтных работ.

За счет местного бюджета и собственных средств в данный проект вложено более 80 
млн.грн. Для завершения проекта необходимы дополнительные инвестиции в размере 13 
957,0 тыс.долл. США.

Трудности с привлечением инвестиций для реализации проектов состоят в том, что они 
не представляют коммерческого интереса для потенциальных частных инвесторов, в то же 
время для города Харькова и Харьковской области они имеют огромное значение с точки 
зрения обеспечения безопасности экологической ситуации в бассейне р. Северский Донец – 
источника водоснабжения трёх областей Украины (Харьковской, Донецкой и Луганской).

Понимая важность и актуальность проблемы привлечения инвестиционных средств в 
коммунальную отрасль, руководство КП «Харьковводоканал» продолжает активно вести 
работу с иностранными банками, компаниями по привлечению дополнительных средств. 
Дальнейшее распределение очередности реализации инвестиционных проектов по эта-
пам Инвестиционной программы зависит от определения источников потенциальных ин-
вестиций.
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НЕ тРАДИцИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕмЫЕ ИСтОчНИКИ ЭНЕРгИИ
В гОРОДСКОм хОЗЯЙСтВЕ

Коринько И.В., Шевченко Э.Ю.
КП «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы утилизации осадка и повышения энергоэффективности 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства за счет внедрения систем 
получения альтернативных источников тепловой и электрической энергии, позволя-
ющих эффективно реализовывать политику ресурсосбережения на основе примене-
ния инновационных технологий.

НЕ тРАДИцІЙНІ тА ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРгІї
В мІСЬКОмУ гОСПОДАРСтВІ

Корінько І.В., Шевченко Е.Ю.
КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Розглядаються питання утилізації осаду і підвищення енергоефективності  
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за рахунок впровадження 
систем отримання альтернативних джерел теплової та електричної енергії, що до-
зволяють ефективно реалізовувати політику ресурсозбереження на основі застосу-
вання інноваційних технологій.

nOn TRADiTiOnAL AnD REnEWABLE SOURCES OF EnERgY 
in MUniCiPAL ECOnOMY 

I.V. Korinko, E.Yu. Shevchenko
Kharkivvodokanal ce, Kharkiv city, Ukraine

Sludge utilization and energy efficiency increase at water and sewage companies through 
implementation of systems for generation of alternative sources of heat and electric power, 
providing the resource saving policy based on innovative technologies, have been considered.

Одним из основных направлений деятельности КП «Харьковводоканал» является 
прием, транспортировка и полная биологическая очистка сточных вод от всех потре-
бителей г.Харькова. Очистные сооружения полной биологической очистки г. Харькова 
состоят из 2-х станций аэрации «Диканевская» и «Безлюдовская» суммарной произво-
дительностью 1100 тыс. м3/сут. В результате очистки образуется 3,0 тыс. м3/сут. осад-
ков сточных вод (ОСВ) влажностью около 97,6%.

При необходимости 260 га иловых площадок, фактически их площадь составляет 126 
га. Недостаток площадей приводит к тому, что в период паводков и ливней возникает 
вероятность поступления осадков сточных вод в поверхностные водоемы, загрязняя р. 
Северский Донец – источник водоснабжения трех областей: Харьковской, Донецкой, 
Луганской. В целом существующая технология обезвоживания осадка сточных вод в 
естественных условиях вызывает явление «парникового эффекта», оказывает содей-
ствие загрязнению атмосферного воздуха метаном и веществами, которые выделяют-
ся при перегнивании осадка сточных вод.

На предприятии начиная с 1999 г. ведётся активный поиск наиболее эффективных 
технологий утилизации осадка. Ввод в эксплуатацию в 2004 г. производственных мощ-
ностей по обезвоживанию 3 тыс. м3 осадка в сутки в реконструированном цехе механи-
ческого обезвоживания с применением современного технологического оборудования 
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линии «Вестфалия Сепаратор – 3000» позволил снизить нагрузку на иловые поля, но 
полностью проблему утилизации осадка не решил.

При всём многообразии, приоритет имеют те технологии, которые решая задачу ути-
лизации осадка, позволяют создавать альтернативные источники получения тепловой 
и электрической энергии, используя потенциал осадка, заключающегося в наличии в 
его составе органической составляющей.

Одной из перспективных и инновационных технологий, является получение альтер-
нативного биотоплива (АБТ) на основе использования отходов ГСМ и осадка (50%-50%). 
В результате использования указанной технологии производится АБТ по своим каче-
ствам соответствующее мазуту М-100, что позволяет, в последующем, использовать его 
в качестве топлива на ТЭЦ для получения тепловой и электрической энергии.

Принимая во внимание нормы Законодательства Европейского Союза в области 
утилизации осадка, которые предусматривают запрет на применение в настоящее вре-
мя методов обезвоживания осадка на иловых полях, а также сельскохозяйственное ис-
пользование осадка, определен единственно возможный способ его переработки – тер-
мическая утилизация.

Предприятие совместно с Харьковским национальным университетом радиоэлек-
троники с 2006 г. работает по созданию технологического оборудования для получе-
ния АБТ, для использования в инвестиционном проекте «Усовершенствование системы 
илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова», предусматри-
вающего 2 этапа:

– 1-й этап: создание технологического комплекса для получения альтернативного 
топлива путём утилизации иловых осадков и производства на его основе электриче-
ской и тепловой энергии;

– 2-й этап: промышленное внедрение технологического комплекса по производству 
АБТ из отходов нефтепродуктов и осадка сточных вод. 

В рамках первого этапа реализации данного проекта, с 2004 г. на предприятии ра-
ботает единственный в Украине цех механического обезвоживания осадка. Введены в 
эксплуатацию 3,2 га иловых площадок на искусственном основании, с системой верти-
кального и горизонтального дренажа. Реконструированы 2 насосные станции откачки 
дренажных вод с иловых полей, и др.

Реализация 2-го этапа проекта «Создание комплекса термической утилизации осад-
ка» предусматривает внедрение новых технологий, которые обеспечат полную обработ-
ку и утилизацию осадка сточных вод после биологической очистки (сушка обезвожен-
ного осадка, его сжигание, получение тепловой и электрической энергии, доведение 
остатка осадка до минимального количества). Это позволит решить ряд важных эко-
логических задач, и добиться самоокупаемости технологии, за счет использования 
тепловой энергии при сжигании осадка для нужд КБО «Безлюдовский», а также для 
производства электрической энергии, достаточной для работы комплектной техноло-
гической линии по термоутилизации осадка.

Экологический эффект от реализация данного проекта:
– ликвидация «парникового эффекта», снижение выбросов cO2 – на 100,6 тыс. тонн 

в год;
– создание альтернативного источника тепловой и электрической энергии;
– создание замкнутого безотходного цикла утилизации осадка сточных вод;
– обеспечение устойчивого экологического равновесия бассейна р. Северский До-

нец, и др.

Экономический эффект от реализация данного проекта:
– уменьшение объема обезвоженного осадка в 13 раз;
– отказ от отвода под новые иловые площадки порядка 200 га земельных площадей, 
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и построения инфраструктуры, коммуникаций и сооружений для их функционирова-
ния;

– рекультивация 126 га земельных площадей в городской зоне, занятых под иловые 
карты;

– возможность использования 90% тяжелой золы в производстве строительных ма-
териалов;

– отказ от использования природного газа для отопления объектов КБО «Безлюдов-
ский»;

– получение тепловой энергии для отопления объектов Комплекса и создаваемого 
тепличного хозяйства.

В результате для реализации проекта были выделены: 1 млн. грн. из государственно-
го бюджета; 0,5 млн. грн. из областного бюджета; 0,5 млн. грн. собственные средства 
университета и предприятия.

Данные средства позволили создать опытную установку производительностью  
0,5 тонн АБТ в час, которая была принята в эксплуатацию рабочей комиссией.

При трёхсменной работе одного модуля производительностью 1т/час АБТ вы-
рабатывается около 7,3 тыс. т/год АБТ. Этого количества достаточно для получения   
36 000 Гкал тепловой энергии, которая будет использована для отопления или выра-
ботки электроэнергии.

Стоимость 1 тонны мазута М-100 – 2500 грн./т.у.т., а АБТ с использованием нефте-
продуктов 450 грн./т.у.т. На производимое АБТ получены технические условия. Разра-
ботка защищена четырьмя патентами Украины.

С целью повышения мощности установки до 1 тонны в час из городского бюджета г. 
Харькова в 2012 году выделено 750 тыс. грн., что позволит не только увеличить мощ-
ность, но и внедрить новые технические решения, обеспечивающие её надёжную экс-
плуатацию:

- автоматизированная система управления режимами работы установки;
- применение новых гидродинамических модулей и др.
В настоящее время предприятие активно проводит работу с различными финан-

совыми организациями и инвестиционными банками (Международный банк рекон-
струкции и развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский Ин-
вестиционный Банк) по привлечению средств для реализации данного проекта.

Наличие мощностей по обезвоживанию осадка, свободной площадки для строи-
тельства с действующими инженерными коммуникациями, квалифицированного 
инженерно-технического персонала и положительные результаты испытаний позволя-
ют считать данный проект эффективным с точки зрения создания реального альтерна-
тивного источника тепловой и электрической энергии и позволяющим окончательно 
решить проблему утилизации осадка.
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ПРАКтИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРгОЭФФЕКтИВНОСтИ  
ПРЕДПРИЯтИЯ ВКх

Коринько И.В., Ярошенко Ю.В., Тимошенко А.В. 
КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

Рассматривается практика внедрения беззатратных и малозатратных меро-
приятий как приоритетных и первоочередных в повышении энергоэффективно-
сти в рамках внедрения системы энергоменеджмента предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства на примере КП «Харьковводоканал».

ПРАКтИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРгОЕФЕКтИВНОСтІ  
ПІДПРИЄмСтВА ВКг

Корінько І.В., Ярошенко Ю.В., Тимошенко А.В. 
КП «Харківводоканал», Харків, Україна

Розглядається практика впровадження безвитратних і маловитратних заходів як 
пріоритетних і першочергових у підвищенні енергоефективності в рамках впровад-
ження системи енергоменеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного го-
сподарства на прикладі КП «Харківводоканал».

EnERgY PERFORMAnCE FOR WATER COMMUnAL UTiLiTiES 
I.V. Korinko, Yu.V. Yaroshenko, A.V. Timoshenko 

Kharkivvodokanal ce, Kharkiv, Ukraine

Cost-free and low-cost measures are considered to be of most priority at increase of energy 
performance within the system of energy management of water and sewerage enterprises, 
based on the sample of Kharkivvodokanal CE.

Основным направлением повышения энергоэффективности на предприятиях ВКХ 
является внедрение системы энергетического менеджмента.

В системе ЖКХ с 2007 г. действует стандарт СОУ ЖКХ 74.30-35077234. ННН:2007 
«Енергозбереження. Служба енергоменеджменту підприємства ЖКГ».

Настоящий стандарт устанавливает функции Службы, требования по численности 
и квалификации энергоменеджеров, рекомендательные материалы по энергоменед-
жменту и аудиту.

Энергетический менеджмент – это элемент системы управления предприятием, ко-
торый обеспечивает рациональное использование топливо-энергетических ресурсов и 
базируется на проведении постоянного мониторинга энергопотребления, проведении 
энерго-технологических обследований, анализе энергоресурсопотребления, разработ-
ке и внедрению энергоэффективных мероприятий.

В КП «Харьковводоканал» в 2011 г. была создана Служба энергоменеджмента в струк-
туре Производственного департамента.

Основные задачи Службы энергоменеджмента:
• Постоянный мониторинг и анализ энергопотребления, основных объемных пока-

зателей производства, удельных расходов энергоресурсов;
• информирование руководства предприятия о фактических удельных расходах 

электроэнергии, результатах анализа с выдачей рекомендаций по снижению удельного 
энергопотребления;

• совершенствование системы учета и контроля объемных показателей производ-



ЕТЕВК-2013

362

ства и энергопотребления как отдельных сооружений, так и отдельных техпроцессов 
(подъем, очистка, подача и распределение воды, перекачка и очистка стоков);

• постоянное обеспечение информацией об эффективности энергопотребления ру-
ководства предприятия;

• осуществление разработки, организации, внедрения и контроля реализации энер-
госберегающих мероприятий;

• проведение «круглых столов» с руководством подразделений по вопросам энерго-
эффективности и результатам анализа удельного энергопотребления и т.д.

Необходимо четко различать функции службы энергоменеджмента и отдела главно-
го энергетика (ОГЭ). Основной задачей ОГЭ является обеспечение предприятия энер-
горесурсами, в то  время как основной функцией энергоменеджмента является обеспе-
чение эффективного использования ТЭР.

Одной из основных функций Службы энергоменеджмента является разработка про-
грамм энергоэффективности, контроль за выполнением программ и участие в разра-
ботке мероприятий по энергоресурсосбережению и энергоэффективности.

Мероприятия по энергоресурсосбережению классифицируются следующим обра-
зом (рис. 1).

В условиях существующего финансового состояния предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства (ВКХ), в первую очередь в Программах энергоэффектив-
ности должны рассматриваться беззатратные и малозатратные мероприятия как орга-
низационного, так и технического характера.

Рассмотрим некоторые из вышеназванных мероприятий, которые реализуются в 
КП «Харьковводоканал» и имеют значительный экономический эффект.

Одним из основных организационных мероприятий в условиях КП «Харьковводока-
нал» является организация работы водопроводных сооружений с учетом зонных тари-
фов на электроэнергию.

Рис. 1. Структура и классификация энергосберегающих мероприятий
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Так, учитывая конструктивную особенность системы водоснабжения г.Харькова, 
существует возможность работы водопроводных сооружений источников водоснаб-
жения Комплексов «Донец» и «Днепр» (насосные станции І, ІІ и ІІІ подъемов) с учетом 
зонных тарифов на электроэнергию, т.е. максимально возможная загрузка насосных 
агрегатов в ночное время при минимальном коэффициенте к тарифу на электроэнер-
гию – 0,35, в то время как максимальный коэффициент в дневное время «часы пик» со-
ставляет 1,68.

Управление режимами работы водопроводных сооружений с учетом зонных тари-
фов, дает ежегодную экономию до 5% затрат на потребленную электроэнергию по водо-
снабжению.

Следующее мероприятие, которое можно отнести к малозатратным техническим ме-
роприятиям является оптимизация работы насосных станций (НС) и водопроводных 
сетей.

Данное мероприятие состоит из следующих этапов:
1. Формирование объемов работы – определение объекта исследования (НС) и зоны 

обслуживания этим объектом (водопроводной сети).
2. Обследование объекта – анализ технического состояния оборудования НС, режи-

мов работы, анализ состояния зоны сети (схем, планшетов, а также с использованием 
геоинформационной системы), анализ потребителей на сети (этажность зданий), опре-
деление объемов натурных замеров.

3. Натурные замеры. На данном этапе должна проводиться следующая группа из-
мерений:

• Натурные замеры параметров работы НС – подача и напор на выходе, потребле-
ние электроэнергии (ведется по приборам учета на НС или, при отсутствии, с помощью 
мобильного накладного ультразвукового расходомера и электротехнических измери-
тельных приборов).

• Натурные замеры на водопроводной сети. На данном этапе должна проводиться 
пьезометрическая съемка зоны водопроводной сети. При этом проводится измерение 
и регистрация напоров и пьезометров на выходе НС и в характерных узлах водопрово-
дной сети (ранее определенных), которые в дальнейшем будут использоваться как кон-
трольные (диктующие точки) в АСУ или системе контроля напоров. Пьезосъемка прово-
дится на протяжении 7-10 дней с использованием мобильных регистраторов давления 
с энергонезависимой памятью и архивацией на компьютере.

4. Аналитическая часть. На данном этапе должна проводиться обработка получен-
ных результатов натурных замеров и статистических данных с выдачей рекомендаций 
по усовершенствованию работы системы:

• анализ фактических характеристик оборудования и сравнение с проектными;
• гидравлический расчет;
• анализ фактических напоров на водосети, сравнение существующих с требуемы-

ми;
• анализ совместной работы насосов и водопроводной сети;
• моделирование работы НС и водопроводной сети;
• выдача рекомендаций.

Так, благодаря выполнению подобных мероприятий, в частности оптимизация ра-
боты водопроводной сети в зоне действия одной из водопроводных насосных станций 
(ВНС) города, только на начальном этапе, удалось добиться экономии электроэнергии 
около 10% от годового потребления насосной станцией.

В ходе обследования были выявлены участки (зоны) водопроводной сети с воз-
можностью перевода части абонентов в этих зонах на водоснабжение от напорно-
гравитационного водовода. Выявлены «узкие места» на водопроводной сети, проведена 
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ревизия, ремонт и замена запорной арматуры, выполнено устройство перемычки и т.д. 
Вследствие вышеизложенных мероприятий стало возможным «разгрузить» насосную 
станцию, т.е. снизить подачу воды и, как следствие, снизить потребление электроэнер-
гии насосной станцией.

Кроме того, реализация данных мероприятий позволила достичь снижения повреж-
дений водопроводной сети на 30%, вследствие снижения избыточных напоров в опре-
деленных зонах.

Следует отметить, что работы в данном направлении продолжаются и потенциал 
экономии электроэнергии, только по указанной ВНС, составляет около 35%.

В рамках работ по оптимизации также выявляются участки с избыточным давлени-
ем, что в последствии является предметом для решения вопроса о установке регулято-
ров давления на определенную зону водосети. Снижение и стабилизация давления по-
сле установки регуляторов позволяет снизить аварийность в данной зоне не менее чем 
на 15% (по опыту эксплуатации, а также из опыта эксплуатации регуляторов давления 
в г.г. Москва, Шостка, Ужгород, Тюмень и т.д.).

