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альної стабільності й підвищення 
рівня життя людей, комфорту і са-
нітарної безпеки проживання на-
селення, благоустрою територій та 
розвитку промисловості. Надійний 
захист водопровідних підприємств 
від внутрішніх та зовнішніх загроз 
є ключовою умовою його сталого 
функціонування.

Тому необхідно було терміново 
переглянути базові положення ор
ганізації системи безпеки питного 
водопостачання та розробити нові 
підходи до вирішення невідклад
них проблем сталого функціону
вання систем життєзабезпечення 
населення.

У третьому розділі розгляда
ється методологія розроблення та 
впровадження планів безпеки води, 
яку було документально започатко
вано публікацією у 2004 році тре
тьої редакції Настанови з якості 
питної води Всесвітньої організації 
з охорони здоров’я.

Право на безпечну і чисту питну 
воду і санітарію в якості одного з 
основних прав людини, необхід-
них для повноцінного життя і пов-
ного здійснення всіх інших прав 
людини, проголошено 28 липня 
2010 р. Генеральною Асамблеєю 
ООН.

25 вересня 2015 р. Генеральна 
Асамблея ООН затвердила нові гло
бальні Цілі сталого розвитку, прий
нявши резолюцію «Перетворен
ня нашого світу: Порядок денний 
у сфері сталого розвитку до 2030 
року». Глобальна Ціль № 6  — це за
безпечення наявності та сталого 
управління водними ресурсами та 
санітарією.

У четвертому розділі аналізу
ються основні фактори впливу на 
безпеку та якість питної води. Без
печна та якісна питна вода необ
хідна людям вже сьогодні, будьякі 
намагання перекласти вирішен
ня цієї проблеми на потім (через 
п’ятьдесятьдвадцять років) є не
припустимими, тому що порушу
ють одне з основних життєвих прав 
людини — право на воду.

Вода як хімічна сполука H2O  — 
це найдревніша та найпоширені-
ша різноатомна молекула Всесві-
ту. Вік молекули води налічує не 
менше 13 млрд років, для порів-
няння  — планеті Земля близько 
4,5 млрд років. Загальновідомим 
є твердження, що вода  — це жит-
тя, тому що воду, у порівнянні з 
іншими життєво необхідними для 
людини природними ресурсами, 
неможливо замінити чимось ін-
шим. Виключна значущість водних 
ресурсів для появи, становлення 
та розвитку людської цивілізації є 
очевидною. Відомі на сьогодні по-
передні людські цивілізації було 
прив’язано до водних об’єктів, 
залучення яких у продуктивний 
виробничий обіг, з одного боку, 
визначалось технологічним рівнем 
цивілізації, а з іншого  — давало 
поштовх підвищенню цього рівня.

Вибір місць поселень, їхній 
устрій та розвиток свідомо визна
чались наявними питними джере
лами, від яких не в останню чергу 
залежало виживання населення під 
час ворожих нападів. Тому захист 
питної води завжди був стратегічно 
важливим завданням.

У першому розділі книги дослі
джується історія водопостачання, 
пов’язаного з ним водного терориз

У видавництві Харківського національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова вийшла монографія «Безпека питного водопостачання», підготовлена на ка-
федрі водопостачання, водовідведення та очистки води і рекомендована до видання Прези-
дією Інженерної академії України. Автори — Кобилянський В.Я., Панов В.В. та Новицький Д.Ю.

му та підходів із захисту та збере
ження питної води.

З історичних часів багато чого 
змінилося, відбулися і принципові 
зміни у сфері безпеки систем пит
ного водопостачання. Перш за все 
змінилися, особливо в останні два 
десятиліття, види і характер загроз, 
які набувають здебільшого глобаль
ного рівня і потребують міжнарод
ної координації зусиль та заходів 
для ефективної протидії.

Другий розділ книги присвячено 
міжнародним підходам до безпеки 
питного водопостачання. Терорис
тичні акти, скоєні в європейських 
країнах у першому десятилітті 
ХХІ  ст., показали, що системи цен
тралізованого водопостачання в но
вих загрозливих реаліях стають при
вабливою мішенню, ураження або 
пошкодження якої здатне призвести 
до масштабних руйнівних наслідків 
для економіки країни, здоров’я та 
життя її громадян.

Постачання населенню во-
допровідної води здійснюється 
централізованими системами во-
допостачання та водовідведення 
населених пунктів, які у постін-
дустріальну епоху є надзвичайно 
важливими інфраструктурними 
об’єктами, факторами життєзабез-
печення населених пунктів, соці-

Галузева бібліотека



ПРУТКОВА РЕШІТКА ЗІ ЗВОРОТНИМИ 
ГРАБЛИНАМИ ЕКОТОН
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ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
для очищення стічних вод

Надійна та довговічна конструкція, 
яка не потребує складного 
технічного обслуговування.

Круглий переріз прутів полотна решітки 
зменшує гідравлічний опір у порівнянні 
з прямокутним і забезпечує високу 
пропускну здатність решітки.

Граблини встановлені з кроком 500 мм, що 
дозволяє якісно знімати забруднення з 

полотна. Це особливо важливо у періоди 
пікових надходжень води та забруднень.

Грабельний механізм знаходиться за 
фільтрувальним полотном і контактує з уже 

очищеною одою, що значно зменшує ймовірність 
його заклинювання та обростання забрудненням.

ТОВ «Еко-Інвест»
а/с 7055, Харків, 61072

Конструкція фільтрувального 
полотна решітки являє собою 

набір з окремих прутів, 
загнутих у верхній частині в 
бік вивантаження відходів і 
закріплених тільки у нижній 

частині решітки, що дозволяє 
виключити можливість заклинювання граблин навіть 

за наявності волокнистих забруднень.

Стрижні фільтрувального 
полотна встановлені на всю 
довжину решітки – від дна 
каналу до скиду. Це покращує 
видалення відходів 
з полотна.

Висока пропускна здатність 
завдяки особливостям 

фільтрувального полотна решітки.

Ефективне видалення волокнистих 
забруднень та усунення проблеми 

заклинювання.

Обладнання підвищеної надійності для каналізаційних очисних споруд і водозабірних станцій.

   Поліпшені в порівнянні з 
іншими типами решіток гідравлічні 
характеристики та принцип 
очищення фільтрувального 
полотна дозволяють безперебійно 
працювати із найширшим 
спектром забруднень без зупинок 
і заклинювань.

   Решітки не зупиняються у 
випадку попадання великої 
кількості сміття. У каналах не 
утворюються затори.

+38 (057) 46 62 600
+38 (057) 751 91 01

КОНСТРУКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕШІТОК ПР ЕКОТОН:

ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ РЕШІТОК ПР ЕКОТОН:

   Обладнання оснащується 
системою керування, яка працює 
в різних режимах. Є можливість 
синхронізації комплексу з іншими 
видами обладнання, наприклад 
віджимним пресом або конвеєром.

   Висока корозійна стійкість 
використовуваних матеріалів: решітка 
виготовляється з нержавіючої 
сталі AISI 304, яка проходить 
додаткову антикорозійну обробку: 
об’ємне травлення та пасивація 
спецзасобами.

info@ekoton.com
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Київ, МВЦ,  Лівобережна 
17-19 травня 2022

В рамках:

Промислова водопідготовка 
та водоочищення

Комунальне і промислове 
водопостачання

Очищення 
стічних вод

Технології повторного 
використання води

Будівництво та експлуатація 
трубопровідних систем

AquaPRO – це спеціалізована експозиція 
виставки Акватерм – інженерні рішення 
для водопідготовки та очистки стічних 
вод для промисловості та комунальних 
підприємств

Безкоштовно реєструйся 
з промокодом  

VOD23
Або на сайті
www.aqua-therm.kiev.ua

Організатор:

ПАРТНЕР ВИСТАВКИ
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СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ  
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КП «ІРПІНЬВОДОКАНАЛ»

Протягом 20202021 років на 
об’єктах водопостачання та водовід
ведення КП «Ірпіньводоканал» спе
ціалістами компанії ТОВ «НВП Но
вусКібернетік» проведено роботи з 
монтажу, налагодження та вводу в 
експлуатацію системи диспетчери
зації.

До системи під’єднано:
- артезіанські свердловини  — 

109 шт.;
- підвищувальні насосні стан-

ції — 17 шт.;
- водонапірні насосні станції  —  

7 шт.;
- каналізаційні насосні станції — 

7 шт.;
- контрольні точки тиску — 26 шт.
- водоочисна станція — 1.

Сумарно система охоплює 167 
об’єктів КП «Ірпіньводоканал».

На об’єктах змонтовані модулі передачі даних із функцією від
даленого керування по GSMканалу зв’язку.

Модулі передачі даних (далі МПД) за функціоналом та напов
ненням поділяються на 3 типи:

 МПД для свердловин, ПНС, КНС;
 МПД для ВНС;
 МПД для контрольних точок тиску.

Рис. 1. Загальна схема системи диспетчеризації

Рис. 2. Модуль передачі даних (ПНС, КНС)

Реалізовані проєкти
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Система умовно ділиться на 3 
рівні:
1. Обладнання  — модулі пере

дачі даних, змонтовані на від
далених об’єктах водоканалу 
(ПНС, ВНС, КНС, свердловинах, 
трубопроводах). Призначені для 
збору інформації з технологіч
ного обладнання (насосів, шаф 
керування, резервуарів чистої 
води та ін.).
Основні характеристики МПД:

a. Виконання  — мета-
лева шафа, габарити 
450х450х170 мм (ВхШхГ).

b. Ступінь захисту — ІР54.

c. Укомплектована: мо-
дулі вводу/виводу дис-
кретні, аналогові; мікро-
комп’ютер; блок живлення 
з акумулятором; лічильник 
електроенергії з цифровим 
виходом.

2. Програмне забезпечення ниж-
нього рівня інстальоване на 
мікрокомп’ютерах. Призначене 
для збору інформації з модулів 
вводу/виводу та обладнання, 
укомплектованого цифровими 
виходами (перетворювачі час
тоти, лічильники води, стоків і 
т.д.), та передачі інформації по 
захищеному каналу GSMзв’яз
ку до сервера.

3. Апаратно-програмний комп-
лекс високого рівня включає в 
себе програмне забезпечення 
для персоналу, серверне облад
нання або хмарний сервіс, пер
сональні комп’ютери кінцевих 
користувачів.
Комплексний підхід до реа

лізації проєкту дозволив у режи
мі онлайн отримувати такі дані з 
об’єктів водопостачання та водовід
ведення:
1) Артезіанські свердловини:

• напруга електродвигуна 
свердловинного насоса по 
3-х фазах;

• струм електродвигуна сверд-
ловинного насоса по 3-х фа-
зах;

• активна потужність електродвигуна свердловинного насо-
са по 3-х фазах;

• активна потужність сумарна електродвигуна свердловин-
ного насоса;

• лічильник кВт*год електроенергії;
• лічильник води;
• тиск у трубопроводі на виході з насоса;
• доступ до приміщення (двері відчинені/зачинені);
• функція віддаленого керування насосним агрегатом (вкл./

викл.);
• похідні параметри — стан зворотного клапану, миттєва ви-

трата води, напрацювання та інші.

2) Підвищувальні насосні станції (ПНС):
• напруга електродвигуна свердловинного насоса по 3-х фа-

зах;
• струм електродвигуна свердловинного насоса по 3-х фа-

зах;
• активна потужність електродвигуна свердловинного насо-

са по 3-х фазах;
• активна потужність сумарна електродвигуна свердловин-

ного насоса;
• лічильник кВт*год електроенергії;
• електричні параметри з перетворювача частоти  — струм, 

напруга, вихідна частота, уставка тиску;
• вхідний/вихідний тиск;
• доступ до приміщення (двері відчинені/зачинені).

3) Водонапірні насосні станції (ВНС):
• рівень води в резервуарах чистої води (РЧВ);
• лічильник води;
• вихідний тиск;
• параметри роботи шаф керування насосними агрегатами 

на базі перетворювачів частоти — струм, напруга, потуж-
ність, вихідна частота, уставка тиску, лічильник електрое-
нергії, напрацювання.

Рис. 3. Основні технологічні параметри свердловини



13

4) Каналізаційні насосні станції (КНС):
• аварійний рівень стоків;
• робота насосних агрегатів вкл./викл.;
• параметри роботи шаф керування насосними агрегатами 

на базі перетворювачів частоти — струм, напруга, потуж-
ність, вихідна частота, уставка тиску, лічильник електрое-
нергії, напрацювання.

5) Контрольні точки тиску.
В режимі онлайн відслідковують тиск на відповідних відрізках 

водонапірної мережі.

Програмне забезпечення має вебінтерфейс, максимально 
адаптований для кінцевого користувача.

Доступ до сайту програми можна здійснювати як зі стаціонар
них персональних комп’ютерів, ноутбуків, так і з мобільних при
строїв (смартфонів) в режимі 24/7.

Для користувачів створюються індивідуальні логіни та паролі 
для доступу до системи.

Є можливість створювати різні ступені доступу, наприклад:
1. для моніторингу;
2. для моніторингу та керування;
3. для моніторингу, керування, та адміністрування.

Ліцензоване програмне забез
печення інсталюється на централь
ний сервер або хмарний сервіс на 
вибір замовника.

Дані в закодованій формі з від
далених об’єктів, на котрих змон
товані модулі передачі даних, над
ходять через GSMканал зв’язку до 
сервера.

Для моніторингу та керуван
ня технологічними процесами на 
опорних об’єктах водоканалу (ВНС, 
центральній диспетчерській) орга
нізовано робочі місця операторів.

Запровадження системи дис-
петчеризації дало змогу:
• Вести облік витрати води в ре-

жимі онлайн.
• Вести облік електроенергії в 

режимі онлайн.
• Налаштувати систему контролю 

аварійних ситуацій.
• Контролювати несанкціонований 

доступ до віддалених об’єктів.
• Контролювати основні техно-

логічні параметри обладнання 
(витрату, струм, напругу тощо).

• Керувати обладнанням відда-
лено з автоматизованих робо-
чих місць.

• Оперативно реагувати на по-
заштатні та аварійні ситуації.

• Економити енергоресурси на 
планові обходи.

Рис. 4. Мнемосхема системи подачі води ВНС

Рис. 5. Графік технологічного параметра (тиск)

Реалізовані проєкти
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВТОРИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
А.А. Полищук, к.х.н., ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал

Хотя 72% поверхности Земли покрыто водой, менее 3% этой воды (пресные) пригодно, из них техниче-
ски доступны для использования всего 0,3%, для питья и орошения. Около 98% всей пресной воды на Земле в 
жидком состоянии приходится на подземные воды, но лишь около 50% из них залегает на глубинах не бо-
лее 800 м. Лишь 0,01% от общего объема пресной воды в жидком состоянии находится в реках и ручьях и 
1,47% — в озерах. Потребители водных ресурсов разделяются на сельскохозяйственные, промышленные и 
бытовые. Около 70% воды потребляется в сельском хозяйстве, около 22% — в промышленности, около 8% 
приходится на бытовое потребление домохозяйств. Как важнейший ресурс для жизни, вода уже несколько 
десятилетий занимает центральное место в международной повестке дня. Тем не менее, мировые запасы 
чистой пресной воды неуклонно сокращаются из-за широкого сельскохозяйственного спроса на орошаемые 
земли. Поэтому водные ресурсы следует использовать с большей эффективностью, а использование нетра-
диционных водных ресурсов, таких как очищенные сточные воды (ОСВ), должно быть увеличено. Ежегодно 
в ЕС очищается более 40 млрд м³ сточных вод, но только 964 млн м³ (2,4%) очищенных сточных вод исполь-
зуются повторно. Повторное использование ОСВ может быть альтернативным вариантом увеличения 
водных ресурсов. В экономике замкнутого цикла повторное использование воды играет ключевую роль, при-
нося значительные экологические, социальные и экономические выгоды. Существует высокий потенциал 
для увеличения повторного использования воды, но осведомленность о преимуществах этой технологии 
низкая, и зачастую отсутствует адекватная поддерживающая структура для повторного использования 
воды. Таким образом, многие страны решили превратить сточные воды в ирригационный ресурс, чтобы по-
мочь удовлетворить спрос в городах и решить проблему нехватки воды. ЕС вводит нормативные и финан-
совые стимулы, которые могут помочь повторно использовать более 6 млрд м³ воды ежегодно к 2025 году. 
Однако из-за природы этой воды существуют потенциальные проблемы, связанные с ее использованием в 
орошении. Некоторые из основных проблем связаны с опасностями для здоровья, повышением солености и 
токсичностью. Обзор литературы показывает, что повторное использование ОСВ стало частью програм-
мы расширения для повышения эффективности использования водных ресурсов. Однако неконтролируемое 
применение таких вод оказывает множество неблагоприятных последствий как для почв, так и для рас-
тений, особенно в долгосрочной перспективе. Чтобы уменьшить эти неблагоприятные последствия при ис-
пользовании ОСВ в орошении, следует соблюдать надлежащие рекомендации по повторному использованию 
сточных вод и управлению ими, чтобы значительно ограничить негативные последствия.

Вода является чрезвычайно важным природ
ным ресурсом, потому что без нее не может су
ществовать жизнь, а промышленность не может 
функционировать. Тем не менее, мировые запа
сы чистой пресной воды неуклонно сокращают
ся. Во многих странах спрос на воду превыша
ет предложение, и по мере того, как население 
мира продолжает расти, а потребности в воде 
возрастают, возникла нехватка пресной воды. 
Орошение считается основным потребителем 
пресной воды. На орошение земель приходится 
примерно 70% от общего объема использования 
пресной воды, и к 2030 году на него будет прихо

диться еще 15%, что приведет к водным кризи
сам в регионах, страдающих от нехватки воды, 
таких, например, как регион Ближнего Востока 
и Северной Африки. Кроме того, по прогнозам 
к 2025 году почти 1,8 миллиарда человек будут 
жить в регионах, которые страдают от нехватки 
воды. Поэтому крайне важно использовать аль
тернативные источники воды. В течение следу
ющих десятилетий, по оценкам, более 60% всего 
населения планеты столкнется с водным стрес
сом или дефицитом. Поэтому повторное исполь
зование сточных вод является важным активом 
для сельскохозяйственных целей. Повторное 

Водовідведення
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использование сточных вод считается одним из 
наиболее важных вариантов решения пробле
мы нехватки воды.

Еще в бронзовом веке бытовые сточные 
воды использовались для орошения рядом ци
вилизаций, в том числе в Китае, Египте, Месо
потамии и Крите. В 1531 году в Польше самая 
ранняя задокументированная «канализаци
онная ферма» была зарегистрирована в Бун
цлау. Сельскохозяйственные земли орошались 
и удобрялись городскими сточными водами в 
Эдинбурге, Шотландия, в 1650 году. Хронологи
ческий список выбранных первых систем оро
шения городскими сточными водами в Европе 
и США представлен в таблице 1.

