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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ.  

ОЦІНКА ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ В СУЧАСНОМУ 

ВОДОПОСТАЧАННІ 

 Визначено основні аспекти сумісного впливу забруднених ґрунтових та неочищених 

поверхневих стічних вод на якість питної води м.Старокостянтинів. Зроблено аналіз методів 

знезараження питної води та обґрунтовано  метод озонування. 

Ключові слова: водний об’єкт, поверхневі стічні води, водозабір, водовідведення, питна 

вода, методи знезараження, озонове обладнання. 

 

 Определены основные аспекты совместного влияния загрязненных грунтовых и 

неочищенных поверхностных сточных вод на качество питьевой воды. Сделан анализ 

методов обеззараживания питьевой воды и обоснован метод озонирования. 

Ключевые слова: водный объект, поверхностные сточные воды, водозабор, 

водоотведения, питьевая вода, методы обеззараживания, озоновое оборудования. 

 

 The main aspects of the joint influence of contaminated groundwater and untreated waste 

water into surface water quality. The analysis methods of disinfection of drinking water and 

reasonable method of ozonation. 
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 Вступ. З перших років формування України як незалежної держави, базуючись на 

світовому досвіді, Верховною Радою прийнято ряд законодавчих актів, направлених на 

створення екологічно-безпечних умов життєдіяльності суспільства. Загальновідомою 

небезпекою для суспільства є стан питної води, через яку засвідченнями ВООЗ, виникає ряд 

захворювань, виникнення епідемій і інших загроз життю людей. Все це вказує на те, що вода 

створює прямий зв'язок здоров'я суспільства і екологічного стану внутрішніх водойм держави, 

тому зусилля суспільства створити безпечні умови існування є сучасною світовою проблемою, 

над якою працюють вчені всіх розвинутих держав.     Однією з 

причин незадовільної якості питної води є масивне забруднення поверхневих водойм - 

основних джерел питного водопостачання у зв'язку зі скидами в них у великих кількостях 

неочищених вод.         Вирішення 

проблеми забезпечення населення питною водою нормативної якості можливе шляхом 

одержання якісної питної води на водопровідних станціях шляхом впровадження новітніх 

ресурсо- та енергозберігаючих технологій очистки води та обладнання, а також за рахунок 

будівництва станцій доочистки в цілому для конкретного населеного пункту. Актуальним є 

впровадження установок бюветного типу для окремих мікрорайонів, лікувальних, дошкільних 

та шкільних закладів із застосуванням технології, яка дозволяє доочищати водопровідну воду 

від алюмінію, заліза, марганцю, а також токсичних, хлорорганічних споруд за рахунок 

використання сучасних методів, а саме: сорбції, фотокаталітичного окислення, знезараження 

ультрафіолетовим випромінюванням [1].        

  

 

 

 



ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     525 

Завдання:  

1) виконати аналіз прогресивних рішень по зниженню екологічної дії на здоров’я людей; 

2) дослідити технологічну схему водопідготовки та водовідведення 

Старокостянтинівського КП “Водоканал”; 

3)  визначити спектр забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти; 

4) запропонувати заходи по підвищенню якості питної води. 

 

 Метою статті є  підвищення ефективності очистки питної води за рахунок 

впровадження озонового способу знезараження. 

 

 Результати дослідження. Діяльність людини щодо використання водних ресурсів 

неминуче призводить як до позитивних, так і до негативних наслідків. Одним із проявів 

негативного впливу людини на водні ресурси є їх забруднення, засмічення та виснаження. В 

свою чергу розвиток промисловості, збільшення кількості міського населення, інтенсифікації 

і хімізації сільськогосподарського виробництва зумовили різке збільшення водокористування 

і скидання стічних вод. У водотоки і водойми почали надходити стійкі забруднювачі 

(нафтопродукти, відходи хімічних, целюлозно-паперових, текстильних та інших виробництв, 

отрутохімікати, мінеральні добрива з полів, продукція побутової хімії та інше), які 

залишаються у воді навіть після самоочищення. Внаслідок цього якість води погіршується, 

вона стає непридатною для питного водопостачання, в ній гинуть живі організми; в ряді 

випадків вода непридатна навіть для технічного водопостачання. Відбувається не стільки 

кількісне, стільки якісне виснаження водних ресурсів, тому що при скиданні 1 м3 неочищених 

стічних вод забруднюється 40-60 м3 чистої природної води [ 4 ]. 