Также приоритетным направлением является обследование магистральных водо-
водов на предмет повышения их пропускной способности. Так, на КП «Харьковводока-
нал» начаты работы по проведению гидравлического аудита водовода Ду 1600 мм от 
городских резервуаров чистой воды (РЧВ) до районной ВНС, проведен анализ схем и 
профилей водовода, определены места врезки датчиков для пьезометрической съемки. 
В результате данного мероприятия будут выявлены «узкие места» (в частности завозду-
шенность и т.д.) и приняты соответствующие меры по их устранению.

К малозатратным мероприятиям также можно отнести организацию работы водо-
проводных насосных станций по контрольным точкам измерения напоров в водопро-
водной сети и поддержание оптимального гидравлического режима на водопроводных 
сетях. В системе водоснабжения г.Харькова на сегодняшний день установлено 33 кон-
трольные точки (КТ), на 2013 г. планируется установка ещё 15 КТ. Данное мероприятие 
позволяет сократить потери воды за счет снижения избыточных напоров на 3-5 %, что 
соответственно ведет к экономии электроэнергии.

В системе водоотведения основным организационным беззатратным мероприятием 
является оптимизация подачи воздуха воздуходувными станциями в аэротенки очист-
ных сооружений в зависимости от качества и количества поступающих сточных вод. 
Т.е. в зависимости от ряда факторов, таких как количество стоков, температура, кон-
центрация растворенного кислорода и т.д. существует возможность изменять подачу 
воздуха путем перехода на работу менее энергоемких нагнетателей. Данное мероприя-
тие позволяет экономить до 5% электроэнергии, потребляемой воздуходувными стан-
циями.

Также, приоритетным направлением, хотя и выходящем за рамки малозатратных, в 
системе водоотведения является внедрение устройств плавного пуска (УПП) на канали-
зационных насосных станциях (КНС).

На КНС существует необходимость частого пуска-останова насосных агрегатов в те-
чение суток в зависимости от наполнения приемного резервуара.

Частые пуски-остановы насосных агрегатов приводят к преждевременному износу 
оборудования, силовых кабелей и трансформаторов, тем самым уменьшая межремонт-
ный цикл насосного и электрооборудования, запорной арматуры.

Кроме того, возможно возникновение гидравлических ударов на трубопроводах и, 
как следствие, увеличение повреждений на канализационной сети и затрат на их лик-
видацию. К тому же, в результате повреждений, происходит выброс сточных вод в окру-
жающую среду, что ведет к штрафным санкциям.

Путем устранения негативных последствий частых пусков-останов насосных агре-
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гатов является применение устройств плавного пуска с построением, в дальнейшем, на 
их базе систем автоматического управления (САУ) КНС.

При использовании УПП пусковой ток составляет 2,5 Ін вместо 5 6 Ін, необходимое 
давление на выходе насосного агрегата увеличивается плавно в течение 5-6 сек., вместо 
резкого скачказа 1,3 сек., что и ведет к возникновение гидравлических ударов в сети.

Необходимо отметить, что не следует ожидать большой экономии электроэнергии от 
внедрения УПП, т.к. экономия электроэнергии не является основополагающим факто-
ром экономической эффективности применения УПП, но, по опыту эксплуатации, за 
счет снижения пусковых токов возможна экономия около 5-7% электроэнергии, потре-
бляемой насосным агрегатом.

Следует отметить, что эксплуатируемое насосное оборудование на КНС, как прави-
ло, сравнительно не большой мощности, вследствие чего и затраты на внедрение УПП 
не являются капиталоемкими и окупаемость мероприятий не превышает 1 года.

Внедрение УПП дает целый ряд положительных факторов, которые обосновывают 
техническую, экономическую и экологическую целесообразность их применения:

• экономия электроэнергии ~ 5%;
• увеличение срока службы электродвигателей и, как следствие, сокращение рас-

ходов на текущие и капитальные ремонты;
• резкое снижение просадок напряжения в сети электропитания;
• увеличение срока службы механической части насосных агрегатов и запорной ар-

матуры;
• увеличение срока службы электрического, трансформаторного оборудования и 

электросетей;
• отсутствие гидравлических ударов в трубопроводах за счет плавного повышения 

давления на выходе насосного агрегата;
• снижение на 10 20% количества повреждений на канализационных сетях и, как 

следствие, средств на их ликвидацию;
• снижение экологических рисков с выбросом сточных вод и, как следствие, штраф-

ных санкций;
• повышение надёжности водоотведения.
Таким образом, беззатратные и малозатратные мероприятия как организационно-

го, так и технического характера являются приоритетными и первоочередными при 
построении системы энергоменеджмента и реализации Программ энергоэффективно-
сти, к тому же, следует отметить, не только в начальной стадии построения системы 
энергоменеджмента, но и на протяжении всего жизненного цикла.

Кроме того, система энергоменеджмента не должна ограничиваться лишь функцией 
экономии электроэнергии, а иметь гораздо больший кругозор направлений, затрагивая 
технологические, экономические, экологические аспекты деятельности предприятия, 
опираясь на современные инновационные разработки в части энергоресурсосберегаю-
щего оборудования и новых технологий и имея главную цель – энергоэффективность.
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РЕгУЛИРУЕмЫЙ ЭЛЕКтРОПРИВОД НАСОСНЫх АгРЕгАтОВ В ВКх.
ОПЫт И ПЕРСПЕКтИВЫ

Панасенко А.А., 
КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

Рудый М.А., 
ООО «ВАРНА», Харьков, Украина

Рассмотрены вопросы энергоэффективности насосных станций водопроводно-
канализационных хозяйств, энергосбережение с применением регулируемого элек-
тропривода насосных агрегатов, ограничения на их внедрение для учета перспектив-
ных внедрений. Предложено насосное  оборудование с высокими энергосберегающими 
характеристиками.

РЕгУЛЮЄмИЙ ЕЛЕКтРОПРИВОД НАСОСНИх АгРЕгАтІВ У ВКх.
ДОСВІД тА ПЕРСПЕКтИВИ

Панасенко О.О., 
КП «Харківводоканал», Харків, Україна

Рудий М.А., 
ООО «ВАРНА», Харків, Україна

Розглянуто питання енергоефективності насосних станцій водопровідно-каналіза-
ційних господарств, енергозбереження із застосуванням регулюємого електроприво-
да на їх впровадження для урахування при перспективних розробках. Запропоноване 
насосне обладнання з високими енергозберігаючими характеристиками.

СOnTROLLED ELECTRiC DRivE OF PUMP UniTS  
OF WATER AnD SEWAgE UTiLiTiES.  
EXPERiEnCE AnD PERSPECTivES

A.A. Panasenko, 
Kharkivvodocanal ce, Kharkiv, Ukraine

M.A. Rudyi, 
Varna ltd., Kharkov, Ukraine

Energy efficiency of pumping stations at water and sewage utilities, energy saving under 
application of controlled electric drive of pumping units, limits for their implementation for 
conside ration of prospective implementations, have been considered. Pumping units of high 
energy saving parameters have been proposed.

Водопроводно-канализационное хозяйство (ВКХ) – крупнейший потребитель элек-
троэнергии в коммунальной сфере. На долю водоканалов ежегодно приходится около 
5 млрд. кВт.ч., т.е. 75% от общеотраслевого (ЖКХ) потребления и почти 4% от общего 
электропотребления в Украине. При этом в замене нуждается 98% насосных агрегатов, 
находящихся в эксплуатации. Потери электроэнергии в настоящее время составляют:

• при очистке сточных вод составляют более 25%;
• за счет нерационального использования воды – до 30%;
• за счет неудовлетворительного состояния сетей и насосного оборудования – до 

40% от общего электропотребления [1].
В такой кризисной ситуации безальтернативным выходом из создавшегося поло-
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жения является энергоресурсосбережение и повышение энергоэффективности пред-
приятий ВКХ.

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 10.11.2009 г. №352 
была утверждена отраслевая Программа энергоэффективности и энергосбережения в 
ЖКХ на 2010-2014 гг.

Реализация Программы предусматривает ряд мероприятий, таких как создание си-
стемы энергоменеджмента на предприятиях ВКХ, внедрение современного энергосбе-
регающего оборудования и технологий, всемерного сокращения утечек и непроизво-
дительных потерь воды и т.п.

Несмотря на значительные потери электроэнергии и воды, созданию экономичных 
режимов работы насосных станций и другого электропотребляющего оборудования 
(воздуходувки, вентиляторы), пока еще уделяется недостаточно внимания. В резуль-
тате до 15–25% энергии нерационально теряется в процессе перекачки воды и стоков 
из-за неэкономичных режимов и способов регулирования производительности и напо-
ра насосных станций. Положение усугубляется еще и тем фактором, что подавляющее 
количество насосных станций водопровода и канализации спроектированы и постро-
ены до 1991г., при этом проектные производительности завышались на перспективу 
развития промышленности, жилого фонда, инфраструктуры. С переходом страны на 
рыночный механизм развития, постепенным осознанием населением, в первую оче-
редь, необходимости экономии водных и энергетических ресурсов, ростом цен на элек-
троэнергию объемы водопотребления и водоотведения за последние 20 лет стали неу-
клонно снижаться. Это, в свою очередь, потребовало применения методов изменения 
(уменьшения) подачи воды.

Известные способы изменения производительности насосных станций:
• ступенчатое регулирование путем включения-отключения насосных агрегатов 

(НА), включения менее производительных НА;
• дросселирование напорной задвижкой (затвором);
• плавное регулирование путем изменения угловой скорости (скорости вращения)
Первые два способа заведомо являются неэкономичными [2]. Способы плавного ре-

гулирования на сегодня достаточно широко развиты и используют следующие два вида 
способов:

1. При постоянной частоте вращения применяется встроенное между двигателем и 
насосом устройство (гидромуфта, электромагнитная муфта, вариатор и т.п.).

2. Изменение частоты вращения приводного электродвигателя.
Второй способ получил наибольшее распространение в практике водоснабжения и 

водоотведения.
Разновидности данного способа различаются принципом действия, мощностью и 

типом электродвигателя. В настоящее время известны следующие виды регулируемых 
электроприводов:

• Привод постоянного тока – для двигателей постоянного тока с параллельным воз-
буждением мощностью 110-400 кВт, диапазон регулирования 0-100%, в Украине и СНГ 
не применяется.

• Частотный привод на базе автономных инверторов тока для асинхронных корот-
козамкнутых двигателей до 3500 кВт, диапазон регулирования частоты 0-100% (ПЧТ и 
т.п.).

• Привод по схеме асинхронно-вентильного каскада АВК для электродвигателей пе-
ременного тока с фазным ротором мощностью от 250 до 5000 кВт, диапазон регулиро-
вания частоты 0-100% (ПЧВН, ПЧВС и т.п.).

• Привод по схеме вентильного двигателя для синхронных высоковольтных электро-
двигателей мощностью 600-25000 кВт.

Подача насосного агрегата Q, напор Н и потребляемая мощность n связаны с числом 
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а) Характеристика Q-H насоса и сети при дроселировании напорною задвижкой

б) Характеристики Q-H при изменении числа оборотов насоса с помощью регулируемого 
электропривода       

Рис.1. Характеристики Q-Н НА и сети при различных способах регулирования
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оборотов, которая прямо пропорциональна частоте питающего напряжения.

(1)

где: nном и n1 – число оборотов электродвигателя при номинальной частоте (50 Гц) и  из-
мененной соответственно;

Нном и Н1 – напор НА;
Qном и Q1 – подача НА; 
nном и n1 – мощность, потребляемая электродвигателем НА.
 
На рис.1 (а,б) показаны характеристики Q-Н насоса и сети при дросселировании на-

порной задвижкой (а) и при изменении числа оборотов с помощью РЭП.
Для случая дросселирования в рабочей точке В потребляемая мощность: 0,7

1,25=0,875. При изменении числа оборотов мощность составит: 0,7 0,6=0,42
В КП «Харьковводоканал» накоплен более чем 30-летний опыт внедрения частот-

ных преобразователей для насосных агрегатов с двигателями мощностью от 1кВт до 
5000кВт. Экономия электроэнергии на отдельных насосных станциях достигала 305. 
На сегодня в системе эксплуатируется 5 высоковольтных и 66 низковольтных частот-
ных РЭП.

В то же время опыт внедрения, исследования, проведенные в КП «Харьковводоканал» 
и в ГУП «Мосводоканал» [3[ позволили сделать ряд выводов, которые необходимо учи-
тывать при выборе объекта внедрения РЭП, подборе насосного оборудования и т.п.:

1. Нарушение гидравлического подобия (в формуле 1) режимов работы начинается 
при снижении частоты вращения до nгран.мин. (0,1 0,15) nном, так как при этом прекра-
щается турбулентное движение и наступает неопределенное, переходное к ламинарно-
му, движение воды.

2. Для получения очень низких значений подачи и напора, которые не могут быть 
достигнуты снижением частоты вращения рабочего колеса, рекомендуется осущест-
влять комбинированное регулирование: снижать частоту вращения до nгран.мин. (0,1
0,15) nном с последующим дросселированием потока напорной задвижкой или преду-
сматривать установку дополнительно низконапорных насосов.

3. Диапазон снижения частоты вращения рабочего колеса НА следует ограничивать 
во избежание попадания рабочей точки в зону неустойчивой работы, что может при-
вести к помпажу.

4. Во избежание возникновения кавитации в НА при регулировании числа оборо-
тов система управления должна обеспечивать контроль nPSh (положительный нетто-
напор на всасывающем патрубке – взамен допустимой вакуумметрической высоты 
всасывания), который также зависит от числа оборотов рабочего колеса.

Таким образом, планируя использование регулируемого электропривода в насосных 
установках необходимо учитывать не только экономию электроэнергии и воды (за счет 
сокращения утечек), но и ограничения, обусловленные работой НА с переменной ча-
стотой вращения.

Важнейшим элементом в реализации политики энергоэффективности является по-
степенная замена физически и морально устаревших насосных агрегатов на агрегаты 
с высоким КПД. Спектр предложений на рынке насосного оборудования значительно 
высок.

Одним из представителей фирм, предлагающих центробежные насосы из нержа-
веющей стали, изготовленных методом штамповки и сварки является компания cnP 
(Китай), официальным представителем которой является фирма ООО «ВАРНА» (г. Харь-
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ков). Компания cnP по объему выпускаемых насосов занимает I место на внутреннем 
рынке Китая, работает на мировом рынке более чем с 50 странами. Менеджмент каче-
ства компании сертифицирован в соответствии с ISO 9001, ISO 14000 (экология), ISO 
100122003 (метрология).

В заключение необходимо отметить что реализация политики энергоэффективно-
сти в водопроводно-канализационном хозяйстве требует построения системы энер-
гоменеджмента на постоянной основе, построения научно-обоснованных программ 
энергоэффективности на основе энергетического аудита в сооветствии с действующи-
ми в Украине нормативными документами.
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ЕКОНОмІКО-мАтЕмАтИчНЕ мОДЕЛЮВАННЯ 
СКОРОчЕННЯ ВИтРАт ЕЛЕКтРИчНОї ЕНЕРгІї 

Панасенко Ю.O. 
КРП «ВП ВКГ м. Сімферополя», Сімферополь, Україна

Тітяєв В.І. 
Харківська національна академія міського господарства, Харків, Україна

Панасенко О.O.
СПКБ КП «Харьківводоканал», Харків, Україна

На числовому прикладі показано методичні особливості розробки імітаційної моделі  
визначення економії  витрат електричної енергії  для водозабірних  вузлів  при розподілі 
води  по окремим районам міста.

ЭКОНОмИКО-мАтЕмАтИчЕСКОЕ мОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОКРАЩЕНИЯ РАСхОДОВ ЭЛЕКтРИчЕСКОЙ ЭНЕРгИИ 

Панасенко Ю.А.
КРП «ПП ВКХ г. Симферополя», Симферополь, Украина

Титяев В.І. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьков, Украина

Панасенко А.А.
СПКБ КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

На числовом примере показаны методические особенности разработки имитацион-
ной  модели  определения экономии расходов электрической энергии  для водозаборных 
узлов  при распределении воды  по отдельным районам города.

MATHEMATiCAL MODELing in ECOnOMiCS FOR REDUCTiOn 
OF ELECTRiC EnERgY COnSUMPTiOn

Yu.O. Panasenko,
KrP «PPVKh of Simferopol city», Ukraine

V.I. Tityaev, 
Kharkiv national academy of municipal economy, Kharkiv, Ukraine

O.O. Panasenko,
SPKb Kharkivvodokanal ce, Kharkiv, Ukraine

The numerical example has shown methodical peculiarities of development of simulating 
model for determination of electric energy saving for water supplyfacilities at distribution of 
water to separate districts of the city.

Пошук шляхів раціонального використання та економії електричної енергії у 
процесі виробництва нині є одним із ключових завдань господарської діяльності 
кожного підприємства. Проблема заощадження електроенергії притаманна осо-
бливо підприємствам водопостачання. Зауважимо, що доля витрат електроенергії в 
собівартості одного кубічного метра питної води становить в середньому 40-50%. Над-
звичайно вагомим потенціалом економії в цій долі є скорочення витрат енергії на пе-
рекачку води. Одним із шляхів корисного використання цього потенціалу може бути 
досягнуто за рахунок оптимізації витрат електричної енергії на водозабірних вузлах 
при розподілі води по окремим районам міста. Методична можливість вирішення такої 
задачі показано авторами у даній статті.
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Допустимо, що в умовному населеному пункті «К» експлуатується певна сукупність 
свердловин, об’єднаних у п’ять водозабірних вузлів, з яких подається питна вода до ше-
сти районів міста. Питомі витрати електричної енергії на подачу води від а-го вузла 
до b-го району міста, а також загальна кількість подаваної води із водозабірних вузлів 
та спожитої води по районам міста наведені в таблиці 1. При перекачці Ф м3 води із 
водозабірних вузлів споживачу – bij сумарні витрати становлять Ф * bij. Потрібно знай-
ти такий план розподілу води, при якому загальні витрати електроенергії на перекачку 
її до всіх споживачів, будуть мінімальними.