ОСВ относятся к муниципальным сточным 
водам, которые были обработаны в соответ
ствии с конкретными критериями качества 
воды с целью использования в полезных целях. 
Мировые выбросы сточных вод составляют око
ло 0,4 трлн м³ в год и ежегодно загрязняют около 
5,5 трлн м³ воды. Поэтому все страны должны 

быть обеспокоены очисткой этих больших ко
личеств сточных вод, а затем их повторным ис
пользованием. Растущий спрос на бытовую воду 
в связи с ростом населения, повышением уров
ня жизни и растущим промышленным секто
ром приведет к увеличению объема производи
мых сточных вод, способствуя их повторному 
использованию во всем мире. Основные про
блемы, связанные с этим вопросом, включают 
проблемы общественного здравоохранения и 
экологические опасности, а также технические, 
институциональные, социокультурные аспек
ты и аспекты устойчивости. Таким образом, 
очистка сточных вод и их использование будут 
иметь крайне важное значение. Так, например, 

очистка сточных вод в Китае (отношение коли
чества ОСВ к общему объему сброса сточных 
вод) увеличилась до 86% в 2014 году, т.е. в 3,4 раза 
по сравнению с 1999 годом. На международном 
уровне орошение ОСВ увеличивается пример
но на 1029% в год в Европе, Китае и США и при
мерно на 41% в Австралии. В таблице 2 показаны 

Место нахождения Дата начала Тип системы

ЕВРОПА
Бунцлау, Польша 1531 г. Канализационная ферма
Эдинбург, Шотландия 1650 г. Канализационная ферма

Кройдон-Беддингтон, Великобритания 1860 г. Канализационная ферма
Париж, Франция 1869 г. Орошение
Лимингтон, Великобритания 1870 г. Канализационная ферма
Берлин, Германия 1874 г. Канализационная ферма
Милан, Италия 1881 г. Орошение
Вроцлав, Польша 1882 г. Канализационная ферма
Брауншвейг, Германия 1896 г. Канализационная ферма
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Огаста, штат Мэн 1876 г. Орошение
Калумет-Сити, штат Мичиган 1888 г. Орошение
Саут-Фрамингем, Массачусетс 1889 г. Орошение
Вудленд, Калифорния 1889 г. Орошение
Боулдер, Колорадо 1890 г. Орошение
Сан-Антонио, Техас 1895 г. Орошение
Эли, Невада 1908 г. Орошение
Бейкерсфилд, Калифорния 1912 г. Орошение
Лаббок, Техас 1915 г. Орошение

таблиця Таблица 1. Хронологическая история орошения городскими сточными водами
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все сточные воды, образующиеся, собираемые, 
очищенные и используемые для орошения в 
некоторых странах. Основной целью очистки 
является обеспечение ОСВ надлежащим и безо
пасным уровнем риска для окружающей среды 
и здоровья населения, и это достигается за счет 
удаления химических и биологических ком
понентов сточных вод, которые могут нанести 
вред сельскохозяйственным культурам и обще
му здоровью.

Флорида использует очищенные сточные 
воды для орошения в сельском хозяйстве более 
50 лет. По состоянию на 2017 год насчитывалось 
118 систем для орошения сельскохозяйствен
ных культур очищенными сточными водами и 
17 систем для съедобных культур. Около 79% по
вторного использования сельскохозяйственных 
сточных вод используется для выращивания 
цитрусовых. Общий объем повторного исполь
зования сточных вод Флориды с 1986 по 2019 год 
показан на рис. 1. Общее повторное использова
ние сточных вод увеличилось с 1,08 × 106 м³/сут в 
1986 году до 3,10 × 106 м³/сут в 2019 году. В 1990 году 
на орошение в сельском хозяйстве приходилось 

28% повторного использования, в то время как 
на орошение общественного доступа приходи
лось 31% потока повторного использования. В 
2019 году на зоны общественного доступа прихо
дилось 57% повторного использования сточных 
вод, в то время как на сельское хозяйство при
ходилось только 8%. Повторное использование 
сточных вод для пополнения подземных вод 
важно для предотвращения вторжения соленой 
воды в водоносные горизонты Флориды. Веро

ятно, что часть городских ирригационных сточ
ных вод попадает в подземные воды.

Как показано на рис. 2, в Калифорнии с 1970х 
годов до 2009 года наблюдался значительный рост 
повторного использования вод в сельском хозяй
стве. С 2009 года наблюдается рост повторного ис
пользования городских и питьевых вод (пополне
ние подземных вод). Почти все крупные проекты 
повторного использования, которые находятся в 
стадии разработки, сосредоточены на приложе
ниях повторного использования ОСВ, которые со
кращают потребление питьевой воды в попытке 
адаптироваться к продолжающемуся и ухудшаю
щемуся дефициту воды.

Страна
Общая 

площадь 
(1000 га)

Сельско-
хозяй-

ственная 
площадь 
(1000 га)

Общая 
площадь 

сельскохо-
зяйственных 

угодий (%)

Образующи-
еся муни-

ципальные 
сточные воды 

(109 м³/год)

Собранные 
городские 

сточные 
воды  

(109 м³/год)

Очищенные 
городские 

сточные 
воды  

(109 м³/год)

Очищенные 
сточные воды, 
используемые 
для орошения 

(109 м³/год)

Австралия 774,122 47,307 6,11 - - 2 0,28
Бразилия 851,577 86,589 10,1 - - 3,1 0,008
Китай 960,001 122,524 12,7 48,51 31,14 42,37 1,26

Германия 35,738 12,074 33,7 - 5,287 5,213 5,183
Индия 328,726 169,360 51,5 - - 4,416 -
Италия 30,134 9121 30,2 3,926 - 3,902 0,087
Иордания 8932 322 3,6 - 0,115 0,113 0,103
Пакистан 79,610 31,252 39,2 3,06 - - -
Южная 
Африка

121,909 12,913 10,5 3,542 2,769 1,919 -

Турция 78,535 23,944 30,4 4,297 - 3,483 -
Велико-
британия

24,361 6279 25,7 4,089 4,048 4,048 -

США 983,151 157,205 15,9 60,41 47,24 45,35 -
Канада 998,467 50,846 5,09 6,613 5,819 5,632 -
Швеция 44,742 2608 5,82 0,671 - 0,436 -

таблиця
Таблица 2. Производство, сбор, очистка и повторное использование сточных вод для орошения сельскохозяй-
 ственных культур в некоторых странах по отношению к общей посевной площади
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Рис. 1. Повторное использование сточных вод Флориды с 1986 по 2019 год

Рис. 2. Сводная информация о деятельности по повторному использованию воды в Калифорнии с 1970 по 2019 год
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Израиль перерабатывает почти 90% сточ
ных вод для повторного использования. Боль
шая часть его используется для орошения 
сельскохозяйственных культур. В отличие от 
Израиля, в США этот показатель составляет ме
нее 10%.

Принято считать, что если мир не внесет 
существенных изменений в управление во
дными ресурсами, ожидается, что к 2030 году 
спрос на воду превысит предложение на 40%. 
Исправление дефицита может стоить до 60 
миллиардов долларов в год в течение двух сле
дующих десятилетий, что изменит все, от сто
имости продуктов питания до геополитики.

Очищенные сточные воды (ОСВ) опреде
ляются как «вода, которая прошла, по крайней 
мере, вторичную очистку и базовую дезинфек
цию и повторно используется после выпуска 
из очистного сооружения бытовых сточных 
вод». Характеристики сточных вод сильно 
различаются в зависимости от их происхож
дения, и это важно изучать при их очистке и 
повторном использовании. Безопасность ОСВ, 
которая повторно используется для орошения 
сельскохозяйственных культур, является ак
туальной проблемой во всем мире. Очистка 
и использование сточных вод для орошения 
представляют собой ценный ресурс и при
влекательный выбор, особенно в засушливых 
регионах, поскольку сточные воды считают
ся еще одним неисчерпаемым и надежным 
источником воды и питательных веществ. 
Потенциальные области повторного исполь
зования сточных вод включают сельскохозяй
ственное и ландшафтное орошение, подпит
ку грунтовых вод, промышленное повторное 
использование, городское применение, такое 
как уборка улиц, пожаротушение, а также эко
логические и рекреационные виды использо
вания. В большинстве стран нет правил кон
троля за повторным использованием сточных 
вод, и, напротив, во многих странах действуют 
очень строгие правила. Использование ОСВ 
в качестве источника орошения имеет эко
номические и экологические преимущества, 
поскольку это может уменьшить или даже 
устранить необходимость в поставке дорогих 
химических удобрений в почву. Сточные воды 
содержат органические и питательные веще
ства, полезные для растений, и, таким образом, 

были признаны важным ресурсом для увели
чения сельскохозяйственного производства с 
низкими затратами. Однако существует опас
ность повторного использования сточных вод в 
сельском хозяйстве: возможность повышения 
солености почвы, а также внесения микроор
ганизмов и загрязняющих веществ. Более того, 
эта вода может переносить патогенные ми
кроорганизмы, которые влияют на здоровье 
человека, помимо повышения риска парази
тарных, вирусных и бактериальных заболе
ваний у потребителей сельскохозяйственных 
культур, орошаемых этой водой. Поэтому при 
очистке и использовании сточных вод необхо
димо соблюдать правильные методы, особенно 
потому, что повторное использование сточных 
вод может представлять опасность для здоро
вья населения, если обработка не подходит.

Рекомендованы различные традиционные 
методы и степени очистки сточных вод:

1. Предварительная очистка: удаляются 
крупные твердые материалы из неочищен
ных сточных вод, которые транспортируются 
по канализационным трубам, и которые мо
гут препятствовать сбросу или привести к по
вреждению оборудования, например, древеси
на, тряпки, фекалии и более тяжелые частицы 
песка.

2. Первичная очистка: удаляются взве
шенные твердые частицы и плавающие веще
ства.

3. Вторичная очистка: Процесс вторич
ной обработки направлен на уменьшение био
химической потребности в кислороде (БПК), 
химической потребности в кислороде (ХПК), а 
также набора других вредных параметров.

4. Третичная и/или продвинутая очист
ка: удаляются питательные вещества и тяже
лые металлы, которые не были достаточно уда
лены при предыдущей обработке. Кроме того, 
уменьшаются микробиологические компо
ненты за счет использования методов обезза
раживания, таких как хлорирование, ультра
фиолетовые лучи или озонирование.

Также негативное воздействие ОСВ может 
быть значительно уменьшено путем выбора 
надлежащей системы орошения, соответству
ющей схемы возделывания сельскохозяй
ственных культур с надлежащим и эффектив
ным управлением орошением.
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Характеристики сточных вод в широком 
смысле подразделяются на физические, хими
ческие и биологические свойства. Сточные воды 
содержат сложную смесь минералов и органиче
ских веществ во многих формах, включая круп
ные и мелкие частицы, плавающую суспензию 
и коллоидные вещества. Сточные воды содер
жат некоторые токсичные металлы, например 
мышьяк, кадмий, хром, свинец, медь, цинк, ртуть 
и т.д. Среди органических веществ, присутству
ющих в этой воде, — пестициды, углеводы, жиры, 
белки, синтетические моющие средства, фарма
цевтические препараты, лекарственные веще
ства и сложные азотистые продукты. Эти токси
канты оказывают отрицательное воздействие на 
окружающую среду и здоровье человека. В сточ
ных водах присутствуют также микропластики, 
полимерные волокна, полиэтилентерефталат, 
полиэтилен, полипропилен, полистирол и дру

гие. Микропластики могут оказывать вредное 
влияние на репродуктивный и вегетативный 
рост растений. В большом количестве исследо
ваний было установлено, что ОСВ содержит фар
мацевтически активные соединения. Обычная 
очистка сточных вод на основе активного ила 
не может эффективно удалять эти соединения. В 
результате многие из этих химических веществ 
позже были обнаружены в почвах, поливаемых 
ОСВ. Эти соединения накапливаются в течение 
многих лет в почве и могут быть перемещены в 
сельскохозяйственные культуры, а затем в пи
щевую цепочку, вероятно, подвергая риску лю
дей. Химические и биологические компоненты, 
а также физические свойства сточных вод и их 
источников приведены в таблице 3. Кроме того, 
важные загрязняющие вещества, представляю
щие интерес для очистки сточных вод, приведе
ны в таблице 4.

Характеристика Источники

Физические свойства

Цвет Бытовые и промышленные отходы, естественный распад органических 
материалов

Запах Разлагающиеся сточные воды, промышленные отходы

Примеси Бытовое водоснабжение, бытовые и промышленные отходы, эрозия почвы, 
инфильтрация притока

Температура Бытовые и промышленные отходы
Химические компоненты:

Органические

Углеводы Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Жиры, масла и жиры Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Пестициды Сельскохозяйственные отходы
Фенолы Промышленные отходы
Белки Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Приоритетные загрязнители Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Поверхностно-активные вещества Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Летучие органические соединения Бытовые, коммерческие и промышленные отходы
Другое Естественное разложение органических материалов
Неорганические

Щелочность Бытовые отходы, бытовое водоснабжение, инфильтрация подземных вод
Хлориды Бытовые отходы, бытовое водоснабжение, инфильтрация подземных вод, 

умягчители воды
Тяжелые металлы Промышленные отходы
Азот Бытовые и сельскохозяйственные отходы
Кислотность Бытовые, коммерческие и промышленные отходы

таблиця Таблица 3. Хронологическая история орошения городскими сточными водами
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Химические риски, связанные с использо
ванием сточных вод, заключаются в том, что 
они содержат неорганические и органические 
вещества, соли, питательные вещества и ток

сичные соединения. Химический состав сточ
ных вод более разнообразен и более концен
трирован и содержит некоторые различные 
кислоты, щелочи, химические загрязнители, 

Характеристика Источники

Фосфор Природные стоки бытовых, коммерческих и промышленных отходов
Сера Бытовое водоснабжение, бытовые и промышленные отходы
Токсичные соединения Промышленные отходы
Газы

Сероводород Разложение бытовых отходов
Метан Разложение бытовых отходов
Кислород Бытовое водоснабжение, инфильтрация поверхностных вод
Биологические компоненты:

Животные Открытые водотоки и очистные сооружения
Растения Открытые водотоки и очистные сооружения
Бактерии Бытовые отходы, инфильтрация поверхностных вод, очистные сооружения
Archae Бытовые отходы, инфильтрация поверхностных вод, очистные сооружения
Протиста Бытовые отходы, очистные сооружения
Вирусы Бытовые отходы

Загрязняющие вещества Причина важности

Взвешенные твердые вещества
Взвешенные твердые вещества могут привести к образованию отложений 
ила и анаэробным условиям при сбросе неочищенных сточных вод в водную 
среду.

Биоразлагаемая органика

Состоящие в основном из белков, углеводов и жиров, биоразлагаемые 
органические вещества чаще всего измеряются с точки зрения БПК (биохи-
мическая потребность в кислороде) и ХПК (химическая потребность в кис-
лороде). При сбросе в окружающую среду без обработки их биологическая 
стабилизация может привести к истощению природных ресурсов кислорода 
и развитию септических состояний.

Патогенные микроорганизмы Инфекционные заболевания могут передаваться патогенными организмами 
в сточных водах.

Питательные вещества

Как азот, так и фосфор, наряду с углеродом, являются необходимыми 
питательными веществами для роста. При попадании в водную среду эти 
питательные вещества могут привести к росту нежелательной водной флоры 
и фауны. При сбросе в чрезмерных количествах на сушу они также могут 
привести к загрязнению подземных вод.

Трудноразлагаемая органика
Эти органические вещества, как правило, сопротивляются традиционным 
методам очистки сточных вод. Типичные примеры включают поверхностно- 
активные вещества, фенолы и сельскохозяйственные пестициды.

Тяжелые металлы
Тяжелые металлы обычно добавляются в сточные воды, образующиеся в 
результате коммерческой и промышленной деятельности, и, возможно, их 
придется удалить, если сточные воды будут использоваться повторно.

Растворенные неорганические 
вещества

Неорганические компоненты, такие как кальций, натрий и сульфат, добав-
ляются в исходное водоснабжение в результате использования воды, и, 
возможно, их придется удалить, если сточные воды будут использоваться 
повторно.

таблиця Таблица 4. Важные загрязнители, вызывающие озабоченность при очистке сточных вод
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масла, грубые твердые частицы и другие ком
поненты. Неорганические компоненты вклю
чают высокие концентрации кальция, натрия, 
калия, хлоридов, фосфора, серы, бикарбонатов, 
солей аммония. ОСВ содержит многие микро
элементы, необходимые растениям, такие как 
медь, железо, марганец, цинк, бор, молибден, 
кобальт и никель.

Свойства сточных вод, которые могут быть 
идентифицированы органами чувств челове
ка, называются физическими характеристика
ми. Наиболее важными физическими характе
ристиками сточных вод являются содержание 
в них твердых веществ, поскольку это влияет 
на эстетику, чистоту и цвет воды. Другими фи
зическими параметрами являются температу
ра и запахи, которые обычно не изменяются на 
очистных сооружениях. Температура сточных 
вод важна прежде всего потому, что она влияет 
на водную и биологическую жизнь в прини
мающем водоеме. Более высокие температуры 
снижают растворимость растворенного кисло
рода в воде.

Термин «биологические характеристики 
воды» относится к водной флоре и фауне и ви
русам, содержащимся в воде. Эти характери
стики в значительной степени влияют на ка
чество воды. Водоросли, например, вызывают 
вкус и запах. Некоторые виды водорослей за
соряют песчаные фильтры; другие вызывают 
неприятные слизистые наросты на оборудова
нии, резервуарах и стенках резервуаров. Кроме 
того, некоторые микроводоросли производят 
мощные токсичные вещества, вредные для жи
вых организмов. Микробиологическая жизнь 
в воде, такая как бактерии, вирусы и простей
шие, может вызывать различные заболевания. 
Окружающая среда сточных вод считается 
идеальной средой для выращивания вирусов, 
бактерий и простейших. Большинство из них 
безвредны, но сточные воды также содержат 
патогенные микроорганизмы.

Известно, что системы биологического 
окисления, которые возникают при вторичной 
очистке сточных вод, могут удалять большин
ство патогенных бактерий из сточных вод. Хи
мические характеристики сточных вод могут 
быть получены с помощью измерения как ХПК, 
так и БПК. Органическим отходам обычно тре
буется кислород для быстрого и эффективного 

биологического разложения. Следовательно, 
чем больше количество органических загряз
нителей, тем больше потребность в кислороде. 
Следовательно, более высокие значения БПК 
и ХПК указывают на более высокое содержа
ние загрязняющих веществ в сточных водах. 
Соотношение БПК/ХПК широко используется 
для определения биоразлагаемости сточных 
вод. После очистки сточных вод концентрации 
БПК и ХПК в сточных водах резко снижаются. 
Значение БПК выражается в миллиграммах 
кислорода, потребляемого на литр образца в 
течение пяти дней инкубации при 20°C, и счи
тается отражением уровня органического за
грязнения воды. Незагрязненная вода обычно 
имеет значения БПК 2 мг/л, а неочищенные 
сточные воды имеют значение БПК около 600 
мг/л, в то время как очищенные сточные воды 
имеют значения БПК в диапазоне от 20 мг/л 
до 100 мг/л в зависимости от уровня очистки. 
Промышленные отходы могут иметь значе
ния БПК до 25000 мг/л. ХПК является косвен
ным показателем содержания органических 
соединений в воде и обычно используется для 
измерения чувствительности к окислению 
органических и неорганических соединений, 
присутствующих в водных объектах и сточ
ных водах. Он выражается в миллиграммах 
кислорода на литр воды (мг/л). ХПК является 
полезной, быстро измеряемой переменной 
для многих промышленных отходов. Соотно
шение между ХПК и БПК будет варьироваться 
в зависимости от характеристик сточных вод. 
Это соотношение обычно используется в каче
стве показателя способности к биодеградации.

E. coli  — наиболее подходящий индика
тор фекального загрязнения и традиционный 
бактериальный индикатор для мониторинга 
при очистке воды. Хотя некоторые руководя
щие принципы и правила используют термо
толерантные (фекальные) или общие коли
формные бактерии в качестве бактериальных 
индикаторов для сельскохозяйственного оро
шения (ВОЗ, 2006; USEPA, 2012; CDPH, 2014), ки
шечная палочка считается более специфичной 
для фекального загрязнения и лучше отражает 
поведение патогенных кишечных бактерий 
(NRMMC–EPHC  – AHMC, 2006). E. coli  — это ор
ганизм, который выбирают в первую очередь в 
программах мониторинга, включая надзор за 

Водовідведення
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качеством питьевой воды (ВОЗ, 2017 г.), а также 
широко используемый бактериальный инди
катор в национальных законодательствах о 
повторном использовании воды. Кроме того, 
кишечная палочка считается подходящим ин
дикатором для контроля наличия/отсутствия 
Campylobacter в системах питьевой воды (ВОЗ, 
2016). ISO руководящие принципы устанав
ливают, что кишечная палочка и термотоле
рантные колиформные бактерии могут ис
пользоваться для мониторинга качества воды, 
поскольку разница значений не считается зна
чительной (ISO 16075, 2015).

