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ВСТУП 

 

 

Швидке збільшення населення Землі, потужний науково-технічний 

розвиток, а також кризовий стан земної біосфери (істотне зниження її 

відновлювальних, відтворювальних і асиміляційних можливостей 

внаслідок надмірних антропотехногенних навантажень на природу) 

зумовили перехід всіх країн світу в своїй господарській діяльності до 

моделі сталого розвитку. Концепція сталого розвитку країни полягає у 

стабільному «керованому» зростанні її макропараметрів, і основою цієї 

концепції є поєднання економічної, природоохоронної та соціальної 

складових розвитку суспільства. В Україні рівність цих складових 

законодавчо затверджено в «Концепції національної екологічної політики 

України на період до 2020 року».  

В Україні досить низьким є рівень забезпеченості водними 

ресурсами: на 1 км2 її території припадає в середньому 86,8 тис. м3 

місцевого річкового стоку, що в 4 рази менше за середньосвітовий  рівень і 

в 5,7 рази менше, ніж у Європі. Труднощі в заборі води виникають не 

тільки через еколого-гідрологічні причини (особливо в східних і південних 

регіонах), а й через її невідповідність технологічним вимогам. У 2008 році                       

1,5 мільйона українців споживали питну воду за тимчасовими дозволами, її 

якість була нижчою за встановлені норми. В Україні є населені пункти, які 

вживають питну воду, що за всіма показниками не відповідає вимогам за 

хімічним складом. У нашій країні прийнято загальнодержавну програму 

«Питна вода України на 2006-2020 роки», яка визначає очищення води, як 

пріоритетний напрямок наукової діяльності. 

Способи очищення рідинних середовищ (води)  поділяють на фізичні 

та хімічні. Використання хімічних способів пов’язано з використанням 
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реагентів та складного устаткування з високими масогабаритними 

показниками. До того ж, хімічна обробка змінює хімічний склад води, у 

довгостроковій перспективі може завдавати шкоду навколишньому 

середовищу, життю і здоров’ю людей, тварин тощо. Крім того, внаслідок 

постійної зміни показників потоку води є неможливим точний розрахунок 

потрібної кількості реагентів. Останнє зумовлює або недостатнє очищення, 

або забруднення води залишковими реагентами. 

Основним завданням циклу практичних занять даного курсу є 

закріплення студентами  навичок вибору необхідних методів очищення 

рідин за їх характеристиками, розрахунку елементів технологічних схем 

очищення рідин,  проектування, вдосконалення та компонування систем 

очищення рідин. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

«Розрахунок зневоднення нафти у горизонтальних відстійниках» 

 

 

1.1. Мета заняття: закріпити теоретичні знання з очищення рідин 

відстоюванням, набути практичних навичок розрахунку відстійників, а 

також густини та в’язкості нафти і водонафтової емульсії. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

1.2.1. Видобуток нафти 

Видобуток нафти супроводжується вилученням із природних 

підземних резервуарів значних кількостей газу, води, механічних домішок 

і солей. При надходженні на поверхню газ, розчинений у нафті, 

відокремлюють від неї за допомогою системи сепарації. Найбільш легкі 

компоненти вуглеводних газів відокремлюють від нафти в нафтових 

трапах, колонках і мірниках. Найважчі вуглеводні гази відокремлюють від 

нафти в газових сепараторах. У трапі також відбувається очищення газу 

від нафтового пилу.  

При відділенні газу від нафти в трапах і інших пристроях 

відокремлюється й основна маса води і механічних домішок. Відділення 

домішок і води відбувається також при відстоюванні і зберіганні нафти в 

промислових резервуарах. Від основної кількості води й твердих частинок 

нафту звільняють шляхом відстоювання. Остаточно її зневоднюють і 

знесолюють на спеціальних установках. Вода й нафта часто утворюють 

важкороздільну емульсію, що сильно сповільнює або навіть перешкоджає 

зневодненню нафти. 
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1.2.2. Нафтові емульсії 

У загальному випадку емульсія – це система із двох взаємно 

нерозчинних рідин, у яких одна розподілена в іншій у зваженому стані у 

вигляді дрібних крапель. Існують два типи нафтових емульсій: нафта у 

воді (гідрофільна емульсія) і вода в нафті (гідрофобна емульсія). Частіше 

зустрічається гідрофобний тип нафтових емульсій. Утворенню стійкої 

емульсії передують зниження поверхневого натягу на межі розділення фаз 

і створення навколо частинок дисперсної фази міцного адсорбційного 

шару. 

Під нафтовими емульсіями будемо розуміти дрібнодисперсну 

механічну суміш нафти і води, утворення якої може проходити в 

привибійній зоні свердловини, в її стовбурі та в поверхневому обладнанні. 

Утворення і стійкість нафтових емульсій в основному визначаються 

швидкістю руху нафтоводяної суміші, відносною величиною вмісту фаз, 

фізико-хімічними властивостями цих фаз і температурним режимом. При 

видобутку нафти глибинними насосами основними факторами, які 

сприяють емульгуванню нафти, являються: частота і довжина ходу 

плунжера, розміри прийомних і викидних клапанів, наявність газу в насосі, 

глибина занурення насоса, ефективність роботи насоса. Причини появи 

емульсій в компресорних свердловинах ті ж, що і в фонтанних 

свердловинах, однак емульсії, що утворюються при застосуванні газліфта і 

особливо ерліфта, володіють вкрай високою стійкістю, що пояснюються 

окисленням нафтонових кислот, які є ефективними емульгаторами. 

На емульгування нафти істотно впливає парафін, який відкладається 

на стінках трубопроводів, зменшуючи їх перетину. В результаті цього 

зростають швидкості потоку, що підсилює диспергування води в нафті.  
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Властивості нафтових емульсій впливають на технологічні процеси 

видобутку нафти, внутрішньопромислового транспорту, сепарації, 

попереднього зневоднення, деемульсації (руйнування емульсій), очищення 

та підготовки нафтопромислових стічних вод. 

1.2.3. Способи руйнування емульсій 

Способи руйнування нафтових емульсій розділяються на такі групи: 

 гравітаційний холодний поділ (відстоювання); 

 фільтрація; 

 поділ в полі відцентрових сил (центрифугування); 

 електричний вплив; 

 термічний вплив; 

 внутрішньо-трубна деемульсація; 

 вплив магнітного поля. 

Гравітаційний холодний поділ (відстоювання) здійснюється за 

рахунок гравітаційного осадження диспергованих крапель води і 

застосовується при високому вмісті води в пластовій рідині. 

Фільтрація застосовується для руйнування нестійких емульсій. Як 

матеріал фільтрів використовуються матеріали не змочувані водою, але 

змочувані нафтою. Тому нафта проникає через фільтр, а вода – ні. 

Поділ в полі відцентрових сил (центрифугування) проводиться в 

центрифугах, які представляють собою  ротор з великим числом обертів. 

Емульсія в ротор подається по порожньому валу. Під дією сил інерції 

емульсія розділяється, так як краплі води і нафти мають різні густини. 

Вплив на емульсії електричним полем проводиться в 

електродегідраторах, що містять електродами, до яких підводиться висока 

напруга змінного струму промислової частоти. Під дією електричного поля 
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на протилежних кінцях крапель води з’являються різнойменні електричні 

заряди. В результаті краплі притягуються, зливаються в більші і осідають 

на дно ємності. 

Термічний вплив на водонафтові емульсії полягає в тому, що 

зневоднювану нафту перед відстоюванням нагрівають до температури 45-

80 °С. При нагріванні зменшується міцність оболонок на поверхні крапель, 

що полегшує їх злиття. 

1.2.4. Коалінесценція крапель 

Прийнято вважати, що в процесі коалесценції (злиття крапель) 

проходить 5 послідовних стадій: 

- деформація крапель; 

- згасання коливань на поверхні краплі; 

- утворення плівки суцільної фази між краплею і шаром дисперсної 

фази; 

- стоншення плівки її розрив і видалення залишків плівки, тобто, 

іншими словами, початок власне коалесценції; 

- перенесення вмісту краплі в об’ємну фазу, тобто злиття крапель. 

Основні показники, що впливають на коалесценцію крапель: розмір 

крапель, висота падіння (підйому) крапель, кривизна міжфазної поверхні 

крапель, різниця густин фаз, відношення в’язкості фаз, міжфазний натяг, 

температура, вібрація, електричне поле, наявність на краплях подвійного 

електричного шару, присутність третього компонента (поверхнево 

активної речовини (ПАР)). 

В даний час встановлено, що час коалесценція крапель в основному 

визначається процесом стоншення плівки суцільного середовища, так як 

після того, як плівка розірвана, коалесценція протікає практично миттєво. 
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1.2.5. Відстоювання 

На промислах застосовують відстійники різноманітних конструкцій, 

періодичної і безперервної дії. В якості відстійників періодичної дії 

зазвичай використовуються сировинні резервуари, при заповненні яких 

сирою нафтою відбувається осадження води в їх нижню частину. У 

відстійниках безперервної дії відділення води відбувається при 

безперервному проходженні оброблюваної суміші через відстійник. 

 Залежно від конструкції і розташування розподільних пристроїв , рух 

рідини у відстійниках здійснюється в деякому визначальному напрямі – 

горизонтально або вертикально. 

Основна мета монтажу на установках підготовки нафти напірних і 

безнапірних відстійників зводиться до того, щоб здійснити якісний поділ 

нафти і води. Тобто нафту зневоднити і знесолити. У воді, що відділилася, 

для закачування її знову в пласт не повинно міститися емульгованих 

крапельок нафти. 

Для нафт, які важко піддаються розділенню у відстійниках, 

додатково використовують електродегідратори, з яких нафта виходить 

обезводненою і знесоленою.  

Визначальним при поділі нафти і води у відстійниках є 

гідродинамічний ефект, зумовлений силами, що викликані різницею 

густин фаз і швидкістю потоку. У відстійники, як правило, надходить 

зруйнована нафтова емульсія, у вигляді суміші. Зазначена суміш 

надходить в розподільний колектор (див. рис. 1.1), через отвори якого вона 

виходить рівномірними струменями по всьому перерізу відстійника. При 

виході струменів з розподільчого колектора режим їх руху повинен бути 

ламінарним, щоб запобігти утворенню стійких емульсій в об’ємі самого 

відстійника. Проходячи через водяну подушку висотою h при частковому 
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вловлюванні крапель води очищена нафта збирається у верхній частині 

резервуара. Через більшу густину вода осідає в нижню частину резервуара. 

h

Uн

3

1

2

45  

Рис. 1.1. Схема розділення нафти і води в циліндричному 

відстійнику: 1 – розподільний колектор; 2 – ввід суміші нафти і води; 3 – 

відвід зневодненої нафти; 4 – механізм скиду води; 5 – лінія скиду води 

1.2.6. Розрахунок горизонтального відстійника 

Вимоги до нафти для прийняття її до транспортування: 

- вміст вологи < 0,5 % (ГОСТ 2477); 

- солевміст < 100 мг/л (ГОСТ 1534). 