Таблиця 1

Із таблиці можна встановити, що загальна кількість поданої води із водозабірних 
вузлів та спожитої по районам міста збалансована і дорівнює 257 тисяч м3 / за добу.

Відшукаємо початкове рішення, використовуючи табл. 2. В ній на перетині j-го стовп-
ця і i-го рядка будемо записувати кількість води, що постачається з i-го водозабірного 
вузла j-му споживачеві. Поки початкове рішення не знайдено, залишимо ці клітини 
порожніми.

Введемо допоміжні рядок і стовпець, в яких будемо відзначати залишки нерозподіленої 
води і відповідні її подачі. В табл. 2 допоміжні рядок і стовпець забарвлені сірим ко-
льором. Виберемо клітинку, в яку будемо розподіляти воду на наступній інтерпретації. 
Це ліва верхня клітинка. В таблиці 2 як сама клітинка, так і відповідні їй залишки 
відображаються жирним шрифтом.

Таблиця 2
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Заповнимо клітинку a1, b1. Порівняємо значення для водозабірного вузла a1 = 45 000 
і споживача b1 = 31 000. Замість значення «х» підставляємо менше число, тобто різницю 
45 000 – 31 000 = 14 000. Далі цей залишок підставляємо у першу клітину правого сірого 
стовпчика (див. табл. 3). 

Таблиця 3

Очевидно, що перший споживач буде забезпеченим питною водою повністю від пер-
шого водозабірного вузла. Тому в табл. 3. колонку b1 забарвлюємо сірим кольором, а у 
останній клітині ставимо 0.

Заповнимо в таблиці 4 клітку a1, b2 числом 14000. Порівняємо значення залишків 
для водозабірного вузла a1 і споживача b2. 

Нерозподілений залишок для a1 запишемо в клітинку a1, b2  (див. табл. 4). Одночасно 
показник споживача b2 = 46 000 замість «х» включаємо в клітинку a2, b2. В результаті 
отримуємо значення, що представлені в табл. 5.

Таблиця 4

У наступній ітерації заповнюємо клітинку a2, b2. Виконавши процедури аналогічні 
ітерації , що зроблена в таблиці 4, отримуємо показники, які вказані у клітинках a2, b2 
та a2, b3 табл. 5.

Заповнюючи послідовно клітинки від a1 ,b1 до a5, b5 послідовно отримуємо чергові 
ітерації та відповідні таблиці з новими показниками. Таблиця, в якій буде досягнуте 
заповнення клітинки a5, b5, прийнято називати опорним планом. В опорному плані 
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(див. табл. 6) отримано допустиме початкове рішення, що задовольняє потреби всіх 
споживачів (районів міста) і використані всі потужності водозабірних вузлів.

Таблиця 6

Перевіримо отриманий опорний план на невиродженість. Кількість заповнених 
клітин n має задовольняти умові n =(n + m-1). У нашому випадку n = 10, ( n + m) = 6 +5 = 
11, що задовольняє умові невирожденості плану. 

Обчислимо загальні витрати електроенергії. Для цього вказані у виділених клітинках 
табл. 7 показники подачі води та питомі витрати електроенергії на перекачку одного м3 
води перемножуємо і визначаємо суму отриманих добутків.

Таблиця 7

Таблиця 5
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В результаті отримаємо, що витрати електричної енергії будуть становити: 
Е1 = 31000*2+14000*2+32000*1+20000*2+40000*3+32000*1+
+21000*2+29000*2+15000*3+23000*2 = 505 000 Квт./год.

Проведемо поетапне поліпшення початкового рішення, використовуючи метод 
потенціалів. Спочатку складемо допоміжну робочу матрицю витрат (див. табл. 8). Вона 
будується з вихідної матриці витрат (див. табл. 7) шляхом перенесення показників пито-
мих витрат електроенергії тільки тих клітинок, які відповідають заповненим клітинам 
цієї таблиці. Решта клітинок залишаються порожніми. Крім того, введемо допоміжний 
стовпець у який внесемо значення невідомих U1 ... U5 (5, це m – число водозабірних 
вузлів) і допоміжний рядок, в який внесемо значення невідомих V1 ... V6 (6, це n – чис-
ло споживачів (районів міста). На таблиці 8 вони представлені сірим кольором. Ці (n + 
m) невідомих повинні для всіх (i, j), відповідно завантаженим клітинам, задовольняти 
лінійній системі рівнянь

Ui + Vj = Pij.
Цю систему завжди можна вирішити наступним способом: На першому кроці вважа-

ють V6 = 0. Якщо на k-му кроці знайдено значення невідомої, то в системі завжди є ще 
певна невідома, яка однозначно може бути знайдена на (k +1)-му кроці з рівняння Ui + 
Vj = Pij, так як значення іншої невідомої в цьому рівнянні вже відомо, то яку невідому 
можна знайти на (k +1)-му кроці, визначають методом проб. Змінні Ui і Vj називаються 
симплекс-множниками або потенціалами.

У нашому прикладі порядок обчислення потенціалів є наступний:
1) Нехай V6 = 0, то:
2) U4 = P4, 6 - V6;
3) U5 = P5, 6 - V6;
4) V4 = P4, 4 - U4;
5) V5 = P4, 5 - U4;
6) U3 = P3, 4 - V4;
7) V3 = P3, 3 - U3;
8) U2 = P2, 3 - V3;
9) V2 = P2, 2 - U2;
10) U1 = P1, 2 - V2;
Робоча матриця витрат з розрахованими потенціалами представлена нижче.

Таблиця 8

Тепер для всіх вільних клітин робочої матриці витрат обчислимо оцінки Sij, за форму-
лою Sij = Pij - Ui - Vj. Кожна така оцінка показує на скільки зміняться загальні транспортні 
витрати при завантаженні даної клітини одиницею вантажу (один м3 води). 
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Наступну робочу матрицю витрат з заповненими оцінками клітинами представлена 
в табл. 9.

Таблиця 9

Таким чином, якщо серед оцінок є негативні (витрати зменшуються) то даний план 
можна поліпшити, перемістивши у відповідну клітку деяку кількість води. Якщо ж се-
ред оцінок немає негативних – план є оптимальним.

З усіх негативних оцінок слід вибрати найбільшу за модулем (a4, b3), так як її вплив 
на загальні витрати є максимальним. У нашому випадку така оцінка знаходиться в 
клітинці a4, b3 (- 3), У цю клітинку таблиці 9 ми повинні перемістити деяку кількість 
продукції (води), тобто завантажити її. Позначимо в таблиці 10 клітинку a4, b3 знаком 
+. Крім неї, ми помітимо знаками – та + інші зайняті числами клітинки таким чином, 
що в кожному рядку і кожному стовпці таблиці число знаків + буде дорівнює числу 
знаків -. Причому, в кожному рядку і кожному стовпці міститься по одному + та -. Тобто, 
забарвлені в сірий колір і помічені знаками + і – клітинки повинні утворювати цикл. 
Числа в цих клітинках (в табл. 10 ) виділені жирним шрифтом.

Таблиця 10



ЕТЕВК-2013

377

Потім ми визначимо мінімум M з усіх елементів, помічених знаком -, і вибираємо 
одну клітинку, де цей мінімум досягається. У нашому випадку такою є а4, b4 і позначає 
завантаженість клітку, яка повинна стати вільною.

Число M при цьому становить: 21000.
Перехід до нової таблиці розподіляється на наступні кроки.
а) У клітинку а4, b4 нової таблиці записується число M.
б) Клітинка а4, b4 залишається порожньою.
в) В інших клітинках, помічених знаками – або +, число M відповідно віднімається 

або додається. Результат вноситься у відповідну клітинку нової таблиці (див. табл. 11).
г) Непомічені числа переносяться в нову таблицю без змін. Решта клітинок нової 

таблиці залишаються порожніми.
Таблиця 11

Аналогічні процедури виконуються з наступними ітераціями. За результатами 
розрахунків остання робоча матриця витрат з перерахованими потенціалами і оцінками 
представлена в табл. 12.

Таблиця 12

У наведеній вище таблиці немає негативних оцінок (план поліпшити не можна), отже 
досягнуто оптимальне рішення.
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Таблиця 13

Загальні витрати витрати електричної енергії за цим планом будуть становити: 
Е2 = 26000*1+19000*1+42000*1+10000*2+53000*1+19000*2+

31000*1+34000*1+19000*2 = 305 000 Квт./год.
Абсолютна економія електричної енергії за добу буде:

Эа = 505 000 - 305 000 = 200 000 Квт./год.
Відносна економія:

Эв = 200 000 / 505000 * 100% = 39,6%.

Отримані результати показують, що застосування методів математичного моделю-
вання може бути вагомим резервом визначення потенціалу економії електричної енергії 
на підприємствах ВКГ. Разом з цим, автори звертають увагу на те, що розрахунки в статті 
виконані на ідеальних та спрощених умовах. В практичній діяльності підприємств умо-
ви є значно складнішими. Отже, і для пошуку реальних резервів економії електричної 
енергії мають використовуватися більш складний методико-математичний апарат. Але 
визначений в статті вектор науково-практичних пошуків, без сумніву, є цікавим і пер-
спективним.
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ШЛЯхИ ЕНЕРгООЩАДНОгО ВОДОПОСтАчАННЯ
Хомутецька Т.П. 

Київський національний університет будівництва і архітектури

Запропоновано методи зменшення питомих витрат електроенергії на подачу води в 
системах господарсько-питного водопостачання.

ПУтИ ЭНЕРгОСБЕРЕгАЮЩЕгО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Хомутецкая Т.П.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры

Предложены методы уменьшения удельного расхода электроэнергии на подачу воды в 
системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

WAYS OF EnERgY SAving in WATER SUPPLY
Khomutetska T.P.  

Kyiv national University of construction and Architecture 

The article presents the methods for reducing specific energy consumption in systems of 
drinking water supply.

Нині галузь водопровідно-каналізаційного господарства є однією з найбільш 
енергоємних в Україні, а питомі витрати електроенергії на подачу води знач-
но перевищують аналогічні показники в європейських країнах. Основну вартість 
експлуатаційних витрат водоканалів складають витрати електроенергії на перекачу-
вання води від джерел до споживачів. В середньому по Україні ця величина досягає 
60-70% від загальних експлуатаційних витрат і має тенденцію до збільшення. Таким 
чином, заходи, що зменшують споживання електроенергії є одними з найважливіших 
для підвищення ефективності роботи водоканалів, а задача енергозбереження стає 
першочерговою при здійсненні модернізації системи господарсько-питного водопо-
стачання, оскільки при успішному її розв'язанні виникає можливість не лише зеко-
номити кошти для інвестування в розвиток системи, а й зменшити тарифи на питну 
воду.

Розв'язати поставлену задачу можна шляхом розробки і впровадження методів 
оптимізації сумісної роботи водопровідних споруд, що базуються на математичному 
моделюванні водопровідних систем з урахуванням зміни характеристик водопровідних 
споруд і режимів їхньої роботи протягом часу експлуатації [1-3].

Одним з найскладніших для оптимізаційних розрахунків є водопровідні систе-
ми, в комплекс яких входять водозабірні свердловини, оскільки при виконанні таких 
розрахунків потрібно враховувати не тільки характеристики насосів і трубопроводів, 
які зазвичай змінюються в процесі експлуатації системи, але й характеристики 
водозабірних свердловин та їхній вплив одна на одну.

Нами розроблено методику оптимізаційних розрахунків для різних водопровідних 
систем, яку перевірено і впроваджено на системі водопостачання м. Чернігова, що 
базується на використанні підземних вод, котрі забираються за допомогою свердловин 
на чотирьох водозабірних майданчиках з двох водоносних горизонтів, які знаходяться 
на різних глибинах і мають різні фізико-хімічні показники.

Було досліджено всі споруди системи водопостачання та проаналізовано їхні харак-
теристики, складено математичні моделі системи, виконано розрахунки при різних 
схемах подачі води і отримано оптимальні рішення, при яких споживачі забезпечують-
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ся розрахунковими витратами води під необхідним вільним напором при найменших 
питомих витратах електроенергії.

Подача води із кожної (і-ої) свердловини, л/с, визначається за формулою 

(1)

де Рі – параметр, який вказує на те, чи працює ця свердловина (Р = 1) у даний час в 
розрахунковій системі водопостачання, чи вона відключена (Р = 0); 

qі – питомий дебіт даної свердловини, л/с м; 

і – коефіцієнт, що враховує зменшення питомого дебіту даної свердловини внаслідок 
відкачування води з інших свердловин; 

Нф.і і Sф.і – параметри гідравлічної характеристики Q-H заглибного відцентрового на-
соса даної свердловини, відповідно, м і (с/л)2м; 

Нг.і – геометрична висота водопідйому від статичного рівня води в свердловині до 
розрахункового рівня води в резервуарі, м; 

Sк.і і Sв.і – гідравлічні опори відповідно у комунікаціях насосної установки і водоводі, 
(с/л)2м; hі – сума втрат напору на спільних ділянках водоводу, по яким подається вода 
як із даної свердловини, так і від інших свердловин даної групи, м.

 Оскільки у виразі (1) величина hі залежить від витрат води із інших свердловин, які 
перед розрахунками невідомі, то задача по визначенню витрат води Qі є невизначеною 
і її можна вирішити тільки шляхом ітерацій з використанням програм персонального 
комп'ютера.

Питому витрату електроенергії на подачу води, кВт.год/м3, визначають за формулою

(2)

де Ni – споживана на валу насоса потужність, кВт, що обчислюється за формулою
Nі = A + B Qі  ,                                                                         (3)

де А, В і  – параметри енергетичної характеристики Q-N насоса.
Проведені дослідження та розрахунки сумісної роботи споруд показали, що питомі ви-

трати електроенергії  на подачу води із глибоких свердловин, які забирають високоякісну 
воду із нижньокрейдового водоносного горизонту, у два рази перевищують ці ж витрати 
із неглибоких водозабірних свердловин, що забирають воду із бучацького водоносного 
горизонту, яка потребує покращення якості (знезалізнення і деманганації).

Для оптимізації роботи системи водопостачання нами запропоновано розділити 
подачу води на два потоки – воду із нижньокрейдового горизонту подавати безпосе-
редньо в резервуар чистої води, а воду з бучацького водоносного пласта подавати для 
знезалізнення і деманганації на водоочисну станцію, що складається з біореактора 
і контактних прояснювальних фільтрів. Користуючись розробленою методикою 
розрахунків, можна визначати найбільш оптимальні режими роботи споруд при зміні 
водоспоживання. Такі заходи дають можливість забезпечити нормативні показники 
якості питної води та зменшити на різних водозабірних майданчиках добове спожи-
вання електроенергії на 7-18,8%. Дослідження показали, що в цілому у добу максималь-
ного водоспоживання при оптимізації роботи споруд економія енергозатрат на водоза-
борах міста становить 11,6%. 

Основними джерелами живлення водопровідної мережі м. Чернігова є чотири 
насосні станції, на яких встановлено насоси 9 марок. Для кожної насосної станції були 
виконані розрахунки сумісної роботи насосів і безбаштової водопровідної мережі для 
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кількох варіантів подачі води різними групами нерегульованих і регульованих насосів. 
Порівняння між собою результатів розрахунку енерговитрат на подачу води від усіх чо-
тирьох насосних станцій, які живлять водопровідну мережу, показали [3], що найменші 
питомі енерговитрати спостерігаються на ВНС-3 при регулюванні обох працюючих 
насосів (Еср = 0,07 кВт.год/м3), а найбільші – для ВНС-4 при роботі нерегульованих 
насосів (Еср = 0,23 кВт.год/м3). Розрахунки показали, що регулювання насосів дає змо-
гу на різних насосних станціях другого підйому зменшити витрату електроенергії на 
20-30%. Вибираючи оптимальний варіант роботи насосів із застосуванням частотного 
регулювання, можна в цілому на 29,7% знизити добове енергоспоживання на чотирьох 
насосних станціях міста, забезпечуючи при цьому розрахункові показники витрат і 
напорів води.  

ВИСНОВКИ

1. Користуючись наведеною методикою розрахунку водопровідних систем з 
водозабірними свердловинами, можна знаходити оптимальні технологічні схеми 
сумісної роботи водопровідних споруд, при яких буде забезпечена подача і очищення 
до нормативних показників розрахункових витрат води при найменших питомих ви-
тратах електроенергії.

2. Для оптимізації роботи насосних станцій, що живлять безбаштову водопровідну 
мережу, потрібно правильно підібрати насоси для кожної насосної станції, скоригувати 
розподіл навантаження між ними та проаналізувати кілька варіантів подачі води від 
них, визначивши найбільш економічно доцільний.

3. Дослідження і розрахунки подачі води від чотирьох насосних станцій, що живлять 
безбаштову водопровідну мережу м. Чернігова, показали, що при регулюванні насосів 
середня питома витрата електроенергії на подачу 1м3 води зменшується на 20-30% 
порівняно з варіантом, коли насоси не регулюються.
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ОРгАНИЗАцИОННО-УПРАВЛЕНчЕСКИЕ АСПЕКтЫ  
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕм ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРгОЭФФЕКтИВНОСтИ 

ПРЕДПРИЯтИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАцИОННОгО 
хОЗЯЙСтВА

Ярошенко Ю.В., Шевченко Э.Ю., Третьяков С.И.
КП «Харьковводоканал», Харьков, Украина

Рассматриваются вопросы повышения энергоэффективности предприятий 
водопроводно-канализационного хозяйства за счет внедрения системы энергоменед-
жмента, позволяющей эффективно реализовывать политику ресурсосбережения на 
основе энергоаудита и применения инновационных технологий.

ОРгАНІЗАцІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКтИ ВИРІШЕННЯ  
ПРОБЛЕм ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРгОЕФЕКтИВНОСтІ ПІДПРИЄмСтВ 

ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАцІЙНОгО гОСПОДАРСтВА
Ярошенко Ю.В., Шевченко Е.Ю., Третьяков С.І.