Сельскохозяйственное орошение пред
ставляет собой крупнейшего в настоящее 
время пользователя воды в мире; следова
тельно, это открывает значительные будущие 
возможности для повторного использования 
воды как в промышленно развитых, так и в 
развивающихся странах. Примерно в 44 стра
нах мира 15 миллионов м³ воды ежедневно 
повторно используются для орошения сель
скохозяйственных культур. 20 миллионов 
гектаров почти в 50 странах орошаются сточ
ными водами. Помимо полезных эффектов, 
повторное использование ОСВ также может 
негативно повлиять на окружающую среду и 
здоровье, поскольку загрязняющие вещества 
могут оставаться в ОСВ после процессов обра
ботки и легко накапливаться во всех живых 
материалах по пищевой цепочке. Загрязне
ние окружающей среды и повышенные ри

ски для здоровья считаются основными недо
статками повторного использования сточных 
вод. Однако, эффективное управление ороше
нием может уменьшить негативный эффект 
до приемлемого уровня для окружающей 
среды и здоровья населения. Повторное ис

пользование сточных вод может привести к 
опасности для здоровья, если сточные воды 
не соответствующим образом предваритель
но обработаны.

С развитием технологий очистки в мире 
было выпущено много руководящих принци
пов для обеспечения стандартов качества и ру
ководства по использованию ОСВ в орошении 
и различных областях, чтобы гарантировать 
безопасное повторное использование для всех 
экологических аспектов. Руководящие прин
ципы и правила в первую очередь ориенти
рованы на здоровье человека, недостаточны в 
отношении некоторых возможных опасных 
загрязнителей и имеют огромные несоответ
ствия в данных. Возможно, что основной при
чиной существующих руководящих принци
пов использования очищенных сточных вод 
является регулирование неблагоприятного 
воздействия на людей и окружающую среду. 
В целях управления рисками для здоровья 
населения, возникающими в результате ис
пользования сточных вод для орошения, и со
действия рациональному использованию этой 
воды, Всемирная организация здравоохране
ния (ВОЗ) в 1973, 1989 и 2006 годах дала три ру
ководства по безопасному использованию ОСВ 
в орошении. Основная цель этих руководящих 
принципов заключается в продвижении стан
дартов и поддержке правительственных поста
новлений, касающихся управления сточными 
водами.

ФАО также выпустила два руководящих 
принципа, касающихся использования ОСВ в 
орошении. Первая классифицировала ороси
тельную воду на три группы по содности, соле
ности, токсичности и различным опасностям, 
как показано в таблице 6.

Водовідведення

Яйца гельминтов (число в г или л) E. coli (число в 100 мл)

Обработанные фекалии и осадки <1/г <1000/г
Очищенные сточные воды для использования в:

Ограниченный полив <1/л <105

Неограниченное орошение сельско-
хозяйственных культур, употребляе-
мых в сыром виде

<1/л <103

таблиця
Таблица 5. Нормативные значения для проверки в крупномасштабной системе очистки сточной воды, экскре-
 ментов и фекального осадка для использования в сельском хозяйстве (ВООЗ 2006)
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Эта классификация раскрывает потенци
альные проблемы растениеводства, связанные 
с использованием традиционных источников 
воды. Во втором руководстве ФАО разделила 
применение повторного использования воды 
при орошении на три группы в зависимости от 
типа орошаемых культур. Агентство по охране 
окружающей среды (EPA) опубликовало четы
ре руководства по повторному использованию 
воды в 1980, 1992, 2004 и 2012 годах. Последняя 
версия считается обновлением руководства 
2004 года и направлена на содействие повтор
ному использованию сточных вод, служа на
дежными ссылками для повторного исполь
зования воды в зависимости от обобщения 
глобального опыта. В целом, новое руководство 
является более строгим, чем его предыдущее 
руководство, в отношении сохранения окружа
ющей среды и здоровья.

Агентство по охране окружающей среды 
разработало рекомендуемые нормативные 
требования для различных категорий повтор
ного использования сточных вод, которые они 
рекомендуют использовать в США. Рекоменда

ции кратко изложены в таблице 7 для повтор
ного использования в сельском хозяйстве и 
повторного использования сточных вод в горо
дах. Руководящие принципы включают реко
мендации по очистке сточных вод, требования 
к качеству воды, требования к мониторингу и 
защитные расстояния. Для неограниченного 
повторного использования в городах и сель
скохозяйственных продовольственных куль
тур EPA рекомендует вторичную обработку 
плюс фильтрацию и дезинфекцию плюс БПК5 
10 мг/л и отсутствие обнаруживаемых фекаль
ных колиформ. Для ограниченного городского 
орошения и сельского хозяйства рекоменду
ется вторичная обработка и дезинфекция об
работанных пищевых и непищевых культур с 
максимальным БПК5 10 мг/л и пределом в 200 
фекальных колиформных бактерий в 100 мл 
сточных вод.

Руководящие принципы ВОЗ, EPA и ФАО 
считаются основой для разработки норма
тивных актов в разных странах мира. Приме
ром национальных руководящих принципов, 
изданных некоторыми странами, является 

Водовідведення

Возможная проблема  
с орошением Единицы

Степень ограничения на использование

Нет От легкого  
до умеренного Суровый

Соленость (влияет на доступность воды для сельскохозяйственных культур)
ECw (электропроводность) dS м−1 <0,7 0,7-3 >3

(или)
Общее количество растворенных 

веществ (TDS)
мг/л <450 450-2000 >2000

Специфическая токсичность ионов (влияет на чувствительные культуры)
Натрий (Na)

поверхностный полив мг/л <3 3-9 >9
опрыскивательный полив мг/л <3 >3

Хлорид (Cl)
поверхностный полив мг/л <4 4-10 >10

опрыскивательный полив мг/л <3 >3
Бор (B) мг/л <0,7 0,7-3 >3

Микроэлементы
Различные эффекты (влияет на восприимчивые культуры)

Азот (NO3-N) мг/л <5 5-30 >30
Бикарбонат (HCO3)  

(только для орошения сверху)
мг/л <1,5 1,5-8,5 >8,5

рН Нормальный диапазон 6,5-8,4

таблиця Таблица 6. Руководство ФАО по качеству воды, используемой для орошения
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китайский стандарт качества воды для по
вторного использования орошения сельско
хозяйственных угодий (GB209222007). Этот 
стандарт был принят Министерством охраны 
окружающей среды и Главным управлением 
по надзору за качеством, инспекции и каран

тину (таблица 8). Позже, в 2010 году, был выпу
щен стандарт для использования ОСВ в ороша
емом ландшафте (GB/T 254992010), в котором 
предлагались более строгие ограничения для 
БПК и ХПК изза высокого риска воздействия 
ОСВ во время орошения.

Водовідведення

Категория повторного  
использования Обработка Качество воды Мониторинг Защитное  

расстояние

Неограниченное повторное 
использование в городах

Вторичный + 
Фильтрация + 
Дезинфекция

pH 6,0-9,0
БПК5 10 мг/л

Мутность 2 NTU
Колиформные фе-

калии 0/100 мл
Остаточный Cl2  
1,0 мг/л (мин)

pH еженедельно
БПК5 еженедельно

Мутность непрерывно
Фекальные колиформ-
ные группы ежедневно
Остаточный Cl2 непре-

рывно

15 м от скважины 
питьевого водо-

снабжения

Ограниченное городское 
повторное использование

Вторичный + 
Дезинфекция

pH 6,0-9,0
БПК5 30 мг/л
TSS 30 мг/л

Колиформные фе-
калии 200/100 мл

Остаточный Cl2  
1,0 мг/л (мин)

pH еженедельно
БПК5 еженедельно

TSS ежедневно
Фекальные колиформ-
ные группы ежедневно
Остаточный Cl2 непре-

рывно

90 м от колодцев 
питьевого водо-

снабжения
30 м до мест обще-

го пользования

Сельское хозяйство  
Продовольственные  
культуры

Вторичный + 
Фильтрация + 
Дезинфекция

pH 6,0-9,0
БПК5 30 мг/л
TSS 30 мг/л

Колиформные фе-
калии 0/100 мл
Остаточный Cl2  
1,0 мг/л (мин)

pH еженедельно
БПК5 еженедельно

Мутность непрерывно
Фекальные колиформ-
ные группы ежедневно
Остаточный Cl2 непре-

рывно

15 м от скважины 
питьевого водо-

снабжения

Продовольственные культу-
ры, обработанные в сель-
ском хозяйстве  
Непродовольственные 
культуры

Вторичный + 
Дезинфекция

pH 6,0-9,0
БПК5 30 мг/л
TSS 30 мг/л

Колиформные фе-
калии 200/100 мл

Остаточный Cl2  
1,0 мг/л (мин)

pH еженедельно
БПК5 еженедельно

TSS ежедневно
Фекальные колиформ-
ные группы ежедневно
Остаточный Cl2 непре-

рывно

90 м от колодцев 
питьевого водо-

снабжения
30 м до мест обще-

го пользования

таблиця Таблица 7. Нормативные требования EPA для повторного использования сточных вод для орошения

Директива Единицы
Китайский стандарт 

сельскохозяйственно-
го орошения (2007)

Китайский стандарт 
ландшафтного орошения 

(2010)

Коэффициент адсорбции натрия (SAR) - - ≤9
Общее количество растворенных 
веществ (TDS)

мг/л ≤1000; ≤2000 ≤1000

Взвешенные вещества (SS) мг/л ≤60; ≤80; ≤90

рН - 5,5-8,5 6-9
БПК мг/л ≤40; ≤60; 80; ≤ 100 ≤20
ХПК мг/л ≤100; ≤150; ≤180; ≤200
Кишечные нематоды Яйца L−1 ≤2 ≤1; ≤2e

Фекальные кишечные палочки (FC) КОЕ 100 мл−1 ≤2000; ≤4000c ≤20; ≤100 

таблиця Таблица 8. Китайский стандарт качества воды для орошения ОСВ
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В СанПиН 2.1.7.57396 «Гигиенические тре
бования к использованию сточных вод и их 
осадков для орошения и удобрения» РФ уста
навливаются микробиологические и пара
зитологические показатели качества сточных 
вод, пригодных для орошения (табл. 9), как ос
новных параметров.

Согласно регламента ЕС 2020/741 от 25 мая 
2020 года «О минимальных требованиях к по
вторному использованию воды» очищенные 
сточные воды можно использовать в сельском 
хозяйстве для орошения сельскохозяйствен
ных культур:
• пищевые культуры, потребляемые в сыром 

виде, то есть культуры, предназначенные 
для потребления человеком в сыром или 
необработанном состоянии;

• обработанные пищевые культуры, означа
ющие культуры, которые предназначены 
для потребления человеком после процесса 
обработки (т.е. вареные или промышленно 
обработанные);

• непродовольственные культуры, означаю
щие культуры, которые не предназначены 
для потребления человеком (например, 
пастбищные и кормовые, волокнистые, де
коративные, семенные, энергетические и 
торфяные культуры).

Без ущерба для других соответствующих 
законов ЕС в области окружающей среды и здо
ровья государствачлены могут использовать 
очищенную воду для дальнейшего использова
ния, например:
• промышленное повторное использование 

воды; а также
• в бытовых и экологических целях.

Концентрации E. coli, которые должны со
блюдаться в очищенных сточных водах для мо
ниторинга, устанавливаются с учетом концен
трации E. coli, присутствующей в неочищенных 
сточных водах, и снижения log10, которое долж
но быть достигнуто технологией обработки. 

Водовідведення

Директива Единицы
Китайский стандарт 

сельскохозяйственно-
го орошения (2007)

Китайский стандарт 
ландшафтного орошения 

(2010)

Тяжелые металлы (ТМ) и специфиче-
ская токсичность ионов
Хлорид мг/л ≤350 ≤250
Сульфид мг/л ≤1
Остаточный хлор мг/л ≤1; 1,5 0,2-0,5
Нефть мг/л ≤1; ≤10
Гидраргирум (Hg) мг/л ≤0,001 ≤0,001
Кадмий (Cd) мг/л ≤0,01 ≤0,01
Мышьяк (As) мг/л ≤0,05; ≤0,1 ≤0,05
Хром (Cr) мг/л ≤0,1 ≤0,1
Свинец (Pb) мг/л ≤0,2 ≤0,2

Показатели Допустимое содержание в 1 дм³

Число ЛПК (лактозоположительные кишечные палочки) < 10000
Патогенные микроорганизмы отсутствие

Жизнеспособные яйца геогельминтов аскарид, власоглавов, анкилостомид) < 1

Жизнеспособные яйца биогельминтов (онкосферы тениид, яйца фасциол) < 1

Жизнеспособные цисты кишечных патогенных простейших (цисты лямблий, 
балантидий, ооцисты криптоспоридий)

< 1

таблиця
Таблица 9. Микробиологические и паразитологические показатели качества сточных вод, пригодных для 
 орошения
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Также учитывается тип сельскохозяйственных 
культур, которые необходимо орошать. Эффек
тивность снижения log10 этих барьеров (от 3 
до 5) установлена несколькими руководящи
ми принципами (NRMMC – EPHC – AHMC, 2006; 
ВОЗ, 2006; USEPA, 2012; ISO 16075, 2015).

Класс A был определен так, чтобы его мож
но было применять при самых высоких ри
сках для здоровья, которые заключаются в 
орошении сельскохозяйственных культур, 
употребляемых в сыром виде, когда очищен
ная вода вступает в прямой контакт со съе
добными частями сельскохозяйственных 
культур, и в орошении корнеплодов. В этом 
наихудшем сценарии применяемые техно
логии обработки рассматриваются только как 
превентивная мера (барьер). Таким образом, 
естественное вымирание патогенов на по
верхностях сельскохозяйственных культур, 
которое может составлять от 0,5 до 2 log10 
единиц сокращения в день (NRMMC – EPHC – 
HMC, 2006; ВОЗ, 2006), не рассматривается. По
скольку это сокращение зависит от несколь
ких переменных, таких как тип возбудителя, 
климатические условия (т.е. температура, 
интенсивность солнечного света, влажность), 
временной интервал и тип культуры. Умень
шение на 1 log10, которое может быть достиг
нуто при промывании сельскохозяйственных 
культур чистой водой, не было учтено при 
определении целевых показателей качества 
воды в этом документе, поскольку это про
цесс, который не может контролироваться.

Классы B, C и D рассматривают характе
ристики типа сельскохозяйственных куль
тур, которые необходимо орошать, как барьер, 
а также возможность использования методов 
орошения, которые обеспечивают снижение 
воздействия, что позволяет использовать ме
нее строгие целевые показатели качества воды.

Орошение пастбищ и кормовых культур 
очищенной водой может потенциально пред
ставлять риск для здоровья как скота, так и 
людей изза потребления продуктов животно
водства. «Видовой барьер» означает, что многие 
патогены человека, включая кишечные вирусы 
человека, не представляют серьезной проблемы 
для здоровья домашнего скота, и, кроме того, 
уменьшение количества бактерий, вирусов и 
простейших включает также уменьшение коли
чества патогенов для домашнего скота. Однако 
в неочищенных сточных водах могут присут
ствовать патогены, такие как яйца гельминтов, 
такие как Taenia saginata и Taenia solium, осо
бенно если сточные воды бойни присутствуют 
в городских очистных сооружениях, хотя сточ
ные воды этого типа обычно проходят очистку 
перед поступлением на очистные сооружения.

Ограничение в подходе к рискам для здо
ровья скота, связанным с очищенной водой, 
заключается в том, что практически отсутству
ют модели дозареакция для заражения живот
ных. Поэтому был предложен практический 
подход в соответствии с рекомендациями 
австралийских руководств (NRMMC  – EPHC  – 
AHMC, 2006).

Водовідведення

Класс 
качества 

очищенной 
воды

Ориентировочная 
технологическая 

подготовка

Требования к качеству
Кишечная 
палочка
(количе-

ство/100 мл)

БПК5
(мг/л)

TSS
(мг/л)

Мутность
(NTU) Другое

А
Вторичная очистка, 

фильтрация и дезин-
фекция

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5
Legionella spp.: 

<1000 КОЕ/л при 
наличии риска 

образования аэро-
золей

Кишечные немато-
ды (яйца гельмин-

тов): ≤ 1 яйцо/л для 
орошения пастбищ 

или кормов.

B Вторичная обработка 
и дезинфекция

≤ 100 В соответ-
ствии с Ди-
рективой 
91/271/ 

EEC
(Прило-
жение I, 

таблица 1)

В соответ-
ствии с Ди-
рективой 
91/271/ 

EEC
(Прило-
жение I, 

таблица 1)

-

C Вторичная обработка 
и дезинфекция

≤ 1 000 -

D Вторичная обработка 
и дезинфекция

≤ 10 000 -

таблиця Таблица 10. Требования ЕС к качеству очищенной воды для сельскохозяйственного орошения



28 ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Водовідведення

В последние годы страны ЕС в среднем 
ежегодно инвестировали 36 евро на одного че
ловека в год для улучшения сбора и очистки 
муниципальных сточных вод. При оценочной 
численности населения ЕС в 450 млн человек, 
для полного выполнения Директивы ЕС 91/271/
ЕС на текущие 10 лет до 2030 года понадобятся 
дополнительно капиталовложения в размере 
253 млрд евро.

Водные ресурсы речного стока Украины без 
учета вод Дуная составляют 53,1 км³/год, а про
гнозные ресурсы подземных вод оцениваются 
в 21 км³/год. Такая водообеспеченность Украины 
водными ресурсами является одной из наибо
лее низких в Европе. Исходя из этого, приме
нение очищенных сточных вод для орошения 
сельскохозяйственных культур является целе
сообразным не только с точки зрения повыше
ния их продуктивности и качества, но и с пози
ции значительной экономии природной воды.

В Украине согласно ДСТУ 7369:2013 «Стічні 
води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для 
зрошування та удобрювання» регламентиру
ется содержание тяжелых металлов в сточных 
водах для полива (табл. 11).

Также биологически очищенные воды, ко
торые используют для орошения, не должны 
содержать патогенных кишечных бактерий, 

вирулентных вирусов, жизнеспособных яиц 
геогельминтов, цист патогенных кишечных 
простейших. Вода пригодна для орошения, 
если количество бактерий группы кишечных 
палочек (колиформных микроорганизмов) в 
1  дм³ сточной воды (индекс БГКП), не превы
шает 1000 колониеобразующих единиц (ми
кроорганизмов) в 1 дм³ (КОЕ/дм³); количество 
коли фагов в 1 дм³ не более 1000 бляшкообразу
ющих единиц (БОЕ/дм³).

Для урегулирования повторного использо
вания очищенных сточных вод в Украине был 
принят «Порядок повторного використання 
очищених стічних вод та осаду за умови до
тримання нормативів гранично допустимих 
концентрацій забруднюючих речовин» На
казом Минрегиона за №341 от 12.12.2018. Со
гласно него качество ОСВ для орошения также 
должно соответствовать критериям, установ
ленным в ДСТУ 2730:2015 «Захист довкілля. 
Якість природної води для зрошення. Агро
номічні критерії». На сегодня неизвестно в 
каких объемах, где и как повторно использу
ются очищенные сточные воды водоканала
ми Украины.