Необхідно підібрати такі параметри відстійника (розміри, 

продуктивність, а отже і швидкість руху в ньому емульсії), щоб на виході з 

нього отримати нафту зі вмістом води < 0,5 %. 
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Швидкість вільного осадження ωо (без урахування взаємодії з іншими 

краплинками) краплинки води в нафті, м/с: 

�о =
�(�в − �н)�

�

18�н
,																																										(1.1) 

де ρв та ρн – відповідно густина води та нафти, кг/м3; 

d – діаметр краплинки, м; 

μ н – динамічна в’язкість нафти, Па·с. 

Нафти різняться за своїм складом, відповідно густина нафти 

змінюється для кожного родовища та горизонту. 

При тиску та температурі, відмінних від стандартних (початкових), 

густина нафти ρн, кг/м3: 

�н = ��н�1 + ��н∆� − ��н∆��,																																(1.2) 

де ρ0н – густина нафти при стандартних (початкових) умовах, кг/м3; 

βрн та βТн – відповідно коефіцієнти об’ємного стиснення та 

температурного розширення нафти, що визначаються за Р 50.2.076-2010, 

1/МПа та 1/К; 

∆р – зміна тиску відносно стандартного (початкового), МПа; 

∆Т – зміна температури відносно стандартної (початкової), К. 

Стиснене осадження враховує взаємодію краплинки з іншими 

краплинками в процесі осадження. При цьому швидкість осадження 

зменшується.  

При ламінарному режимі осадження швидкість стисненого 

осадження визначається з залежності, отриманої дослідним шляхом: 

�од

�о
= (1 −�)�,�,																																												(1.3) 

де ωод – швидкість стисненого осадження, м/с; 

     W – обводненість нафти, тобто масовий вміст води у нафті 

(водонафтовій емульсії), в.о. 
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Необхідний час τ перебування емульсії у відстійнику (з який 

краплинка води встигне осісти), с: 

� =
� − ℎ

�од
,																																																						(1.4) 

де D – діаметр відстійника (приклад див. у табл. 1.1), м; 

     h – висота водяної подушки, м. 

Таблиця 1.1. Параметри відстійників ОГН 

№ 
Об’єм, 

м3 

Умовний 

тиск, МПа 

Діаметр 

внутрішній, мм 

Довжина, 

мм 

1 25 

1,0 

2400 

6285 

1,6 6290 

2,5 6340 

2 50 

1,0 11485 

1,6 11490 

2,5 11540 

3 100 

1,0 

3000 

14385 

1,6 14395 

2,5 14485 

4 200 
1,0 

3400 22090 1,6 

 

Продуктивність установки (відстійника) Qуст, м3/с:  

�уст =
��

�
,																																																			(1.5) 

де L – довжина відстійника, м; 

 S – площа поперечного перерізу відстійника, зайнятого 

нафтою, м2. 

Площа поперечного перерізу відстійника, зайнятого нафтою, при 

симетричному розподілі водної подушки відносно осі відстійника 

визначається як площа сегмента:  
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	� =
1

2
��(� − ����) =

1

8
��(� − ����),																								(1.6) 

де R – радіус відстійника, м; 

     Θ – центральний кут, який відповідає зайнятій нафтою площі, рад: 

� = 2������
ℎ

2�
.																																																			(1.7) 

Необхідна кількість установок п, шт.: 

� =
�н
�уст

,																																																					(1.8) 

де Qн – навантаження по водонафтовій емульсії, м3/с. 

Густина водонафтової емульсії ρн.в. володіє властивістю адитивності, 

тобто знаходиться із густин елементів, що в неї входять, км/м3: 

�н.в. = �н	(1 −�) + �в�.																																					(1.9) 

У той же час в’язкість емульсії такою властивістю не володіє. Вона 

змінюється у значних межах. Для деяких видів нафт і при невисокому 

вмісті води в емульсії динамічна в’язкість водонафтової емульсії μ н.в. 

визначається за формулою Ейнштейна, Па·с: 

�н.в. = �н(1 + 2,5�).																																	(1.10) 

1.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За вихідними даними (густина та в’язкість нафти при заданій 

температурі та тиску, її початкова заводненість, навантаження, висота 

водяної подушки та діаметр крапель в емульсії) з використанням (1.1-1.8) 

вибрати тип (табл. 1.1) та кількість горизонтальних відстійників ОГН. За 

(1.9), (1.10) розрахувати густину та в’язкість нафти (з обводненістю 0,5 %) 

на виході. Зробити висновки по роботі. 
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1.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

1.5. Запитання для самоконтролю 

1. Для чого проводять зневоднення нафти? 

2. Якими способами проводять зневоднення нафти? 

3. Що таке коалінесценція? Як її активізувати. 

4. Що зумовлює відділення води від нафти при відстоюванні? Як 

інтенсифікувати цей процес? 

5. Чим відрізняється вільне та стиснене осадження? При якому 

швидкість осадження більша? 

6. Адитивну властивість можна застосовувати до густини 

водонафтової емульсії чи до її в’язкості? 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2 

«Розрахунок безнапірного багатоярусного гідроциклона  

для прояснення стічних вод» 

 

 

2.1. Мета заняття: закріпити теоретичні знання з очищення рідин 

гідроциклонуванням, набути практичних навичок розрахунку безнапірних 

багатоярусних гідроциклонів. 

2.2. Теоретичні відомості 

Гідроциклони і центрифуги використовують принцип осадження у 

полі відцентрових прискорень, що дозволяє значно скоротити об’єм і 

збільшити гідравлічне навантаження у порівнянні з відстійними 

спорудами.  

Гідроциклони поділяються на два основних типи: відкриті і напірні. 

Обертальний рух в робочій зоні гідроциклонів створюється 

тангенціальним підведенням води до циліндричного корпусу. У конічній 

(нижній) частині гідроциклонів накопичується осад, який осідає в 

результаті агломерації завислих частинок. Відкриті гідроциклони (рис. 2.1 

та 2.2) застосовуються для виділення із стічних вод переважно важких і 

грубодисперсних домішок, що осаджуються, а також спливаючих домішок. 

Відкриті гідроциклони застосовуються п’яти типів: 

- без внутрішніх пристроїв (вставок); 

- з конічною діафрагмою; 

- з конічною діафрагмою і внутрішнім циліндром (перегородкою); 

- багатоярусні з центральним випуском;  

- багатоярусні з периферійним відведенням води. 
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Рис. 2.1. Схеми відкритих гідроциклонів: а – без внутрішніх 

пристроїв; б – з конічною діафрагмою; в – з конічною діафрагмою і 

внутрішнім циліндром; 1 – водопідвідна труба: 2 – шламовідвідна труба, 3 

– водовідвідна труба; 4 – напівзанурена кільцева стінка; 5 – кільцевий 

водозлив; 6 – водозбірний кільцевий лоток; 7 – конічна діафрагма; 8 – 

циліндрична перегородка 

Відкриті гідроциклони без внутрішніх вставок рекомендується 

застосовувати для затримання крупно- і дрібнодисперсних домішок 

гідравлічною крупністю 5 мм/с і більше. Гідроциклони з конічною 

діафрагмою призначені для виділення дрібнодисперсних зважених речовин 

гідравлічною крупністю більше 0,2-0,3 мм/с при відносно невеликих 

витратах – до 200 м3/год. Циліндрична перегородка в гідроциклоні сприяє 

виникненню циркуляційного замкнутого потоку, який покращує якість 

очищення води. 

Багатоярусний гідроциклон працює за принципом поличного 

(тонкошарового) відстійника. У такій конструкції конічні діафрагми ділять 
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весь об’єм гідроциклона на окремі яруси, що працюють незалежно один 

від одного. 

 

Рис. 2.2. Схеми багатоярусних гідроциклонів: а – з центральними 

випусками; б – з периферійним відбором; 1 – водопідвідна труба: 2 – 

шламовідвідна труба, 3 – водовідвідна труба; 4 – напівзанурена кільцева 

стінка; 5 – кільцевий водозлив; 6 – водозбірний кільцевий лоток; 7 – 

конічна діафрагма; 8 – напрямна діафрагма; 9 – проміжні діафрагми; 10 – 

нижні діафрагми; 11 – шламовідвідна шахта 
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2.2.1. Розрахунок безнапірного гідроциклона 

Вибирається тип відкритого гідроциклона (без внутрішніх пристроїв, 

з конічною діафрагмою, з конічною діафрагмою і внутрішнім циліндром, 

багатоярусні з центральним випуском, багатоярусні з периферійним 

відведенням води). У табл. 2.1 наведені необхідні для розрахунку 

параметри гідроциклонів. 

Визначається коефіцієнт пропорційності, що залежить від типу 

гідроциклона Кhc, в.о.: 

- без внутрішніх пристроїв:  0,61; 

- з конічною діафрагмою і внутрішнім циліндром: 1,98; 

- багатоярусні з центральним випуском: 

	��� =
0,75	���(���

� − ��
�)

���
� ,																																										(2.1) 

де nti – число ярусів (див. табл. 2.1), шт.; 

     Dhc – діаметр гідроциклона, м;  

     dd – діаметр центрального отвору діафрагми; 

- багатоярусні з периферійним відведенням води: 

��� =
1,5	�′��(���

� − ��
�)

���
� ,																																							(2.2) 

де n’ti – число пар ярусів, шт. 

Розраховується питоме гідравлічне навантаження на гідроциклон qhc, 

м3/м2год: 

��� = 3,6�����,																																															(2.3)	 

де u0 – гідравлічна крупність частинок, які необхідно виділити для 

забезпечення необхідного ефекту, мм/с. 

Знаходиться продуктивність одного апарату Qhc, м3/год: 

��� = 0,785������
� ,																																														(2.4) 
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Визначається кількість робочих апаратів n, шт: 

� = ��/���,																																														(2.5) 

де Qw – максимальна годинна витрата стічної води, м3/год. 