 Найбільшим забруднювачем є промисловість. Значно забруднюють водотоки та 

водойми дощові й снігові води, які змивають виробничий і побутовий бруд із промислових 

площадок і міських вулиць, вимивають мінеральні добрива (особливо з великим вмістом 

фосфору та азоту) і отрутохімікатів із сільськогосподарських угідь. Важливо також відзначити 

вплив на поверхневі та підземні води нафти та нафтопродуктів, що потрапляють у них при 

транспортуванні, роботі машинних механізмів. Наприклад, одна крапля масла утворює пляму 

діаметром 30-150 см, а 1 т покриває плівкою близько 12 км2, ізолюючи і утруднюючи 

газообмін води з атмосферою, що призводить до загибелі риби та водосідаючих птахів. 

 Небезпечними забруднювачами також є фенольні сполуки, синтетично поверхнево-

активні речовини (СПАР).          

 Усі ці вище описані речовини взаємодіючи у воді (розчинник) утворюють складні 

сполуки, які шкідливі для усього живого на планеті. Від сильного біологічного забруднення 

живуть та „проквітають” бактерії, інфекції та віруси, боротьба з якими здійснюється за 

допомогою хлорування. А при хлоруванні органічні сполуки утворюють діоксини, які 

наносять значних вплив на здоров‘я людини.       

 Очищення питної води - спосіб підготовки питної води з метою поліпшення її 

показників безпечності та якості механічними, хімічними, фізичними та біологічними 

методами (освітлення, пом'якшення, знесолення, знезалізнення, знезараження тощо). 

 Результати лабораторних досліджень питної води перед виходом в розподільчу мережу 

м. Старкостянтинова показали, що на протязі 2012 року якість питної води не змінювалась, 

крім вмісту заліза від 0, 8 до 0,9 мг/дм3. Тому актуальним на підприємсті “Водоканал” буде 

провести очистку питної води методами знезалізнення.   Залізо - типовий і 

широко поширений тип забруднень води.  Підвищений вміст заліза в питній воді не тільки 

погіршує її запах і смакові якості, але і впливає на здоров'ї людини.  Надлишок заліза може 
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привести до захворювань печінки і нирок, викликати розлад кишкової діяльності, 

почервоніння і сухість шкіри, зниження імунітету і гормональні розлади.    

 Для очищення води від надлишку заліза існує декілька методик, необхідно всі їх 

проаналізувати і визначити переваги і недоліки цих способів [1].    

 Видалення заліза за допомогою зворотного осмосу. Принцип цієї технології полягає в 

наступному: у установці для очищення води зворотним осмосом використовуються особливі 

полімерні мембрани з діаметром отворів близько 1 нм. (одна мільярдна частина метра), через 

яку під тиском подається вода. Діаметр отворів в мембрані настільки малий, що через пори 

можуть проникнути тільки молекули води, інші речовини молекули, що мають розмір, більш 

ніж молекула води проникнути через мембрану не можуть.      

 На виході системи вода виявляється такою, що практично дистилює. Це достоїнство і 

недолік одночасно. Переваги - тому що ступінь очищення наближається до 100%. Недолік - 

вживання води, що дистилює, як питна приводить до демінералізації організму людини і 

втрати безлічі необхідних речовин. Вживати таку воду для пиття небезпечно для здоров'я. 

 Ще одним недоліком установок на основі зворотного осмосу є їх низька продуктивність 

і високе енергоспоживання на одиницю об'єму - для того, щоб прокачати через мембрану 

достатню кількість води потрібний могутній насос, споживаючий більше електроенергії. 