КП «Харківводоканал», Харків, Україна

Розглядаються питання підвищення енергоефективності підприємств водопровідно-
каналізаційного господарства за рахунок впровадження системи енергоменеджмен-
ту, яка дозволяє ефективно реалізовувати політику ресурсозбереження на основі 
енергоаудиту та застосування іноваційних технологій.

ORgAniZATiOnAL-ADMiniSTRATivE ASPECTS OF DECiSiOn 
PROBLEMS inCREASE OF EnERgY EFFiCiEnCY EnTERPRiSES 

OF PLUMBing-SEWAgE ECOnOMY
Yaroshenko Y.V., Shevchenko E.Y., Tretyakov S.I.  

Kharkivvodokanal communal enterprise, Kharkiv, Ukraine 

Issues on improvement of water and sewage enterprises energy efficiency due to  
implementation of energy management, enabling effective policy of resource saving based on 
energy audit and application of innovative technologies, are being considered.

В условиях дефицита практически всех видов производственных ресурсов сегодня 
одним из главных аспектов энергосбережения является эффективное использование 
имеющегося энергетического потенциала, что особо актуально для предприятий, у 
которых энергетическая составляющая в себестоимости достаточно весома. Первым 
шагом при решении задач по энергосбережению является энергоаудит предприятия, 
методология которого основана на:

– требованиях Закона Украины «Об энергосбережении», Госстандартов Украины  
(ДСТУ 4065-2001, ДСТУ 4713-2007);

– 30-летнем опыте работы в сфере совершенствования систем управления пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяйства;

– зарубежном опыте реинжиниринга бизнес-процессов (business Process re-
enginiring);

– рекомендациях tAcIS и Агентства международного развития (USAId).

Проблема повышения энергоэффективности предприятий водопроводно-канали-
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за цион ного хозяйства (ВКХ) является актуальной, сложной и важной в силу специфи-
ки производства, которое характеризуется с одной стороны, непрерывностью глав-
ного технологического процесса, территориальной распределенностью сооружений 
и значительной их энергоемкостью, с другой, социальным, жизнеобеспечивающим 
значением необходимого объёма услуг.

Предприятия ВКХ вынуждены искать наиболее эффективные приемы и средства 
снижения энергоресурсопотребления, сокращения производственных и коммерче-
ских потерь.

Главным направлением политики повышения энергоэффективности является си-
стема энергоменеджмента, которая регламентируется документами и государствен-
ными стандартами Украины, собственным опытом, рекомендациями tAcIS, опытом 
аналогичных предприятий отрасли.

Энергетический менеджмент – это элемент системы управления предприятием, 
который обеспечивает рациональное использование топливно-энергетических ре-
сурсов и базируется на проведении постоянных энерготехнологических обследова-
ний, измерений, анализе энергоиспользования, разработке и внедрении энергосбе-
регающих мероприятий и технологий, энергоэффективного оборудования.

Одним из средств повышения энергоэффективности производства и снижения 
энергоресурсопотребления, системно поддерживаемых государством, которое полу-
чило широкое распространение, в том числе в отрасли ЖКХ является энергоаудит, 
который является первым шагом в цикле системы энергоменеджмента, на основе ко-
торого строится стратегическая Программа повышения энергоэффективности.

Цели энергоаудита:
– выявить потенциал энергоресурсосбережения предприятия;
– разработать научно обоснованную долгосрочную программу энергоресурсосбе-

режения и повышения энергоэффективности;
– оказать реальную помощь в обеспечении механизмов (финансового, инвестици-

онного, научно-технического) реализации этой программы;
– создать на предприятии организационно-управленческую функцию энергоме-

неджмента.
Результатами энергоаудита являются:
– отчет и выводы по энергетическому аудиту;
– научно обоснованная программа повышения энергоэффективности;
– организационный проект создания службы энергоменеджмента;
– оптимизированный регламент работы службы главного энергетика;
– организационно-распорядительная документация.
Также возможно:
– обеспечить практический консалтинг по реализации программы;
– разработать бизнес-план или инвестиционный проект для капиталоемких про-

грамм  энергоэффективности, рекомендовать инвесторов;
– обеспечить при необходимости проведение научных, проектно-конструкторских 

работ, поставку оборудования и технологий, в том числе управленческих, обучение 
персонала, сдачу «под ключ» конкретного проекта энергосбережения.

Дополнительный  эффект энергоаудита – получение предприятием документов, 
которые могут быть использованы для:

– работы с выборными органами местного самоуправления и главами админи-
страций;

– решения предприятием задач реинжиниринга бизнес–процессов;
– решения задач реструктуризации.
Энергоаудит целесообразно проводить параллельно с комплексной диагностикой 

предприятия для определения инвестиционного потенциала, инвестиционной при-
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влекательности и принятия решения о реструктуризации, реформировании или раз-
витии предприятия. Весь комплекс работ выполняется за 3-6 месяцев.                                                                                                               

Проведение энергоаудита осуществляется обученными и сертифицированными 
специалистами, которые в своей работе пользуются отраслевыми нормативными до-
кументами [1].

Рекомендованная государственным стандартом периодичность энергоаудита 
предприятий ВКХ – 2-3 года. Практическими результатами энергоаудита являются 
материалы обследования предприятия, в виде отчета констатирующего сложивший-
ся баланс энергопотребления, вскрывающего резервы возможной экономии ресур-
сов и содержащего рекомендации по устранению неоправданных ресурсных затрат.

Ключевым заключительным документом отчета является программа энергоэф-
фективности предприятия, содержащая мероприятия по сокращению    энергоресур-
сопотребления и снижению объемов потерь на ближайшую перспективу с разбивкой 
по годам и выделением капиталоемких и малозатратных проектов.

Для проведения энергоаудита предприятия может воспользоваться услугами сто-
ронних специалистов на договорной основе или обеспечить подготовку собственных 
специалистов и использовать в дальнейшем приобретенные ими знания.

Однако периодический энергоаудит не является самодостаточным средством, в 
полной мере гарантирующим ощутимый результат, достижение которого так важно 
для предприятия. Эффективность периодического энергоаудита и результативность 
программы энергоэффективности предприятия ВКХ находится под угрозой следую-
щих объективных и субъективных факторов (обстоятельств):

– ограниченность средств, которые предприятие способно реально выделить для 
выполнения программы делает невозможным выполнение значительной части пред-
лагаемых мероприятий;

– разработка программы энергоэффективности базируется на данных энергоау-
дита, качество которого в значительной степени зависит от квалификации собствен-
но аудиторов. В связи с этим, мероприятия включаемые в программу в большинстве 
своем носят формальный, рекомендательный, а иногда конъюнктурный характер и 
посвящены в основном замене и модернизации оборудования занятого в процессе 
производства.

Таким образом, сама по себе Программа энергоэффективности, как результат 
предшествующего ей энергоаудита, превращается в декларацию намерений пред-
приятия в вопросах повышения эффективности использования ресурсов.

Процесс работы над проблемой повышения энергоэффективности предприятия 
должен носить перманентный характер, как и любой другой производственный или 
бизнес процесс он должен быть специально организован и оснащен. Процесс повы-
шения энергоэффективности необходимо возвести в статус отдельного управленче-
ского процесса, являющегося частью общего управления предприятием.

В организационном и методическом смыслах такой процесс может быть реа-
лизован, как энергоменеджмент, который фокусируется на энергетических и ма-
териальных ресурсах, или как контроллинг, охватывающий сферы управления 
всеми процессами и их экономическими параметрами. Возможен организационно-
управленческий гибрид этих процессов, содержащий признаки как энергоменед-
жмента, так и контроллинга на предприятии [2].

Внедрение указанных процессов, или их объединенной версии в практику управ-
ления предприятием реальное, но требующее методической проработки и развития 
организационной структуры, решение, которое влечёт пересмотр некоторых инфор-
мационных и функциональных потоков и создание определённого регламента взаи-
модействия подразделений, нацеленного на оптимальное энергоресурсопотребле-
ние.



ЕТЕВК-2013

386

Конечно, невозможно поручить разработку зачастую достаточно деликатных, 
концептуально неявных, неподдающихся прямой оценке задач, направленных на 
целесообразное и рациональное использование ресурсов, производственным под-
разделениям, не имеющим специальных навыков технико-экономического осмысле-
ния и анализа, выполнения необходимых расчётов (которые в ряде случаев требуют 
собственных алгоритмов), не обладающих знанием технологических основ и особен-
ностей объектов, опытом натурных обследований производства организационного 
проектирования и т. п.

Тем более, как правило, задачи энергоресурсосбережения, сокращения производ-
ственных и коммерческих потерь имеют управленческую подоплёку, а их решение в 
ряде случаев требует доработки и совершенствования, сложившихся и ставших при-
вычными управленческих схем и приемов.

Стремление обеспечить эффективное решение проблемы энергоресурсосбереже-
ния побудило предприятие КП «Харьковводоканал» пойти по пути внедрения энерго-
менеджмента в его расширенной версии и в июле 2011 года создать службу энерго-
менеджмента в составе отдела энергоаудита и отдела ресурсосбережения.

Укрупненный производственный цикл службы выглядит следующим образом:
– анализ использования ресурсов и их потерь по сферам деятельности предприя-

тия;
– вскрытие и оценка резервов возможного энергоресурсосбережения на всех ста-

диях технологического процесса подъема, обработки, транспортировки, подачи, 
распределения и реализации воды; сбора, транспортировки, очистки стоков и воз-
вращения воды в окружающую среду;

– выявление сверхнормативных потерь энергоресурсов, нецеленаправленных 
или нерациональных затрат ресурсов, определение причин их возникновения и раз-
работка мероприятий, направленных на их сокращение;

– разработка технологических, проектных, организационных решений и меро-
приятий по энергоресурсосбережению, в т.ч. оперативных;

– технико-экономическое обоснование мероприятий, направленных на повыше-
ние энергоэффективности в части внедрения инновационных технологий и совре-
менного энергоэффективного оборудования и автоматизации технологических про-
цессов;

– формирование комплексной программы (программ) по энергоэффективности и 
сокращению потерь;

– организация контроля выполнения мероприятий;
– координация работ по внедрению мероприятий программ;
– анализ результатов (в т.ч. промежуточных);
– оценка фактических результатов от внедрения мероприятий;
– проведение исследований в направлении оптимизации энергоресурсо-

потребления и создания условий для повышения энергоэффективности предприя-
тия.

Присутствие в структуре службы двух отделов объясняется наличием на предпри-
ятии двух выраженных категорий конечных потребителей ресурсов.

К первой относится собственно технологические процессы водоподготовки 
(очистки) воды, транспортировки воды до границ города по системе магистральных 
водоводов, подачи и распределения воды потребителю, водоотведения и очистки 
сточных вод. Все перечисленные технологические процессы являются фазами (эта-
пами) главного непрерывного технологического процесса водоснабжения и водоот-
ведения.

Основная часть энергоресурсопотребления предприятия связана с сооружения-
ми и объектами этого процесса, потребляющими ресурсы непосредственно (их мощ-
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ностями, регламентами и графиками работ, энергоэффективностью используемого 
оборудования).

Ко второй категории конечных потребителей относятся структурные подразде-
ления основного и вспомогательного производства, занятые текущей эксплуатаци-
ей сетей и сооружений, управлением, сбытом услуг, потребление ресурсов, которых 
опосредованно относится на главный процесс водоснабжения и водоотведения.

Характерным отличием этих категорий конечных потребителей является разная 
степень влияния человеческого фактора на использование ресурсов.

Практика работы службы показала, что для успешной реализации приведенного 
выше производственного цикла службы энергоменеджмента необходимо параллель-
но вести работы по методическому, организационному, информационному и произ-
водственному аспектам.

За период работы специалистами службы проведены натурные обследова-
ния сооружений и объектов предприятия, выполнены аналитические работы 
организационно-экономического и технологического содержания, которые позво-
лили внести и внедрить ряд локальных предложений отразившихся на экономике 
предприятия.

По инициативе и при участи специалистов службы проводится работа по модер-
низации оборудования и его замене на энергоэффективное.

Подготовлены и реализуются ежегодные Программы энергоэффективности 
и Комплексная программа «Сокращение потерь воды в системе водоснабжения  
г. Харькова».

Мероприятия данных Программ предусматривают:
– техническое переоснащение предприятия в связи с высокой степенью износа 

основного технологического оборудования и использование менее энергоемких со-
временных технологий и оборудования;

– повышение эффективности использования всех видов топливно-энергетических 
ресурсов – электроэнергии, тепловой энергии, природного газа, нефтепродуктов, 
воды и др.;

– снижение негативного влияния существующих технологий биологической 
очистки сточных вод и обработки осадка за счет создания безотходных технологий, 
являющихся одновременно и альтернативными источниками энергии и топлива;

– повышение инвестиционной привлекательности предприятия для потенциаль-
ных инвесторов за счет реализации энергоэффективных проектов, которые имеют 
высокую прибыльность.

За 2012 год за счет реализации мероприятий Программ была получена экономия 
только по электроэнергии – 2,63% от общего потребления за год по предприятию, 
были сокращены потери товарной воды в целом по предприятию на 2,5%. Всего за 
2012 год было сэкономлено 3,393 тыс. тонн условного топлива.

В условиях существующего финансового состояния предприятий водопроводно-
канализационного хозяйства реализация мероприятий Программ позволила сдер-
живать рост затрат предприятия на энергоносители при условии постоянного роста 
тарифов (тариф на электроэнергию за 2012 год вырос более чем на 15%).

В условиях дефицита финансовых средств и ограниченных инвестициях значи-
тельное внимание уделяется поиску и реализации малозатратных мероприятий, 
имеющих значительный экономический эффект, среди которых необходимо отме-
тить: 

– организацию работы водопроводных сооружений с учетом зонных тарифов на 
электроэнергию (дает ежегодную экономию денежных средств – до 5% затрат на 
электроэнергию по водоснабжению);

– оптимизацию работы насосных станций и водопроводных сетей (потенциал 
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ежегодной экономии только по одной насосной станции составляет порядка 1,5 млн. 
грн., снижение повреждений на водопроводных сетях – до 30 %);

– организацию работы водопроводных насосных станций по контрольным точкам 
измерения напоров в водопроводной сети и поддержание оптимального гидравличе-
ского режима на водопроводных сетях (позволяет за счет снижения избыточных на-
поров сократить потери воды на 3-5%);

– оптимизацию подачи воздуха воздуходувными станциями в аэротенки очист-
ных сооружений в зависимости от качества и количества поступающих стоков и ряд 
других мероприятий.

В реализацию указанных программ вовлечены специалисты профильных подраз-
делений и служб управления, организационно-методическую поддержку и коорди-
нацию их работы обеспечивает служба энергоменеджмента.

Параллельно ведутся работы по совершенствованию управленческого учёта ре-
сурсопотребления, а также повышению экономической мотивации и скорости управ-
ленческих решений в устранении фактов нецелесообразного и нерационального ис-
пользования ресурсов.

Рис. 1. Схема структурного подхода КП «Харьковводоканал» к реализации мероприятий
Программы энергоэффективности и Комплексной программы «Сокращение потерь воды в 

системе водоснабжения г. Харькова».
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Таким образом, внедрение системы энергоменеджмента на предприятии 
водопроводно-канализационного хозяйства свидетельствует о его энергоэффектив-
ности, позволяет реально проводить результативную политику повышения энерго-
эффективности и энергоресурсосбережения, повышения надежности функциониро-
вания систем водоснабжения и водоотведения и экологической безопасности, что, в 
свою очередь, позволяет снизить энергоемкость услуг водоснабжения и водоотведе-
ния и повысить финансовую стабильность предприятия. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕчЕННЯ мОДЕРНІЗАцІї ЕНЕРгЕтИчНОгО 
ОБЛАДНАННЯ 
Панасенко Ю.O.

КРП «ВП ВКГ м. Сімферополя», м. Сімферополь, Україна
Тітяєв В.І.

Харківська національна академія міського господарства, м. Харків,Україна

Показані сучасні економічні можливості генерування джерел фінансування робіт 
по модернізації енергетичного обладнання на підприємствах водопостачання та 
водовідведення.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ мОДЕРНИЗАцИИ 
ЭНЕРгЕтИчЕСКОгО ОБОРУДОВАНИЯ

Панасенко Ю.O.
КРП «ПП ВКХ м. Симферополя», г. Симферополь, Украина

Титяев В.И. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства, г. Харьков, Украина

Показаны современные экономические возможности генерирования источников  
финансирования работ по модернизации энергетического оборудования на  
предприятиях  водоснабжения и водоотведения.

  FinAnCiAL SUPPORT FOR UPgRADing OF EnERgY EQUiPMEnT
Yu.O. Panasenko, 

KrP «PPVKh of Simferopol city», Ukraine
V.I. Tityaev,

Kharkiv national academy of municipal economy, Kharkiv, Ukraine

Contemporary economical opportunities of generation of financial sources for upgrading of 
energy equipment at water supply and water drainage enterprises have been shown
Authors.

Маючи транзитивний економічний стан протягом багатьох років, водопровідно-
каналізаційне господарства населених пунктів України характеризується перманент-
ним погіршенням експлуатаційного стану своїх споруд, та технічного обладнання. 

За статистичними даними четверта частина водопровідних очисних споруд і ме-
реж (у вартісному виразі) фактично відпрацювала термін амортизації, 22 відсотки 
мереж перебуває в аварійному стані. Скінчився термін амортизації кожної п'ятої 
насосної станції. Фактично амортизовано половину насосних агрегатів, з яких 40 
відсотків потребує заміни. Кількість аварій на водопровідних мережах України в 2-3 
рази перевищує відповідний рівень у країнах Європи. У системах каналізації аморти-
зовано 26 відсотків мереж і 7 відсотків насосних станцій. Амортизовано 48 відсотків 
насосних агрегатів, 46 відсотків потребує заміни. Планово-попереджувальний ремонт 
виконується лише наполовину. 