Таблиця 2.1. Розрахункові параметри відкритих гідроциклонів 

Назва конструктивного 
елемента 

Одиниця 
вимірювання 

Тип гідроциклонів по рис. 2.1 і 2.2 

2.1, а 2.1, б 2.1, в 2.2, а 2.2, б 

Діаметр апарата Dhc м 2-10 2-6 2-6 2-6 2-6 

Висота циліндричної  
частини Н 

доля від Dhc Dhc Dhc Dhc+0,5 - - 

Розмір впускного патрубка den доля від Dhc 0,07 0,05 0,05 
Визначається по 

швидкості на вході 

Кількість впусків п1 шт. 2 2 2 3 3 

Кут конічної частини α ° 60 60 60 60 60 

Кут конуса діафрагми β ° - 90 90 90-60 90-60 

Діаметр центрального отвору 
 в діафрагмі dd 

доля від Dhc  0,5 0,5 0,6-0,7 0,6-0,8 

Діаметр внутрішнього 
циліндра D1 

доля від Dhc - - 0,88 - - 

Висота внутрішнього 
циліндра Н1 

доля від Dhc - - 1,0 - - 

Висота водозливної стінки над 
діафрагмою Н2 

м - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Діаметр водозливної стінки D2 доля від Dhc Dhc Dhc+0,2 Dhc+0,2 Dhc+0,2 Dhc+0,2 

Діаметр напівзануреної 
кільцевої перегородки D3 

доля від Dhc Dhc-0,2 Dhc Dhc Dhc Dhc 

Висота ярусів hti м - - - 0,1-0,25 0,1-0,2 

Число ярусів пti шт. - - - 4-20 4-20 

Зазор між корпусом і 
діафрагмою ∆D 

м - 0 0 0,05-0,07 0,1-0,15 

Ширина шламовідвідної 
щілини b 

м - - - 0,1-0,15 - 

Швидкість потоку на вході в 
апарат ven 

м/с 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,4 0,3-0,4 

Швидкість потоку на вході в 
раструб випуску vвих 

м/с - - - ≤0,1 - 

Кількість випусків із яруса п3 шт. - - - 3 - 
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2.2.2. Розрахунок гідравлічної крупності забруднень 

Так як з умов завдання стічні води за своїми характеристиками 

аналогічні  до побутових стоків, гідравлічну крупність затримуваних 

частинок можна розраховувати по залежностях для відстійників.  

Розраховується необхідний ефект прояснення Е, %: 

� =
��� − ���

���
100,																																															(2.6) 

де Сеп – початкова концентрація завислих речовин у стічній воді, що 

надходять на очищення, мг/л;  

     Сех – допустима кінцева концентрація завислих речовин в 

проясненій воді, мг/л. 

Гідравлічна крупність u0, мм/с: 

�� =
1000	��������

����(��������/ℎ�)
��
,																																						(2.7)	 

де Нset – глибина проточної частини у відстійнику (для багатоярусних 

гідроциклонів висоту шару води Hset приймають рівній висоті ярусу hti) , м;  

    Кset – коефіцієнт використання об’єму проточної частини 

відстійника (для багатоярусних гідроциклонів з центральним випуском 

приймати рівним 0,8), в.о.; 

    tset – тривалість відстоювання, для міських стічних вод цю 

величину допускається приймати за табл. 2.2, c;  

    h1 - глибина шару, рівна 0,5 м;  

    n2 – показник ступеня, в.о. Для міських стічних вод його слід 

визначати за рис. 2.3. Якщо встановити n2 з рис. 2.3 неможливо, 

рекомендовано приймати n2=0,25 в.о. 
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Таблиця 2.2. Тривалість відстоювання води у залежності від ефекту її 

прояснення 

Ефект 

прояснення, % 

Тривалість відстоювання при tset, с у шарі h1=500 мм 

при концентрації завислих частинок мг/л 

200 300 400 

20 600 540 480 

30 960 900 840 
40 1440 1200 1080 
50 2160 1800 1500 
60 7200 3600 2700 
70 - - 7200 

 

 

Рис. 2.3. Залежність показника степеня n2 від вихідної концентрації 

завислих речовин у міських стічних водах Сеп при ефекті прояснення: 1 – 

Е=50 %; 2 –  Е=60 %; 3 – Е = 70% 

Приклад визначення тривалості відстоювання tset 

Початковий вміст завислих речовин в воді Сеп=220 мг/л. Кінцевий 

вміст завислих речовин в воді Сех=150 мг/л. За формулою (2.6) необхідний 

ефект прояснення:  

� =
��� − ���

���
100 =

220 − 150

220
100 = 31,8	% . 
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За табл. 2.2 за допомогою інтерполяції знаходимо тривалість 

відстоювання tset при ефекті освітлення Е=30 %, с:  

���� = 960 −
(960 − 900)(220 − 200)

300 − 200
= 948. 

2.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За початковим вмістом завислих частинок та максимальним 

навантаження по стічним водам Розрахувати параметри (табл. 2.1) та 

кількість безнапірних багатоярусних гідроциклонів з центральним 

випуском. Вміст завислих частинок на виході з гідроциклона – не більше 

Сех=150 мг/л. Зробити висновки по роботі. 

2.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

2.5. Запитання для самоконтролю 

1. Чим гідроциклонування ефективніше від відстоювання? 

2. Які переваги та недоліки напірних та безнапірних гідроциклонів? 

3. Яке найсуттєвіше припущення застосовується при розрахунку 

безнапірного гідроциклону? 

4. В чому перевага багатоярусних гідроциклонів/відстійників? 

5. Що таке ефективність прояснення? 

6. Що таке гідравлічна крупність? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

«Вибір та розрахунок фільтраційних установок для  

доочищення стічних вод» 

 

 

3.1. Мета роботи: закріпити теоретичні знання з очищення рідин 

фільтруванням, набути практичних навичок розрахунку фільтраційних 

установок. 

 

3.2. Теоретичні відомості 

Одним із методів очищення води від завислих і колоїдних домішок є 

фільтрування через пористе середовище. 

Фільтр – пристрій (споруда) для прояснення неоднорідної системи 

пропусканням через пористу (фільтрувальну) перегородку. За видом цієї 

перегородки розрізняють повільні фільтри, мікрофільтри, фільтри із 

зернистим завантаженням тощо. 

Фільтри з зернистим завантаженням класифікуються: 

- за напрямом потоку: з низхідним (зверху вниз ) і висхідним (знизу 

вгору) потоком, в окремих випадках – з горизонтальним потоком; 

- за конструкцією: одношарові, двошарові, аеровані, каркасно-

засипні; 

-  за видом фільтруючого матеріалу: природні матеріали 

(кварцовий пісок, гравій, гранітний щебінь, доменний шлак, керамзит, 

антрацит), штучні матеріали (полімери, пінополіуретан, полістирол, 

поліпропілен тощо). 

Фільтрувальні споруди можуть застосовуватись в якості 2-ї ступені 

прояснення в схемах з відстійниками і прояснювачами або як самостійні 
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споруди в схемах безвідстійникового фільтрування. Фільтраційні споруди 

та установки, наприклад, застосовують для глибокого очищення 

(доочищення) міських і виробничих стічних вод, що пройшли біологічне 

або фізико-хімічне очищення. Вони поділяються на фільтри з зернистим 

завантаженням та сітчасті барабанні фільтри. Барабанні сітки 

встановлюються перед зернистими фільтрами глибокого очищення. В 

результаті доочищення стічних вод у завантаженні зернистих фільтрів 

затримуються дрібнодисперсні завислі частинки і активний мул, що 

виносяться з відстійників чи освітлювачів, а також деякі специфічні 

компоненти, характерні для стоків окремих промислових підприємстві 

(нафтопродукти, фосфор тощо).  

Розрізняють робочий режим роботи фільтра і форсований режим, 

який виникає при виключенні окремих секцій фільтрів на промивання і 

ремонт. При форсованому режимі швидкість фільтрування збільшується. 

Фільтрувальна станція доочищення стічних вод (рис. 3.1) зазвичай 

включає приймальний резервуар, насосну станцію для подачі води, 

фільтрувальні установки, резервуар для збору промивних вод тощо. 

 

Рис. 3.1. Станція доочищення стічних вод фільтруванням: 1 – 

приймальний резервуар; 2, 8, 10 – насосні станції; 3 – барабанні сітки; 4 –

фільтрувальні споруди; 5 – контактний резервуар для хлорування; 6 – 

аератор; 7 – резервуар для збору промивної води; 9 – резервуар для 

промивання фільтрів 
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Регенерацію зернистих фільтруючих матеріалів проводять 

промиванням водою або водою і повітрям, синтетичні матеріали звичайно 

віджимають для регенерації. Для промивки фільтрів можна 

використовувати водопровідну воду або воду після барабанних сіток і 

фільтрів. 

3.2.1. Фільтри з низхідним потоком 

Одношарові фільтри з низхідним потоком води (рис. 3.2) 

використовують для доочищення виробничих стоків після механічного 

очищення для затримання дрібнодисперсних завислих частинок, а також 

біологічно очищених міських стічних вод.  

 

Рис. 3.2. Зернистий фільтр з низхідним потоком: 1 – підведення води; 

2 – відведення промивної води; 3 – відведення фільтрату; 4 – подача 

промивної води; 5 – розподільна кишеня; 6 – жолоб для подачі вхідної 

води; 7 – піщане завантаження; 8 – підтримуючий шар 

Завантаження фільтра становить кварцовий пісок (крупністю до 2 мм 

і висотою шару 1,2-1,3 м) з підтримуючим шаром із гравію (з крупністю 

зерен 2-40 мм і висотою шару 0,5-0,7 м). 

Для регенерації фільтрів передбачається водо-повітряне або водяне 

промивання висхідним потоком. Водо-повітряне промивання проводиться 

в чотири етапи: 
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- початкове розпушування верхнього шару завантаження механічним 

або гідравлічним способом; 

- продування повітрям для вирівнювання гідравлічного опору по всій 

площі фільтру; 

- водо-повітряне спільне промивання; 

- додаткове промивання водою для розпушення завантаження і 

відновлення її початкової пористості. 

Ефект доочищення для дрібнозернистих фільтрів по зваженим 

речовинам становить 70-75 %, по біологічному споживанню кисню 

(БСКповн) – 50-60 %, для крупнозернистих (із завантаженням зі щебеню) 

відповідно 45-50 % і 35-40 %. Фільтроцикл становить 12 годин. 