Мембрана є витратним матеріалом, який вимагає заміни після закінчення терміну служби, а 

вартість самої мембрани достатньо велика. Якщо природну воду без підготовки фільтрувати 

через систему зворотного осмосу, то мембрана дуже швидко вийде з ладу із-за появи на її 

поверхні осаду нерозчинних речовин [3].      Отже, для 

збільшення терміну експлуатації мембрани потрібно очищати воду механічними і іншими 

типами фільтрів. Вивід - установки зворотного осмосу має сенс використовувати для 

отримання тільки технічної води і лише в тому разі , якщо використання інших методів 

очищення, по якихось причинам, неможливе.   Знезалізнення води реагентними 

методами. При цьому способі у воду в процесі її очищення додаються хімічні реагенти, що 

окисляють залізо. Як правило, для цієї мети використовують перманганат калія  (KMnO4)  або 

гіпохлорит натрію (NaOCl). Обидва цих речовини є сильними окислювачами, вони окисляють 

залізо, що міститься у воді, переводячи його в нерозчинну форму, яка надалі осідає на 

механічному фільтрі.   Перевагами цього методу є відносна простота 

технічного рішення.  Недоліків набагато більше. По-перше установка для очищення води 

методом дозування хімічних реагентів містить в своєму складі ємності з власне реагентами - 

зовсім не нешкідливими речовинами, які при неправильному використанні можуть завдати 

істотної шкоди здоров'ю людини. По-друге  - реагенти необхідно регулярно додавати в 

систему - а значить, їх треба купувати і зберігати. Основний недолік цього методу очищення 

води пов'язаний з сезонними коливаннями змісту шкідливих речовин в природній воді. 

Навесні і восени вміст шкідливих речовин у воді значно більше, чим влітку і зимою. В 

результаті дозатор установки додає у воду, що очищається, або дуже мало реагенту - і тоді в 

ній залишається надлишок заліза, або дуже багато - і замість заліза у воді залишається сам 

реагент, що не прореагував  із залізом, - шкідлива для людського організму хімічна речовина. 

В результаті застосування цього методу очищення воду можна використовувати для технічних 

цілей, але не як питна - запах все одно залишається, вода не знезаражена.  Тому реагентний 

метод очищення не знаходить широкого застосування у наш час [5].    

       Очищення води від заліза каталітичним 

фільтром. Принцип роботи установки очищення води заснованою на каталітичному фільтрі: 

засипка ємкості, що фільтрує, містить речовину сприяюче окисленню заліза у воді за 

допомогою розчиненого в рідині кисню повітря. Залізо окислюється до нерозчинної форми, 

осідає на механічному фільтрі і віддаляється з системи зворотною промивкою. Достоїнства 
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методу очевидні - для процесу очищення не потрібні додаткові реагенти, у воду не додаються 

шкідливі для здоров'я речовини, не потрібне технічне обслуговування і заміна витратних 

матеріалів. Мінуси теж є і їх досить. Установка з каталітичним фільтром вимагає попередньої 

підготовки води: видалення інших шкідливих речовин (наприклад сірководню), які завжди 

присутні в природній воді. Якщо ці речовини не видалити - вони приведуть до псування 

каталізатора і буде потрібно його заміну - задоволення не з дешевих. Також потрібна 

попередня аерація води, кисню розчиненого у воді без цієї процедури не хватить для 

повноцінного проходження реакції окислення. Для знезараження води в системах з 

каталітичним фільтром використовується УФ-лампа. Термін служби лампи обмежений і 

складає не більше року. Скло лампи в процесі експлуатації каламутніє, його потрібно 

періодично очищати, а це не просто.         