Стандарты качества оросительной воды 
включают несколько специфических харак
теристик воды, которые имеют отношение 

Хімічний елемент Лімітувальний по-
казник шкідливості

Допустимий вміст, мг/дм³/клас придатності
Клас небезпеки

I II

Бор Санітарно-токсико-
логічний

< 0,5 Від 0,5 до1,0 2

Кадмій « « 0,005 « 0,005 « 0,01 «
Кобальт « « 0,03 « 0,03 « 0,06 «

Нікель « « 0,08 « 0,08 « 0,2 3
Марганець Загально санітарний « 0,5 « 0,5 « 1,0 «
Мідь « « 0,08 « 0,08 « 0,2 «
Ртуть Санітарно-токсико-

логічний 
« 0,002 « 0,002 « 0 005 1

Свинець « « 0,03 « 0,03 « 0,1 2
Фтор « « 0,7 « 0,7 « 1,5 3
Хром (Ш) « « 0,2 « 0,2 « 0,5 «
Хром (У1) « « 0,05 « 0,05 « 0,15 «
Цинк Загально санітарний « 1,0 « 1,0 « 5,0 «

таблиця Таблица 11. Допустимое содержание тяжелых металлов и других химических элементов, мг/дм³
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к поддержанию плодородия почвы, урожай
ности сельскохозяйственных культур, каче
ства сельскохозяйственных культур и охране 
окружающей среды. Кроме того, такие пара
метры, как pH, электропроводность, БПК, ХПК, 
общее количество взвешенных твердых ве
ществ (TSS), коэффициент адсорбции натрия 
(SAR), процент растворимого натрия (SSP), 
процент обменного натрия (ESP), остаточный 
карбонат натрия (RSC) и содержание токсич
ных элементов используются для оценки 
пригодности воды для орошения. Дополни
тельные параметры качества оросительной 
воды, которые могут повлиять на характери
стики почвы или рост растений, включают 
биологические показатели (фекальные или 
общие формы кишечной палочки (FC или TC), 
кишечная палочка (E. coli) и яйца гельмин
тов), уровни питательных веществ, концен
трация бора, содержание тяжелых металлов 
и содержание фитотоксических соединений. 
Поэтому рекомендуется постоянный монито
ринг этих параметров, поскольку это может 
повлиять на почву, растения и окружающую 
среду. Основные параметры воды, которые 
используются для определения качества и 
управления ими в целях орошения, можно 
свести к следующему:

1. Соленость.
Уровень солености в ОСВ обычно в 1,52 

раза превышает уровень солености пресной 
воды. Такое обилие солей в ОСВ может приве
сти к увеличению засоления почвы, ее соди
фикации и структурным изменениям и может 
привести к снижению урожайности. Электро
проводность является одним из параметров 
качества, необходимых для последовательного 
измерения для оценки количества раствори
мых солей в ОСВ.

2. Щелочность.
Сточные воды содержат растворимые соли, 

которые могут повышать содержание ионов 
натрия или увеличивать засоление почвы. Это 
может привести к увеличению щелочности 
почвы и, следовательно, вызвать серьезные 
проблемы с проницаемостью в почвах, оро
шаемых ОСВ. В этой ситуации рекомендуется 
использовать химические добавки, такие как 
гипс, и использовать органический навоз и со
лому в качестве добавки.

3. Питательные вещества сельскохозяй
ственных культур в очищенных сточных водах.

Сточные воды и вода содержат питатель
ные вещества, необходимые для роста расте
ний, такие как N, P и K, и микроэлементы, та
кие как Fe, Mn, Zn и Cu, а также значительное 
количество органики. Это делает ОСВ богатым 
удобрениями, которые могут повысить плодо
родие почвы и увеличить производство сель
скохозяйственных культур. Однако плохое 
управление орошением ОСВ может привести к 
накоплению питательных веществ в растени
ях сверх необходимого уровня, и это будет спо
собствовать проблемам окружающей среды и 
здоровья. Содержание N, K и P в городских сточ
ных водах после вторичной очистки состав
ляет от 20 до 60 мг/л, от 10 до 30 мг/л и от 6 до 
15 мг/л соответственно. Таким образом, оценка 
NPK в ОСВ должна проводиться в сочетании с 
тестированием почвы для планирования вне
сения удобрений. Концентрация питательных 
веществ в ОСВ может быть слишком высокой 
для сельскохозяйственных культур, что при
водит к чрезмерному удобрению, вымыванию 
питательных веществ и уменьшению размера 
урожая. Поэтому важно оценить количество 
питательных веществ в почве и ОСВ, поскольку 
эти количества должны быть вычтены из ко
личества удобрений, необходимых растению.

4. Тяжелые металлы и специфическая ток
сичность ионов.

Тяжелые металлы, которые присутствуют в 
городских сточных водах (например, мышьяк, 
медь, кадмий, никель, молибден, хром, цинк, 
свинец) эффективно удаляются при пра
вильных технологических подходах, когда 
их концентрации близки к концентрациям 
в пресной воде или находятся в пределах до
пустимых норм. Однако ТМ могут оставаться 
в ОСВ и накапливаться в почвах, и это может 
быть опасно, особенно если источником явля
ются промышленные сточные воды или сме
шанные промышленные и бытовые сточные 
воды. Попадание этих металлов в пищевую це
почку следует учитывать при длительном ис
пользовании такой воды.

Высокая концентрация ТМ в сточных во
дах может представлять опасность для людей 
и животных изза накопления этих металлов 
в почвах и сельскохозяйственных культурах. 
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Однако ТМ, присутствующие в сточных водах, 
используемых для орошения, могут не пред
ставлять серьезной проблемы, если эти метал
лы находятся в пределах безопасного содержа
ния, но когда их количество превышает этот 
предел, они становятся токсичными. Рекомен
дуемые пределы для ТМ в водах, используемых 
для орошения, представлены в таблице 12.

При надлежащем и эффективном управле
нии орошением негативное воздействие ОСВ 
может быть значительно снижено, что позво
ляет широко использовать его. В целом, для 
обеспечения успешного использования ОСВ 
требуется непрерывное изучение качества 
воды, почвы и растений.

Патогенные микроорганизмы считаются 
наибольшей проблемой для здоровья и угро
зой экосистеме почвы при использовании 
ОСВ для орошения. Большинство патогенных 

микроорганизмов устраняются или деакти
вируются путем соответствующей очистки и 
обеззараживания сточных вод. Однако кон
центрация некоторых патогенов в ОСВ все еще 
может быть высокой по сравнению с их дозой, 
которая может вызвать инфекцию. Биоразла
гаемая органика, включенная в очищенные 
сточные воды, может повышать выживаемость 

патогенов. Органические химические веще
ства, которые остаются в очищенной воде по
сле процесса очистки, могут загрязнять почву 
и негативно влиять на нее, а также могут пред
ставлять угрозу для здоровья людей. Многие 
авторы сообщают, что некоторые загрязняю
щие вещества, вызывающие новую озабочен
ность, сохраняются в очищенных сточных во
дах и могут достигать сельскохозяйственных 
полей посредством орошения, что приводит к 
их накоплению в почве и корнях и перевести 

Составная часть Долгосрочное применение а  
(мг/л)

Кратковременное применение b 
(мг/л)

Алюминий (Al) 5 20

Мышьяк (As) 0,10 2

Бериллий (Be) 0,10 0,50

Бор (B) 0,75 2

Кадмий (Cd) 0,01 0,05

Хром (Cr) 0,10 1

Кобальт (Co) 0,05 5

Медь (Cu) 0,20 5

Фторид (F−) 1 15

Железо (Fe) 5 20

Свинец (Pb) 5 10

Литий (Li) 2,50 2,50

Марганец (Мг) 0,20 10

Молибден (Mo) 0,01 0,05

Никель (Ni) 0,20 2,00

Селен (Se) 0,02 0,02

Ванадий (V) 0,10 1

Цинк (Zn) 2 10

таблиця Таблица 12. Рекомендуемые пределы содержания ТМ в ОСВ для орошения

а) Для воды, используемой непрерывно на всех почвах.
b) Для использования воды в течение менее 20 лет на щелочных или мелкозернистых нейтральных почвах.
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их в съедобные органы растений, такие как 
плоды и листья. Например, карбамазепин, ко
феин, сульфаметоксазол, метопролол и другие 
лекарственные вещества являются достаточно 
стойкими в почвах. Если патогенные микро
организмы не будут полностью уничтожены 
на обычных очистных сооружениях, посевы 
могут поглощать микроконтаминанты, пере
носимые сточными водами. Эти загрязняю
щие вещества могут накапливаться в овощах и 
фруктах и, следовательно, попадать в пищевую 
цепочку, оказывая серьезное потенциальное 
воздействие на животных и людей. Более того, 
эти загрязнители приводят к загрязнению 
подземных вод. Таким образом, чтобы снизить 
эти химические риски при использовании 
очищенной воды для орошения, необходимо 
принять во внимание определенные рекомен
дации. В зависимости от качества ОСВ, которое 
напрямую зависит от используемых техноло
гий очистки, ОСВ может переносить патоген
ные микроорганизмы, которые создают угрозу 
здоровью людей. Кроме того, это может повы
сить опасность вирусных, паразитарных и бак
териальных инфекций у потребителей сель
скохозяйственных культур, орошаемых этой 
водой. Многие факторы, возможно, влияют на 
микробиологическую нагрузку сельскохозяй
ственных культур и почвы, которые получили 
орошение сточными водами, и, следовательно, 
вызывают риски для здоровья. Температура 
и влажность окружающей среды, содержание 
воды в почве и рН, степень ультрафиолетово
го излучения, антагонизм с местными поч
венными микроорганизмами, тип растения 
и способ орошения могут повлиять на судьбу 
и популяцию микроорганизмов в почве и на 
поверхностях сельскохозяйственных культур. 
Соответственно, важно отслеживать судьбу и 
популяцию патогенных микроорганизмов с 
помощью экспериментов для оценки опасно
сти для здоровья человека, связанной с повтор
ным использованием ОСВ при орошении.

Поэтому было проведено множество иссле
дований для изучения влияния орошения ОСВ 
на безопасность продукта и микробиологиче
ские характеристики почвы. Одни исследова
ния показали, что использование этой воды 
для орошения не оказывает существенного 
микробиологического воздействия на сельско

хозяйственные культуры и не представляет 
микробиологической опасности для потреби
телей или окружающей среды. Другие  — что 
бактерии, простейшие, вирусы и гельминты 
все еще присутствуют в ОСВ после обычной 
очистки сточных вод. Поэтому почва, ороша
емая вторичным ОСВ, может быть сильно за
грязненной общими кишечными палочками 
и E. coli. Контраст в результатах может быть об
условлен различием в характеристиках сточ
ных вод и методе управления. Таким образом, 
во всех случаях, чтобы предотвратить переда
чу болезней людям от орошения и обеспечить 
охрану здоровья населения, следует соблюдать 
надлежащее управление для снижения рисков 
органических микробиологических загрязне
ний. За счет применения мер контроля на ме
стах, а также дезинфекции, промывки и очист
ки продуктов, употребляемых в пищу в сыром 
виде, можно обеспечить охрану здоровья насе
ления и снизить возможные риски.

Выводы
Экономия водных ресурсов достигается 

путем применения более эффективных мето
дов орошения, в частности с использованием 
сточных вод, путем использования менее во
доемких технологий в промышленности, пу
тем экономии воды, используемой на бытовые 
нужды. Повторно используемое орошение ОСВ 
стало ценным ресурсом и привлекательным 
вариантом борьбы с нехваткой воды, особенно 
с учетом того, что в ряде стран количество сточ
ных вод огромно. Использование этих огром
ных сточных вод в качестве источника оро
шения после соответствующей очистки имеет 
экономические и экологические преимуще
ства, поскольку это может сэкономить огром
ное количество пресной воды, а также умень
шить или даже устранить необходимость 
внесения в почву дорогостоящих химических 
удобрений. Существуют противоречивые ре
зультаты о влиянии орошения ОСВ на сельско
хозяйственные культуры, которые могут быть 
обусловлены характеристиками сточных вод, 
типом культуры, видами растений, способно
стью растений бороться в условиях дефицита 
питательных веществ и чувствительностью 
растений к экологическим и климатическим 
условиям. Существует возможность негатив
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ного влияния длительного орошения ОСВ на 
ухудшение физикохимических свойств почв 
и повышение активности почвенных микро
организмов. Поэтому следует соблюдать над
лежащие руководящие принципы повторного 
использования и управления сточными во
дами, чтобы ограничить любые негативные 
последствия. Необходимы дополнительные 
исследования для изучения ограничений и 
преимуществ повторного использования ОСВ 
при орошении сельскохозяйственных куль
тур. Требования к микробиологической безо
пасности очищенных сточных вод для их по
вторного использования в большинстве стран, 
в т.ч. Украине, достаточно жесткие. Выполне
ние этих требований практически невозмож
но без использования методов дезинфекции. 
Вместе с тем, новая водная стратегия Украины 
предполагает строительство водопроводов для 
обеспечения сельского хозяйства системами 
капельного орошения. Особенно в Одесской, 
Николаевской и Херсонской областях, где в бу
дущем проблема недостатка водных ресурсов 
только обострится. Вот здесь и был бы целесо
образным и эффективным подход повторного 
использования ОСВ.
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Водовідведення

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД  
У МАЛИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
О.В. Степанов, к.т.н., заступник директора департаменту інвестиційной політики,  
науки та інновацій КП «Харківводоканал»

Анотація. Зміни у навколишньому середовищі відбуваються під впливом природних і зумовлених діяль-
ністю людини біосферних факторів. Показано, що в сучасних умовах підвищення ефективності роботи 
очисних споруд малих населених пунктів — на сьогодні дуже актуальне завдання. Наша ціль — знизи-
ти навантаження на навколишнє середовище шляхом використання Європейського досвіду і поліпшити 
стан навколишнього середовища шляхом виконання досягнення нормативів Європейського Союзу Дирек-
тиви 91/271/ЄЕС. Для цього треба провести реконструкцію очисних споруд водопровідно-каналізаційного 
господарства з урахуванням Європейського досвіду для покращення екологічного стану в регіонах України.

Ключові слова: навколишнє середовище, малі населені пункти, стічні води, очисні споруди, біологічна 
очистка, реконструкція

Вступ. Зміни у навколишньому середовищі 
відбуваються під впливом природних і зумов
лених діяльністю людини біосферних факторів. 
В умовах зростаючого антропогенного впливу 
на природу, існуючий екологічний резерв біос
фери повинен використовуватися дуже раціо
нально з урахуванням режимів регулювання 
стану природного середовища, що забезпечує 
збереження високої якості біосфери та здатність 
природи до відновлення. Необхідно розробити 
надійні засоби охорони природного середови
ща від надмірних навантажень і профілактики 
елементів біосфери від згубного впливу [15].

Сьогоднішній стан очисних споруд водо
провідноканалізаційного господарства ма
лих населених пунктів України знаходиться 
в занедбаному стані та не забезпечує належне 
очищення перед скидом у водойму. Крім того, 
водопровідна вода не завжди відповідає нор
мативам ДержСанПін [6]. Більшість очисних 
споруд залишилися з часу СРСР, на них не про
водилися ремонти чи модернізація через від
сутність фінансових коштів і недостатню ува
гу екологічних служб [79].

Матеріали і методи дослідження. Остан
нім часом у населених пунктах склалася тен
денція до зниження споживання водопровідної 
води, що у свою чергу впливає на підвищений 
вміст азоту амонійного, фосфатів, БПК, ГПК у 
стічній воді від житлових масивів, і призводить 
до підвищення концентрацій забруднюючих 
речовин на вході міських очисних споруд, та
кож впливає на водозабір питної води.

Очисні споруди потребують реконструкції 
з метою підвищення ефективності очищен
ня стічних вод або водопідготовки із застосу
ванням сучасних технологій та реагентів, для 
досягнення нормативів скидання очищених 
стічних вод, досягнення нормативів Європей
ського Союзу «Директиви 91/271/ЄЕС з очищен
ня міських стічних вод і питного водопоста
чання» [49].

При очищенні різних типів стічних вод, як 
і в багатьох інших технологічних процесах, ви
никають великі труднощі з виконанням нор
мативів ГДК. Це пов’язано з багатьма фактора
ми, такими як: нерівномірність гідравлічних 
навантажень, низька ефективність очисних 
споруд, високі концентрації забруднень у стіч
ній воді та зміна біології очисних споруд. Ви
никає питання модернізації очисних споруд 
та визначення ефективної схеми очищення 
стічних вод [510].

До основних особливостей розглянутих 
систем водовідведення малих населених міст 
і селищ України слід віднести:
 дефіцит вільних територій для розміщен

ня комплексів очисних споруд;
 нерівномірне надходження стічних вод як 

протягом доби, так і протягом року;
 високий вміст у господарськопобутових і 

промислових стічних водах біогенних еле
ментів;

 незабезпечення необхідного ступеня очи
щення стічних вод обладнанням, що експлуа
тується на каналізаційних очисних спорудах;
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 підвищені вимоги до надійності експлуа
тації та ефективної роботи очисних споруд 
малих населених пунктів зі скиданням очи
щених стічних вод у природні водойми.
Основною проблемою вибору схеми очи

щення стічних вод є блок біологічної очистки 
стічних вод. Як правило, існує ряд розробле
них програм, які допомагають прорахувати 
кількість споруд, габаритні розміри, час пере
бування тощо.

Програми, що моделюють біологічні очисні 
споруди, не враховують багатьох інших факто
рів, таких як:

– якість та правильність будівництва;
– залпові скиди на очисні споруди;
– стан біоценозу;
– появу нитчастих бактерій;
– зміну концентрацій на вході та ін.

Але з урахуванням реалізації проєктів і вкла
дених колосальних засобів та сил експлуатація 
стикається з новими труднощами. Труднощі ви
ражаються у стабільності виконання нормативів 
стічних вод або в недостатності ефективності 
технологічної схеми очищення стічних вод.

Результати дослідження. Зазвичай кра
їни ЄС використовують перевірені роками 
технологічні рішення очищення природних 
і стічних вод, які працюють в автоматичному 
режимі.

В якості прикладу розглянемо розробку 
компанії Гідроматик (Італія). Для швидко
го вирішення завдань компанією розробле
ні технологічні блоки MODULAR COMPACT 
HIDROMATIC OB® для очищення стічних вод і 
питного водопостачання в контейнерному за

критому виконанні, які монтуються впродовж 
25 діб та відповідають кліматичним вимогам 
від 40°C до +70°C. Перевагою блоків є: швид
кий монтаж, відсутність викидів в атмосферу, 
потужність прийому блоками води для очи
щення легко регулюється та повністю авто
номна [11]. Ця технологія передбачає:

1) Автоматичний режим роботи. Техно
логічний процес водоочищення керується су
часною системою автоматики, що виключає 
необхідність постійної присутності обслуго
вуючого персоналу. Присутність людини сим
волічна, що згодом дасть економію фонду заро
бітної плати та інших супутніх витрат.

2) Повна заводська готовність. Модульні 
очисні в блокконтейнерах поставляються в 
точку експлуатації з усім обладнанням в гото
вому вигляді, що дозволяє максимально швид
ко ввести її в робочий режим. Компактність, 
яка дозволяє раціонально використовувати 
виробничу дільницю.

3) Мобільність установки. Очищення стіч
них вод у блокконтейнері дозволяє, при необ
хідності, перенести станцію на інше місце або 
об’єкт. Естетичний вигляд очисних у блоккон
тейнерах не зіпсує ландшафт і гармонійно 
впишеться в забудову як на території підпри
ємства, так і в місцях загального користуван
ня. Їх досить часто встановлюють на базах від
починку, таборах, поблизу супермаркетів і т.д. 
Водоочисне обладнання, що входить до складу 
комплексу, підбирається індивідуально під 
тип стічних вод, склад забруднень і необхідно
го ступеня їх очищення.

На рисунку 1 зображено блоки очисних 
споруд.

Водовідведення

Рис. 1. Блоки очисних споруд
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Потужність одного блоку обробки стічних 
вод  — 150 м³/добу на 1000 осіб. Кількість бло
ків модулів підбирається залежно від кілько
сті мешканців. Легко вирішується питання 
сезонної зміни кількості людей, що дає змогу 
відключати або підключати блоки очисних 
споруд.

Новаторська система по відношенню до 
традиційних установок допускає 30% енергоз
береження шляхом контролю системи SCADA 
і зниження вартості виробництва.

Так як гідравлічні пікові потоки дуже ви
сокі, проєкт установки (до 5 тис. жителів) пе
редбачає використання резервуару з частко
вою компенсацією витрати та гомогенізації 
забруднювальних речовин [11].

Біологічна система HIDROMATIC OB® 
складається з:

– диспенсер для води, що підлягає об
робці;

– первинна декантація;
– денітрифікація з рециркуляцією роз

чину змішувача;
– окислення (окисленнянітрифікація) 

через високоефективну систему мі
кробульбашок;

– біологічна антифосфатуюча (аноксид
ноаеробна зона) з інтеграцією хіміч
ної обробки;

– остаточна декантація з використан
ням високоефективного пластинчасто
го відстійника;

– регульована система рециркуляції оса
ду та автоматичний дренаж у системі 
зневоднення;

– дезінфекція очищеної води з викори
станням UV.

У таблицях 13 наведена інформація стосовно 
проєкту MODULAR COMPACT HIDROMATIC OB®.