Біохімічне споживання кисню (БСК) – показник забруднення, що 

характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу 

витрачено на окислення забруднювачів води, що містяться в одиниці 

об’єму (зазвичай в 1 л) при 20 °С. На практиці БСК найчастіше 

визначається протягом 5 діб (БСК5). Як правило, протягом 5 діб при 

нормальних умовах відбувається окислювання ~70 % легкоокислюваних 

органічних речовин. Практично повне окиснення (БСКповн або БСК20) 

досягається протягом 20 діб. Встановлено, що чим більше у воді міститься 

органічних речовин, тим більше потрібно кисню для їх окислення, тобто 

тим вище показник БСК. 

3.2.2. Фільтри з висхідним потоком 

Фільтрування води при її русі знизу догори значно поліпшує умови 

роботи фільтра внаслідок реалізації принципу спадної крупності зерен 

уздовж потоку (рис. 3.3). У результаті збільшується грязеємність фільтра, 

тривалість фільтроциклу, виключається замулювання дрібнозернистих 
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шарів. Недоліком фільтрів з висхідним потоком є замулювання дренажу, 

яке зумовлює ненадійність їх роботи і ускладнення в експлуатації. 

 

Рис. 3.3. Фільтр з висхідним потоком води: 1 – підведення води; 2 – 

підведення промивної води; 3 – відведення фільтрату; 4 – відведення 

промивної води; 5 – подача повітря; 6 – пісковловлювальний жолоб; 7 – 

струмененапрямний виступ; 8 – завантаження; 9 – підтримуючий шар 

Фільтруюче завантаження складається з річкового піску крупністю 

1,2-2,0 мм і висотою шару 1,5-2,0 м, а також підтримуючого шару гравію 

товщиною до 0,95 м. Для регенерації фільтрів передбачається водо- 

повітряне промивання. Ефект доочищення для таких фільтрів по завислих 

речовинах становить 70-85 %, по БСКповн – 50-65 %. 

3.2.3. Двошарові фільтри 

У двошарових фільтрах (рис. 3.4) використовується принцип 

фільтрування в напрямку зменшення крупності зерен завантаження зверху 

вниз. Верхній шар завантаження товщиною 0,4-0,5 м складається з 

кварцового піску крупністю зерен 1,2-2,0 мм, нижній шар (кварцевий 

пісок) має товщину 0,6-0,7 м і крупність зерен 0,7-1,6 мм. Крім кварцевого 

піску, у верхніх шарах може бути використаний подрібнений антрацит або 

керамзит. Підтримуючий шар висотою 0,55-0,80 м складається з гравію 
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крупністю 2-400 мм. Двошарове завантаження забезпечує більш 

рівномірний розподіл забруднень за висотою фільтра, збільшення 

тривалості роботи. Фільтроцикл дорівнює 24 ч.  

 

Рис. 3.4. Двошаровий фільтр: 1 – подача вихідної води; 2 – 

відведення промивної води; 3 – відведення фільтрату; 4 – подача 

промивної води; 5 – розподільна кишеня; 6 – жолоб для подачі вихідної 

води; 7 – завантаження з антрациту; 8 – завантаження з піску; 9 – 

підтримуючий шар 

Промивання фільтрів проводиться струменем води знизу вгору. До 

недоліків таких фільтрів відноситься складність створення двошарового 

завантаження, завищений будівельний об’єм фільтра, можливість виносу 

зерен верхнього шару завантаження. Ефект доочищення для таких фільтрів 

по завислих речовинах становить 70-80 %, по БСКповн – 60-70 %. 

3.2.4. Розрахунок фільтрів 

Необхідний тип фільтрів вибирається, виходячи з умов застосування 

та необхідної ефективності очищення (табл. 3.1). 
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Табл. 3.1. Область застосування та фільтрів і ефективність очищення 

Фільтр Варіанти застосування 

Ефект. очищ., % 

по БСКповн 
по 

завислим 
речовинам 

З
 н

и
зх

ід
н

и
м

 
п

о
то

ко
м

 дрібно-
зернисті 

Доочищення виробничих стоків 
після механічного очищення для 

затримання дрібнодисперсних 
завислих частинок, а також 

біологічно очищених міських 
стічних вод 

50-60 70-75 

крупно-
зернисті 

35-40 45-50 

З висхідним 
потоком 

Доочищення біологічно 
очищених міських стічних вод 

50-65 70-85 

Двошарові 

Доочищення виробничих або 
побутових стічних вод, що не 
містять волокнисті домішки і 

клейкі речовини 

60-70 70-80 

 

За табл. 3.2 вибираються необхідні для подальшого розрахунку 

параметри – швидкість фільтрування при нормальному (vф, м/год) і 

форсованому режимі (vфф, м/год), інтенсивність промивання водою і 

повітрям (w, л/с·м2), а також тривалість промивання (t, хв), і тривалість 

фільтроциклу (Тф, год). 

Розрахункова витрата води, що подається на фільтри Qф, м3/добу: 

�ф = 20,4	����,																																											(3.1) 

де qmax – максимальна годинна витрата води, м3/год. 

Кількість промивок кожного фільтра за добу n, шт: 

� = 24/�ф.																																													(3.2) 
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Табл. 3.2. Область застосування та фільтрів і ефективність очищення 

Ф
іл

ьт
р 

Параметри завантаження 

В
и

со
та

 ш
ар

у,
 м

 

Швидкість 
фільтрування, 

м/год 

Ін
те

н
си

вн
іс

ть
 

п
ро

м
и

ва
н

н
я,

 л
/с

·м
2
  

Т
ри

ва
лі

ст
ь 

ет
ап

у 
п

ро
м

и
ва

н
н

я,
 х

в 

Т
ри

ва
лі

ст
ь 

ф
іл

ьт
ро

ц
и

кл
а,

 
го

д
 

М
ат

ер
іа

л 

Гранулометрична 
характеристика 

завантаження, мм 

Н
ор

м
ал

ьн
и

й
 

ре
ж

и
м

 

Ф
ор

со
ва

н
и

й
 

ре
ж

и
м

 

м
ін

ім
ал

ьн
а 

м
ак

си
м

ал
ьн

а 

ек
ві

ва
ле

н
тн

а 

О
д

н
ош

ар
ов

и
й

 
д

р
іб

н
оз

ер
н

и
ст

и
й

 з
 

п
од

ач
ею

 в
од

и
 

зв
ер

ху
  в

н
и

з 

К
ва

рц
ев

и
й

 п
іс

ок
. 

П
ід

тр
и

м
ую

ч
и

й
 ш

ар
 

- 
гр

ав
ій

 1,2 
2 
5 
10 
20 

2 
5 
10 
20 
40 

1,5-1,7 
- 
- 
- 
- 

1,2-1,3 
0,15-0,20 
0,10-0,15 

- 
0,2-0,25 

6-7 7-8 

повітря 
(18-20) 
повітря 
(18-20) 
і вода  
(3-5) 
вода 
(7) 

2 
 

10-
12 
 
 

6-8 

12 

О
д

н
ош

ар
ов

и
й

 
кр

уп
н

оз
ер

н
и

ст
и

й
 з

 
п

од
ач

ею
 в

од
и

 з
ве

рх
у 

 
вн

и
з 

Г
ра

н
іт

н
и

й
 щ

еб
ін

ь 

3 10 5,5 1,2 16 18 

повітря 
(16) 

повітря 
(16) і 
вода 
(10) 
вода 
(15) 

3 
 
 
4 
 
 
3 

12 

О
д

н
ош

ар
ов

и
й

 з
 

п
од

ач
ею

 в
од

и
 

зн
и

зу
 в

ве
рх

 

К
ва

рц
ев

и
й

 п
іс

ок
. 

П
ід

тр
и

м
ую

ч
и

й
 

ш
ар

 -
 г

ра
ві

й
 

1,2 
 
2 

2 
 

40 

1,5-1,7 
 
- 

1,5-2,0 
 

0,75-0,95 
11-12 13-14 

повітря 
(18-20) 
повітря 
(18-20) 
і вода 
(3-4) 
вода 
(6) 

2 
 

10-
12 
 
 

6-8 

12 
чи 
24 

Д
во

ш
ар

ов
и

й
 з

 п
од

ач
ею

 
во

д
и

 з
ве

рх
у 

 в
н

и
з 

А
н

тр
ац

и
т 

аб
о 

ке
ра

м
зи

т.
 

К
ва

рц
ев

и
й

 п
іс

ок
. 

П
ід

тр
и

м
ую

ч
и

й
 ш

ар
 -

 г
ра

ві
й

 

1,2 
0,7 
2 
5 
10 
20 

2 
1,6 
5 
10 
30 
40 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

0,4-0,5 
0,6-0,7 

0,15-0,25 
0,10-0,15 

- 
0,20-0,25 

7-8 9-10 
вода 
(15) 

3 24 
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Загальна площа фільтрів Fф, м2: 

�ф =
�ф(1 + � )

�ф(� − ���/60) − 0,06�(���� + ���� + ����)
,										(3.3) 

де m – коефіцієнт, що враховую витрату води на промивку 

барабанних сіток, який дорівнює 0,003-0,005 в.о.; 

     w1 – інтенсивність початкового розпушування верхнього шару 

завантаження, л/с·м2; 

     t1 – тривалість початкового розпушування верхнього шару 

завантаження, хв; 

    w2 – інтенсивність подачі води за час водо-повітряного 

промивання, л/с·м2; 

     t2 – тривалість водо-повітряного промивання, хв; 

    w3 – інтенсивність промивання, л/с·м2; 

     t3 – тривалість промивання, хв; 

     t4=20 хв – тривалість простою фільтра у зв’язку з промиванням; 

     Т=24 год – тривалість роботи станції за добу. 

Початкове гідравлічне розпушування верхнього шару приймається 

лише для фільтрів з подачею води зверху вниз. При цьому інтенсивність 

w1=16-18 л/с·м2, а тривалість t1=6-8 хв. Інтенсивність подачі води w2 

враховується лише при застосуванні водо-повітряного промивання. 

Кількість секцій фільтрів N, шт.: 

� = 0,5��ф.																																																				(3.4) 

Площа однієї секції Fс, м2: 

�с = �ф/� .																																																							(3.5) 

Загальна кількість секцій фільтрів (фільтрів) повинна бути не менше 

чотирьох: один в резерві, один на промиванні і два робочих. З розрахованої 

площі Fс приймаються розміри в плані одного фільтра.  
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Швидкість фільтрування води при форсованому режимі роботи 

(тобто при відключенні фільтрів на промивання чи ремонт) vфф, м/год: 

�фф =
�ф�

� − �р
,																																																			(3.6) 

де Nр – кількість секцій фільтрів (фільтрів), що знаходяться в 

ремонті, шт.  

Розраховане значення швидкості фільтрування повинно бути не 

більше табличного значення (табл. 3.2). В іншому випадку змінюють 

кількість робочих фільтрів. 