 Ще один недолік - у випадку якщо в початковій воді міститься екстремальна кількість 

заліза (більше 30 мг/м3), а такі концентрації не рідкість - система не зможе очистити воду від 

заліза навіть при додатковій аерації. У зв'язку з тим, що системи з каталітичним фільтром для 

окислення заліза використовують марганець, то концентрація марганцю в очищеній воді 

підвищується і в результаті може піднятися вище за ГДК. І ще - системи очищення води на 

каталітичних фільтрах мають складну, багатоступінчату конструкцію, яка складається як з 

каталітичних, так і із звичайних фільтрів, завантаження яких в більшості випадків вимагає 

заміни, - це додаткові витрати на обслуговування установки. Складність конструкції може 

привести до частіших виходів системи з ладу - ще додаткові витрати на ремонт установки 

очищення води і збитки від її простою[5].       

 Очищення води від заліза озоном. Принцип дії: генератор озону створює озон з 

атмосферного повітря, яке подається в ємність з водою безнапірним методом. Озон окисляє 

залізо розчинене у воді і переводить його в нерозчинну форму, потім осад віддаляється з 

фільтру при зворотній промивці. Надлишок озону потрапляє у фільтр - деструкція і 

розкладається до кисню. Достоїнства системи озонового очищення води очевидні - немає 

витратних матеріалів, не потрібне додаткове обслуговування установки, мінімальні витрати 

електроенергії, одночасно відбувається очищення і знезараження води. Установка озонового 

очищення води від заліза здатна справлятися з екстремальними концентраціями заліза у  воді 

(до 30 мг/л і більш). Недоліків у цієї технології в порівнянні з описаними методами не існує[5].

            

 Установка системи очищення води озоном дозволяє ефективно очищати артезіанську, 

водопровідну і поверхневу воду від всіх можливих окислюваних розчинених в ній забруднень, 

найбільш поширеними  з яких є: залізо, марганець, сірководень, хлор, хлоорганічні з'єднання, 

азот амонійний, нафтопродукти, солі важких металів, і ін. Крім того, системи очищення води 

озоном  знижують до мінімуму такі показники, як: каламутність, кольоровість, присмак, запах, 

показники БПК, ХПК, перманганатна окислюваність.   Ідеальна якість очищення і 

знезараження води озоном, недосяжне при застосуванні інших методів очищення питної води, 

за рахунок високої окислювальної здатності  і обмеженого часу життя озону.  

        За результатами роботи даної 

установки, згідно приведеній нижче таблиці 1, знизились концентрації заліза, мутності, 

показники кольоровості, запаху до значень значно нижче ГДК. 

  

 Таблиця 1 – Результати роботи станції знезалізнення 

Показники Мутність, 

мг/дм3 

Кольоровість,  

в градусах 

Присмак,    

 в балах 

Запах,   

в балах 

Залізо, 

мг/л 

Св. №11 1,5 10,7 1,0 2/2 0,9 

Розвідна мережа 0,15 7,5 відсутній 0/0 0,1 
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 Графічно зміну показника заліза в питній воді показано на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Вміст заліза у питній воді до і після встановлення установки 

  Отже, встановивши устаткування на основі озонового очищення, ми отримуємо: 

питну воду високої якості, очищену від всіх непотрібних включень, стерилізовану, з 

пониженим до європейської норми (3 мг/екв.) вмістом солей. До того ж у воді відчутно зростає 

кількість розчиненого кисню, що робить воду особливо приємною на смак і корисною для 

всього організму [2].           

 Висновки. Господарська питна вода повинна мати високі органолептичні, хімічні та 

санітарно-біологічні властивості. Для отримання води з такими властивостями застосовуються 

різні хімічні методи обробки природних вод.      Після 

проведеного аналізу існуючих методів знезараження питної води, був вибраний, 

обґрунтований і рекомендований метод озонового очищення.   

 Достоїнства системи озонового очищення води:  

- не має витратних матеріалів; 

- не потрібне додаткове обслуговування установки; 

-  мінімальні витрати електроенергії; 

- одночасно відбувається очищення і знезараження води.  

 Вибір і обґрунтування ресурсозберігаючого устаткування для знезараження води, 

особливо в умовах виникнення надзвичайних ситуацій на джерелі водопостачання, є 

важливою сучасною науковою і техніко-економічною задачею, що має прикладне значення 

для організації безпечного водопостачання населення України доброякісною питною водою. 
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