Водовідведення

Населення Значення Одиниці виміру

Еквівалентні мешканці 1000 осіб

Питоме навантаження 55 БПК5

Проєктні ємності Значення Одиниці виміру

Середня та максимальна витрата 150-190 м³/добу

Пікова погодинна ставка 19 м³/год

Тип каналізації СВ + дощові

Коефіцієнт припливу 0,90

Забруднений стік води Значення Одиниці виміру

Концентрація завислих речовин 400 мг/л

Концентрація БПК5 350 мг/л

Концентрація ХПК 500 мг/л

Концентрація нітратів 40 мг/л

Концентрація фосфатів 10 мг/л

Концентрація жирів 25 мг/л

Очищені стічні води Значення Одиниці виміру

Концентрація завислих речовин ГДК мг/л

Концентрація БПК5 ГДК мг/л

Концентрація ХПК ГДК мг/л

Концентрація нітратів ГДК мг/л

Концентрація фосфатів ГДК мг/л

таблиця Таблиця 1. Характеристики MODULAR COMPACT HIDROMATIC OB®
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На рис. 2 наведено блок очисних споруд

Для технічного обслуговування установ
ки передбачений обвідний канал із відсічним 
клапаном.

До блоку механічно
го очищення входять: 
сітка для видалення 
сміття, жировловлювач, 
(або пісковловлювач), 
система первинного від
стоювання та видален
ня первинного осаду.

Біологічна систе
ма HIDROMATIC OB® 
MODULAR COMPACT 
була розроблена з вико
ристанням технології, 
яка заощаджує виробни
чі витрати та не потре
бує будівельних робіт.

Зневоднення осаду 
відбувається на ком
пактному модулі, що 

Компонент Встановлена, KW Споживання, KW Години роботи, h Всього, KW/h

Решітка 1,2 0,9 12 10,8
Міксер 1 0,8 6 4,8
Насос піску 0,75 0,6 0,1 0,06
Насос перекачки 1,7 0,96 12 11,52
Моноблочна система  
HIDROMATIC OB

6,25 3,9 12 46,8

Установка УФ 0,7 0,7 12 8,4
Насос дренажу 0,75 0,6 1 0,6
Поліпрепаратор 0,38 0,3 1,5 0,45
Всього 83,43

таблиця Таблиця 2. Споживання електроенергії

Значення Механічна  
обробка, %

Жировловлювач/
пісковловлювач, %

Денітрифікація, 
дефосфатація

Біологічне  
окислення, %

Ефект
очищення, %

Завислі речовини 25-28 30 - - 93-94
БПК5 10-11 15-18 15 70 96
ХПК 10-11 15-18 12 60 85
Нітрати 2 3 80 10 75
Фосфати 3 3 60 5 65
Жири 5 50 20 10 60

таблиця Таблиця 3. Ефективність очищення стічних вод

Рис. 2. План і розріз блоку очисних споруд
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Водовідведення

міститься у контейнерах. До складу контейне
ра входять:

– офіс для персоналу, лабораторія та па
нель оператора;

– технічна кімната, в якій зберігаються 
запасні частини та система зневоднен
ня осаду.

Система дегідратації завершується уста
новкою приготування флокулянта та дозу
вальною станцією. Система зневоднення осаду 
складається з дренажних пакетів фільтруваль
ної тканини на установці з нержавіючої сталі. 
Мішки переміщуються за допомогою візка, 
який дозволяє вивантажувати мішок із систе
ми зневоднення.

Очисна споруда має повну систему кон
тролю SCADA, яка передає дані в центральний 
DCS за протоколом PROFIBUS IP або MODBUS 
із використанням встановлених аналогових 
приладів (витрата, споживання розчиненого 
кисню тощо) [11].

Висновки. У результаті комплексно вирі
шується низка актуальних проблем:
 енергетична: шляхом скорочення спожи

вання енергетичних ресурсів, у т.ч. елек
троенергії;

 економічна: скорочення поточних витрат 
експлуатації, відсутність штрафних санк
цій з боку контролюючих органів;

 технологічна: шляхом оптимізації режиму 
експлуатації технологічного обладнання — 
досягнення виконання нормативів ГДК та 
ГДС;

 екологічна: шляхом поліпшення стану 
навколишнього середовища;

 зниження капітальних витрат на рекон
струкцію для підвищення ефективності 
споруд;

 економія часу на відновлення водопровід
ноканалізаційного господарства.
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Хто повинен здійснювати комунікацію
Бажано, щоб на підприємстві була одна 

людина, яка була б контактною особою для 
ЗМІ та зовнішніх звернень, і водночас володі
ла інформацією «внутрішньої кухні» підпри
ємства. Правильно налагоджена комунікація 
не займає більше двохтрьох годин на день.

Серед основних обов’язків такої людини 
окремо можна виділити:

 збір інформації всередині структури;
 надання інформаційних матеріалів у 

розпорядження журналістів, підтримка 
контактів зі ЗМІ;

 допомога в організації інтерв’ю, під
готовка і розсилка інформаційних ма
теріалів чи повідомлень для преси;

 моніторинг сайту, соцмереж, ведення 
телеграм/вайбер/інших месенджерсь
ких каналів;

ЯК СФОРМУВАТИ КОМУНІКАЦІЙНЕ ЯДРО  
ПІДПРИЄМСТВА. ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ  
КОМУНІКАЦІЯ. ВАЖЛИВІ ТА «ВІЧНІ» ТЕМИ 
Надія Величко, PR-менеджерка КП «Чернівціводоканал»

Комунікáція — це процес обміну 
інформацією між двома або більше 

особами, спілкування за допомогою 
вербальних і невербальних засобів із метою 

передавання та одержання інформації
Вікіпедія в українській редакції

Сьогодні у переважній більшості підприємства водопостачання та водовідведення є монополістами. 
Немає двох водоканалів в одному місті, а тому і клієнти завжди є. Це ті, хто користуються мережами, 
набирають воду, роблять скиди в каналізацію, перепродають питну воду з водяних автоматів під власни-
ми брендами, замовляють технічні умови на підключення до мереж тощо.

Важливо пам’ятати, що комунікація — процес, який стосується усіх вищеперерахованих дійових осіб, 
і навіть багатьох інших. Співробітники підприємства — майстри, інженери, керівництво, фахівці по ро-
боті зі зверненнями абонентів — усі вони також є частиною комунікації і потребують її в якісній формі.

Журнал «Водопостачання та водовідведення» продовжує цикл публікацій, в яких висвітлені основні 
питання комунікації підприємств водно-господарської сфери зі своїми споживачами.

Надія Величко, колишня журналістка, а останні чотири роки PR-менеджерка КП «Чернівціводока-
нал», розповідає про те, чому важливо роз’яснювати формування тарифів простими словами, як спонука-
ти абонентів сумлінно сплачувати за спожиті послуги, не допустити масового обурення під час великих 
ремонтів або аварій.

За умови правильно налаштованої комунікації споживачі підприємства перетворяться на його друзів 
та шанувальників.

 відстеження коментарів, зовнішніх ма
теріалів та зовнішньої думки про під
приємство;

 підготовка та випуск власних ма
теріалів.

Найкраще для автора/прессекретаря (лю
дини, яка займається створенням комуніка
ційного плану) обійти підприємство і зібрати 
усі проблемні питання у відділах, які так чи 
інакше потребують роз’яснення або взаємодії 
зі споживачами. Тоді не треба буде нічого при
думувати, тільки грамотно розставити теми 
та способи їх висвітлення в календарну сітку.

Для того, щоб володіти поточною ситуаці
єю, непогано час від часу відвідувати технічні 
«планьорки», обов’язково раз на тиждень зу
стрічатися з директором підприємства і бути 
в курсі основних питань розвитку та проблем 

Комунікативна політика
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підприємства. Так вже історично склалось, що 
якщо в директора купа справ, то із запитан
нями йдуть до менеджера з комунікацій. І він 
повинен хоча б приблизно знати, що відпові
дати на такі запитання.

Керівник та його заступники — імідж 
першого та «говорящі голови» других. 
Комунікаційний етикет

Ваші відповіді під час виступів повинні 
зосереджуватися на повідомленні, яке ви ба
жаєте донести до громадськості. Ваші пові
домлення — не для журналістів.

• В кадрі/ на фотографії краще виглядає 
не та людина, у якої ідеальний зовніш
ній вигляд, а та, яка поводиться природ
ньо.

• Не кашляйте, не тупцюйте, не торкай
теся обличчя, не мацайте вуха і, за мож
ливості, контролюйте вираз свого об
личчя.

• Громадськість бажає бачити сильну 
та компетентну владу, тож продемон
струйте саме такий образ на телебачен
ні/ під час стріму.

• Не відповідайте на ті запитання, від
повідати на які ви не хочете.

• Ніколи не відповідайте на гіпотетичні 
запитання.

• Не відповідайте на за
питання, що містять 
твердження, з яким ви не 
погоджуєтесь.

• Ніколи не втрачайте са
моконтроль.

• Якщо пишуть синхрон 
з вами як речником, го
воріть 1520 секунд  — і 
все!

Якщо ви хочете мати імідж 
сучасного керівника, пам’ятай
те: стриманий та діловий стиль 
спілкування можуть запро
сто знищити десять стікерів 
із легковажними квіточками 
у вайбері, надіслані з вашого 
акаунту у загальний чат/групу. 
Директор  — це поважна особа, 
розумна та інтелектуальна, яка 

може написати коректний, приємний, зв’яз
ний текст.

Візуальні елементи месенджерів (стікери, 
наліпки, вірусні привітання, файли .gif), ви
користовуються дітьми та сентиментальни
ми жінками, з ними ж і асоціюються. Не варто 
постити їх від імені солідної людини.

Чесне спілкування з клієнтами та ЗМІ — 
запорука позитивного іміджу

Сьогодні робота зі ЗМІ відрізняється від 
тієї, яка існувала навіть 5 років тому. Рані
ше комунікація зі ЗМІ полягала в написанні 
пресрелізів, організації пресконференцій та 
престурів тощо.

Комунікативна політика

Зразок щомісячного звітування про виконані роботи КП «Чернівціводоканал»

Фото з презентації нової машини
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Сьогодні журналісти не будуть чекати, поки 
підприємство надасть офіційний коментар. 
Вони зайдуть на фейсбуксторінку або подив
ляться стрім якогось небайдужого активіста і 
спокійно подадуть його слова як першоджере
ло. Завдяки сучасним засобам зв’язку інтерв’ю 
у керівництва можна взяти по телефону або 
скайпу, що зазвичай і робиться.

Саме тому надзвичайно важливо, аби лю
дина, яка відповідає за комунікацію від імені 
підприємства, транслювала спокійну, вива
жену політику спілкування, не лихословила і 
не хамила, навіть у випадках брудної лайки з 
боку опонентаспіврозмовника.

Рекомендації для людини, яка несе відпо
відальність за комунікацію підприємства:

 той, хто спілкується зі ЗМІ, — це обличчя 
вашої структури;

 не надавайте неправдиву інформацію  — 
ні за яких обставин, ніколи;

 дотримуйтеся правил ввічливості, не за
пізнюйтеся, не йдіть дочасно;

 не робіть припущення і не говоріть про те, 
чого не знаєте;

 ніколи не реагуйте агресивно, навіть якщо 
вам дуже неприємно;

 не використовуйте фразу «без комен
тарів»;

 ви маєте знати аудиторію, до якої звертає
теся;

 вибудовуйте довготермінові стосунки з 
представниками ЗМІ;

 інформуйте про позицію вашого відом
ства з приводу тих чи інших подій, не че
каючи, поки до вас звернуться із запитом;

 ваші відповіді мають базуватися на тих 
повідомленнях, які ви прагнете донести;

 не відповідайте на запитання, які містять 
твердження, з якими ви не згодні. Просто 
маєте сказати: — Ні, це неправда;

 зберігайте самоконтроль;
 якщо ви говорите на відеокамеру, пам’я

тайте, що ваш спіч (синхрон) має бути не 
довшим, аніж 2030 секунд;

 навчайтеся. Це найефективніший і най
швидший шлях до професійності;

 створюйте резерв спеціалістів, підготов
лених для роботи зі ЗМІ: коли ви підете у 
відпустку, вони вас на певний час підмі
нять.

Внутрішня комунікація
Комунікація — це не тільки спілкування з 

тими, хто користується послугами підприєм
ства. Майстри, інженери, оператори по роботі 
з клієнтами так само мають потребу знати, що 
відбувається навколо них. Мінімально було б 
непогано мати «листок днів народжень» та 
чатгрупу в одному з месенджерів, вайбері або 
телеграмі. Через них зручно розповсюджува
ти оголошення, привітання зі святами, анон
сувати якісь важливі події підприємства.

Великі компанії можуть собі дозволити 
випускати щомісячну газету, робити відеоза
мальовки про життя співробітників, хід ро
біт, вирішення проблемних питань всередині 
підприємства тощо.

Зовнішня комунікація
Зовнішня комунікація — це все те, що зна

ють і дізнаються про ваше підприємство поза 
його межами люди, які на ньому не працю
ють. Порозумному це називається «цільова 
аудиторія».

Цільова аудиторія  — група людей, які 
об’єднані за якимось принципом по відно

Зразок внутрішньої комунікації Рівнеоблводоканалу
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шенню до комунального підприємства і які 
можуть впливати або на яких може вплинути 
діяльність підприємства.

Для КП цільовими аудиторіями з точки 
зору комунікацій можуть бути:

1. Засоби масової інформації.

2. Споживачіфізичні особи.

3. Споживачіюридичні особи.

4. Органи місцевого самоврядування.

5. Партнери (водоканали, перевізники, ла
бораторії тощо).

Для розробки і впровадження ефективної 
комунікаційної стратегії необхідно на стар
тових позиціях зрозуміти, що думають про 
комунальне підприємство визначені цільові 
аудиторії. У кожної з таких аудиторій своя іс
торія відносин із КП, власні мотиви і свої очі
кування від результатів взаємодії або співпра
ці. Оскільки КП теж очікує певного ставлення 
на свою адресу (лояльність, підтримка, гор
дість), необхідно визначити, з якою думкою 
працювати.

Це можна зробити, провівши аналіз думок 
по кожній із цих цільових аудиторій. Резуль
тати допоможуть зрозуміти, як люди в цілому 
ставляться до підприємства, на які особливості 
звертають увагу найбільше, з якими пробле
мами стикаються найчастіше, які позитивні 
аспекти діяльності КП розуміють найглибше 
та інше. Про що писати, коли знімати і як го
ворити протягом року зі своїми споживачами.

Важливість та оперативність,  
теми для висвітлення

Надзвичайно важливо, щоб абоненти під
приємства отримували інформацію за розкла
дом, стабільно та на звичних майданчиках. На
приклад, підприємство з невеликою кількістю 
клієнтів може щочетверга публікувати певні 
новини, які назбирались за тиждень. Навіть 
якщо їх немає, то можна взяти 12 інформації 
з розряду «вічних» тем. За потреби, протягом 

Керівник КП «Чернівціводоканал» Андрій Колесник дає ін-
терв’ю про перший етап вакцинації на підприємстві

Начальник відділу СР та УА Геннадій Дудко прозповідає про 
реалізацію міжнародного проекту на КП «Чернівціводоканал»

Фото з ремонту водогону. Висвітлення поточних робіт є 
гарним внеском в створення позитивного іміджу підпри-
ємства
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тижня можуть з’являтись інші інформації, але 
новинний бюлетень повинен працювати вліт
ку, взимку у свята і будні.

Підприємство повинно обрати одиндва 
майданчика для комунікації з клієнтами та 
регулярно, за заздалегідь погодженим розкла
дом, постійно подавати інформацію, пов’язану 
зі своєю діяльністю. У багатьох месенджерах, 
соціальних мережах та конструкторах напов
нення сайтів є можливість запланувати час 
та день публікації. Нею зручно користуватися 
у випадку, якщо є певний масив інформації, 
який хочеться давати не одразу, а певними ча
стинами.

Нижче пропонуються приблизні теми для 
висвітлення та оперативність їх висвітлення.

Термінові Дуже важливі Важливі Нейтральні Позитивні «Вічні»

Аварія на під-
приємстві

Висвітлення про-
цесів ліквідації 
аварії

Тарифи Співпраця з інши-
ми організаціями

Звіти про стан води, 
лабораторні аналізи

Розповіді про 
складові питної 
води

Наслідки бу-
ревію

Зміни в зако-
нодавстві

Повідомлення 
про початок і 
завершення 
планових робіт, 
ремонтів

Купівля, встанов-
лення, побудова, 
введення в експлуа-
тацію нового облад-
нання/ мереж

Історія підприєм-
ства

Зупинка під-
приємства

Аварії локально-
го значення

Зміна в керів-
ному складі 
підприємства

Звіти про еконо-
мічну діяльність, 
інвестиційна 
програма

Ювілеї, привітання, 
досягнення одного 
з членів колективу 
підприємства або 
усього підприємства

Пояснення прин-
ципів роботи 
підприємства

Відновлен-
ня роботи 
підприємства в 
стандартному 
режимі

Анонси відклю-
чень, зупинки 
підприємства

Проєкти рішень 
муніципальної 
влади, які пов’я-
зані з підприєм-
ством

Звіти про екскурсії 
на підприємство сту-
дентів/ чиновників/ 
школярів тощо

Красиві фотогра-
фії з водою

Пожежа Роз’яснюваль-
на робота про 
необхідність 
сплати грошей

Спілкування з 
абонентами, 
відповідь на звер-
нення

Фотографії/колажі/ 
розіграші

Цікаві факти про 
воду

Залучення пра-
воохоронних 
органів (обшу-
ки, вручення 
підозр)

Зміни телефо-
нів, реквізитів 
підприємства 
тощо

Анонси конкур-
сів, пов’язаних 
із водою, які 
проводять інші 
організації

Розподіл тем за важливістю висвітлення

В залежності від обраного майданчику для 
розміщення інформації (соціальні мережі, ме
сенджери типу Viber/Telegram, друковані листи 
інформації, газети/ЗМІ, платіжні доручення) 

подання інформації повинно відбуватись за 
певним розкладом, який встановлюється від
повідно до засобу висвітлення інформації та по
треби підприємства у спілкуванні з клієнтами.

Можна створювати порівняльні ілюстрації в соцмережах. 
У такому випадку клієнти можуть самі оцінити роботу 
підприємства
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ЩОДО ВИБОРУ  
ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Шаляпіна Т.С., к.т.н., науковий співробітник ТОВ «ХАРКІВСЬКА ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ»  
(http://ukrengineer.com)

Стічні води, які містять збудники інфекцій
них захворювань, є джерелом епідеміологічної 
небезпеки і не можуть скидатися у водний 
об’єкт без відповідного очищення та знезара
ження [1]. Неочищені і незнезаражені стічні 
води негативно впливають на якість питної 
води з підземних та поверхневих джерел водо
постачання. Так, за даними Держпродспожив
служби, станом на 2 вересня 2021 року якість 
питної води з джерел централізованих (10386 
об’єктів) та нецентралізованих (52976 об’єктів) 
водопостачання не відповідала за своїми сані
тарнохімічними показниками у 22,5% проб, 
за мікробіологічними — у 23,5% [2]. Враховую
чи небезпечний вплив стічних вод на якість 
води з підземних та поверхневих джерел, ді
ючими нормативними документами введено 
обов’язкове знезараження стічних вод при їх 
очищенні на комунальних та локальних очис
них спорудах. Ціллю цієї статті є надання до
помоги фахівцям проєктних та комунальних 
організацій у виборі методу та технології зне
зараження стічних вод.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 
СТІЧНИХ ВОД

На сьогоднішній день існує декілька ос
новних методів знезараження стічних вод, які 
достатньо широко застосовуються на практи
ці, а саме:
 знезараження хлором (рідкий хлор або 

хлоргаз) або гіпохлоритом натрію;
 знезараження ультрафіолетовим випромі

нюванням;
 озонування.

При виборі методу знезараження необхідно 
брати до уваги багато чинників, серед яких важ
ливу роль відіграють ефективність знезаражен
ня, екологічні та економічні чинники. Так, на
приклад, озонування не знайшло практичного 
застосування для знезараження комунальних 
стічних вод, так як воно є дуже затратним та ви

магає як складного комплексу обладнання, так і 
високих енерговитрат (0,5 … 0,7 кВт•год/м³). Ре
зультати багаторічних досліджень показали, що 
для забезпечення нормативного знезараження 
стічних вод необхідно використання озону до
зою не менше 12 мг О3/дм³ для доочищених та 
18…20 мг О3/дм³ для очищених стічних вод [3].