3.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За початковими та кінцевими вмістом завислих частинок і БСКповн,  а 

також за  максимальним навантаження по стічним водам вибрати тип 

фільтра, розрахувати його розміри та кількість секцій фільтра. Зробити 

висновки по роботі. 

3.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

3.5. Запитання для самоконтролю 

1. Яким чином очищується рідина при фільтруванні? 

2. За якими ознаками класифікуються фільтри? 

3. В яких фільтрах фільтрування проходить в напрямку зниження 

крупності зерен завантаження? Чим вигідніший такий режим? 
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4. Для чого проводиться регенерація фільтра? 

5. Чим відрізняється нормальний режим роботи фільтра від 

форсованого? 

6. Що таке біохімічне споживання кисню? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 

«Розрахунок установки зворотнього осмосу для знесолення води» 

 

 

4.1. Мета роботи: закріпити теоретичні знання зі знесолення води за 

допомогою зворотнього осмосу, набути практичних навичок розрахунку 

зворотньоосмотичних установок. 

 

4.2. Теоретичні відомості 

Під терміном осмос розуміється процес мимовільного перетікання 

менш концентрованого розчину в більш концентрований через 

напівпроникну мембрану, що їх розділяє. 

Якщо в посудині між солоною і прісною водою помістити 

напівпроникну перегородку, здатну пропускати воду і затримувати 

гідратовані йони розчинених у воді солей, то можна спостерігати, як 

прісна вода починає поступати у відсік із солоною водою (рис. 4.1, а). 

 

Рис. 4.1 Рух води через напівпроникну мембрану: а – осмос; б – 

рівновага;  в – зворотній осмос 

Перетікання чистої води відбувається внаслідок різниці 

концентрацій рідини по обох сторонах мембрани. Через якийсь час рівень 
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прісної води стане помітно нижче за рівень солоного розчину. Різниця 

рівнів у момент сталої рівноваги і характеризуватиме осмотичний тиск 

розчиненої речовини в розчині (рис. 4.1, б). Величина осмотичного тиску 

залежить від різниці концентрацій солей в розчинах. 

Осмотичний тиск π визначається за формулою Вант-Гоффа, Па: 

� = ����,																																																			(4.1) 

де i – коефіцієнт, в.о.;  

    C – молярна концентрація розчиненої речовини, моль/м3; 

    R – універсальна газова постійна, яка дорівнює 8,31 Дж/(моль·К);  

    T –  температура розчину, К. 

Коефіцієнт i (коефіцієнт Вант-Гоффа) дорівнює середньому 

сумарному числу частинок, що утворюються при електролітичній 

дисоціації однієї молекули, в.о.: 

� = 1 + (� − 1)�,																																														(4.2) 

де n – загальне число йонів, що утворюються при дисоціації однієї 

молекули, шт.; 

    a – ступінь дисоціації розчиненої речовини, в.о. 

Для добре розчинних речовин у розведених розчинах дисоціацію 

можна вважати повною, і в цих випадках коефіцієнт Вант-Гоффа можна 

використовувати як цілу величину, відповідну числу утворених йонів 

(наприклад, для NaCl i=2). 

    Молярна концентрація розчиненої речовини C , моль/м3: 

� = 1000��/� ,																																														(4.3) 

де Cm – концентрація розчиненої речовини, г/дм3; 

     М – молярна маса розчиненої речовини, г/моль. 

Якщо створити в розчині тиск, що перевищує осмотичний, то 

виникає міграція молекул води в напрямі, зворотному її природному руху. 

Тобто вода з розчину починає перетікати через мембрану в прісну воду 
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(рис. 4.1, в). Такий процес називають зворотнім осмосом. Принципову 

схему зворотньоосмотичної установки приведено на рис. 4.2. 

 

Рис. 4.2. Принципова схема зворотньоосмотичної установки: 1 – 

високомінералізована оброблювана вода; 2 – очищена вода (фільтрат); 3 – 

концентрат (розсіл); 4 – насос високого тиску; 5 – модуль зворотного 

осмосу; 6 – напівпроникна мембрана; 7 – випускний клапан 

Явище осмосу відбувається без фазових перетворень. За 

гіперфільтраційною теорією молекули води мігрують через канали 

мембрани, які завузькі для міграції йонів розчинених речовин. Тому 

очищення зворотнім осмосом ще називають гіперфільтрацією.  

Ефективність технології зворотнього осмосу визначається 

властивостями напівпроникних мембран. Останні повинні 

характеризуватися високими роздільними здатностями і питомими 

проникностями, бути хімічно стійкими і механічно міцними, мати низьку 

вартість і достатній (до 5 років) термін служби без погіршення 

технологічних характеристик. Мембрани виготовляють з полімерних 

матеріалів, пористого скла, графіту, металевої фольги.  

Зворотньоосмотичні мембрани мають асиметричну структуру і 

складаються з двох шарів. Верхній (активний, товщиною до 0,30 мкм) 

представляє собою власне роздільну частину мембрани. Нижній 

(крупнозернистий, товщиною 100-200 мкм) є підкладкою і забезпечує 

механічну міцність мембрани. 
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Серед найважливіших технологічних показників напівпроникних 

мембран використовуються наступні: проникність (питома 

продуктивність) і селективність.  

Питома продуктивність (проникність) мембрани G виражається 

кількістю фільтрату Vф, одержуваного з одиниці поверхні мембрани F в 

одиницю часу t, дм3/(м2·добу): 

� =
�ф

��
.																																																														(4.4) 

Селективність – роздільна здатність мембрани R, %: 

� =
��� − ���

���
∙ 100	% = �1 −

���
���

� ∙ 100	% ,															(4.5) 

де Сеп – початкова концентрація солей у воді, що надходить на 

очищення, г/дм3;  

      Сех – кінцева концентрація солей, г/дм3. 

Важливою характеристикою роботи зворотньосмотичної установки є 

коефіцієнт виходу фільтрату (коефіцієнт вилучення) kв – відношення 

витрати очищеної рідини (фільтрату) Qф до витрати поданої води Qw, в.о.: 

�в =
�ф

��
.																																																								(4.6)	 

При обробці води зворотним осмосом відбувається концентрування 

домішок. Тому необхідно уникати осадження будь-яких розчинених 

речовин, що містяться в концентраті, інакше в системі можуть швидко 

утворитися відкладення. Вміст речовин в концентраті безпосередньо 

пов’язаний з коефіцієнтом виходу фільтрату. Його оптимальне значення 

визначається на основі хімічного аналізу вихідної води, вибору методу її 

попереднього очищення, характеристик і технології очищення власне 

мембран. 
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За виглядом мембранних елементів зворотньоосмотичні апарати 

діляться на плоскокамерні, рулонні, трубчасті і з порожнистими 

волокнами. 

При застосуванні зворотньоосмотичного методу очищення необхідно 

враховувати обмеження по температурах води згідно з паспортами 

мембран, а також небезпеку засмічення мембран осадами і сольовими 

відкладеннями. Остання обставина призводить до зменшення проникності 

мембран. 

Застосування методу зворотного осмосу при сучасній конструкції 

відповідних апаратів обмежене утворенням на поверхні мембрани 

соленасиченої плівки, яка значно знижує продуктивність таких апаратів. 

При очищенні розчину через перенесення розчинника-води через 

мембрану на її поверхні збільшується концентрація розчинених речовин у 

порівнянні з їх вмістом в об’ємі вихідного розчину. Таке явище 

називається концентраційною поляризацією. Для її зменшення, як правило, 

застосовують способи, пов’язані з інтенсифікацією масопередачі від 

поверхні мембран в об’єм потоку вихідного розчину. Таким чином 

вирівнюється концентрація на поверхні мембрани і в об’ємі розчину. До 

таких заходів відноситься: 

- підвищення температури розчину; 

- перемішування: 

 з підведенням механічної енергії: перемішування 

мішалками, вібрація мембрани, пульсації розчину; 

 без механічної енергії: збільшення швидкості, поворот 

потоку, посилення природної конвекції; 
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- зміна конфігурації каналів: короткі канали, вузькі канали, 

турбулізуючі вставки. 

Робочий тиск у зворотньоосмотичному процесі значно перевищує 

осмотичний, оскільки потужність процесу визначається різницею тисків. 

Так, для опріснення солоної води при вмісті солей 3,5 % робочий тиск у 

зворотньоосмотичному апараті становить 7-8 МПа, тоді як осмотичний 

тиск цієї води досягає 2,5 МПа. Потреба застосування високих робочих 

тисків (до 10-25 МПа) обмежує використання зворотнього осмосу, 

незважаючи на порівняно низькі питомі витрати енергії. 

Установки зворотного осмосу використовуються для очищення як 

природних, так і стічних вод. Для роботи таких апаратів потрібне ретельне 

попереднє очищення води від колоїдних і грубодисперсних домішок. 

Установки комплектуються також системою хімічного та біологічного 

очищення мембран, приладами та пристроями автоматики. 

4.2.1. Розрахунок установки зворотнього осмосу 

За розрахованою із вхідної та вихідної концентрації солей 

селективністю з таблиці (табл. 4.1) вибирають тип мембрани. 

Таблиця. 4.1. Технологічні показники напівпроникних мембран 

№ Марка мембрани 

Селективність 

(по 5 г/дм3 NaCl) 

R, % 

Проникність       

(при тиску 5 МПа) 

G, дм3/ (м2·добу) 

1 МГА-80 80 600 

2 МГА-90 90 350 

3 МГА-100 97,5 250 

4 МГП-80 75 490 

5 МГП-90 90 290 

6 МГП-100 98 150 
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Для процесу очищення води зворотнім осмосом справедливе 

співвідношення: 

���
���

=
1 − ����

1 − �
,																																															(4.7) 

де α – коефіцієнт виходу концентрату, в.о. 

Зі співвідношення (4.7) за відомих солевмісту на виході та вході 

установки та селективності мембрани розраховується коефіцієнт виходу 

концентрату. 

Солевміст в концентраті (розсолі) Ср, г/дм3: 

�� = ����
��.																																																			(4.8) 

Витрата розсолу Qp, дм3/добу: 

�� = ���.																																																			(4.9) 

Коефіцієнт виходу по фільтрату  (коефіцієнт вилучення) kв, в.о.: 

�в = 1 − �.																																																	(4.10) 

Кількість (подача) фільтрату  Qф, дм3/добу: 

�ф = �в��.																																																	(4.11) 

Загальна площа мембран  F, м2: 

� = �ф/�.																																																	(4.12) 

Витрата енергії рідини при очищенні рідини зворотнім осмосом E, 

Дж: 

� =
��

�в�н
,																																																	(4.13) 
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де V – об’єм очищуваної води, м3; 

      р – робочий тиск, Па; 

     ηн – ККД насоса, в.о. 