Безперечно, що все вказане спричиняє вкрай негативний вплив на забезпечення 
надійного і ефективного функціонування систем централізованого водопостачання 
й водовідведення. Для подолання подальшого погіршення фізичного стану основних 
фондів водопровідно-каналізаційне господарства та його технічного переоснащення 
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мають бути використані концептуально нові підходи. На наш погляд, таким підходом 
може бути політика максимального рефінансування інвестицій, що сьогодні вклада-
ються у модернізацію обладнання підприємств. 

Це означає, що поряд з традиційними джерелами фінансування інвестиційних 
проектів (амортизація підприємств, бюджетне фінансування, кредити, гранти і ін.) 
слід розширяти мобілізацію коштів, що будуть генерувати нові фінансові ресур-
си в результаті упровадження оновленого обладнання, яке забезпечує зниження  
собівартості послуг при діючих до завершення модернізації тарифах. Ці кошти повинні 
вкладатися у наступні чергові проекти модернізації. 

Зрозуміло, що механізм «рефінансування» має певні обмеження в обсягах генеру-
вання вільних коштів. Тому при розробці інвестиційних програм на підприємствах 
пріоритет слід віддавати проектам з найбільш коротким періодом окупності і від упро-
вадження яких буде отримана максимальна економія експлуатаційних витрат. 

У водопровідно-каналізаційному господарстві до таких проектів слід віднести 
інвестиційні проекти з модернізації енергетичного обладнання. Для досягнення 
максимальної ефективності вибір упровадження інвестиційних проектів з модернізації 
енергетичного обладнання необхідно обґрунтовувати з урахуванням економічних 
властивостей таких ринкових інструментів як амортизація, фінансовий леверідж, 
індексація фінансового капіталу і ін. 

Інструментарій амортизації є одним з фундаментальних складових частин 
функціонування загального економічного механізму як у масштабі макро-, так і 
в масштабі мікроекономіки, тобто в умовах господарської діяльності будь-якого 
підприємства. Він гарантовано формує фінансові умови для генерування інвестиційних 
коштів на забезпечення відтворення основних фондів. Але за останні роки характер-
ною особливістю функціонування механізму амортизації в господарській діяльності 
підприємств житлово-комунального господарства була безпрецедентна іммобілізація 
амортизаційних фондів. Це завдало технічному стану основних фондів житлово-
комунального господарства, зокрема підприємствам ВКГ, величезних втрат. 

Звичайно, таке явище в економіці галузі об’єктивно було зумовлено інфляцією та 
хронічною нестачею обігових коштів. Але поряд з цим довгий час свою певну негативну 
роль в амортизаційній політиці відіграла також відсутність у національних стандартах 
положення щодо створення акумулюючого рахунку по накопиченню амортизаційних 
відрахувань.

Можна сказати, що нині радикально переглянуті існуючі в нашій країні теоретичні 
підходи і практика використання амортизаційних фондів на підприємствах ВКГ. З 
урахуванням нормативних змін у новому Податковому кодексі та національних стан-
дартах ПС(Б)О щодо амортизації автори статті вважають доцільним керівним струк-
турним підрозділам на підприємствах водопостачання та водовідведення більшу увагу 
приділяти опрацюванню таких питань:

А.Систематично контролювати рух грошових потоків на забалансовому рахун-
ку 09 – “Амортизаційні відрахування”. На цьому рахунку ведеться облік нарахуван-
ня та використання амортизаційних відрахувань. Збільшення залишку на рахунку 
09 “Амортизаційні відрахування” (надходження) відбувається на суму нарахованої 
амортизації необоротних активів. Зменшення залишку на рахунку 09 відображається 
на суму використаної амортизації на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на 
капітальні інвестиції позик тощо. При визначенні суми використаних амортизаційних 
відрахувань не враховуються капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних 
інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного фонду підприємства 
тощо.

Аналітичний облік ведеться, зокрема, за такими напрямками використання 
амортизації:
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- будівництво об’єктів;
- придбання (виготовлення) основних засобів;
- поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція 

тощо) основних засобів;
- придбання (створення) нематеріальних активів;
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик;
- інші капітальні роботи.
Б. Кожне підприємство ВКГ повинно розробляти і послідовно проводити свою 

амортизаційну політику. Сутність амортизаційної політики підприємства полягає в 
тім, що на основі встановлених державою загальних правил нарахування та використан-
ня амортизації, кожен суб’єкт господарювання самостійно розробляє конкретні заходи 
по забезпеченню ефективного використання власних амортизаційних відрахувань, 
спрямованих на досягнення поставлених перед підприємством завдань.

Слід вказати, що роль амортизаційної політики поки недооцінюється ще багать-
ма підприємствами, у яких до її розробки ставляться формально. Між тим, обрана 
організацією політика суттєво впливає на величину собівартості комунальних послуг, 
прибуток, податки, додану вартість, показники фінансового стану. Амортизаційна 
політика має ключове значення для забезпечення утримання основних фондів у належ-
ному технічному стані. Наприклад, якщо підприємство вибере занижені амортизаційні 
відрахування з метою зниження собівартості своїх послуг, то воно одержить короткочас-
ну й нестійку перевагу, що згодом підірве фінансовий стан такого підприємства за раху-
нок морального й фізичного зношування наявного устаткування і відсутності необхідних 
коштів на його модернізацію або заміну. І навпаки, підприємство, що піклується про 
успішну діяльність у майбутньому, розробляє збалансовану амортизаційну політику, що 
забезпечує як у короткостроковому, так й у довгостроковому плані модернізацію старо-
го устаткування новим та зниження витрат на виробництво й реалізацію своїх послуг.

Звичайно амортизаційні відрахування при використанні їх по цільовому призначен-
ню вкладаються у виробництво й забезпечують дохід на рівні рентабельності власного 
капіталу. Як вважають ряд економістів, зокрема кандидати економічних наук О. Хотом-
лянський і В. Колосок , у противному випадку амортизаційні відрахування можуть бути 
розміщені на депозитних банківських рахунках під певний процент або на певних умо-
вах здані в позичку. У цьому випадку вони також забезпечують одержання відповідного 
доходу.

За умов розміщення амортизаційного фонду на депозитному банківському рахунку 
сума їх нагромаджена (Ф) на кінець строку вкладу може бути визначена за формулою

де: А – сума амортизаційних відрахувань в i-му періоді; 
Еh – коефіцієнт приведення, прийнятий з розрахунку річної ставки депозиту;
Т – строк знаходження амортизаційних відрахувань на банківському депозитному 

рахунку.
Після завершення строку вкладу амортизаційний фонд використовується, відповідно 

до його призначення, як одне з джерел відтворення основних засобів.
При визначенні альтернативного варіанту вибирають той, що має найвищу 

прибутковість. Прибутковість такої альтернативи можна вважати ціною амортизаційних 
відрахувань в якості фінансового джерела відтворення необоротних активів. 

В. Доцільність вибору методу нарахування амортизації визначається потребами 
підприємства в інвестиціях. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку 
корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством 
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при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на 
період його реконструкції, модернізації або консервації.

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) ураховують: 
очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або 
продуктивності; фізичний та моральний знос, правові або інші обмеження щодо строків 
використання об'єкта. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта може 
переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання. При 
зміні строку корисного використання об'єкта нова амортизація на нього нараховується, 
починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання.

Вивчення сучасних наукових праць і досвіду закордонних країн у сфері амортизаційної 
політики показує, що при моделюванні різних варіантів нарахування амортизації 
необхідно враховувати вплив цілого ряду факторів. Гармонізація цих факторів із ви-
браним способом нарахування амортизації досягається шляхом порівняння переваг та 
недоліків використання того чи іншого метода. 

Законодавство України передбачає можливість використання поряд з податковим 
методом, встановленим Податковим Кодексом, також одного із п’яти, встановлених 
«Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: 

1. Прямолінійний метод;   
2. Метод зменшення залишкової вартості;  
3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості; 
4. Кумулятивний метод;   
5. Виробничий метод. 
Кожен із цих методів має такі особливості нарахування:
1) прямолінійний, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів; 
2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як 

добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості 
на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма 
амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом ко-
реня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення 
ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації 
визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року 
або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 
амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і 
подвоюється;

4) кумулятивний, за яким річна сума амортизації визначається як добуток 
вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт 
розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного 
використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного викори-
стання; 

5) виробничий, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактич-
ного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Ви-
робнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на 
загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (викона-
ти) з використанням об'єкта основних засобів.

Зазначимо, що нарахування амортизації може здійснюватися також з урахуванням 
мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановле-
них податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).

Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально до-
пустимих строків їх амортизації представлена в таблиці.
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Існує точка зору, що для енергетичного обладнання, як електродвигуни, насоси і 
т.п, амортизацію доцільно нараховувати за виробничим методом в облікових цінах 
пропорційно кількості відпрацьованих годин. Використання цього методу доцільно у тих 
випадках, коли економічна користь того чи іншого необоротного активу зменшується у 
зв’язку з терміном його активної експлуатацією у виробництві, а не у зв’язку з впливом 
на нього часу. Але, не дивлячись на плюси, цей метод в конкретних випадках все ж має 
бути перевіреним на економічну доцільність.

Для визначення загального інвестиційного ресурсу підприємства за рахунок 
амортизаційних відрахувань пропонується розробляти комплексну програму стимулю-
вання підвищення ефективності використання амортизації в якості джерела інвестицій 
у модернізацію енергетичного обладнання підприємств централізованого водопоста-
чання і водовідведення. 

Наявність такої програми дозволить істотно покращити інвестиційну можливість 
і ефективність використання амортизації на підприємствах водопостачання і 
водовідведення. 

Таблиця 1
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Рис. 1. Схема розробки програми ефективності використання амортизації в якості джерела 
інвестицій у оновлення та модернізацію основних засобів підприємств ВКГ
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ВОДА І ЕНЕРгІЯ 
Денис О.Б.

НГО «Інститут пасивного будівництва», м.Львів

Для життєдіяльності людини необхідні три важливі складові – енергія, вода та 
продукти харчування. Виробництво енергії потребує води, постачання води потребує 
енергії, а вирощування сільськогосподарської продукції потребує і води і енергії. Тому 
енергію почали розглядати у взаємозв’язку вода–енергія–продукти харчування. 
Сучасні екотехнології передбачають мінімізацію використання енергії та води,  
раціональне використання природних ресурсів для сільського господарства, утилізацію 
та повторне використання відходів. В житлово-побутовому секторі та будівництві 
це технологія пасивного будинку, екосанітарія, використання відновлюваних джерел 
енергії та органічне землеробство.

Denys O.B.
ngO “Institute of Passive house”, lviv

For human life need three important components – energy, water and food. Energy production 
requires water, water requires energy, and agricultural needs water and energy. Therefore, the 
energy began to be read in conjunction water–energy–food. Modern environmental technology 
include minimizing the use of energy and water, sustainable use of natural resources for 
agriculture, recycling and reuse of waste. In the housing and residential construction sector 
there is a passive house technology, ecological sanitation, renewable energy sources and 
organic farming.

Технологія пасивного будинку  бере свій початок з 70-х років ХХ століття, коли 
внаслідок чергової енергетичної кризи і усвідомленням вичерпності викопних видів 
палива людство замислилось не тільки над тим, яку енергію використовувати, але й 
як мінімізувати її споживання. Зокрема політика ЄС стала спрямовуватись на ради-
кальне зниження рівня техногенного впливу і споживання в країнах ЄС. В житлово-
комунальному секторі, який споживає біля 40% всієї споживаної енергії, головним ви-
кликом  кінця ХХ століття стало і залишається дотепер будівництво  пасивних будинків 
як спосіб зниження споживання енергії на опалення.

В ХХІ столітті людство усвідомило іншу, ще більш серйозну проблему – брак питної 
води. Саме вода стала головним викликом ХХІ століття і найважливішою темою не тільки 
серед екологів та науковців, але й серед політиків і бізнесу. Об’єктивною причиною  цієї 
проблеми став стрімкий зріст чисельності населення  – з 6 млрд сьогодні до 2050 року за 
найоптимістичнішими прогнозами вона досягне 9 млрд осіб.. Суб’єктивною причиною 
стало марнотратне й нераціональне використання води в господарстві та всезростаю-
че забруднення водних ресурсів. Брак води можна умовно розділити на дві категорії: 
«видимий», коли кількість води достатня, але дефіцит існує через неефективне і марно-
тратне використання і «реальний», коли дефіцит викликаний обмеженими ресурсами.

Питання енергії почали розглядати у взаємозв’язку вода-енергія-продукти хар-
чування. Практично будь-яке виробництво енергії потребує води, постачання води 
потребує енергії, а вирощування сільськогосподарської продукції потребує і води і 
енергії. На порядку денному стало питання розподілу води та землі для промислових, 
сільськогосподарських та енергетичних потреб.  В Європі, наприклад, була прийнята 
стратегія комплексного управління земельними та водними ресурсами – «стійке земле-
та водокористування всіх і для всіх» з ключовими показниками зниження деградації 
ґрунту, води і лісів до 0% до 2030 року; розподіл води і землі спеціально для їжі, біопалива, 
лісового господарства та міських поселень. 
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Сучасні методології і брак систематичних досліджень водоспоживання в енергетиці 
не дають можливості однозначно відповісти на запитання, скільки води потрібно для 
всезростаючого попиту на енергію, але загроза припинення енергопостачання через 
дефіцит води цілком реальна. У Європейському Союзі, наприклад, для виробництва 
енергії використовується близько 44 %, а в США більше 40 % води. У деяких регіонах, 
таких, як південний захід США, на Близькому Сході і в Північній Африці для виробників 
енергії дефіцит води вже є серйозною проблемою, а у Франції за останні десятиліття 
кілька атомних електростанцій під час хвилі спеки, небезпечно високої температури 
води і через її нестачу періодично були змушені тимчасово закриватись і імпортувати 
електроенергію з сусідніх країн. 

Добрим прикладом вирішення проблеми є Китай, уряд якого створив комплексну 
програму водокористування та енергозбереження на 2015, 2020 і 2030 роки; де перед-
бачив обов'язкове підвищення ефективності сільськогосподарського та промислового 
використання води, значне зниження рівня забруднення води у великих водоймах та 
реформування цін на воду з урахуванням вартості води як обмеженого ресурсу. 

Найкращим способом економії води у виробництві енергії є зниження енерго-
споживання. Практикою доведено, що інвестиції у підвищення енергоефективності 
вигідніші, ніж створення нових енергогенеруючих потужностей і приносять високу 
віддачу. Найефективніший спосіб використанням води в енергетиці і найдешевшим 
джерелом електричної енергії є гідроенергетика, яка в даний час складає 86 % від всіх 
відновлюваних джерел енергії і має значний потенціал в розширенні і забезпеченні 
надійної та екологічно чистої енергії в усьому світі. 

З другої сторони, з відновлюваними джерелами енергії не все так однозначно. В 
Україні внаслідок побудови в свій час великих гідроелектростанцій масовим яви-
щем стало забруднення води значною кількістю біогенів (вуглецю, азоту, фосфору та 
іншими), які надходили у воду із затоплених водосховищами родючих земель, що спри-
чинило евтрофікацію («цвітіння») води і створило загрозу здоров’ю населення. Для вико-
ристання сонячної енергії необхідні фотоелектричні панелі або теплові сонячні колек-
тори, виробництво яких теж потребує енергії. А вирощування сільськогосподарських 
культур для виробництва біопалива замість продуктів харчування створило проблему 
нестачі продуктів. Оптимальним джерелом енергії є біогаз, який отримується з відходів 
(сміттєзвалищ, каналізаційних стоків, відходів сільського господарства), так як при 
його виробництві утилізуються відходи, а у випадку відходів сільського господарства 
додатково отримуються високоякісні органічні добрива.

Економія води  теж заощаджує енергію. В йорданії, наприклад, на водний сектор 
припадає 15 % всього національного споживання енергії, а в Каліфорнії для перекачу-
вання і очищення води використовують до 20 % електроенергії.

З швидким зростанням населення за останні 50 років водозабір збільшився втричі. 
За розрахунками західних експертів щорічно людина на утворення комунально-
побутових СВ використовує до 125 000 л води, з них на змив в унітаз іде від 6.000 до 
25.000 літрів питної води, що складає значний потенціал для заощадження питної 
води, енергії та інших ресурсів.

Соціально-економічні чинники (зростання населення), зміни у землекористуванні, 
більш широке використання заповідних зон, всезростаючий техногенний вплив лю-
дини призводить до кліматичних змін, які незабаром можуть стати незворотними. У 
глобальному масштабі число стихійних лих та кліматичних катастроф було в два рази 
більше за десятиліття з 1996 по 2005 рік ніж у період між 1950 і 1980 роках, при чому 
економічні втрати збільшились в п'ять разів. Підвищення температури і рівня моря, 
збільшення інтенсивності посух і штормів дозволяють припустити, що протягом най-
ближчих 30-50 років відбудуться істотні переміщення населення, особливо в прибереж-
них зонах. Внаслідок цього з’явиться  330 000 000 кліматичних біженців. Суспільство не 
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має готових рішень на стихійні лиха, тому треба готуватися до найгіршого. А суперечки 
кліматологів і екологів про те, що є причиною кліматичних змін – людська діяльність 
чи природні явища є безсенсовні. Адже так чи інакше в одному і в другому випадку лю-
дина замість зупиняти або сповільнювати негативні процеси, навпаки - поглиблює їх і 
пришвидшує.