Використання реагентів, які не містять хло
ру, наприклад, перекису водню, також мало по
ширене, оскільки застосування сильних окис
нювачів, що входять до складу таких реагентів, 
призводить до утворення різних побічних про
дуктів, у тому числі таких, на які відсутні гігіє
нічні нормативи та методики їх визначення [3]. 
Відповідно до норм СанПіН 463088 «Санітарні 
правила та норми охорони поверхневих вод від 
забруднення» та СанПіН 463188 «Санітарні пра
вила і норми охорони прибережних вод морів 
від забруднення в місцях водокористування на
селення» скидання стічних вод, що містять такі 
речовини, заборонено.

У зв’язку з цим вибір технології знезара
ження стічних вод зосереджується на виборі 
одного з методів знезараження, перший з яких 
заснований на знезараженні хлором (рідким 
хлором, хлорним газом, діоксидом хлору) або 
гіпохлоритом натрію, другий – на використан
ні бактерицидного УФ випромінювання.

Знезараження стічних вод хлором  
та його похідними

Для знезараження стічних вод у переваж
ній більшості випадків використовується один 
із двох реагентів — або рідкий хлор (хлорний 
газ), або гіпохлорит натрію. Позитивні та нега
тивні аспекти знезараження стічних вод хло
ром загалом вже неодноразово висвітлювалися 
у різних статтях [4].

На цей час в Україні знезараження хлором 
(або реагентами, до складу яких входить хлор) 
застосовується на понад двох третинах очисних 
споруд, на яких десятки тисяч тон хлору або гі
похлориту натрію на рік витрачаються на зне

Технології, обладнання, матеріали
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зараження стічних вод. Згідно з ДБН В.2.575:2013 
«Каналізація, зовнішні мережі та споруди. Ос
новні положення проектування» стічні води, 
що пройшли хлорування, мають пройти стадію 
дехлорування. Але, з тих чи інших причин, про
цедура дехлорування практично ніде не прово
диться. В результаті чого весь цей хлор або його 
похідні потрапляють у річки, озера, підземні 
горизонти, що призводить до забруднення води 
токсичними хлорорганічними речовинами.

Щоб зменшити забруднення навколиш
нього середовища і джерел питного водопо
стачання та забезпечити перехід на сучасні, 
ефективні та безпечні технології знезаражен
ня Податковим кодексом України [5] введена 
система податків та штрафів за викиди та ски
ди забруднюючих речовин у навколишнє се
редовище. Крім того за наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житло
вокомунального господарства України №316 
від 01.12.2017 року [6] заборонено скидання до 
систем централізованого водовідведення стіч
них вод без їх попереднього знешкодження та 
знезараження.

При виборі технології хлорування необхід
но брати до уваги:
 хлор та реагенти, які його вміщують, до

сить часто не забезпечують достатньої 
ефективності щодо вірусів та найпрості
ших мікроорганізмів (здійснюється адап
тація мікроорганізмів до знезаражуючої 
дії хлору);

 при використанні гіпохлориту натрію не
обхідно брати до уваги концентрацію у 
ньому активного хлору (14…17%) та достат
ньо швидке зниження цієї концентрації 
під час зберігання товарного гіпохлориту;

 при отриманні розчину гіпохлориту (з 
концентрацією активного хлору на рівні 
7…8%) безпосередньо на очисних спорудах 
за допомогою електролізних установок 
з’являється проблема зберігання товарних 
запасів солі, яка використовується для от
римання водного розчину гіпохлориту, та 
проблема утилізації відходів виробництва. 
Крім того, необхідно взяти до уваги достат
ньо велику енергоємність процесу отри
мання гіпохлориту та високу вибухоне
безпечність (за рахунок утворення великої 
кількості водню);

 необхідно постійно слідкувати за концен
трацією залишкового хлору у воді та під
тримувати її на необхідному рівні;

 використання хлору та його похідних 
пов’язане з дотриманням суворих норм 
безпеки (ДНАОП 24.11.2493 «Прави
ла безпеки при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору»);

 процес дехлорування не усуває можливість 
нарахування штрафів, тому що видаляє 
тільки залишковий хлор, але не хлорор
ганіку, що утворилася.

Метод УФ знезараження
Ультрафіолетове випромінювання для зне

зараження стічних вод (технологія УФ знезара
ження) вже давно і широко застосовується і у 
світі, і на території нашої країни. Перевагами 
технології УФ знезараження є [4, 8, 9]:
 ефективне знезараження всіх типів інди

каторних та патогенних мікроорганізмів;
 при знезараженні УФ випромінюванням 

не утворюються побічні продукти — немає 
негативного впливу на водні об’єкти, отже, 
немає і штрафів;

 відсутня небезпека передозування;
 легкий та простий контроль над процесом 

знезараження  — відсутня необхідність у 
системі дозування та додаткових системах 
контролю;

 незалежність ефекту знезараження при 
коливаннях якості стічних вод у межах 
проєктних параметрів  — відсутня необ
хідність постійного підлаштування інтен
сивності УФ опромінювання під поточну 
якість стічних вод;

 при використанні УФ знезараження відсут
ня потреба в додаткових спорудах (таких як 
контактний резервуар для дехлорування);

 можливість розташування УФ установки у 
вже існуючій будівлі або споруді — напри
клад, у приміщенні хлораторної або насо
сної станції;

 низькі експлуатаційні витрати, які пов’язані 
тільки з витратами на заміну УФ ламп (один 
раз у півторадва роки) та на електроенергію;

 низькі питомі витрати електроенергії, яка 
споживається для знезараження стічних 
вод (30...40 Вт•год/м³);

 невеликі експлуатаційні витрати;
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 високий рівень безпеки при використанні 
УФ технології та відсутність негативного 
впливу на довкілля.
При знезараженні стічних вод навіть умов

ні недоліки УФ знезараження (наприклад, 
відсутність «ефекту післядії») стають перева
гами — немає жодного впливу на біоценоз во
доймищ та навколишнє середовище в цілому.

Вибір методу знезараження
Враховуючи вище зазначене, при виборі 

методу знезараження для нових очисних спо
руд альтернатива невелика: або за допомогою 
хлору (гіпохлориту), або ультрафіолетовим 
випромінюванням. Рідкий хлор та хлоргаз, 
через свою небезпеку та пов’язані з цим вимо
ги ДНАОП 24.11.2493, в основному використо
вується на вже діючих спорудах як закладена 
в них технологія. При модернізації існуючих 
споруд здебільшого переходять на УФ знезара
ження, що зазначено у довіднику ИТС 102015 
для міських очисних споруд [7], згідно з яким 
при виборі технології знезараження очищених 
стічних вод методу УФ знезараження надаєть
ся перевага як найбільш ефективній, еконо
мічній та екологічно безпечній технології. Від
повідно до норм проєктування СП 32.13330.2012 
(СНиП 2.04.0385) метод УФ опромінення ре
комендується як основний для знезараження 
стічних вод, що скидаються у водні об’єкти.

При виборі технології знезараження також 
необхідно брати до уваги вірогідність застосу
вання великих штрафних санкцій, які пов’я
зані з можливим перевищенням у очищених 
стічних водах небезпечних хлорорганічних 
речовин. Технологія УФ знезараження повні
стю виключає можливість накладення таких 
штрафних санкцій.

Економічне порівняння двох методів зне
зараження (застосування хлору (гіпохлориту 
натрію) або УФ опромінювання) також свід
чить про значну експлуатаційну доцільність 
при впровадженні технології УФ знезаражен
ня. Річна економія в експлуатаційних витра
тах при використанні УФ знезараження пере
вищує 5…10% (для технології з використанням 
хлору) та 40…50% (при використанні гіпохло
риту натрію) [4].

На сьогоднішній день у світі здійснюється 
загальна відмова від хлорування стічних вод і 

перехід на фізичні методи знезараження. Так, у 
США понад 70% діючих і майже всі проєктова
ні очисні каналізаційні споруди застосовують 
УФ знезараження. У Південній Кореї успішно 
завершилася державна програма з відмови від 
хлорування стічних вод та переходу на їх УФ 
знезараження. Наразі всі очисні каналізаційні 
споруди в країні оснащені станціями УФ зне
зараження. У Росії понад 10% очисних споруд 
оснащені сучасними системами УФ знезара
ження. За нашими даними в Україні на очис
них спорудах успішно працюють трохи більше 
1000 установок УФ знезараження води.

Установки УФ знезараження  
серій ВОДОГРАЙ-С та ВОДОГРАЙ-КС

Для знезаражування стічних вод, як прави
ло, використовується два типи УФ установок, у 
одному з яких УФ випромінювачі розташову
ються всередині шару води, що знезаражується 
(УФ установки із зануреними у воду УФ випро
мінювачами), в іншому  — УФ випромінювачі 
розташовуються над дзеркалом води [8, 9].

УФ установки із зануреними у воду УФ 
випромінювачами (ВОДОГРАЙ ВХХ.01С). Уста
новки цього типу мають достатньо високий 
коефіцієнт використання УФ випромінюван
ня (близько 90%), який забезпечує коефіцієнт 
корисної дії УФ установки на рівні 60…70%.

УФ установки із зануреними УФ випро
мінювачами складаються з камери знезара
жування і шафи управління. Камера знеза
ражування являє собою металевий корпус, 
всередині якого розташовані ультрафіолетові 
лампи. Щоб запобігти безпосереднього кон
такту УФ лампи з водою, лампа розміщується 
у захисній колбі з кварцового скла. Очищення 
зовнішньої поверхні захисної кварцової колби, 
яка постійно забруднюється під час роботи УФ 
установки, здійснюється за допомогою вбудова
ного автоматичного пристрою. Корпус камери 
знезаражування і механізм очищення захис
них кварцових колб виконуються з нержавію
чої сталі та інших стійких до корозії матеріалів. 
УФ установки оснащуються датчиком наявно
сті води, який забезпечує вмикання і вимикан
ня УФ ламп в залежності від наявності в камері 
знезараження води та іншими, необхідними 
для її роботи датчиками. Корпус камери знеза
ражування таких установок розрахований на 
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тиск до 10 кг/см², що значно розширює область 
їх використання, наприклад, для знезаражу
вання шахтних або баластних вод. Установки 
призначені для роботи в автономному режимі 
без постійного обслуговування.

УФ установки, в яких УФ випромінювачі 
розташовуються над дзеркалом води (ВО-
ДОГРАЙ В-ХХ.КС). Установки цього типу спе
ціально розроблені для знезараження попе
редньо очищених стоків із вмістом завислих 
речовин не більше 10 мг/дм³. В установках цьо
го типу коефіцієнт використання УФ випромі
нювання значно менший і становить 25…35%, 

що забезпечує значення коефіцієнту корисної 
дії установки на рівні 10…25%. Але простота і 
надійність конструкції цих установок дозво
ляє використовувати їх для знезараження стіч
них вод у складі локальних очисних споруд ко
теджів, невеликих готелів, дитячих шкільних 
та дошкільних установ та ін.

УФ установка цього типу складається з ка
мери знезараження та шафи управління. Кор
пус камери знезараження та інші її частини 
виконуються з нержавіючої сталі та стійких 
до корозії матеріалів. Очищення зовнішньої 
поверхні УФ випромінювачів від забруднень 
здійснюється 1 раз у тричотири місяці. Для їх 
очищення необхідно підняти кришку УФ уста
новки і протерти поверхню УФ випромінюва
чів чистою ганчіркою.

УФ установки цього типу також призначені 
для роботи в автономному режимі. Застосовані 
конструктивні рішення забезпечують надійну 
роботу УФ установки протягом усього терміну 
експлуатації, що дозволяє значно знизити ви
трати на їх експлуатацію.

Особливістю обох типів УФ установок є те, що 
вода, яка знаходиться у камері знезаражування, 
не має прямого контакту з повітрям приміщен-
ня, де вони розташовуються. Це дозволяє розмі-
щувати УФ установки в закритих приміщеннях, 
наприклад, у приміщеннях насосних або фільтру-
вальних станцій тощо. Приєднання УФ устано-
вок до магістральних трубопроводів здійснюєть-
ся герметичним чином за допомогою вхідного та 
вихідного патрубків. Обидва типи УФ установок 
оснащені спеціально розробленою системою управ-
ління та контролю, що забезпечує можливість їх 
роботи в автономному режимі без постійного об-
слуговування.

Система автоматичного контролю 
та управління. Використання будьякого об
ладнання в автономному режимі потребує 
здійснення постійного контролю його пра
цездатності. Особливо це стосується установок 
знезараження води, робота яких забезпечує 
безпеку здоров’я людини та охорону навко
лишнього середовища. Враховуючи те, що УФ 
установки досить часто знаходяться у важких 
для доступу місцях, таких як каналізаційні 
колодязі, окремі приміщення або будівлі, наяв
ність системи віддаленого контролю дозволяє 
значно спростити нагляд за їх роботою.

УФ установка корпусного типу із зануреними  
УФ випромінювачами ВОДОГРАЙ В40.01С,  
Продуктивність 40 м³/годину

УФ установка, в якій УФ випромінювачі розташовуються 
над дзеркалом води ВОДОГРАЙ В10КС.  
Продуктивність 10 м³/годину

Технології, обладнання, матеріали



47

УФ установки серій ВОДОГРАЙС та ВОДО
ГРАЙКС оснащуються спеціально розробле
ною системою автоматичного управління та 
контролю (АСУ), яка забезпечує можливість 
роботи УФ установок в автономному режимі 
без постійного обслуговування. За допомогою 
АСУ здійснюється знезараження стічних вод у 
автоматичному режимі та забезпечується кон
троль основних робочих параметрів установ
ки. АСУ забезпечує можливість управління УФ 
установкою або з шафи управління, або через 
систему віддаленого доступу (через систему 
GPRS). АСУ забезпечує відслідковування режи
мів роботи УФ установки протягом 90 кален
дарних днів та забезпечує можливість необме
женого зберігання відповідних протоколів на 
електронних носіях, що дозволяє здійснювати 
контроль якості знезараження води [10].

Висновки
Враховуючи те, що чинне природоохорон

не законодавство спрямоване на використання 
екологічно безпечних технологій, при розроб
ці технологій знезараження стічних вод стає 
актуальним перехід на використання безхлор
них методів знезараження, тобто таких, які не 
призводять до утворення токсичних хлорорга
нічних речовин і не спричиняють шкоди здо
ров’ю людини та навколишньому середовищу.

При виборі методу та технології знезара
ження стічних вод, у першу чергу, необхідно 
оцінити вартість експлуатаційних витрат, ве
личину капітальних витрат на будівництво 
станції знезараження, зручність, надійність і 
безпеку її експлуатації.

Знезаражування стічних вод за допомогою 
УФ випромінювання забезпечує захист навко
лишнього середовища та джерел питної води від 
забруднення шкідливими мікроорганізмами та 
токсичними хлорорганічними речовинами.

Завдяки високій ефективності та безпеці 
технології УФ знезараження є більш перспек
тивними ніж технології, які засновані на вико
ристанні хлору та його похідних.

Розглянуті у статті конструктивні особли
вості установок УФ знезараження, невеликі пи
томі витрати електроенергії, що споживається 
на знезараження стоків, простота експлуатації 
та висока надійність знезаражувальних УФ 
систем дозволяють забезпечити ефективне та 

надійне знезаражування стічних вод без засто
сування хлору або його похідних.
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ВОДОПОСТАЧАННЯ
Рішення для  
надійного і ефективного 
водопостачання

Постачання води завжди 
було однією з найбільших про
блем в історії людства. Зміна клі
мату, посилення вимог до яко
сті води та зростання популяції 
населення роблять це важливе 
завдання ще більш складним у 
сучасному світі.

Для ефективного водопоста
чання компанія Wilo запрова
джує такі рішення, як:
■ Високоефективні та енерго

зберігаючі насосні системи.
■ Насоси, аксесуари та послуги 

для всього водного сектору.
■ Програмні продукти для 

оптимізації процесів водопо
стачання.

Енергоефективні насоси і 
насосні системи Wilo-Actun 
ZETOS для збору та  
перекачування води

Стабільне та перспективне 
водопостачання для побутових 
споживачів, промисловості та 
сільського господарства є про

блемою перед обличчям скорочення ресурсів, зростаючих 
потреб у воді та коливання рівня ґрунтових вод. Завдяки 
насосам, системним рішенням та послугам Wilo можна по
долати це.

Для вирішення проблем із перекачуванням сирої води 
компанія Wilo пропонує насоси з високоефективними 
двигунами та приводами зі змінною частотою обертання, 
яку забезпечують частотні перетворювачі для задоволення 
широких потреб клієнта. Завдяки інноваційній технології 
Ceram CT можна забезпечити високу гідравлічну ефектив
ність і довготривалу експлуатацію.

Wilo-Actun ZETOS
■ Енергоефективне водо

постачання завдяки гід
равлічній ефективності 
насоса до 85,5%.

■ Економічна експлуатація 
завдяки високому загаль
ному ККД при викорис
танні двигунів на постій
них магнітах. Висока 
надійність завдяки осо
бливо стійкій до корозії 
гідравліці, повністю ви
готовленій із нержавіючої 
сталі 1.4408(AISI 316) мето
дом суцільного лиття.

■ Висока зносостійкість: 
максимально допусти
мий вміст піску 150 г/м³.

■ Допуск ACS для викори
стання з питною водою.

WILO. ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ  
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Системні рішення для водопостачання та очищення стічних вод

Вимоги до міського водогосподарства на сьогодні є складними і з кожним роком постійно зро-
стають. Глобальна нестача води означає, що вода є одним із найцінніших ресурсів на землі, і без-
перебійне постачання чистої води для пиття, сільського господарства та промисловості є однією 
з найбільших проблем, з якими ми стикаємося сьогодні.

І тому мета компанії Wilo  — запропонувати індивідуальні комплексні системні рішення з 
максимальним рівнем надійності, безпеки та економічної ефективності.

Wilo є експертом у різних інженерних системах, що підтримує своїх партнерів у всіх сферах за 
допомогою рішень і надає підтримку від проєктування до реалізації об’єктів.

Технології, обладнання, матеріали
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■ Катафорезне покриття всіх литих компонентів для висо
кої корозійної стійкості та тривалого терміну служби (ок
рім рішень для питної води).

■ Універсальне використання завдяки стандартизованим 
розмірам, ряду опцій двигунів і робочих коліс, виготовле
них із різних матеріалів.

Сучасне питне водопостачання
Wilo гарантує комунальним підприємствам надійне по

стачання води 365 днів у рік. Енергозберігаючий, економіч
ний, оцифрований і захищений від протікання.

Незалежно від того, чи це великі витрати, відстань, пе
репади висот або коливання потреб чи тиску, розумні та 
комплексні рішення Wilo відповідають всім цим вимогам.
Наші рішення:
■ Насосні системи зі змінною швидкістю і для оптималь

ного тиску і витрати.
■ Насоси із сертифікатами дозволу на перекачування пит

ної води — включаючи ACS, UBA, GVGW, W270.
■ Цифровий моніторинг завдяки мережевим інтерфейсам, 

які підходять для вашої системи.

  Серія насосів Wilo-Atmos TERA-SCH

Системи зрошування для 
сільського господарства

Посушливі періоди, знижен
ня рівня ґрунтових вод, зростан
ня витрат на енергію — на цьому 
тлі господарствам потрібне во
допостачання, яке створює пер
спективи на майбутнє. Насоси 
Wilo у багатьох випадках відпо
відають цій вимозі завдяки ін
дивідуальним рішенням, що ха
рактеризуються максимальною 
ефективністю та доступністю.
Наші рішення:
■ Широкий асортимент стан

дартних, моноблочних, роз
дільних і вертикальних на
сосів.

■ Свердловинні насоси з неза
лежним енергоживленням 
від сонячної енергії.

■ Діапазон витрат від 0,5 м³/год 
до 50000 м³/год.

■ Насоси перекачування води 
з високим вмістом піску до 
150 г/м³.