4.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За початковими та кінцевими солевмістом і навантаженням вибрати 

тип мембран для установки зворотнього осмосу та визначити їх  сумарну 

площу. За формулою Вант-Гоффа перевірити, що тиск, на який розрахована 

мембрана, вище за осмотичний. Визначити витрати енергії на очищення 

1 м3 води. Зробити висновки по роботі. 

4.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

4.5. Запитання для самоконтролю 

1. Що таке прямий і зворотній осмос? 

2. Від чого залежить величина осмотичного тиску? 

3. Які основні характеристики мембран? 

4. Яким чином можна інтенсифікувати масообмінні процеси на 

поверхні мембран? 

5. Які переваги та недоліки зворотньоосмотичних установок? 

 

 

 



44 
 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №5 

«Дослідження процесу очищення води магнітним полем» 

 

 

5.1. Мета роботи: закріпити знання з магнітної обробки води, набути 

практичних навичок складання регресійних рівнянь при дослідженні 

процесу очищення. 

 

5.2. Теоретичні відомості 

Магнітна обробка знайшла широке застосування в сучасній 

промисловості. Однак, поряд з розвитком методик розрахунків магнітних 

та електричних параметрів пристроїв для магнітної підготовки рідин, 

опублікуванням результатів виробничих випробувань, які підтверджують 

ефективність магнітної обробки, теоретичне пояснення її фізичних та 

фізико-хімічних процесів суперечливе. Роботи Классена В.І., Стукалова 

П.С. та інших містять відомості про зміни в магнітному полі таких 

властивостей води, як в’язкість, електропровідність, поверхневий натяг, 

потенціал тощо. До способів, при яких магнітне поле впливає на структуру 

домішок, віднесено запобігання накипоутворенню, солевідкладенню на 

робочих поверхнях. У них хімічний склад оброблюваної рідини 

залишається зазвичай незмінним. Cюди відноситься спосіб очищення води 

від домішок шляхом їх зв’язування постійним магнітним полем у 

кристалічні утворення. При цьому, наприклад, для кальцію під дією 

магнітного поля утворюються кристали арагоніту. На відміну від кальциту, 

вони не  відкладаються у вигляді накипу на стінках труб. Останнє є 

важливим для систем опалення, так як накип зменшує тепловіддачу. 

Арагоніт є менш стабільною за кальцит формою, так як енергія його 
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основного електронного стану на 28 еВ більша. Тому для формування 

кристалів арагоніту кінетична енергія заряджених йонів кальцію та 

карбонатів має бути збільшена. Це досягається впливом на розчин високої 

температури і (чи) тиску або дією спрямованого магнітного поля. В 

останньому випадку ефект досягається внаслідок синергетичної дії 

магнітного поля, наслідкових електромагнітних збурень у потоці та 

місцевих електричних полів навколо провідних поверхонь. Внаслідок  

більшої енергії основного стану, а отже нестабільності, з часом арагоніт 

перетворюється на кальцит. За даними досліджень у випадку магнітної 

обробки води рівень арагоніту серед утворень не змінювався від початку 

обробки і за 200 годин після неї. Усі результати досліджень у цьому 

напрямку отримані експериментальним шляхом.  

Використання фокусованого магнітного поля для магнітної обробки 

рідини є відомим. У той же час дослідження впливу фокусованого 

магнітного поля на видалення домішок з потоку води відсутні. Актуальним 

є проведення такого дослідження, що закладе підґрунтя для розробки 

нового способу очищення води. Домішки заліза у вигляді феромагнітних 

агломератів та феромагнітних форм оксиду заліза взаємодіють з магнітним 

полем. Також у магнітному полі пристрою очищення пришвидшуються 

процеси коагуляції заліза в інших формах. Тому для дослідження  обрано 

очищення води фокусованим магнітним полем від домішок заліза. 

Задача оптимізації – знайти значення швидкості потоку води та 

частки відходів для очищення постійним осесиметричним фокусованим 

магнітним полем, які б забезпечили максимальну ефективність очищення 

від заліза (знезалізнення) при визначених обмеженнях на головні чинники. 

За невизначеної залежності ефективності магнітного знезалізнення води 

від обраних чинників для моделювання цього процесу серед класів 

регресійних моделей вибрано поліноміальний. При цьому для спрощення 
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моделі обрано другий її порядок. Якщо обрана модель не відповідатиме 

перевірці на адекватність, то ступінь полінома буде  збільшено. Таким 

чином, математична модель оптимізації має вигляд: 

max y = max(b� + b�x� + b�x� + b��x�x� + b��x�
� + b��x�

�),       (5.1) 

����� ≤ �� ≤ �����	(�� > 0), ����� ≤ �� ≤ �����	(�� > 0), 

де у – параметр оптимізації (ефективність очищення води від заліза);  

    b – коефіцієнти рівняння регресії; 

    ximin, ximax –  відповідні обмеження чинників хі. 

Обрана регресійна модель оптимізації описується квадратичною 

залежністю параметра оптимізації від чинників. Для отримання такої 

моделі необхідно щонайменше 3 рівні варіювання кожного з чинників. 

Тому з критерію мінімуму кількості дослідів число рівнів варіювання 

головних чинників дослідження прийнято рівним 3. При такому числі 

рівнів для дослідження ефективності очищення обрано центральний 

композиційний план. Так як число чинників дослідження менше за 5, то 

ядром центрального композиційного плану прийнято повночинниковий 

експеримент типу 22 – 2 чинники, 4 досліди. При такому ядрі плану 

виконується роздільна оцінка всіх лінійних і парних ефектів взаємодії 

головних чинників. 

За критерій оптимальності плану вибрано ортогональний, так як при 

ньому всі коефіцієнти регресії визначаються незалежно один від одного. 

Таким чином зменшується об’єм розрахунків у порівнянні з ротатабельним 

планом. Згідно з прийнятим критерієм оптимальності плану дослідження 

число дослідів у центрі плану рівне 1. Також до числа дослідів ядра плану 

додається 4 досліди «зіркових» точок. Плечем «зіркової» точки обрано 

α=1. Таким чином загальне число дослідів дорівнює 9 (4 основних та 5 

додаткових). 
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У табл. 5.1 наведено матрицю планування експериментального 

дослідження ефективності очищення води в умовних змінних. 

Експериментальне дослідження проводилось із постійною часткою 

відходів і зміною швидкості потоку. Таким чином було сформовано 3 

блоки по 3 експерименти кожен. 

Таблиця 5.1. Матриця планування експерименту в умовних змінних 

№ досліду x0 x1 x2 x1· x2 x1´ x2´ y 
1 + + + + +1/3 +1/3 y1 
2 + - + - +1/3 +1/3 y2 
3 + + - - +1/3 +1/3 y3 
4 + - - + +1/3 +1/3 y4 
5 + + 0 0 +1/3 -2/3 y5 
6 + - 0 0 +1/3 -2/3 y6 
7 + 0 + 0 -2/3 +1/3 y7 
8 + 0 - 0 -2/3 +1/3 y8 
9 + 0 0 0 -2/3 -2/3 y9 
Nz 9 6 6 4 2 2  

Під час експериментального дослідження загальний вміст заліза у 

воді знижувався з 1,10 до 0,28 мг/дм3 та з 0,62 до 0,23 мг/дм3, каламутність 

– з 5,91 до 0,88 мг/дм3. При цьому загальний солевміст становив 194-

235 мг/дм3, рН – 6,88-7,38. Визначена ефективність знезалізнення води в 

кожному досліді приведена в табл. 5.2. 

Зниження концентрації заліза у воді при проходженні пристрою 

очищення зумовлене осіданням на його стінках феромагнітних агломератів 

та феромагнітних форм оксиду заліза. Також у магнітному полі пристрою 

очищення пришвидшувались процеси коагуляції заліза в інших формах. 

Згідно табл. 2 зі зростанням швидкості потоку води з 0,14 до 0,22 м/с 

ефективність знезалізнення збільшувалась. Подальше зростання швидкості 

потоку до 0,40 м/с призводило до зниження ефективності знезалізнення. 

Це пояснюється залежністю наявних у пристрої очищення гідравлічних 
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збурень та сили, яка діє на феромагнітні домішки з боку потоку води, від 

швидкості потоку. Ця сила зі збільшенням швидкості потоку зростає 

квадратично. Феромагнітні домішки виносяться з пристрою очищення, не 

притягуючись до його стінок. Хаотичні гідравлічні збурення з одного боку 

перешкоджають притягуванню домішок і подальшому осадженню їх на 

стінках пристрою, з іншого – сприяють цьому. Останнє відбувається при 

переміщенні домішок в область із сильнішим магнітним полем (біля стінок 

пристрою). 

Таблиця 5.2. Результати експериментальних досліджень 

№ 
досліду 

Швидкість 
потоку води, 

м/с 

Частка 
відходів, в.о. 

Ефективність 
знезалізнення, 

в.о. 
1 0,40 0,35 0,68 
2 0,14 0,35 0,62 
3 0,40 0,10 0,74 
4 0,14 0,10 0,68 
5 0,40 0,20 0,63 
6 0,14 0,20 0,53 
7 0,22 0,35 0,69 
8 0,22 0,10 0,75 
9 0,22 0,20 0,61 

З експериментальних даних (див. табл. 5.2) та матриці планування 

експерименту в умовних змінних (табл. 5.1) розраховано коефіцієнти 

рівняння регресії (табл. 5.3). 

Так як дублювання дослідів при експериментальному дослідженні не 

проводилось, додатково було проведено 4 паралельних досліди в 

«нульовій точці» (0,22 м/с; 0,20 в.о.). За їх результатами дисперсія 

відтворюваності експерименту при 3 ступенях свободи склала 3,6·10-4. 

Розрахована дисперсія коефіцієнтів регресії за 9 дослідів становить  

0,4·10-4. Обчислене за розрахункове значення tр критерію Стьюдента 

занесено до табл. 5.3. При 3 ступенях свободи і 5-ти відсотковому рівні 
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значущості табличне значення критерію Стьюдента tт=3,18. Із табл. 5.3, 

розрахункові значення tр критерію Стьюдента більші за табличні tт. З 

цього випливає, що всі коефіцієнти рівняння регресії є значущими. 