Важко назвати мільярдні суми збитків від стихійних лих в глобальному масштабі 
(не всі вони оприлюднюються), але з впевненістю можна говорити про постійне їх 
зростання. В той же час кожний заінвестований у заходи по енергоефективності до-
лар дає доходи в розмірі  $ 6-8. Адекватні інвестиції у енергетичне та водне госпо-
дарство, інфраструктуру та послуги приносять високу економічну віддачу завдяки 
уникненню мільйонних витрат, пов'язаних із забрудненням довкілля та стихійними 
лихами. В сукупності загальний річний економічний ефект від інвестицій в галузі 
енергетики, водопостачання та санітарії може скласти $ 84 млрд. Економічні втрати 
у зв'язку з відсутністю водопостачання та санітарії в Африці в результаті смертності і 
захворюваності оцінюється в $ 28,4 млрд., або близько 5% ВВП. Бідні країни, що мають 
доступ до чистої питної води і санітарних послуг швидше економічно розвиваються, 
ніж ті, хто їх не має. Дослідження показали, що щорічний економічний ріст становив 
3,7% серед бідних країн з кращим доступом до поліпшених послуг водопостачання та 
водовідведення, в той час як в  бідних країнах без доступу щорічне зростання було всьо-
го на 0,1%. 

Значний негативний вплив на розвиток енергетичної та водної галузі має корупція. 
Корупція в секторі водного господарства може підвищити інвестиційні витрати на до-
сягнення Цілей розвитку тисячоліття для водопостачання і водовідведення майже на 
50 мільярдів доларів. В деяких країнах корупція збільшує вартість підключення до 
побутової водопровідної мережі більш ніж на 30 %. Бідні люди, що живуть в хрущобах, 
часто платять у 5-10 разів більше за літр води, ніж багатії, що живуть в тому ж місті. 
Частка приватного сектора в водопостачанні та водовідведенні в країнах, що розви-
ваються, в середньому лише 35%, в той час як у розвинених країнах вона складає 80% 
ринку. 

Україна за міжнародною класифікацією вважається однією з найменш забезпече-
них водою країн у Європі. Питне водопостачання країни майже на 80% забезпечується 
за рахунок поверхневих вод, тому їх якість є вирішальним чинником санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення країни. Водночас більшість басейнів річок 
можна віднести до забруднених та дуже забруднених.

Видобуток природних копалин та енергетика, особливо ядерна енергетика, потре-
бують величезних запасів води і часто скидають в природні водні масиви нагріту воду, 
що спричиняє масову загибель риби і живих мікроорганізмів. Водопостачання про-
мислових підприємств нерідко забезпечується з комунальної мережі водопостачання, 
а значить вони споживають питну воду. Незважаючи на оптимістичні прогнози вчених 
евтрофікація («цвітіння») води внаслідок затоплення водосховищами родючих земель 
не зменшується, а навпаки. Останні 5–7 років значний внесок в цю проблему роблять 
фосфати, які потрапляють туди зі сільськогосподарських угідь (фосфатні добрива), але 
це лише 5%, та побутових стічних вод (синтетичні миючі засоби, СМЗ), внесок яких 
у забруднення водойм складає 95%. Різке зростання вмісту фосфатів у комунальних 
стічних водах через зростання використання у побуті фосфатних миючих засобів та 
неспроможності водоканалів за допомогою існуючих технологій забезпечити необхідне 
очищення стічних вод від фосфатів призвело до того, що водоканали часто залишають-
ся основними забруднювачами українських рік.

Офіційна статистика свідчить, що один літр стічних вод забруднює щонаймен-
ше вісім літрів прісної води з поверхневих вододжерел. У водоймища, з яких отриму-
ють питну воду понад 70% населення України, скидається близько 40% неочищених 
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господарчо-побутових і 42% промислових стічних вод. На 75% таких водозаборів немає 
санітарних охоронних зон, на 13-18% відсутні необхідні очисні споруди і на 16-22% 
водозаборів немає установок для знезараження води. Із року в рік ця сумна статисти-
ка зростає. Послугами централізованого водовідведення забезпечено 95,9% міст, 55,9% 
селищ міського типу та 2,6% (744 із 28 540) сільських населених пунктів.

Сектор ВКГ  перебуває у кризовому стан: у вкрай занедбаному й аварійному стані – 
28,8% головних колекторів, 31,6%  – вуличних мереж та 32,1%  – внутрішньоквартальних 
і дворових мереж. Подекуди в системах водопостачання втрачається до 80% води! 
Щороку обсяги осаду й мулу, які накопичуються на мулових майданчиках очисних 
споруд збільшуються на 40 млн т, що потребує 120 га/рік. Близько 20 млн українців 
користується надвірними вбиральнями з вигребами та септиками, які є джерелами за-
бруднення колодязів і водотоків і де накопичується до 20% загального об’єму стоків 

В Європі на сьогодні створені технології водопостачання та водовідведення, які дозво-
ляють запобігати негативним процесам деградації природних ресурсів, невирішеним 
проблемам стічних вод і скоротити чи попередити забруднення (каналізація, 
сміттєзвалища). В промисловості це створення замкнутого циклу водокористування, 
доочищення стічних вод (доведення до європейських нормативів) перед скиданням 
їх в комунальну мережу або повне очищення перед скиданням в природні водойми. В 
житлово-побутовому секторі це «екосанітарія», яка передбачає  значне зменшення спо-
живання води за рахунок поділу водопостачання на технічну і питну воду, розділення 
потоків стічних вод на «сірі» та «чорні» води і повне їх локальне очищення, повторне 
використання очищених стічних «сірих» вод, використання дощової води та повна 
утилізація «чорних» вод. Відходи життєдіяльності людини в екосанітарії є цінним ре-
сурсом, який повторно використовується як добриво. Підраховано, що щорічно Україна 
втрачає з стічними водами 300 млн доларів за оцінками об’ємів поживних речовин, 
що змиваються у каналізацію (Petter Jenssen, UMb, norway 2005), і які б могли бути 
використані як добрива, в той же час як 25% населення України підпадає під ризик за-
хворювань, пов’язаних із вживанням неякісної води.

«Екосанітарні» технології – це відведення окремо стоків з мийок, душів, умивальників 
(«сірі» води) та туалетів («чорні» води). «Сірі» води очищаються за допомогою природних 
систем очищення стічних вод (біоплато, водойми-відстійники, системи інфільтрації, 
вертикальні піщані фільтри, тощо. У невеличких господарствах та приватних будин-
ках, в яких підключення до централізованого водовідведення неможливо, влаштуван-
ня локальних очисних споруд для «сірих» побутових стічних вод (grey water) є ідеальним 
рішенням. Це ж можна сказати про водовідведення «чорних» вод – а це використання 
сухих туалетів (екосанів), конструкція яких дозволяє окремо відводити сечовину (жовті 
води, yellow water) та фекалії (коричневі води, brown water). Сечовина з бітазу збирається 
у каністри або резервуари і через пів року може використовуватись як чудове азотне 
добриво (біогени n, P, С, макроелементи na, K та ін.) а фекалії посипаються дрібними 
фракціями органіки (тирса, торф, сухе листя, подрібнена солома, тощо), компостують-
ся та можуть використовуватись через 2 роки як компост. Такі туалети можуть бути 1-о 
або 2-камерні. 

Ці технології широко використовуються в високорозвинених країнах Європи (лідер 
у цьому Фінляндія, Шівеція та Норвегія) та широко впроваджуються в Індії, країнах 
Африки та ін. країнах, де централізовані системи водопостачання та водовідведення 
відсутні. Серійне виробництво бітазів налагоджено в Швеції, Фінляндії та Китаї.

Коли ми говоримо про пасивний будинок, основною перевагою його над іншими бу-
динками є комфорт. Звичайно, це в першу чергу тепловий комфорт, а значна економія 
коштів (близько 90%) у порівнянні зі звичайними будинками  є вагомим аргументом 
на користь такого будівництва. Але є важлива складова будинку, про яку всі забувають 
або якою нехтують – це вода. І екосанітарія – це власне той напрямок, який допоможе 



ЕТЕВК-2013

400

нам створити комфортне водопостачання та водовідведення, не потребуючи при цьому 
підключення до централізованих мереж. 

Вода – речовина, з якої складається все, що є на Землі і у Всесвіті, яка є всюди. І во-
дночас це найзагадковіша речовина, таємниці якої людина не може розгадати до сих 
пір. Деякі вчені стверджують, що вода – це носій інформації і незабаром вся інформація, 
яка зараз передається по кабелях чи електромагнітними хвилями буде передаватись за 
допомогою… річок. Знаючи всю доступну інформацію про воду, людина тим не менше 
«злочинно», можна сказати, до неї відноситься. Вона перетворює чисті річки на стічні 
води, озера, моря та океани на звалища небезпечних шкідливих здоров’ю речовин, а 
береги водойм – на стихійні смітники. Вода не тільки в кранах наших домівок, але й в 
багатьох джерелах, колодязях, чи артезіанських свердловинах перестала бути питною. 
Навіть в алювіальних водах вчені недавно знайшли такі отруйні для людини елементи 
як миш’як чи свинець

Вода – міждисциплінарна наука. І поки ми будемо розглядати її окремо по кожній 
галузі господарства чи водокористування ми не досягнемо бажаного результату. 

Аналітики стверджують, що ХХ століття було епохою воєн за енергію, а ХХІ століття 
стане епохою воєн за воду – найціннішого природного ресурсу, який на сьогодні став 
найгострішою світовою проблемою.

Не забуваймо, що з усієї води на Землі 97% – це морська вода, і тільки 3% прісна, 
з якої близько 70% полярні льодовики. Решта 30% це в основному грунтова волога та 
підземні водоносні горизонти. Легко доступною для прямого використання людиною є 
менш ніж 1% прісної води!
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ЕКОЛОгІчНО БЕЗПЕчНИЙ мЕтОД ОчИЩЕННЯ чОРНОгО мОРЯ  
ВІД СІРКОВОДНЮ

Добросол К.А., Буката Д.С.
Учні 10 класу КЗ «Алчевська інформаційно-технологічна гімназія»,  

Луганська область, Україна
Сіда І.І.  

науковий керівник, вчитель хімії КЗ «АІТГ»

Запропоновано біологічний метод очищення води, забрудненої сірководнем, з 
використанням сіркобактерій. Розроблено простий пристрій, його дію перевірено у 
змодельованій водоймі. З'ясовано, що даний метод є природнім, екологічно чистим та 
не вимагає великих фінансових затрат.

ЭКОЛОгИчЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ мЕтОД ОчИСтКИ чЕРНОгО мОРЯ 
От СЕРОВОДОРОДА

Добросол К.А., Буката Д.С.
Учащиеся 10 класса КУ « Алчевская информационно-технологическая гимназия», 

Луганская область, Украина
Седая И.И.  

научный руководитель, учитель химии КУ «АИТГ»

Предложен биологический метод очистки воды загрязненной сероводородом, с 
использованием серобактерий. Разработан простой прибор, его эффективность 
проверена в смоделированном водоеме. Выяснено, что предлагаемый метод 
экологически безопасный и не требует больших финансовых затрат.

 EnviROMEnTALLY SAFE CLEAning METHOD BLACk SEA FROM 
SULPHURETTED HYDROgEn

Dobrosol K.A., Bukata D.S. 
from 10, “Alchevsk Information-technology gymnasium”, lugansk region, Ukraine

Sida I.I.  
supervisor, teacher of chemistry in the “Alchevsk Information-technology gymnasium”

A biological method of purification of the water from sulfuretted hydrogen of using sulfur 
bacteria. We created a simple device, its effect tested in the modeled reservoir. It is found out 
that this method is natural, environmentally  clean and does not require large financial costs.

Чорне море являє собою унікальну водойму з точки зору гідрохімічної структури. Воно 
є найбільшою у світі мероміктичною водоймою. Середня глибина Чорного моря 1300 
метрів. Від поверхні води до дна улоговини моря дійсно в середньому майже півтора 
кілометра, але те, що ми звикли вважати морем, має глибину, в кілька разів меншу, близь-
ко 200 метрів. Нижче причаїлася отруйна безодня, заповнена сірководнем. За останні 
декілька десятиліть стан Чорного моря значно погіршився, межа сірководневого шару 
води піднялась, і в результаті цього можливе повне знищення флори та фауни Чорного 
моря. Рівень сірководневого шару зростає з декількох причин: розкладання органіки 
стічних вод - двадцять країн Європи зливають свої відходи в Чорне море, поширюється 
видобуток природного газу з шельфу, підвищується температура, особливо влітку.

Для очищення води від сірководню був обраний біологічний спосіб, який полягає 
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у використанні сіркобактерій у розробленому пристрої. Під час роботи над проектом 
було створено модель водойми, забрудненої сірководнем, та модель пристрою для його 
утилізації.

Пристрій складається з шару пористої гуми який з одного боку водонепроникний, 
щоб запобігти вимиванню бактерій, в ньому розташована система гнучких трубок з от-
ворами як при краплинному поливі для рівномірної аерації всієї платформи. Зверху на-
сипано субстрат, заселений сіркобактеріями, він складається з торфу та вапняку, звер-
ху закривається ще одним шаром пористої гуми. До платформи підведений шланг для 
подачі повітря, що нагнітається компресором. Оскільки матеріал еластичний, а суб-
страт розміщується вже на судні, то пристрій легко розгортається в море і опускається 
до потрібної глибини (рівень пікнокліну).

Для відстеження наявності сірководню у змодельованій водоймі на різних етапах ро-

Схема пристрою для очищення Чорного моря від сірководню:
1 – пориста гума; 2 – субстрат; 3 – каркас; 4 – система

гнучких трубок; 5 – водонепроникна гума; 6 – шланг для подачі повітря; 7 – компресор  
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боти пристрою було проведено аналізи на якісну та кількісну присутність сірководню. 
Результати досліджень показали, що вода повністю очистилась. Строки проведення 
науково-дослідницької роботи – з квітня по грудень 2012 року. У змодельованій водоймі 
на утворення сірководню з гниючого білку пішло 10 днів, на очищення 14. Експери-
мент проведено двічі.

Наукова новизна. У вивчених джерелах більшість запропонованих методів очист-
ки Чорного моря від сірководню  спрямовані на отримання економічного зиску а не 
вирішення екологічних проблем. У цій роботі запропоновано біологічний метод очист-
ки води від сірководню. З'ясовано, що даний метод є безпечним, природнім, екологічно 
чистим та недорогим.

Практична значимість. Використання запропонованого методу не вимагає великих 
фінансових затрат. Розроблений пристрій можна використовувати не тільки для очи-
щення води у Чорному морі, а й в інших водоймах, забруднених сірководнем. 
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ЭКСПЕРИмЕНтАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ФОРмЫ И 
мАтЕРИАЛА ЭЛЕКтРОДА НА ПРОцЕСС ЭЛЕКтРОЛИЗА  
В ЭНЕРгЕтИчЕСКОЙ СИСтЕмЕ СИЛОВОЙ УСтАНОВКИ

Куриленко В.С.
Криворожский гуманитарно-технический лицей № 129, г.Кривой Рог, Украина
Школа изобретателей «Эвроника» при Институте одаренного ребенка, г.Киев, 

Украина

В процессе работы были изучены особенности процесса электролиза, изобретена 
наиболее эффективная форма электрода, исследована эффективность различных 
видов электродов. В процессе исследования была доказана эффективность 
электродов в виде трёхмерной решетки. Благодаря данным экспериментального 
исследования влияния формы и материала электродов на интенсивность процесса 
электролиза в энергетической системе силовой установки можно использовать 
установку с изобретенным электродом для генерирования водорода для обеспечения 
нужд человечества. Также использование силовой установки с изобретенным 
электродом поможет сберечь климат планеты и значительно улучшит сложную 
экологическую ситуацию особенно в крупных и промышленных городах, где 
существует наибольшая необходимость в энергии.  

ЕКСПЕРИмЕНтАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФОРмИ тА 
мАтЕРІАЛУ ЕЛЕКтРОДУ  НА ІНтЕНСИВНІСтЬ ПЕРЕБІгУ ПРОцЕСУ 
ЕЛЕКтРОЛІЗУ В ЕНЕРгЕтИчНІЙ СИСтЕмІ СИЛОВОї УСтАНОВКИ

Куриленко В.С. 
Криворізький гуманітарно-технічний ліцей № 129, м.Кривий Ріг, Україна

Школа винахідників «Евроніка» при Інституті обдарованої дитини, м. Київ, Україна

В процесі роботи було вивчено особливості електролізу, винайдено найбільш 
ефективну форму електроду, досліджено ефективність різних видів електродів. В 
процесі дослідження було доведено ефективність електродів у вигляді тривимірної 
решітки. Завдяки даним експериментального дослідження впливу форми та 
матеріалу електроду на інтенсивність перебігу процесу електролізу в енергетичній 
системі силової установки можна сміливо використовувати установку з винайденим 
електродом для генерування водню задля забезпечення потреб людства. Також 
використання силової установки з винайденим електродом допоможе зберегти 
клімат планети та значно поліпшить складну екологічну ситуацію особливо у 
великих та промислових містах, де є найбільша потреба в енергії.

THE EXPERiMEnTAL invESTigATiOn OF THE inFLUEnCE OF THE 
SHAPE AnD MATERiAL OF THE ELECTRODE On THE inTEnSiTY OF 
THE ELECTROLYSiS PROCESS in EnERgY SYSTEM OF THE POWER 

PLAnT
Kurylenko V.S.

Kryvyi rih humanities and technical lyceum #129, city of Kryvyi rih
School of inventors “evronika”, city of Kyiv

During the work we learned about the particularities of electrolysis, discovered the most 
effective form of an electrode, and investigated the efficiency of the electrodes. During the 
investigation we proved the efficiency of the three-dimensional grid electrodes.  With help of 
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З кожним роком все гостріше постає питання пошуку і розробки відновлюваних 
джерел енергії, у зв'язку з тим, що запаси природних енергоресурсів невпинно 
зменшуються.  Одним з найперспективніших та екологічно чистих видів енергії 
є водень. На даному етапі розвитку людства ця сполука застосовується в багатьох 
галузях промисловості. Тому  дослідження електрохімічних процесів, визначення 
чинників, що впливають на них, встановлення нових способів використання процесів 
електролізу для отримання альтернативної енергії являється актуальним як ніколи.