Серія насосів  
Wilo-Atmos GIGA-N

■ Енергозбереження завдяки 
підвищенню загальної ефек
тивності за рахунок покра
щеної гідравліки та викори
стання двигунів IE3.

■ Рішення для питного водо
постачання (сумісний з ACS, 
UBA).

■ Надійний безперервний режим роботи 
для ефективного постачання питної води 
через розгалужені мережі трубопроводів — 
робочі параметри можна налаштувати від
повідно до вимог.

■ Знижені витрати на електроенергію за ра
хунок високої загальної ефективності.

■ Спрощений і швидкий процес вирівню
вання валів насоса і двигуна завдяки гнуч
кій муфті з великим допуском на відхилен
ня та пристрою вирівнювання двигуна.

■ Підвищена експлуатаційна надійність завдяки тихій гід
равліці з меншою вібрацією та зниженим рівнем шуму.

■ Знижена схильність до кавітації завдяки оптимізованим 
характеристикам NPSH.

Технології, обладнання, матеріали
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ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Надійні та енергозберігаю-
чі системні рішення

Суттєво зростаючі вимоги на 
відведення стічних вод водно
час із вартістю відведення вима
гають, щоб утилізація стічних 
вод у майбутньому була більш 
розумною, екологічно чистою 
та надійною. Компанія Wilo роз
робила інноваційні та сучасні 
рішення і має повний портфель 
продуктів, створюючи таким 
чином нові стратегічні можли
вості для операторів очисних 
споруд та компаній з очищення 
стічних вод.

Для ефективного водовідве
дення компанія Wilo запрова
джує такі рішення, як:
■ Довгострокові надійні кана

лізаційні насосні станції, го
тові до експлуатації.

■ Ефективне обладнання для 
зневоднення та боротьби з 
повенями.

■ Цифровізація процесів для 
підвищення економічної 
ефективності.

■ Комплексне обслуговуван
ня  — від проєктування до 
експлуатації.

Збір і транспортування 
стічних вод системою 
Wilo-Rexa SOLID-Q  
з Nexos Intelligence

Надійна та безпечна систе
ма каналізації стає все більш 
вимогливим завданням. Wilo 
надає ноухау послуги і, перш за 
все, енергоефективні насоси, які 
відповідають вимогам і характе
ризуються надійністю процесів, 
довговічністю, інтелектуальним 
керуванням насосом або насоса
ми, об’єднаними в мережу.

Наші рішення:
■ Надійні насосні системи з інтелектуальним керуванням.
■ Робочі колеса з максимальною гідравлічною ефектив

ністю.
■ Високоефективні двигуни для максимальної енергоефек

тивності.
■ Надійні системи відділення твердих речовин для макси

мальної експлуатаційної надійності.
■ Напірні каналізаційні мережі з повним цифровим під

ключенням

Wilo-Rexa SOLID-Q з Nexos Intelligence
■ Максимальна експлуатаційна надійність і зниження 

витрат на обслуговування, особливо для перекачування 
неочищених стічних вод, 
завдяки властивостям само
очищення.

■ Нижчі витрати на електро
енергію завдяки високій 
гідравлічній ефективності 
та технології двигуна з по
стійними магнітами та кла
сом ефективності IE5, який 
однаково призначений для 
роботи в зануреному стані 
та у сухому приміщені (на 
основі IEC TS 60034302).

■ Захист від корозії забез
печується додатковим по
криттям Ceram для тривалої 
служби.

Очищення стічних вод
Проблеми, з якими стикаються очисні споруди, зроста

ють: все більше і більше забруднень у стічних водах, і в той 
же час вимоги до якості води після очищення теж зроста
ють. Крім того, збільшуються витрати, щоб забезпечити ста
більне відведення стічних вод. Wilo як системний експерт 
використовує ноухау, щоб запропонувати індивідуальні рі
шення для всіх процесів очищення стічних вод.
Наші рішення:
■ Мішалки, система аерації та насоси оптимальної очи

стки.
■ Занурювальні каналізаційні насоси для надійного і пов

ного відкачування накопичувального резервуару.
■ Каналізаційні насоси із загартованого чавуну з підвище

ним вмістом хрому (матеріал Abrasit) або з керамічним 
покриттям для захисту від зношення.

Технології, обладнання, матеріали
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ВІЛО УКРАЇНА
вул. Антонова, 4, с. Чайки, 

Києво-Святошинський р-н, 08130
044 393 73 80, 044 393 73 89,  

www.wilo.ua

Wilo-EMU TRE та EFC
■ Ефективне використання енергії. Ін

новаційна технологія геометрії лопаті 
та енергоефективні двигуни IE3/IE4 за
безпечують найкращий можливий пи
томий коефіцієнт тяги. В той же час це 
зменшує витрати на електроенергію та 
експлуатацію.

■ Довготривала незмінна надійність. 
Зносостійкий пропелер, виконаний з 
GFK/PA6, забезпечує довговічність і має 
ефект самоочищення.

■ Плавний хід завдяки збалансованому навантаженню на 
гвинт, навіть у діапазоні високої тяги та при несприятли
вих умовах припливу.

■ Технологія змішувача для оптимальних результатів очи
щення.

Дренаж і боротьба  
з паводками

Існує широкий спектр вимог для безпечного збору та 
транспортування дренажної води, захисту інфраструктури 
від паводків та контролю за підтопленнями. Wilo пропонує 
конкретні рішення, що характеризуються як високим рів
нем енергоефективності, так і надійністю:
■ Насоси як для зануреного, так і для «сухого» монтажу. На

соси оснащені занурювальними двигунами (клас захи
сту IP68).

■ Системи з високоефективною 
гідравлікою та великим віль
ним проходом робочого колеса.

Wilo-Padus PRO
■ Висока надійність при пере

качуванні абразивних рідин 
завдяки гідравліці з гумовим 
покриттям і крильчатці з ду
плексної хромованої сталі.

■ Легка установка завдяки малій 
вазі та гнучкому з’єднанню під 
тиском (вертикальне/горизон
тальне).

■ Активне охолодження двигуна 
для надійної безперервної ро
боти.

■ Безперервна робота в режимі 
захоплення повітря при низь
кому рівні води завдяки пасив
ному охолодженню.

■ Легке обслуговування зав
дяки швидкому доступу до 
деталей, що зношуються під 
час експлуатації.

Wilo поруч зі своїм клієнтом 
на кожному етапі проєкту та 
надає комплексну підтримку, 
від проєктування до введення 
в експлуатацію та обслугову-
вання. Для стабільного та пер-
спективного водопостачання. 
Великі переваги комплексного 
асортименту консультацій, по-
слуг і системних рішень.

Технології, обладнання, матеріали
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Ми провели технічний аналіз ефектив
ності технології очищення комунальних стіч
них вод RBC на певних об’єктах завдяки її до
веденій простоті, надійній роботі та низькому 
споживанню енергії з підтвердженням наших 
висновків на практиці в Україні. Виробники 
RBC внесли ряд важливих удосконалень у цю 
понад сорокарічну технологію, щоб підвищи
ти продуктивність процесу та забезпечити ще 
більш надійну механічну конструкцію. З цих 
причин ми вважаємо, що процес RBC заслу
говує більшої уваги під час аналізу та вибору 
технології очищення комунальних стічних 
вод.

У цій статті представлена інформація з 
очисних споруд м. Часів Яр, Донецька об-
ласть, продуктивністю 1500 м³/добу, які на 
сьогоднішній день працюють на 15 роторних 
блоках — біологічних контакторах (RBC), а та
кож інформація, яка додатково знайдена під 
час нашого дослідження у форматі пошире
них запитань та відповідей на питання щодо 
використання RBC для очищення стічних вод. 
Перш ніж представити ці запитання та відпо
віді, нижче наведені відгуки представників 
очисних споруд, які її експлуатують у США і 
надають оцінку технології RBC.

«VRI Environmental Services, Inc. наразі керує 
понад 80 очисними спорудами для води та 
стічних вод у Сполучених Штатах. … З мого дос

РОЗГЛЯД БІОЛОГІЧНИХ РОТОРНИХ КОНТАКТОРІВ (RBC) 
ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД
С.М. Гуслєв, ТОВ «Інжинірингова компанія ТВК» 
О.Л. Зубко, к.т.н., академік Інженерної академії України, ТОВ «ЕКВІК»

НА СЬОГОДНІ ВІДОМІ Й ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НА ПРАКТИЦІ РІЗНОМАНІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ КОМУ-
НАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД І, ЯК ПРАВИЛО, ВОНИ БАЗУЮТЬСЯ НА ПРОЦЕСАХ БІОЛОГІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ ОРГАНІЧ-
НИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН, ЩО МІСТЯТЬСЯ У СТІЧНИХ ВОДАХ. УСІ БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ТА СПОРУДИ 
З ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ДВІ ОСНОВНІ ГРУПИ: ДО ПЕРШОЇ ВІДНОСЯТЬСЯ ТІ, У ЯКИХ 
БІОЦЕНОЗ АКТИВНОГО МУЛУ ЗАКРІПЛЕНО НА МАТЕРІАЛІ-НОСІЇ (ІММОБІЛІЗОВАНИЙ), ДО ТАКИХ СПОРУД 
ВІДНОСЯТЬСЯ РІЗНОМАНІТНІ БІОФІЛЬТРИ; ДО ДРУГОЇ ГРУПИ НАЛЕЖАТЬ ВСІ СПОРУДИ, У ЯКИХ БІОЦЕНОЗ 
АКТИВНОГО МУЛУ ЗНАХОДИТЬСЯ У ВІЛЬНО ПЛАВАЮЧОМУ СТАНІ (ДО ТАКИХ СПОРУД МОЖНА ВІДНЕСТИ 
АЕРОТЕНКИ, АЕРОФІЛЬТРИ, ОКИСЛЮВАЛЬНІ ТА ЦИРКУЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ SBR ТА MBR РЕАКТОРИ ТОЩО). 
ПРОТЯГОМ 1970-1980-Х РОКІВ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США СТАВ ПОПУЛЯРНИМ ПРОЦЕС РОТОРНОГО БІОЛО-
ГІЧНОГО КОНТАКТОРА (RBC), ВІДОМИЙ СВІТУ ЩЕ З 30-Х РОКІВ МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, ЯКИЙ ЧЕРЕЗ ТЕХНІЧНІ 
СКЛАДНОЩІ ВИРОБНИЦТВА НЕ ЗНАЙШОВ ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В НАШІЙ КРАЇНІ.

віду, RBC надає дуже економне та надійне рі
шення для очищення стічних вод. … RBC дуже 
простий в експлуатації». Kenneth G. Scherrieble, 
Principal/President, VRI Environmental Services, Inc., 
Millbrook, New York.

«Наша система RBC з 10 блоків працює 
понад 20 років і зарекомендувала себе як гар
на проста система з низьким споживанням 
енергії, що вимагає невеликої експлуатацій
ної уваги. Вона надійно відповідає нашим лі
мітам стоків». Joe Keefe, Superintendent, Grosse Ile 
Wastewater Treatment Plant, Grosse Ile Township, 
Michigan.

«Наші перші RBC були введені в експлуата
цію у 1980 році. Це чудовий процес. Вони без
перервно працюють. Не потребують частого 
втручання оператора. RBC  — енергоефективні 
та прості в обслуговуванні. Наш завод розташо
ваний у центрі міста, і за весь цей час у нас не 
було жодних скарг на запах. Я б дуже рекомен
дував використовувати технологію RBC для 
очищення міських стічних вод». Mr. Timothy 
Stallcup, Director of Wastewater Operations, Holly, 
Michigan.

«Для простоти обслуговування та експлуа
тації з усіх десяти заводів, якими ми керуємо, 
RBC є кращим шляхом. Жодних неприємних 
запахів технологія не створює». Steve Hughes, 
Plant Supervisor, Handy Township Wastewater 
Treatment Plant, Fowlerville, Michigan.

Технології, обладнання, матеріали
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Часті запитання, які ставлять  
стосовно роторних біологічних  
контакторів (RBC)

1. Як працюють роторні біологічні  
контактори (RBC)?

RBC — це стаціонарна, біологічна техноло
гія очищення стічних вод, яка базується на сор
бції біоплівки на матеріаліносії з аеробним та 
анаеробним шаром. Фізично вона складається 
з паралельних хвилястих дисків, встановле
них перпендикулярно на валу, що повільно 
обертається в резервуарі, через який пропуска
ють стічні води, що підлягають очищенню.

Під час процесу очищення бактерії, які роз
кладають органічні сполуки зі стічних вод (ви
користовуючи органічний матеріал як джере
ло живлення), прикріплюються до поверхонь 
дисків. Вони ростуть у тонкій біоплівці, товщи
на якої контролюється силою зсуву дисків, що 
обертаються через стічні води. Обертаючись з 
води в атмосферу, мікроорганізми, що ростуть 
на диску, отримують кисень. Надлишки мікро
організмів, які зриваються з дисків, перено
сяться зі стічними водами до відстійників, де 
їх відокремлюють від очищених стічних вод 
шляхом відстоювання. Осад потім відкачується 
з нижньої частини відстійника для подальшої 
обробки, найчастіше, на мулові майданчики.

2. Чому системи з прикріпленою біоплівкою, 
такі як RBC, не втрачають свою  
актуальність?

Процеси з прикріпленою біоплівкою ма
ють ряд переваг перед процесом вільно плава
ючого активного мулу, який є найбільш поши
реним процесом призупиненого росту. Також 

було досягнуто прогрес у дизайні, що усуває 
попередні недоліки фіксованих процесів плів
ки. Тому зростає інтерес до процесів з фіксова
ною плівкою в промисловості очищення стіч
них вод. Переваги системи з прикріпленою 
біоплівкою:
• Низьке споживання енергії  — RBC спожи

вають приблизно половину енергії, що ви
користовується в процесі з активним му
лом в аеротенках.

• Стабільність процесу при змінах гідрав
лічного навантаження  — оскільки мікро
організми в системі з прикріпленою біо
плівкою закріплені до середовища, вони не 
можуть вимиватися при підвищених пото
ках. Також такі системи, як правило, мають 
більшу масу мікроорганізмів, що робить їх 
більш працездатними.

• Стабільність роботи: з підвищенням ор
ганічного навантаження технологія RBC 
завдяки збільшеній масі мікроорганізмів 
та їх фіксації легко адаптується до високих 
концентрацій органічних сполук, а про
цес з активним мулом, з іншого боку, більш 
схильний до погіршення продуктивності 
через зміну гідравлічного та органічного 
навантаження. Швидке збільшення потоку, 
як правило, вимиває мікроорганізми з ае
ротенка саме в той час, коли потрібна висо
ка концентрація.

• Утворення меншої кількості осаду: системи 
з фіксованою плівкою виробляють менший 
об’єм мулу (концентрація сухих речовин 
вища, ніж в активному мулі). Це призво
дить до зменшення розмірів відстійників і 
зменшення розміру систем обробки осаду. 
У літературі повідомляється, що маса твер
дих речовин, вироблених типовими систе
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мами нерухомої плівки, на 1020% менша, 
ніж для активного мулу, через більш трива
лий час утримання твердих речовин.

• Надійний процес роботи відстійників: 
технічна література про активний мул 
наповнена порадами щодо того, як уник
нути ниткоподібного росту, піноутворен
ня, дисперсного росту та інших ситуацій, 
які призводять до поганого відстоюван
ня стоків. Системи з фіксованою плівкою 
рідко стикаються з такими проблемами, 
оскільки надлишки бактерій, що утворю
ються, відшаровуються від середовища у 
вигляді відносно великих флокул, які легко 
осідають.

• Прості в експлуатації: фіксовані плівкові 
системи працюють із невеликим втручан
ням оператора та моніторингом і, як пра
вило, використовують просте обладнання 
з низьким рівнем обслуговування на від
міну від роботи з активним мулом, де опе
ратор повинен постійно знати про умови, 
які можуть призвести до поганого осідан
ня мулу або неадекватного видалення БПК. 
Це вимагає постійного моніторингу якості 
стічної води, типів мікроорганізмів в аеро
тенку, кількості розчиненого кисню, швид
кості осідання біологічних твердих речо
вин і їх ущільнення та інших умов. Все це 
вимагає уваги та часу оператора.

• Без повернення мулу: RBC не потребують 
рециркуляції активного мулу, що знач
но спрощує роботу технології біологічної 
очистки.

3. Чи можуть RBC виробляти  
високоякісні стоки?

Правильно розроблена система RBC може 
досягти високої ефективності очистки стічних 
вод завдяки меншому органічному наванта
женню на масу активних бактерій та більшо
му часу утримання твердих речовин.

Наприклад, на каналізаційних очисних 
спорудах м.  Часів Яр, Донецька область, ви
користовується технологія RBC в комбінації з 
біологічними ставками, середньомісячні кон
центрації на виході з очисних споруд БПК5 — 
9,09,5 мг О2/л, ХСК — 2530 мг О2/л, азот амоній
ний — 1,02,0 мг/л, завислі речовини — менше 
3 мг/л.

4. Чи можна використовувати RBC для 
великих очисних споруд?

Так само, як і аеротенки, RBC є модуль
ним процесом, який можна масштабувати до 
будьякого розміру заводу. Однак у більшості 
випадків великі очисні споруди обслуговують 
громади, які почали будувати свої очисні на 
технології аеротенків і отже, віддані процесу 
активного мулу. Таким чином, RBC на вели
ких станціях зустрічаються відносно рідко. Не 
тому, що вони не прийнятні, а тому, що заводи 
вже використовують процес активного мулу, 
і це природно розширюватися або проводити 
реконструкцію, використовуючи той самий 
процес. Однак є випадки, коли RBC додавали 
до очисних споруд з активного мулу для під
вищення рівня обробки, де бажано зменшити 
площу та витрати енергії.

Ешвілл, Північна Кароліна. 152 роторних біологічних 
реактори довжиною 8 м і діаметром 3 м для очищення 
150 тис. м³ побутових стічних вод

Пеорія, штат Іллінойс. 84 роторних біологічних реактори, 
довжиною 8 м, діаметром 3 м використовуються для ви-
далення аміаку з проєктного середнього потоку 37 мг/день 
продуктивністю 140 тис. м³/добу
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5. Чи можна кількісно оцінити економію 
енергії від впровадження RBC?

Економія енергії є привабливою особли
вістю RBC. Щоб зрозуміти величину економії, 
припустимо, що ми проєктуємо очисні спо
руди потужністю 3 тис. м³/добу. Концентрація 
БСК складе 250 мг О2/л. Первинна механічна 
очистка та відстоювання видалять 25% орга
нічних сполук. Таким чином добова маса БПК 
складатиме 562500 г БПК за добу.

На спорудах RBC, у яких використовуються 
диски діаметром 3 м (розмір, який найчастіше 
використовується для великих установок), за
звичай використовуються двигуни потужніс
тю 3 кВт із фактичними витратами електро
споживання 1,2 кВт, на 5800 м² поверхні диска. 
Установка RBC, яка очищає типові побутові 
стічні води, може видалити 7 г БПК на м² площі 
поверхні диска. Таким чином, на нашому тео
ретичному заводі нам знадобиться приблизно 
80357  м² площі поверхні диска (562500 г БПК, 
поділених на 7 г на м²). При фактичній потуж
ності 1,2 кВт на 5800 м² ця установка буде вико
ристовувати приблизно 16,8 кВт потужності в 
годину (80357 м², поділених на 5800 м², помно
жених на 1,2 кВт).

Для аеротенка з активним мулом буде по
трібно приблизно 50 кВт/год для окислення 
необхідної кількості органічних сполук та 
перемішування стічних вод, крім того, про
цес активного мулу вимагає перекачування 
зворотного активного мулу, який зазвичай 
використовує 10% потужності, необхідної для 
аерації, що призводить до того, що загальна по
тужність процесу становить 55 кВт/год.

У цьому спрощеному прикладі можна по
бачити, що процес RBC споживає менше поло
вини потужності, що використовується типо
вою системою активного мулу.