Таблиця 5.3.Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії 

№ досліду b0 b1 b2 b12 b11 b22 

1 0,68 0,68 0,68 0,68 0,23 0,23 
2 0,62 -0,62 0,62 -0,62 0,21 0,21 
3 0,74 0,74 -0,74 -0,74 0,25 0,25 
4 0,68 -0,68 -0,68 0,68 0,23 0,23 
5 0,63 0,63 0,00 0,00 0,21 -0,42 
6 0,53 -0,53 0,00 0,00 0,18 -0,35 
7 0,69 0,00 0,69 0,00 -0,46 0,23 
8 0,75 0,00 -0,75 0,00 -0,50 0,25 
9 0,61 0,00 0,00 0,00 -0,41 -0,41 

Розраховане 
значення 

0,712 2,204 -3,526 -0,082 -3,499 7,289 

Критерій tр 112,53 348,32 557,25 12,96 552,98 1151,96 

Із таблиці 5.3 рівняння регресії, яке описує залежність ефективності 

знезалізнення води від швидкості потоку vn та частки відходів kв, в.о.: 

��� = 0,712 + 2,204�� − 3,526�в − 0,082���в − 3,499��
� + 7,289�в

�,  (5.2) 

0,14 ≤ �� ≤ 0,40	(м с⁄ ), 0,10 ≤ �в ≤ 0,35	(в. о. ).	 

Для перевірки адекватності отриманої моделі було обрано F-критерій 

Фішера. Розрахована дисперсія адекватності складає 0,000312. Звідси 

визначене розрахункове значення F-критерію Фішера – Fp=7,8. При 

п’ятивідсотковому рівні значущості табличне значення F-критерію Фішера 

при 3 ступенях свободи для меншої дисперсії та 3 ступенях свободи для 

більшої становить Fт=9,3. Так як розрахункове значення F-критерію 

Фішера менше за табличне (7,8<9,3), отримана регресійна модель є 

адекватною при вибраному рівні значущості. 
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На рис. 5.1 представлена розрахована за отриманим рівнянням 

регресії (5.2) залежність ефективності знезалізнення води від швидкості 

потоку з нанесеними експериментальними точками. Розходження між 

побудованими із рівняння регресії кривими та експериментальними 

точками знаходиться у межах 1,94 % (0,0146 в.о.) при частці відходів 

0,10 в.о., 2,38 % (0,0150 в.о.) при частці відходів 0,20 в.о. та 2,57 % 

(0,0160 в.о.) при частці відходів 0,20 в.о. Отримані розходження свідчать 

про узгодження регресійної моделі з експериментальними точками. 

 

Рис. 5.1. Розрахована з рівняння регресії залежність ефективності 

знезалізнення води від швидкості потоку: 1 – для частки відходів рівній 

0,10 в.о.; 2 – 0,20 в.о.; 3 – 0,35 в.о. 

Поставлена задача оптимізації – пошук максимальної ефективності 

знезалізнення води. Для цього поліном 2-го порядку регресійної моделі 

(5.2) було приведено до канонічної форми. При цьому часткові похідні 

ефективності знезалізнення води прирівняно до нуля й обчислено 

визначник отриманої системи рівнянь:  
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∂ε�� ∂v�⁄ = 2,204	-	0,082kв-	6,998v�,                            (5.3) 

∂ε�� ∂kв⁄ = -3,526	-	0,082v� + 14,578kв,                        (5.4) 

∆= �
6,998 0,082
0,082 14,578

� = 102,01.                                (5.5) 

Так як визначник (5.5) не дорівнює нулю, досліджувана поверхня має 

центр. Обчислені координати центру становлять (0,31 м/с; 0,24 в.о.). При 

цьому значення параметра оптимізації в новому центрі координат складає 

0,627 в.о. Вирішивши характеристичне рівняння, визначено коефіцієнти 

рівняння регресії у канонічній формі: 

��� − 0,627 = −3,499���
�
+ 7,289��в

�
.                    (5.6) 

Суми коефіцієнтів регресії у вихідному і канонічному рівняннях 

рівні і дорівнюють 3,16. Це засвідчує правильність приведення. 

Ефективність очищення, розраховану за (5.2), приведено у вигляді 

поверхні на рис. 5.2, а; розраховану за (5.6) – у вигляді контурних ліній 

(ізоліній) на рис. 5.2, б.  

 

Рис. 5.2. Залежність ефективності знезалізнення води від швидкості  

потоку та частки відходів. 
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У рівнянні (5.6) коефіцієнти біля v’n та k’в мають різний знак. На рис. 

5.2, б це виражається гіперболічним характером контурних ліній. Тобто 

тип поверхні ефективності знезалізнення – мінімакс. У такому випадку 

оптимум (максимум ефективності) визначається при русі вздовж осі k’в при 

v’n=0 м/с (vn=0,31 м/с). Залежність ефективності знезалізнення від частки 

відходів досягає мінімуму в точці k’в=0 в.о. (kв=0,24 в.о.). Тому в проміжку 

від 0,10 до 0,35 в.о. максимум ефективності знезалізнення досягатиметься 

в крайніх точках. При швидкості потоку води 0,31 м/с ефективність її 

знезалізнення при частці відходів 0,10 в.о. становить 0,777 в.о., при 

0,35 в.о. – 0,709 в.о. Таким чином, при зміні швидкості потоку від 0,14 до 

0,40 м/с та зміні частки відходів від 0,10 до 0,35 в.о. найбільша 

ефективність знезалізнення дорівнює 0,777 в.о. при швидкості 0,31 м/с та 

частці 0,10 в.о. Для перевірки точки оптимуму ефективність очищення 

обчислено з рівняння (5.2) на ЕОМ шляхом ітерації з кроком 0,001 м/с та 

0,001 в.о. Отримана таким чином ефективність знезалізнення становила 

0,777 в.о. при швидкості 0,314 м/с та частці 0,100 в.о. Розходження між 

отриманими за двома способами точками з максимальною ефективністю 

знезалізнення по швидкості не більше 0,004 м/с (1,3 %). Це свідчить про 

вірність знаходження точки з максимальною ефективністю знезалізнення. 

5.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За заданими залежностями функції від двох чинників у вигляді 

експериментальних точок знайти регресійну модель функції. Встановити 

оптимальні значення (мінімум або максимум) чинників для обраних меж 

варіювання. Зробити висновки по роботі. 
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5.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

5.5. Запитання для самоконтролю 

1. Для чого використовується магнітна обробка рідин? 

2. Як магнітне поле впливає на форму відкладень кальцію? 

3. Які вимоги до чинників експерименту? 

4. Які коефіцієнти регресійної моделі є значущими? 

5. Як за регресійною моделлю встановити оптимум функції? 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА №6 

«Усереднення витрати стічних вод  

і концентрації забруднювачів» 

 

 

6.1. Мета роботи: закріпити знання з очищення стічних вод із 

застосуванням усереднювачів, набути практичних навичок вибору 

усереднювачів і розрахунку їх параметрів . 

 

6.2. Теоретичні відомості 

Суттєве зменшення об’єму очисних споруд та вартості очищення 

досягається за допомогою усереднення витрати стічних вод і концентрації 

забруднювачів. Усереднення дозволяє розраховувати всі наступні споруди 

технологічного ланцюжка не на максимальні, а на деякі середні значення 

параметрів стоку. 

Розрізняють три види нестаціонарності потоків (рис. 6.1):  

 залпові скиди висококонцентрованих стічних вод; 

 циклічні коливання; 

 довільний (випадковий) характер коливань. 

Розрахунок об’єму усереднювача проводиться в залежності від вимог 

до витрати і концентрації забруднювачів на виході з усереднювача, а також 

характеру коливань в потоці.  
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Рис. 6.1. Динаміка складу стічної води при різних характерах не 

стаціонарності: а – залповий скид; б – циклічні коливання 

 

6.2.1. Типи і конструкції усереднювачів 

Як правило, застосовують усереднювачі проточного типу, які 

виконуються у вигляді багатоканальних резервуарів або резервуарів із 

пристроями. Усереднювачі в основному проектуються у складі локальних 

станцій очищення промислових стічних вод. Розрізняють такі типи 

проточних усереднювачів : 

 багатоканальні – прямокутні та круглі у плані, з 

нерівномірним розподілом витрати води по каналах; 

 усереднювачі-змішувачі барботажного типу та з механічним 

перемішуванням. 

Тип усереднювача вибирається залежно від характеру і кількості 

нерозчинених компонентів (наприклад, зважених речовин), а також 

динаміки надходження стічної води. 

 

6.2.2. Багатоканальні усереднювачі 

Багатоканальні усереднювачі застосовуються для вирівнювання 

залпових скидів стічних вод із вмістом зважених речовин гідравлічної 
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крупністю до 5 мм/с при концентрації до 500 мг/л. Усереднення в таких 

пристроях відбувається шляхом розподілу потоку води, який ділиться на 

кілька струменів, що протікають по коридорах усереднювача . Коридори 

мають різну довжину (або ширину), тому в збірному лотку змішуються 

струменя води з різною концентрацією забруднювачів, що надійшли до 

усерднювача в різний час. На рис. 6.2 представлені два види 

багатоканальних усереднювачів – прямокутний і круглий. 

 

Рис. 6.2. Багатоканальні усереднювачі з різною довжиною каналів  

(а – прямокутний; б – круглий): 1 – канал подачі води; 2 – розподільний 

лоток; 3 – збірний лоток; 4 – глуха перегородка; 5 – канал відводу води 

 

Інший принцип усереднення (використання різної ширини каналів) 

покладений в основу конструкції усереднювача, представленої на рис. 6.3. 

Розподіл стічних вод по каналах здійснюється через донні випуски 

розрахункового діаметру. Для дорегулювання витрат води по каналах у 

стінці розподільного лотка влаштовують прямокутні водозливи з 

шиберами.  
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Рис. 6.3. Багатоканальний усереднювач з розподілом води по 

каналам різної ширини: 1 – приймальна камера; 2 – розподільний лоток; 3 

– донні випуски і бічний водозлив з шибером; 4 – канали; 5 – камера 

усереднених стоків; 6 – акумулююча ємність 

 

6.2.3. Усереднювач-змішувач барботажного типу 

Усереднювач цього типу слід застосовувати для усереднення складу 

стічних вод із вмістом зважених речовин до 500 мг/л гідравлічною 

крупністю до 10 мм/с при будь-якому режимі їх скидання. Усереднення в 

цьому випадку досягається за допомогою інтенсивного перемішування, що 

забезпечується барботуванням стічних вод повітрям (рис. 6.4). 