Метою роботи було дослідити й порівняти ефективність електродів різної форми, 
перевірити отримані результати з використанням електродів з іншого матеріалу при 
електролізі для отримання водню.

Завдання:
• вивчити особливості процесу електролізу;
• винайти найбільш ефективну форму електроду;
• дослідити ефективність електродів різних форм та виготовлених з різних 

матеріалів;
• порівняти  ефективність електродів, зроблені у вигляді трьохмірної решітки з 

ефективністю звичайного електроду.
Гіпотеза: Ефективність процесу електролізу з електродом Куриленка у вигляді 

трьохмірної решітки буде вищою, так як площа дотику з водою буде більшою ніж у пла-
стини. Матеріал, з якого зроблені електроди, не впливає на ефективність електролізу 
води.

При вирішенні винахідницької задачі було використано:
– Технологію створення конкурентоспроможних винаходів Турова М.П.[5]; 
– Теорію рішення винахідницьких задач Альтшуллера Г.С. [3].
Автором було винайдено електрод у вигляді тривимірної решітки, проведено па-

тентний пошук та отримано патент № 74860 від 12.11.12.
Для дослідження ефективності електродів при електролізі води було використано 

три види електродів та проведено для кожного виду по три дослідження. Потім про-
ведено експериментальне дослідження процесу електролізу при різних напругах. Та-
кож розглянута динаміка утворення газу протягом часу.

Спираючись на данні експерименту зроблено висновок, що алюмінієвий електрод 
у вигляді тривимірної решітки виявився найефективнішим. Тобто ефективність ви-
найденого автором електроду при різних напругах більша за всі аналоги. Висунута 
гіпотеза щодо матеріалу, з якого зроблені електроди, не знайшла свого підтвердження. 
У ході дослідження було встановлено, що матеріал, з якого виготовлено електрод  
впливає на ефективність процесу електролізу води.

 Завдяки даним експериментального дослідження впливу форми та матеріалу елек-
троду на інтенсивність перебігу процесу електролізу в енергетичній системі силової 
установки можна сміливо використовувати енергетичну силову установку з винай-
деним єлектродом для генерування водню задля забезпечення потреб людини. Вра-
ховуючи, що потреби людства у енергії значні, то і користь від використання даної 
силової установки також буде значною. Отже використання енергетичної силової 

data of experimental investigation of the influence of the shape and material of the electrode 
on the intensity of the electrolysis process in energy system of the power plant we can safely 
use the plant with invented electrode for hydrogen generation for needs of mankind. The 
usage of the power plant with invented electrode will also help save the climate of the Earth 
and improves a lot the ecological situation especially in industrial cities, where the need for 
energy if the biggest.
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установки з винайденим електродом допоможе зберегти клімат і значно поліпшить 
складну екологічну ситуацію у багатьох містах планети.
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мОДУЛЬНА УСтАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕтВОРЕННЯ ЕНЕРгІї хВИЛЬ
Литовченко М.Ю.

учня 9-А класу КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей», м. Дніпропетровськ, Україна
Литовченко Ю.К., 

науковий керівник, Доцент ДМетАУ, ктн

Нами знайдено (і запатентовано в Україні) інженерне рішення перетворення 
вертикальних коливань морських і океанських хвиль в електрику, розроблено 
математичну модель і методику розрахунку потужності установки.

мОДУЛЬНАЯ УСтАНОВКА ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРгИИ ВОЛН
Литовченко М.Ю.

ученика 9-А класса КНС «Химико-экологический лицей»,  
г. Днепропетровск, Украина

Литовченко Ю.К. 
научный руководитель, доцент ДМетАУ, к.т.н.

Нами найдено (и запатентовано в Украине) инженерное решение преобразования 
вертикальных колебаний морских и океанских волн в электричество, разработана 
математическая модель и методика расчета мощности установки.

MODULAR SYSTEM FOR WAvE EnERgY COnvERSiOn
Lytovchenko M.

student 9-A of «chemical and environmental college», dnepropetrovsk, Ukraine
Lytovchenko JK

supervisor, Associate dMetAU, Ph.d.

We found (and patented in Ukraine) engineering solutions convert vertical oscillations of 
sea and ocean waves into electricity, the mathematical model and method of calculation of 
the power plant.

Океанська або морська хвиля це найбільш концентроване з усіх відомих понов-
люваних джерел енергії. Однак на сьогоднішній день в світі не існує однозначного 
ефективного технічного рішення для перетворення вертикальних коливань морсь-
ких і океанських хвиль в електрику.

Нами знайдено (і запатентовано в Україні) інженерне рішення цієї проблеми, роз-
роблено спрощену математичну модель і методику розрахунку потужності установ-
ки. Для проведення лабораторних та натурних випробувань виготовлені і успішно 
апробовані різні експериментальні модулі, в тому числі в умовах природних хвиль на 
річці Дніпро.

В основу нашої роботи поставлена задача створення модульної установки для пе-
ретворення енергії хвиль, зокрема створення конструкції робочих камер, що дозво-
ляють без втрат використовувати кінетичну енергію зворотно-поступального руху 
поверхневих хвиль незалежно від їх розмірів, напрямку і конфігурації.

Поставлена задача вирішується тим, що у наша модульна установка для пере-
творення енергії хвиль, що включає обертову хвилеприймальну камеру з отворами 
і клапанами для входу/виходу води та повітря, виконана з декількох робочих камер 
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у вигляді сегментів торовидної форми, відкритих відносно напрямку обертання з пе-
реднього боку і закритих з іншого боку клапаном. Модульна установка представлена 
на фіг. 1 загальним виглядом, а на фіг. 2 поперечним перерізом одного модуля.

Модульна установка для перетворення енергії хвиль, зображена на фіг. 1, включає 
декілько модулів або хвилеприймальних камер 1, закріплених на пустотілому 
циліндричному корпусі 2. Для передачі отриманого обертального руху на генератор 
передбачений довільної конструкції вал відбору потужності 3. Хвилеприймальна ка-
мера 1, зображена на фіг. 2, складається з декількох (двох у варіанті креслення) робо-
чих камер 4 виконаних у вигляді торовидних сегментів. З переднього боку, відносно 
до напрямку обертання, робочі камери 4 відкриті для вільного доступу води і повітря, 
а протилежний бік закритий клапаном 5. Залежно від зовнішніх умов використання 
та розмірів модульної установки клапан 5 може бути впускним або випускним.

Пристрій працює наступному чином.
Модульна установка для перетворення енергії хвиль закріплюється будь-яким 

відомим способом в місці установки так, щоб знаходитися на поверхні води в 
«напівзатопленому» стані. Набігаючи хвилі, як показано на фіг. 1, будуть довільним 

чином тимчасово за-
топлювати і осушувати 
окремі робочі камери, 
створюючи при цьо-
му дисбаланс сил, що 
забезпечує обертання 
всієї установки і пере-
дачу руху на вал елек-
трогенератора 3. Сам 
електрогенератор на 
малюнку не показаний. 
Круговий рух робочих 
камер можна умовно 
розділити на ділянки 
опускання (занурен-
ня) і підйому (спливан-
ня). Принцип роботи 
(динамічна схема) уста-
новки показаний на фіг. 
2 на прикладі попереч-
ного розрізу одного мо-
дуля:

Фіг. 1

Фіг. 2



ЕТЕВК-2013

410

Фаза 1: Проходження гребеня хвилі і відносне «занурення» модуля (світлий фон на 
блок-схемі)

На робочій камері 4, що умовно «підіймається» клапан 5 під дією надлишкового ти-
ску закривається і на неї починає діяти виштовхуюча сила Архімеда fA, створюючи 
крутний момент.

У робочій камері 4, що «опускається», відкривається клапан 5 і вона безперешкод-
но заповнюється рідиною за принципом сполучених посудин.

Фаза 2: Падіння рівня рідини і відносне «спливання» модуля (верхня межа темного 
фону на блок-схемі)

Вага рідини ft, яка заповнила в першій фазі робочу камеру 4 під час «занурення» 
модуля, створивши розрідження в робочій камері та закривши клапан 5 надає мо-
дулю крутний момент в тому ж напрямку, що і сила Архимеда fA при «зануренні» у 
першій фазі.

У робочій камері 4, що «підіймається»,  за потреби відкривається клапан 5 і вона 
безперешкодно звільняється від рідини, не протидіючи обертанню модуля.

Попередня оцінка собівартості виробів в умовах серійного виробництва перебуває 
в межах $1.000 в перерахунку на 1 кВт встановленої потужності. Найближчими 
конкурентами в цьому сегменті ринку є офшорні вітропарки. Однак, вартість 1 кВт 
встановленої потужність у них в декілька разів вище. До цього потрібно додати безліч 
будівельних проблем, пов'язаних з потребою монтажу великих щогл на фундаментах 
або плавучих платформах.

Таким чином проведені випробування і попередні розрахунки доводять, що запро-
понована модульна установка для перетворення енергії хвиль може бути ефективно 
використана як привід для хвільової електростанції на прибережних, острівніх та 
інших теріторіях.
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ПРОЕКт микрогЭС С гИДРАВЛИчЕСКИм  
ПЬЕЗОКЕРАмИчЕСКИм гЕНЕРАтОРОм

Мулярчук А.
Дзиняцькая ООШ I – III ст., Тернопольская обл., Украина

Проведенные опыты, разработана эффективная гидротурбина с коэффициентом 
использования энергии водного потока близким к единице и компактный и мощный 
гидравлический пьезокерамический генератор и на основе этих разработок 
спроектировала микроГЭС, изготовила то испытала демонстрационную 
действующую модель установки.

ПРОЕКт мікрогЕС З гІДРАВЛІчНИм  
П'ЄЗОКЕРАмІчНИм гЕНЕРАтОРОм

Мулярчук А. 
Дзиняцька ЗОШ І – ІІІ ст., Тернопільська обл., Україна

Проведені досліди, розроблена ефективна гідротурбіна з коефіцієнтом використання 
енергії водяного потоку близьким до одиниці, і компактний та потужний  
гідравлічний п'єзокерамічний генератор та на основі цих розробок спроектувала 
мікроГЕС, виготовила то випробувала демонстраційну діючу модель установки.

THE PROJECT MiCRO HYDROELECTRiC POWER STATiOn  
WiTH HYDRAULiC PiEZOCERAMiC gEnERATOR

Mulyarchuk A.
dzynyatska School I – III., ternopil region., Ukraine

Past experiments designed hydroturbine efficient use of energy by a factor of water flow 
close to unity, compact and powerful hydraulic piezoceramic generator and based on these 
projected developments micro hydroelectric power station uced a working model tested the 
demo installation.

Сьогодні у світі особливо актуальною проблемою є забезпечення нашої технічної 
цивілізації, яка динамічно і стрімко розвивається, достатньою кількістю енергії. 
Органічне паливо та радіоактивні елементи, що добуваються з земних надр, поступово 
вичерпуються, а потреби людства в енергії  з кожним роком зростають.

Тому вчені шукають нові, ефективні способи для добування енергії з традиційних 
енергоносіїв та створюють технології і пристрої для добування енергії з нетрадиційних 
та відновних джерел. Це, наприклад, вітроелектростанції, припливні електростанції, 
геліоелектростанції, установки, які переробляють у електроенергію енергію падаю-
чих хвиль, геотермальні електростанції тощо. Такі  установки для добування енергії з 
нетрадиційних джерел створюються в основному в економічно розвинених країнах, які 
можуть дозволити собі великі капіталовкладення в дослідження та  розробку новітніх  
технологій. 

Основним джерелом одержання електроенергії в Україні є теплоелектростанції та 
атомні електростанції, на долю ГЕС припадає лише 8%  виробленої електроенергії. Але  
можливості  використання  поновлюваних джерел енергії – вітру, сонячної радіації та 
води – в Україні  дуже  великі. Адже енергетичний потенціал України з використанням 
енергії вітру становить приблизно 330 млрд. кВт∙год  в рік. Найбільш же ефективним 
джерелом енергії з наукової точки зору є сонячна енергія. На 1 м2 поверхні  Землі на 
широті України падає в середньому 0,8-1 кДж сонячної енергії в секунду. Площа нашої 



ЕТЕВК-2013

412

держави 603,7 тис. км2. Отже, за одну секунду світлового дня на територію України 
падає приблизно 6 ∙ 1011 кДж. За годину часу на територію України потрапляє біля 600 
млрд. кВт ∙ год., що майже в чотири рази більше, ніж виробляють всі електростанції 
нашої держави за рік (за 2001 рік вироблено 173 млрд.  кВт ∙ год.). 

Але на сьогоднішній день в нашій державі практичне використання енергії вітру і 
сонця обмежується технічними, технологічними та економічними чинниками..

На мою думку, найбільш перспективним напрямком розвитку альтернативної енер-
гетики є гідроенергетика. Адже води великих та малих річок, на відміну від повітряних 
потоків та сонячної радіації, які мають часові, погодні, кліматичні та технологічні об-
меження, течуть завжди: вдень та вночі, влітку та взимку. Але річки України мають 
рівнинний характер, тому будівництво нових гідравлічних електростанцій обмежене 
екологічними, географічними та фізичними чинниками. 

З сивої давнини люди використовували водяні млини з нижньою подачею води на ро-
боче колесо для помелу зерна. Вони були поширені в Україні аж до повної електрифікації 
території нашої держави в 60 рр. ХХ ст.. Водяні млини були першими установками, з 
допомогою яких люди гідрокінетичну енергію потоку води перетворювали в механічну 
роботу жорен.

Сучасні гідрокінетичні (вільнопотокові) мікроГЕС не набули в Україні поширення по 
причині  високої вартості та низької ефективності – коефіцієнт використання енергії 
водяного потоку при середній швидкості течії українських рівнинних річок від 0,3 м/с 
до 1,5 м/с  для карусельних турбін  становить ~ 0,15, ортогональних – близько 0,25).

При малих швидкостях течії рівнинних річок потрібно перетворювати в корисну ро-
боту якомога більшу кількість кінетичної енергії водяного потоку, тому потрібно роз-
робити таку гідротурбіну, яка б мала коефіцієнт використання енергії водяного потоку 
більший ніж в існуючих 

На мою думку, найбільший коефіцієнт використання енергії водного потоку – близь-
кий до одиниці – має  плоска пластинка. Пластинка, внесена площиною  перпендику-
лярно до напрямку потоку, практично зупиняє  цей потік – і майже вся кінетична енергія 
рухомої води перетворюється на тиск на передню поверхню цієї пластинки. Оскільки 
потік має турбулентний характер, і за пластинкою виникають завихрення, то тиск на 
пластинку, на мою думку, буде змінним у часі і пластинка буде здійснювати коливальні 
рухи. Коливальні рухи пластинки з допомогою лінійного генератора можна перетвори-
ти на електроенергію.  

Для втілення ідеї такої мікроГЕС в «метал»  потрібно розробити  ефективну конструкцію 
гідротурбіни та компактний і потужний лінійний генератор, який ефективно зможе 
працювати під дією цієї турбіни.

Для перевірки своїх припущень  щодо використання лопаті в якості приводу для 
гідроелектростанції  я провела досліди. Результати експериментів підтвердили мої при-
пущення і тому я пропоную наступну конструкцію гідротурбіни: до вала  у підшипниках  
кріпиться лопать. До вала також приварений кронштейн з отвором, до якого за допо-
могою пальця  кріпиться штанга. Сила, яка створюється тиском водяного потоку на ло-
пать, підсилюється через плечі важеля (лопать – кронштейн) та передається на штан-
гу, штанга здійснює поступальний рух. На штанзі гідротурбіни з площею лопаті 2 м2 
при швидкості  потоку 1 м/с будуть розвиватися зусилля до 30 кН, амплітуда коливань 
буде становити 5 см, а частота коливань – 0,5-1 Гц. Я вважаю, що розроблена мною 
гідротурбіна зможе ефективно працювати в умовах рівнинних річок. 

Для перетворення лінійних коливань штанги в електроенергію потрібно використо-
вувати лінійний генератор. Потужність лінійних індукційний генераторів залежить від 
швидкості зміни магнітного поля, тобто від швидкості руху магніту в соленоїді. Оскільки 
швидкість та частота рухів штанги гідротурбіни є невеликою, то лінійний індукційний 
генератор в якості генератора проектованої мікроГЕС використовувати недоцільно.
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Враховуючи значну  поступальну силу, що передається на штангу гідротурбіни та 
невелику амплітуду зворотно-поступальних її рухів, я вважаю, що найбільш доцільно 
в якості перетворювача механічної енергії в електричну використати систему 
п’єзоелементи.

П'єзокристал – це кристал, при натисканні на протилежні грані якого, на цих гра-
нях генерується напруга. П'єзокристал з металічними пластинами на протилежних 
гранях – це, по суті, конденсатор. Енергія, яку накопичує конденсатор залежить від 
ємкості конденсатора і від напруги, яка виникає на його пластинках. Тому я провела 
досліди з п'єзокерамічним елементом (з ввелосипедного сигналу, матеріал – на мою 
думку, титанат барію) і встановила, що для даного елемента відношення U/Р становить  
dU/Р=0,000262 В/Па, тобто при тиску 1 атмосфера на металічних пластинках утво-
риться різниця потенціалів 26,2 В.

Тому на основі проведених дослідів я розробила конструкцію компактного та по-
тужного п’єзокерамічного генератора. Я вважаю, що розроблений мною гідравлічний 
п’єзокерамічний генератор зможе ефективно працювати в якості генератора мікроГЕС 
і генерувати потужність порядку 102-103 Вт, й ефективно використовуватись в 
якості генератора в проектованій мною мікроГЕС та в інших  проектах (генерування 
електроенергії з-під полотна шосе, з-під підлоги танцювальних залів, метро, енергія 
хвиль).