Додатково, для підтвердження, фактичні 
дані, які ми маємо на робочих очисних спору
дах м. Часів Яр, складаються з таких цифр: ме
ханічна очистка та усереднення стічних вод — 
10,5  кВт, блок RBC (15 блоків діаметром 2  м, 
довжиною 4 м)  — 13,5 кВт, перекачка стічних 
вод на біоставки (складний рельєф майданчи
ка очисних споруд) — 8 кВт. Фактичні витрати 
на експлуатацію очисних споруд потужністю 
1500 м³/добу складають 32 кВт/год.

Очисні споруди, які будуються в м. Волно
ваха, потужністю 1800 м³/добу, завдяки кращо
му рельєфу майданчика очисних споруд після 
запуску в кінці 2022 року будуть споживати 
приблизно до 30 кВт/год електроенергії.

6. Як RBC знижують вартість інших  
процесів на очисних спорудах?

RBC знижують витрати на інші процеси 
завдяки природі надлишку твердих біологіч
них речовин, утворених в порівнянні з тими, 
що утворюються в аеротенках.

Очисні споруди з аеротенками часто утво
рюють мул, який погано осідає у вторинних 
відстійниках через його дрібний характер та 
випадкові проблеми з ниткоподібними бак
теріями. З іншого боку, RBC утворюють більші 
частинки мулу, які швидше осідають. Як пра
вило, вторинні відстійники для установок RBC 
проєктують приблизно на 20% меншими, ніж 
для установок з активним мулом. Це один на
прямок вартості будівництва та економії зе
мельної площі. Ця різниця в розділенні твер
дих частинок також призводить до зниження 
уваги оператора, оскільки контроль за нитко
подібними бактеріями та контроль швидкості 
рециркуляції мулу є постійними проблемами 
операторів установок з аеротенками.

Крім того, мул RBC більш концентрований, 
ніж активний мул відходів, і краще загущується, 
зменшуючи об’єм мулу, який необхідно обробля
ти, приблизно на 25%. Це, у свою чергу, зменшує 
розмір установок для переробки шламу, таких як 
мулові карти, на подібний відсоток, а також може 
зменшити експлуатаційні витрати.

7. Чи можуть RBC забезпечувати видалення 
азоту і фосфору так само, як і системи  
з аеротенками?

RBC можуть забезпечити видалення біо
генних речовин такими способами. Процес бі
ологічної очистки в RBC протікає без значних 
утворювань азоту нітратного, але з розкладан
ням азоту амонійного до газоподібної форми. 
Так, на прикладі очисних споруд м. Часів Яр, 
при невеликих концентраціях БСК 180250 мг 
О2/л і високих показниках азоту амонійного 
на вході в середньому 60 мг/л, після очистки 
знизились концентрації азоту амонійного до 
2 мг/л, а нітратів до 58 мг/л.
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Що стосується видалення фосфору, то зви
чайні біологічні процеси видаляють фосфор із 
надлишковою клітинною масою аналогічно і в 
такій самій пропорції, як і в аеротенках. Якщо 
потрібне подальше видалення фосфору, дода
вання солей заліза або алюмінію у відстійник 
є способом зниження рівня фосфору до менше 
ніж 1 мг/л.

9. Чому фіксовані плівкові системи більш 
стійкі до порушень процесу, ніж активний 
мул?

RBC більш стійкі до порушень процесу 
з двох причин. Поперше, мікроорганізми 
прикріплені до середовища і не вимивають
ся із системи високими потоками. Крім того, 
оскільки мікроорганізми прикріплені до се
редовища, відновлення після розладів або по
падання токсичних забруднень відбувається 
набагато швидше. Подруге, на спорудах RBC 
більша маса мікроорганізмів, ніж на очисних 
спорудах з активним мулом. Чим більше мі
кроорганізмів у системі — тим краще вона ви
тримує підвищені органічні навантаження та 
токсичні забруднення.

11. На скільки менше уваги при експлуатації 
та технічному обслуговуванні вимагає 
система RBC, ніж система аеротенків?

Це питання було вивчено Агентством з охо
рони навколишнього середовища Сполучених 
Штатів, а результати були опубліковані Управ
лінням досліджень і розробок у «Керівництві з 
оброблюваності — EPA600/880042d». У цьому 
дослідженні було підраховано, що установка 
RBC буде витрачати менше половини тривало
сті робіт, необхідних для звичайного заводу з 
активного мулу, що використовує механічну 
аерацію.

Український досвід експлуатації RBC
Очисні споруди м. Часів Яр запроєктовані 

та збудовані під керівництвом Департамен
ту екології та природних ресурсів Донецької 
обласної державної адміністрації і завдяки 
фахівцям КП  «Компанія «Вода Донбасу», які 
працюють на очисних спорудах м. Часів Яр, 
та КП  Донецької обласної ради «Центр моні
торингу довкілля». Наша компанія має мож
ливість відстежувати ефективність роботи 

споруд, негативні впливи і особливості екс
плуатації очисних споруд такого типу. Очисні 
споруди продуктивність 1500  м³/добу мають 
значну гідравлічну нерівномірність і в часи 
максимальної подачі стічних вод вона скла
дає до 150 м³/год, високі концентрації азоту і 
фосфору на вході та малі концентрації БПК, 
низьку температуру стічних вод у зимо
вий період (не вище +11°С), збої в постачанні 
електроенергії, залпові скиди забруднюючих 
токсичних речовин та інше. При всіх цих не
гативних факторах очисні споруди показу
ють стабільність у роботі. Втрата тепла в RBC 
не перевищує одного градусу Цельсія. Колонії 
бактерій мають багатий різновид і в короткий 
час пристосовуються до будьяких умов і кон
центрацій у стічних водах. Обслуговування 
очисних споруд в 90% — це видалення сміття і 
піску на етапі механічної очистки та контроль 
роботи вузлів та агрегатів. Витрати на роботу 
повного комплексу очисних споруд складають 
32 кВт/год. Окрім очисних споруд, які вже зда
ні в експлуатацію, на цей час вже будується 3 
комплекси очисних споруд продуктивністю 
1800, 600 та 200  м³/добу і запроєктовані ще 4 

Технології, обладнання, матеріали
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майданчики очисних споруд продуктивністю 
понад 3500 м³/добу.

Література
1. Reconsidering rotating biological con

tactors as an option for municipal wastewater 

treatment. By: Steven E. Williams, P.E. Williams 
& Works, Inc. 549 Ottawa Ave, NW Grand Rapids, 
Michigan 49503

2. ДБН В.2.575:2013 Каналізація. Зовнішні 
мережі та споруди. Основні положення проєк
тування.

Назва показників Вхід Блок RBC 1 Блок RBC 2 Блок RBC 3 Вторинний 
відстійник

Вихід після 
біоставків

рН 7,89 7,18 7,23 7,40 7,29 7,50
завислі речови-
ни, мг/дм³ 396 18,1 16,9 12,4 2,4 2,9

БСК5, мг О2/дм³ 154 8,4 5,8 3,8 8,7 9,2
ХСК, мг О/дм³ 402 24,5 29,0 19,7 25,7 28,0
азот амонійний, 
мг/дм³ 68,1 0,85 0,16 0,08 1,60 2,56

нітрати мг/дм³ - 9,0 9,0 5,3 6,1 8,9
фосфати, мг/дм³ 7,5 5,3 5,8 6,2 1,2 1,0

Технології, обладнання, матеріали
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60 ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

Вимірювання та облік

«І ЗА СОЛОМИНКУ ВХОПИТЬСЯ ТОЙ, ХТО ТОПИТЬСЯ!» 
АБО КОРОТКИЙ КУРС ТЕХНІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ДЛЯ  
ПРАЦІВНИКІВ ІНЖЕНЕРНИХ СЛУЖБ ВОДОКАНАЛІВ ЩОДО 
ПОВІРКИ ЛІЧИЛЬНИКІВ ВОДИ ЗА МІСЦЕМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
О. Савченко, В. Лабунський

За останні роки в Україні відбулося багато змін у 
економічній та законодавчій сферах у напрямку набли
ження до міжнародних та європейських стандартів. Од
нією з таких змін є реформування державної метрології 
та переведення її на приватні рейки. Бувало і раніше, що 
представники метрологічних служб не в змозі були по
хизуватися інженерною грамотністю, але те, що зараз 
відбувається у сфері приватної метрології, може навіяти 
на будьякого професіонала глибокий сум.

Тому, якщо ми самі не навчимося відрізняти пра
вильні вимірювання від «сміття», якщо ми самі не з’ясу
ємо, як повинна проводитись повірка на місці експлуа
тації, то нам залишиться лише з сумом спостерігати, як 
представники незрозумілих компаній «блукають» на
шими містами та «обілечують» населення, яке нічого не 
підозрює, документами про повірку лічильників води, 
що не мають нічого спільного з повіркою.

Працівники водоканалів змушені зі свого «окопись
ка» спостерігати, як населення приносить «папери», які 
фактично видала держава від імені приватної метрології. 
При цьому, у більшості випадків ні держава (в особі Мін
економіки), ні представники цих метрологічних фірм, ні 
саме населення не переймаються проблемами водока
налу та недообліком води, що виникає у результаті такої 
«віртуальної повірки».

Тож, давайте розберемося. Почнемо з законодавства. 
Відповідно до Закону України «Про метрологію» право 
здійснювати повірку мають тільки уповноважені держа
вою організації. Нормативну базу про наукові метроло
гічні центри та повірочні лабораторії, уповноважені на 
проведення повірки законодавчо регульованих засобів 
вимірювальної техніки, що перебувають у експлуатації, 
шукаємо тут: www.me.gov.ua.

Знаходимо, що у квартирах має право здійснювати 
повірку тільки співробітник уповноваженої організа-
ції, який працює у ній за основним місцем роботи. Цей 
співробітник повинен мати з собою обладнання (пролив
ну установку) для повірки, яке має повністю відповідати 
вимогам Наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2016 №2129 
(зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19 січня 
2017 року за №84/29952) «Про затвердження Методики по
вірки лічильників води з механічним обліковим пристро
єм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 за місцем 
експлуатації та внесення змін до «Порядку проведення 
повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної 
техніки, що перебувають у експлуатації, та оформлення її 
результатів». Проливна установка повинна мати серти-
фікат калібрування встановленого зразка й, при цьому, 
термін дії сертифіката не може перевищувати 1 рік.

Здається, що все дуже просто: уповноважена особа + 
проливна установка + документ з калібрування — потім 
починай роботу та чесно виконуй покладений на тебе 
державою обов’язок проводити вимірювання. Але, саме 
тут і починається серія махінацій, з якими ми хочемо до
помогти вам розібратися.

Поперше, уповноважена особа. Ви можете переві
рити усіх тих людей, які «блукають» вашими абонента
ми. Чи постійно вони працевлаштовані в уповноваже
ній державою організації та чи отримують там офіційну 
заробітну плату? Якщо ні, то у вас «на районі», скоріше за 
все, «орудує» ФОП, що вимагає гроші у населення за по
слугу, яку не має права надавати. Цей ФОП отримує (ско
ріше всього за нал) документи від метрології та перепро
дує їх вашим абонентам. Це не метрологія — це роздрібна 
торгівля паперами!

Подруге, проливна установка. Ви маєте право ви
магати від представника метрології (уповноваженої ор
ганізації), щоб він надав вам технічний паспорт на об
ладнання, за допомогою якого він збирається проводити 
повірку у ваших 
абонентів. Зверніть 
увагу, що у вище
зазначеному наказі 
Мінекономрозвит
ку щодо проведен
ня повірки на місці 
експлуатації повні
стю викладені усі 
вимоги до пролив
ної установки. І, 
якщо будьяка ваша 
законна вимога ви
конавцем не задо
вольняється, то ви 
маєте повне право 
відхилити усі його 
«папери» про вико
нання повірки на 
цьому «обладнан
ні».

Для зручності розуміння, усі подібні установки на
зиваються «Переносна проливна установка для повірки 
лічильників води методом фотофіксації». Пам’ятайте, що 
ця назва була придумана самим виробником цієї уста
новки, а технічні характеристики цього «виробу» можуть 
взагалі не відповідати наказу Мінекономрозвитку. Корот
ше кажучи, «можна прасувати штани каструлею з гаря
чою водою, але це не праска!»
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Де шукати?
Методика повірки наголошує:
П. 4.1 Вимоги до синхронізації початку та закінчення 

вимірювання.
«Синхронізації між вузлом вимірювання (від авто-

ра  — витратомірлічильник) і вузлом зняття інформації 
(від автора — фотокамера) … виконуються контролером 
проливної установки безпосередньо без застосуван-
ня додаткових пристроїв, що можуть збільшувати зна
чення невизначеності вимірювань, що забезпечує про
ливна установка.»

Додаток 2 містить точний опис схеми проливної установки:
9 — вузол зняття інформації (від автора — фотокамера) з 
лічильника, що повіряється;
10 — вузол вимірювання;
10.3 — вимірювач об’ємної витрати та об’єму;
10.7 — синхронізувальний пристрій;
11 — вузол керування (планшетний комп’ютер чи інше).

На схемі точно зазначено, що синхронізувальний 
пристрій (10.7) не може бути об’єднано з комп’ютером (11) 
та що канал зв’язку від камери (9) не може бути під’єдна
но до комп’ютера (11).

Така вимога до компонування установки обумовле
на двома критеріями: забезпечити неможливість втру
чання людини в дані, що поступають в енергонезалежну 
пам’ять установки, та формування електронного прото
колу повірки п. 6.1 та 6.2 методики:

«Проливна установка має забезпечувати передачу 
даних від вузла вимірювання і вузла зняття інформації 
по внутрішніх каналах зв’язку безпосередньо до при
строю обчислення та зберігання даних без можливості 

зовнішнього втручання у структуру та обсяг даних, що 
передаються. Застосування будьяких зовнішніх при
строїв, що забезпечують передачу та зміну даних, не до-
пускається.»

А тепер те ж саме простими словами: якщо фотока-
мера проливної установки підключена до комп’юте-
ра, що входить до складу установки, то таке обладнан-
ня неможливо використовувати у цілях повірки на 
місці експлуатації.

Це вимога законодавства України, яка обов’язкова до 
виконання!

Тоді виникає питан
ня, чому таке обладнання 
виробляється та вико
ристовується? Відповідь 
така: воно просто дешев
ше. А результати вимірю
вань та ваші проблеми 
недообліку води цих «го
ре»метрологів не цікав
лять. Їх кваліфікація не 
дозволяє їм зрозуміти  — 
навіщо держава прописа
ла такі обмеження в зако
нодавстві.

Потретє, документ. 
Ви можете попросити 
виконавця повірки по
казати документ про ка
лібрування установки. 
На жаль, це найбільш 
заплутана проблема, без
посередньо за допомогою 
якої вас ошукують. Так, 
у сертифікаті про калі
брування ви бачите, що 
установка під назвою «пе
реносна проливна» була 
відкалібрована, і все зда
ється правильним, але, на 
жаль, розслаблятися зара

но: саме зараз треба бути дуже уважним, тому що тут за
кладено механізм, через який водоканал примушують 
прий мати до розрахунків «липові» повірки. У сертифі
каті говориться, що установка пройшла калібрування 
відповідно до ДСТУ ISO/IEC17025 та ще якоїсь методики, 
про яку ви поняття не маєте та яку вам ніхто не пока
же. «Чому?» — запитаєте ви. Відповідь знову та ж сама: 
так дешевше, тому що за калібрування сплачує власник 
установки, і він зацікавлений у тому, щоб це було зро
блено за якомога менші гроші. У свою чергу, організація, 
яка виконує калібрування, поняття не має, де і як буде 
використовуватися це обладнання. Їх це не цікавить! 
Вони самі вирішують, як відкалібрувати та за яку ціну. 
Результат вам зрозумілий.

У підсумку, що ми маємо? У нас є абонент зі свідоц
твом про повірку лічильника, що виконана особою без 
спеціальної освіти, на обладнанні, яке не відповідає ви
могам законодавства, відкаліброване за методом, який 
не враховує призначення цього обладнання — повірки за 
місцем експлуатації.

Вимірювання та облік
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Й останнє. Як кажуть, «І за соломинку вхопиться той, 
хто топиться!». У законодавстві чітко зазначено, що водо
канал, як зацікавлена організація, має повне право вима
гати надання виконавцем усіх протоколів вимірювань, 
на підставі яких видане свідоцтво про повірку. Якщо вам 
не надають такі протоколи, то майже зі 100%ою упевне
ністю можна стверджувати, що ніхто нічого не виміряв. 
Підробити такий протокол вкрай складно, а «малювати» 
їх масово (на сотні або тисячі) практично неможливо. 
Вартість такої підробки перевищує вартість самої послу
ги повірки. Якщо усе зробити правильно (за методикою), 
то такий протокол генерується автоматично, а отже не 
коштує ні копійки зайвого. Тоді питання у тому, чому ці 
протоколи вам відмовляється надати виконавець? Відпо
відь полягає у тому, що вони просто відсутні. Ви будете за
доволені, якщо, наприклад, магазин не надасть вам мож
ливість побачити результат зважування? Чому ж ми не 
вимагаємо показати результати вимірювань при повірці 
лічильників? Тому що раніше і вода, і водоканал, і метро
логія — усе це належало державі. А тепер усе змінилося. 
Настав час припинити жити за «совковими» принципа
ми. Якщо ви будете вимагати від виконавців протоколи 
повірки — у цьому випадку торгувати «паперами» стане 
неможливо.

Зробив вимірювання — зроби оприлюднення квалі
фікації своєї роботи в інтернеті, доведи своїм прикладом. 
Ми так робимо! Усе наше обладнання має функцію розмі
щення протоколів на сайті www.serrp.info у відкритому 
доступі.

Цей сайт містить інформацію від державних метро
логічних служб Києва, Дніпра, Запоріжжя, Сум, Полтави, 
Черкас та інших регіонів України.

На жаль, торгівля «паперами» влаштовує усіх, окрім 
водоканалу. І тільки водоканали можуть накласти забо
рону на «фіктивне» вимірювання при повірці за місцем 
експлуатації.

Наша мета — допомогти вам, пояснити, навчити, на
дати відповідне обладнання, яке допоможе вам забезпе
чити правильний комерційний облік у ваших абонентів.

Ми прагнемо надавати своїм Замовникам рі-
шення, які матимуть для них максимальну цін-
ність, постачаючи прилади обліку високої яко-
сті відомих українських та європейських брендів, 
що повністю відповідають вимогам та умовам 
будь-якого вимірювального завдання.

— Місія компанії «Техноеталон»

Контакти компанії:
тел.: (044) 379 - 22 - 47
моб.: (098) 440 - 08 - 35
email: as@tehnoetalon.com
web: tehnoetalon.com

Важкі завдання виконуємо негайно, неможливі 
— трохи згодом!

— Девіз компанії «Техноеталон»

Електронний протокол №002-00541 
Заявка №-1
Дата проведення
вимiрювання 09.09.2021 11.57

№ лічильника 00281131

Призначення
лічильника ГВ

Накопичений об'єм, м³ 00259

Типорозмір DN15

Назва E-T 1,5-U

Рік виробництва 2017

Виробник ТОВ "ГІДРОТЕК", м.
Київ

Умови НС 23°С / 58%

Температура води, °С 34

Результат повірки Придатний

Дата підписання
протоколу 23.09.2021

Особа, що підписала Гармаш Л. В.

Тест 1 Тест 2 Тест 3

Задана витрата, м³/год 1.500 0.150 0.060

Об'єм еталону, л 10 5 2

Допустима похибка, % 6 6 10

Середня витрата, м³/год 0.457 0.156 0.069

Тривалість тесту, с 78.707 113.422 103.136

Початкове значення, л 265.42 278.75 285.20

Кінцеве значення, л 275.50 283.57 287.30

Об'єм за лічильником, л 10.08 4.82 2.10

Фактична похибка, % 0.80 -3.60 5.00

Статус витрати В межах В межах В межах

Результат тесту Придатний Придатний Придатний

Стартове фото Стартове фото Стартове фото

Фінішне фото Фінішне фото Фінішне фото
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Свідоцтво про калібрування № 28.05.2021-1
Дата калібрування  28.05.2021

Організація, що провела вимірювання:
Запоріжжястандартметрологія, ДП
Свідоцтво про уповноваження № П-39-2019 від 9 серпня 2019 р.

Зразок протоколу повірки на місці експлуатації, що вимагається законодавством України
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