Одним з важливих умов ефективного усереднення є максимально 

рівномірний розподіл стічних вод по площі усереднювача барботажного 

типу. Для цього використовуються системи лотків з придонними 

водозливними вікнами або трикутними водозливами. Найбільш доцільна 

самопливна подача стоків, в іншому випадку (при напірній подачі) перед 



58 
 

усереднювачем необхідно встановлювати колодязь гасіння напору. В 

якості барботерів використовуються перфоровані труби з отворами 

діаметром 3 мм, що прокладаються горизонтально на підставках висотою 

6-10 см. Барботери бувають пристінні, які створюють один циркуляційний 

потік, і проміжні, що створюють два циркуляційних потоки. 

 

Рис. 6.4. Усереднювач з барботуванням води: 1 – подавальний лоток; 

2 – впускні отвори; 3 – барботер; 4 – випускний пристрій; 5 – випускна 

камера 

 

6.2.4. Розрахунок  усереднювачів 

За табл. 6.1 залежно від характеру коливань концентрацій 

забруднюючих речовин, виду та кількості зважених речовин вибирається 

конструктивний тип усереднювача. 
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Таблиця 6.1. Область застосування усереднювачів різних типів 

Тип усереднювача 
Характер 

нестаціонарності 

Зважені речовини 

Концентрація, 

мг/л 

Гідравлічна 

крупність, 

мм/с 

Багатоканальний Залповий ≤ 500 ≤ 5 

Барботажний Будь-який ≤ 500 ≤ 10 

З механічним 
перемішуванням 

Будь-який > 500 - 

 

Об’єм усереднювачів розраховується в залежності від вибраного 

типу усереднювача та характеру нестаціонарності стоків. 

Залпове скидання 

Коефіцієнт усереднення Kav, в.о.: 

��� =
C���-C���

C���-C���
,																																										(6.1) 

       де Cmax – максимальна концентрація забруднень в стоці, мг/л; 

     Cmid – середня концентрація забруднень у стоці, мг/л; 

     Cadm – концентрація, допустима за умовою роботи подальших 

споруд, мг/л. 

Об’єм усереднювача Wz, м3: 

а) для барботажних усереднювачів (при Kav<5): 

�� =
1,3��

ln
���

��� − 1

,																																							(6.2) 

де qw – витрата стічних вод, м3/год; 

б) для усереднювачів з механічним перемішуванням (при Kav≥5):  

�� = 1,3�������,																																							(6.3) 
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де tz – тривалість залпового скиду, год. 

в) для багатоканальних усереднювачів (при будь-якому Kav):  

�� = 0,5�������.																																																(6.4) 

Циклічні коливання 

За (6.1) розраховується коефіцієнт усереднення Kav. 

Об’єм усереднювачів Wcir, м3: 

а) при Kav≥5: 

���� = 0,21����������
� − 1,																																				(6.5) 

де tcir – період коливань циклу, год. 

а) при Kav<5: 

�� = 1,3���������.																																														(6.6) 

Довільний характер коливань  

Об’єм усереднювача в цьому випадку визначається методом 

послідовного наближення:  

1. Приймається орієнтовний об’єм Wes (м3), рівний сумарному 

притоку стічних вод в години з концентрацією забруднювача більше 

допустимої.  

2. Визначається максимальний відрізок часу (крок) Δtst, через який 

розраховуватимуться концентрації забруднювача на виході з 

усереднювача, год:  

∆��� =
���

5����
.																																														(6.7) 

де qmax – максимальна витрата стічних вод за період з концентрацією 

забруднювача, більшій за допустиму, м3/год.  

Крок розрахунку Δtst повинен бути не більше 1 год. 
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3. Визначається прирощення концентрації на виході з усереднювача 

за поточний крок розрахунку ΔCex, мг/л: 

∆��� =
��(��� − ���)∆���

���
,																															(6.8) 

де qw – витрата стічної води за поточний крок (період) розрахунку, 

м3/год; 

     Cen, Cex – концентрація забруднювача на вході усереднювача за 

поточний крок розрахунку і виході усереднювача за попередній крок 

розрахунку, мг/л.  

Результат обчислення ΔCex може бути як позитивним, так і 

негативним. 

4. Розраховується концентрація забруднювача на виході за поточний 

крок розрахунку Ci
ex, мг/л: 

���
� = ���

��� + ∆���,																																							(6.9) 

де Ci-1
ex – концентрація забруднювача на виході з усереднювача за 

попередній крок розрахунку, мг/л. 

Розрахунок концентрацій необхідно починати з несприятливих 

ділянок графіків погодинних коливань. Якщо при розрахунку ряд Cex 

містить значення більше допустимої величини Cadm навіть після 3 діб 

усереднення, розрахунок слід повторити при збільшеному обсязі Wes, 

починаючи з пункту 3. 
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6.2.5. Конструкції усереднювачів 

Усереднювач-змішувач барботажного типу  

Приймається глибина усереднювача H (в межах 3-6 м), кількість 

секцій n (не менше двох) і визначається площа кожної секції усереднювача 

F, м2: 

� =
�

��
,																																																		(6.10) 

де W – об’єм усереднювача, м3. 

Приймається ширина секції B і визначається довжина усереднювача 

L, м: 

� =
�

�
.																																																			(6.11) 

Визначається швидкість поздовжнього руху води v, м/с:  

� =
����

3600���
,																																												(6.12) 

де qmax – максимальна витрата стічних вод, м3/год. 

Значення швидкості v повинно бути не більше 0,0025 м/с , в іншому 

випадку збільшується глибина або кількість секцій усереднювача і 

розрахунок повторюється. 

Проектуються труби-барботери, які укладаються уздовж резервуара 

на підставках висотою 6-10 см. Глибина занурення барботерів Hb зазвичай 

складає 3-5 м (див. рис. 6.5). 

В якості барботерів приймаються поліетиленові перфоровані труби, 

виходячи з таких умов: 
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- для усереднення концентрацій інтенсивність барботування 

пристінних барботерів qair повинна становити 6 м3/(год·м), інтенсивність 

барботування q'air проміжних барботерів – 12 м3/(год·м); 

- для запобігання випаданню суспензій концентрацій інтенсивність 

барботування пристінних барботерів повинна становити 12 м3/(год·м), 

проміжних барботерів – 24 м3/(год·м). 

 

Рис. 6.5. Розташування барботерів в усереднювачі: 1 – барботер; 2 – 

повітряний стояк 

 

Приймається відстань між барботерами, яка для пристінних 

барботерів дорівнює Bb = (1-1,5) Hb, для проміжних – B'b = (2-3) Hb. 

Приймається кількість стояків для підведення повітря до барботера 

(рис. 6.5) і відстань між ними залежно від необхідної інтенсивності 

барботування. 

Визначається загальна витрата повітря для барботування Qair, м3/год: 

���� = (2���� + ����
� ����

� )��,																																		(6.13) 
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де n'air – кількість проміжних барботерів. 

При необхідності визначаються втрати напору в повітряній системі, 

підбираються марка і кількість вентиляторів. 

 

Багатоканальні усереднювачі з каналами різної ширини 

Приймається глибина усереднювача H (в межах 3 м), кількість секцій 

n (не менше двох) і за формулами визначається площа кожної секції 

усереднювача F. 

З конструктивних міркувань приймається ширина секції 

усереднювача B і визначається довжина усереднювача L. 

Призначається кількість каналів в одній секції ncan, яка повинна бути 

не менше трьох. Розраховується ширина кожного i-того каналу bi, м: 

�� =
3(� − 0,5)

����(���� − 1)
�
2���� − 1

����
−

2�

���� + 1
��.											(6.14) 

Ширина одного каналу повинна бути в межах 1-6 м. 

Визначається витрата води в кожному i-том каналі усереднювача qi, 

м3/год: 

�� = �
2���� − 1

����(���� − 1)
−

2�

����
� − 1

�
����

�
.																		(6.15) 

Розраховується площа поперечного перерізу розподільного лотка в 

одній секції усереднювача ω, м2: 

� =
����

3600��
,																																												(6.16) 

де v – швидкість течії в лотку, яка повинна бути не менше 0,4 м/с. 

Підбираються розміри лотка прямокутного перерізу – ширина b0 і 

глибина h0, м.  
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Знаходиться площа донного ωд
i і бічного ωб

і отворів в розподільчому 

лотку для кожного каналу, м2: 

� =
���

3600�2�ℎ�
,																																												(6.17) 

де μ – коефіцієнт витрати отвору, рівний для донного циліндричного 

отвору μ=0,8 в.о., для бокового прямокутного отвору μ=0,7 в.о.; 

h0 – глибина води в розподільному лотку усереднювача, м. 

За розрахованими площами визначаються діаметри і розміри донних 

і бічних отворів у розподільчому лотку. При необхідності проводиться 

розрахунок регульованих і вимірювальних водозливів. 

 

Багатоканальні усереднювачі з різною довжиною каналів 

Приймається кількість секцій n (не менше двох), знаходиться об’єм 

одної секції W1. Виходячи з цього об’єму, приймаються типові 

усереднювачі або проектуються індивідуально. 

Приймається глибина усереднювача H (в межах 2 м) і визначається 

площа кожної секції усереднювача F. 

Для прямокутного в плані усереднювача з конструктивних міркувань 

приймається ширина однієї секції усереднювача B і визначається довжина 

усереднювача L. 

Для круглого у плані усереднювача розраховується його діаметр D, 

м: 

� = �
4�

�
.																																												(6.18) 

Призначається кількість каналів в одній секції ncan, яка повинна бути 

не менше чотирьох. Знаходиться ширина каналу bcan: 
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 - для прямокутного усереднювача: bcan=B/ncan, м; 

- для круглого усереднювача: bcan=0,5D/ncan, м. 

Ширина каналу округлюється до цілого значення і приблизно 

повинна бути в межах 1-10 м. 

6.3. Завдання до виконання практичної роботи 

За заданими характером скидання стічних вод, концентрацією та 

видами домішок вибрати тип усереднювача, розрахувати його геометричні 

розміри та інші параметри. 

6.4. Зміст звіту 

1. Найменування і мета роботи. 

2. Стислі теоретичні відомості. 

3. Розрахунки по роботі. 

4. Висновки по роботі. 

5. Перелік посилань. 

6.5. Запитання для самоконтролю 

1. Для чого проводиться усереднення стоків? 

2. Які є види часових змін кількості і концентрації стоків? 

3.  Які типи усереднювачів Ви знаєте? 

4. Від чого залежить об’єм усереднювача? 

5. Який алгоритм розрахунку об’єму усереднювала при довільному 

характері коливань концентрації стоків? 
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