На основі розроблених мною гідроелектростанції і генератора я пропоную наступну 
кострукцію мікроГЕС: на каркасі закріплений генератор і корпуси підшипників вала 
турбіни. Вони один відносно одного розміщені так що коли водяний потік буде діяти на 
лопать з силою 0 Н, то штанга буде тиснути на поршень генератора теж з силою 0 Н.

Ідея гідроелектростанції з гідравлічним п’єзокерамічним генератором є новою та 
актуальною, використання таких мікроГЕС для електрозабезпечення приватних 
будинків, для живлення систем локального освітлення. Враховуючи площу річкового 
плеса України і низьку собівартість установок, можна створити багатокаскадні 
мікроелектростанції, ефективніше використовувати гідроенергетичні ресурси нашої 
держави, що дасть можливість зекономити велику кількість вугілля і газу, на яких 
працює більша половина енергогенеруючих потужностей нашої держави і відповідно 
зменшити кількість шкідливих викидів продуктів згорання органічного палива - вугле-
кислого газу, карцерогенів, важких  металів - в атмосферу.

Для роботи річкової мікроелектростанції з гідравлічним п’єзокерамічним генерато-
ром не потрібні греблі та штучні стаціонарні надбудови і конструкції  на  берегах. Вплив  
річкової мікроелектростанції на екосистему буде мінімальним.

Вартість  мікроГЕС з гідравлічними п’єзокерамічними генераторами, зважаючи на 
невисокі  ціни п’єзокерамічних елементів та простоту конструкції, буде досить низь-
ка та конкурентноздатна. Мікроелектростанція з площею лопаті гідротурбіни 2 м2 та 
гідравлічним п’єзокерамічним генератором, який за один робочий цикл генерує елек-
тричну енергію ≈ 1000 ВА буде коштувати ≈ 6000 грн.
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гІДРОтЕхНІчНИ СПОРУДИ ДЛЯ БОРОтЬБИ З ПОВЕНЯмИ тА 
СЕЛЯмИ В гІРСКОмУ КРИмУ

Наливайко Ірина,
учениця 10 кл. Міжводненської  ЗОШ АР Крим, Україна

Дружнікова Л.О., 
науковий керівник, вчитель вищої категорії, керівник гуртка КРЦТКУМ

Вивчивши селевих проблеми і методи боротьби з ними, був створений проект по 
боротьбі з селями і паводками на річках Гірського Криму. Головна ідея проекту 
полягає в тому, що на крутих поворотах створюються кишені з бетонні сходи і 
ємністю в ній. При повені зайва вода вихлюпується в ємність і по трубах надходить 
у водозбірник, це відбувається на кожному повороті річки. Таким чином селевий 
потік гаситься на самому початку.

гИДРОтЕхНИчЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ  
С ПАВОДКАмИ И СЕЛЯмИ В гОРНОм КРЫмУ

Наливайко Ирина, 
ученица 10 кл. Межводненской ОШ, АР Крым, Украина

Дружникова Л.А. 
научный руководитель, учитель высшей категории, руководитель кружка КРЦТКУМ
Нами найдено (и запатентовано в Украине) инженерное решение преобразования 
вертикальных колебаний морских и океанских волн в электричество, разработана 
математическая модель и методика расчета мощности установки.

HYDRAULiC STRUCTURES TO FigHT FLOODS AnD MUFLOWS  
in THE CRiMEAn MOUnTAinS

Nalivayko Irina,
a student of grade 10. Mezhvodnenskoy sk, crimea, Ukraine

Druzhnikova L.O. 
supervisor, a teacher of the highest category, the head of the circle KrtStKUM

After examining the debris flow problems and methods of dealing with them, the project 
was created to combat the mudslides and floods in the rivers of the Crimean Mountains. The 
main idea of the project is that the pockets are tight corners with concrete steps and capacity 
in it. A flood excess water spills out into a container and fed through tubes in the header, it 
happens at every bend in the river. Thus mudslide extinguished in the beginning.

Останнім часом у світі все частіше трапляються стихійні лиха, більшість з них 
пов'язані з повенями, паводками і селями. Причинами повеней, паводків та селів ча-
сто бувають екзогенні та ендогенні фактори. Вони викликаються як зовнішніми, так і 
внутрішніми силами землі. У ХХ столітті виникнення більшості катастроф пов'язано 
з людською діяльністю.

Повені, паводки і селеві паводки завдають величезної шкоди народному господар-
ству: затоплює і виводять з господарського обороту землі, підтоплюють населені пун-
кти, руйнують житлові будинки і промислові підприємства, греблі, шосейні і залізні 
дороги, трапляються людські жертви.

Ця тема мене дуже зацікавила, тому вирішила вивчити повені, паводки і селеві па-
водки, особливо приділила увагу проблемам гірського Криму, проаналізувати методи 
боротьби і запропонувала свій варіант вирішення цієї проблеми.
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У процесі роботи відвідала деякі річки гірського Криму, провела експерименти і 
змоделювала селевий паводок, створила проект, в якому запропонувала свій варіант 
гідротехнічних споруд для запобігання селевих паводків на річках гірського Криму.

Криму теж властиві стихійні природні явища катастрофічного характеру. На карті 
представлена ступінь селевий небезпеки в Гірському Криму (рис.1.1).

Селі в Криму вивчалися упродовж багатьох років і були зроблені певні висновки: 
швидкість селів коливається в межах 1,5 - 5 м / сек. і залежить від ухилу і глиби-
ни русла, складу селевий маси. Відмінною особливістю селевого потоку є заторний 
характер його руху. При прориві заторів максимальні витрати можуть багаторазо-
во зростати. Затори на селевих водотоках виникають в результаті нагромадження 
каміння в місцях крутих поворотів, різких звужень та змін русла.

На кримських річках захист проводиться за двома напрямками:
1. Береги річок зміцнюють бетонними спорудами, обваловують, спрямляють і по-

глиблюють русла річок;
2. Регулюють паводки водосховищами, затримують і поступово скидають воду, що 

не приводить до повеней.
Ці методи дають певні результати. Русла випрямлені на річках Салгір і Західний 

Булганак, русла річок Ворон і Ускут укріплені бетонними плитами. Але ці методи 
захисту мають свої недоліки. Випрямлення і поглиблення русел річок часто при-
зводить до сумних результатів. Випрямлення річок сприяє утворенню зсувів, за-
болочування і затоплення заплави, зайнятої сільгоспугіддями. Поглиблення річок 
порушує екологічну рівновагу, порушує системи перекатів і плес, а в цілому - водні 
гідробіоценози. Водосховища не завжди можуть захистити від повені, коли скидання 
паводкових вод перевищує його обсяг.

Проект
Провівши роботу з вивчення літератури та джерел про селях повенях і паводках, 

ознайомившись методами боротьби, дійшла висновку, що ця проблема не вирішена 
остаточно. Існуючі методи боротьби не дають 100% гарантії в боротьбі з паводка-
ми і селями. Практично кожен регіон, річка, мають свої особливості і вимагають 
індивідуального рішення. Тому вирішила почати з дослідження гірських річок Криму. 
При дослідженні було виявлено, що крутих поворотів з потрібним кутом у верхів'ях 
річок мало, а схили в багатьох місцях крутіші, ніж необхідно, це звужує можливість 

Ріс.1.1. Карта Криму (1 с.41)
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застосування розроблених раніше гідротехнічних споруд, їх не скрізь можна за-
стосувати. Тому були проведені нові дослідження, які показали, що річки гірського 
Криму мають плавні вигини протягом всієї річки, а на схилі є можливість споруди, 
принаймні, одному щаблі з ємністю. Це дало можливість розробити нові гідротехнічні 
споруди. Для цього необхідно плавний вигин поглибити у вигляді кишені і на схилі 
зміцнити бетоном щабель з ємністю для води всередині.

При такому розташуванні ступенів розвантаження річки під час паводку 
відбувається поступово, надлишки води, потрапляючи в кишеню, вихлюпуються, не 
даючи розвитку сіли.

Так як на гірських річках Криму для боротьби з селями використовують випрям-
лення русел річок, що шкідливо позначається на екологічній обстановці. Такий метод 
використовується, так як виникають затори на селевих водотоках в результаті на-
громадження каміння в місцях крутих поворотів. Тому ми пропонуємо гідротехнічні 
споруди, збудовані саме на крутих поворотах, які гаситимуть розвиток селів на само-
му початку. Створення кишень на вигинах принесе менше шкоди екологічному ста-
ну річки, ніж випрямлення русла річки. Крім того для кримських річок характерний 
турбулентний селевий потік, який по дорозі стікання відкладає зноситься матеріал. 
Це відкладання найчастіше відбувається на вигинах річок. Такий потік легко віддає 
воду.

Експеримент показав, що створені нами проекти гідротехнічних споруд працю-
ють і можуть бути застосовані для боротьби з паводками і селями на гірських річках 
Криму. Крім цього, вода, яка при паводках завдає шкоди, збираючись у ємностях, 
може бути використана в подальшому на господарські потреби.

Такі гідротехнічні споруди можна використовувати у верхів'ях річки на крутих по-
воротах, коли селевий потік ще тільки зароджується і є можливість його зупинити, 
оскільки він ще має невелику швидкість і практично не має у своєму складі уламко-
вий матеріал.

Це дасть можливість зупинити потік і позбавить від необхідності випрямлення 
русла.

У роботі над темою були використані різні джерела та література. Особливо ба-
гато інформації почерпнула з робіт Оліферова О.М., це «Паводки, сіли і снігові ла-
вини» і «Боротьба з ерозією і селевими паводками в Криму». Багато цікавого було в 
роботі Байнатова Ж.Б. «Захист автомобільних доріг від селевих потоків» і Глушко А.Я. 
«Природні небезпеки повеней та паводків для земельного фонду півдня європейської 
частини Росії» та ін.

Рис. 4.6. Кишені і східці з ємностями Рис. 4.7. Розріз щаблі
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АВтОНОмНИЙ ПРИСтРІЙ
ДЛЯ ЗАхИСтУ ВОДОЙм ВІД ЗАмОРУ РИБИ 

З.Р. Швайка 
Учениця 10 класу Львівського технологічного ліцею,

Львівська область, Україна
 В.П. Колдун

науковий керівник

Було запропоновано розробку пристрою, за допомогою якого можна попередити 
явище замору риби, пов’язаного із гіпоксією водойм. Внаслідок вдосконалень його 
елементів та численних експериментів, було підтверджено перспективу реалізації 
моєї ідеї. Згідно з гіпотезою, прилад  повинен працювати на основі природно ресурсного 
потенціалу, а саме - енергії вітру та земних надр. Отже,  його експлуатація буде 
цілком безпечною в плані екології та економічно вигідною. 

AUTOnOMOUS DEviCE FROM FiSH SMOTHERing
Z.R. Shvajka  

form 10, lviv technology lyceum, lviv region, Ukraine
V.P. Coldun  
supervisor 

It was proposed to develop a device by which you can prevent the phenomenon of fish 
smothering associated with hypoxia reservoirs. As a result the prospect of my ideas have 
confirmed due to improvements in its elements and numerous experiments. According to the 
hypothesis, the device should work on the basis of natural resource potential. Therefore, its 
operation will be quite safe in terms of environmental and cost-effective.

АВтОНОмНОЕ УСтРОЙСтВО
ДЛЯ ЗАЩИтЫ ВОДОЕмОВ От ЗАмОРА РЫБЫ

З.Р. Швайка 
Ученица 10 класса Львовского технологического лицея,

Львовская область, Украина
  В.П. Колдун

научный руководитель

Было предложено разработку устройства, с помощью которого можно 
предупредить явление замора рыбы, причиной которого есть гипоксия  водоемов. 
Вследствие усовершенствований его элементов и многочисленных экспериментов, 
было подтверждено перспективу реализации моей идеи. Согласно гипотезе, прибор 
должен работать на основе естественных  источников энергии. Следовательно, 
его эксплуатация будет полностью безопасной в плане экологии и экономически 
выгодной.

Дана науково-дослідницька робота полягає у створенні автономного пристрою,для 
боротьби із явищем замору риби.

Метою цього проекту було максимально пристосувати та вдосконалити цей пристрій 
відносно водойм України, проте потрібно сказати, що його використання можливе у 
будь якій країні світу.

Що таке замор риби і що стало причиною дослідження цієї теми? Замор риби - це 
явище, яке є спричинене різким падінням рівня кисню у водоймі, що призводить до 
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захворювань та масової загибелі риби, особливо у зимовий період. Ця проблема турбує 
світ уже довгий час. Наприклад, в Україні у липні 2012 року Добротвірське водосховище 
Львівської області постраждало від гіпоксії (http://gonefishing.org.ua/novyny/novyny-
u-iti-rybalok/u-dobrotvirskomu-vodoshovyshchi-lvivskoyi-oblasti-stavsya-zamor-ryby) 
або ж постійна загроза замору риби на КВХ та інших.

Тож які існують методи для подолання замору риби? Зазвичай взимку створюють 
ополонки, які є не надто ефективними, адже потребують систематичного догляду і іноді 
це небезпечно для життя: «..К тому же проруби очень быстро замерзают, поддерживание 
же их открытыми сводится, в лучшем случае, к 2-3-кратному возобновлению их в те-
чение суток..» (http://www.hunt-dogs.ru/2952/); а літом -  користуються спеціальними 
городніми розпилювачами води для створення водної циркуляції, що покращує доступ 
кисню. У селах практикують такий метод, як вмерзання очерету чи соломи в воду, « наи-
вно полагая, что сквозь снопы в воду пройдет достаточное количество воздуха»  (http://
www.hunt-dogs.ru/2952/).Ми і самі безпосередньо зіштовхнулися із даним явищем, що 
спонукало нас до розробки відповідного механізму.

Гіпотеза полягала у розробці пристрою,який працював би на основі енергії земних 
надр та вітру, тобто був би екологічно безпечний та економічно вигідний. Спершу було 
проведено огляд патентів та їх аналіз на пристрої для подолання замору риби. Кож-
ний з них мав певні недоліки, які ми прорахувавши, старалися уникнути у власній 
конструкції. Згодом була створена схема пристрою та проведені експериментальні 
досліди, що підтвердили можливість успішно реалізувати наші гіпотетичні наміри. 
Розглянемо детальніше принцип роботи пристрою. 

Він складається із плаваючої платформи, у яку вмонтовано вісь, турбіни Савоніуса, 
що об'єднана з нею, системи ізоляції осі від води, кожуха та водяного гвинта. Протя-

гом часу вдосконалення 
конструкції було запропо-
новано декілька варіантів 
турбіни, адже ми прагну-
ли зробити її максимально 
ефективною. Спершу було 
розглянуто можливість ви-
користання у ній систе-
ми пропускних вікон для 
зменшення згинаючого 
моменту, але згодом завдя-
ки розрахункам згідно дер-
жавних будівельних норм, 
стало зрозуміло, що вони не 
відіграватимуть особливої 
ролі в нашому механізмі, 
а лише ускладнювати-
муть його. Було вирішено 
прикріпити до основної 
турбіни меншу під кутом 90 
градусів для ліквідації мо-
менту мертвої точки. Але в 
процесі вдосконалення їх 
вирішили замінити єдиною, 
що не матиме симетричності 
лопастей, а це забезпечить 
відсутність мертвої точки, 
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тобто забезпечить старт при мінімальному вітрі і одночасно працездатність при штор-
мових поривах вітру, низький КПД турбіни на великих швидкостях в нашому випадку 
лише на користь, оскільки надто велика ополонка нам теж не потрібна.

Особливу увагу необхідно звернути на систему ізоляції валу від води. Турбіна 
перетворює енергію вітру на механічний рух та передає його по осі на магнітну муфту 
і завдяки магнітному полю між нею і гвинтом, гвинт починає рухатися та піднімати 
теплі, нагріті від надр Землі потоки води, до зледенілої поверхні, розмиваючи термоклін 
між льодом та водою. Таким чином утворюється ополонка. Навіщо вдаватися до таких 
складнощів?Чому не зробити прямий привід між гвинтом та валом?Як вже було раніше 
сказано, переглядаючи патенти, ми помітили певні недоліки даних зразків. І одним з 
них була проблема незахищеності осі від вмерзання у воду під час штилю. Якщо вста-
новити негерметичну ізоляцію з використанням сальників та мастила, що забезпечить 
не проникання води у простір навколо валу, то згодом уже мастило проникатиме у воду, 
а це екологічно небезпечно. Проте як герметично ізолювати вал, щоб обертовий момент 
передавався на гвинт?І саме тут виникла ідея щодо магнітної муфти.

Для концентрації водних потоків в одному напрямку ми додали спеціальний кожух. У 
ньому вирізали декілька щілин довжиною більше ніж 60 см, що в наших умовах є межею 
глибини промерзання води. Завдяки цьому під час суцільного замерзання простору 
між кожухом і плаваючою платформою, вода продовжить циркулювати крізь щілини та 
водночас розмивати лід. Для збереження рівноваги конструкції були додані спеціальні 
розтяжки. Завдяки їм та баласту, що є ще однією функцією кожуха, вона здатна ви-
тримати будь який шторм. Таким чином, було сконструйовано декілька макетів протя-
гом роботи над цим проектом, що наочно показують дієздатність нашого механізму. В 
перспективі ми додамо сонячну батарею та акумулятор для працездатності пристрою 
під час штилю.

 Отже, був створений механізм, який є екологічно безпечний та економічно вигідний 
завдяки нескладній конструкції і його роботи на основі природних джерел енергії. Та-
ким чином його можна встановлювати і у віддалених від цивілізації місцевостях, що є 
проблематично для розглянутих зразків під час патентного пошуку. Пристрій можна ек-
сплуатувати на водоймі протягом кількох років, абсолютно його не обслуговуючи. Крім 
цього він позитивно впливає не лише взимку на водойму, але й влітку, забезпечуючи 
покращений доступ кисню. Установку майже повністю можна виготовити із підручних 
матеріалів, розрахункова відстань між двома установками приблизно 40 - 50 метрів. Це 
не спричинить загального охолодження води і загибелі від цього мешканців водойми.
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