
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

 

 

 

 

 

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ РІДИН 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

2017 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

 

 

 

ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ РІДИН 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

 

 

для студентів спеціальності  

141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка   

(спеціалізація «Електромеханічні та мехатронні системи  

енергоємних виробництв»)  

 

 

 

 

 

 

 

Київ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського 

2017  



Фізичні методи очищення рідин: конспект лекцій / Уклад.: 

О.М. Терентьєв, А.В. Ворфоломеєв. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 

162 с. 

 

Гриф надано Вченою радою ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського 

(Протокол № 10 від 30 травня 2017р.) 

 

Навчальне видання 

 

Фізичні методи очищення рідин 

Конспект лекцій 

для студентів спеціальності  

141 – Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка   

(спеціалізація «Електромеханічні та мехатронні системи  

енергоємних виробництв»)  

 

Електронне видання 

 

Укладачі:   Терентьєв Олег Маркович, д-р. техн. наук, проф. 

    Ворфоломеєв Андрій Вікторович, канд. техн. наук 

Відповідальний    

редактор:   Лістовщик Леонід Костянтинович,   

    канд. техн. наук, доц. 

Рецензент:    Ткачук Костянтин Костянтинович.,  

д-р. техн. наук, проф. 

Комп’ютерний  

набір:   Ворфоломеєв Андрій Вікторович, канд. техн. наук 



4 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП .................................................................................................................. 6 

Лекція №1 ............................................................................................................. 7 

Вступ ............................................................................................................. 7 

Фізичні та хімічні показники якості води ................................................. 8 

Вимоги до якості води .............................................................................. 12 

Фізичні способи очищення рідин ............................................................ 17 

Класифікація домішок води за їх фазо-дисперсним станом ................. 19 

Запитання для самоконтролю .................................................................. 24 

Лекція №2 ........................................................................................................... 25 

Методи прояснення і знебарвлення води ............................................... 25 

Пісколовки ................................................................................................. 26 

Гідроциклони та центрифуги ................................................................... 30 

Повільні фільтри ........................................................................................ 33 

Мікрофільтри ............................................................................................. 35 

Запитання для самоконтролю .................................................................. 37 

Лекція №3 ........................................................................................................... 38 

Обтікання тіл рідиною. Гідравлічна крупність ...................................... 38 

Коагуляція та флокуляція ......................................................................... 41 

Запитання для самоконтролю .................................................................. 48 

Лекція №4 ........................................................................................................... 49 

Камери пластівцеутворення ..................................................................... 49 

Відстоювання ............................................................................................. 52 

Горизонтальні відстійники ....................................................................... 54 

Вертикальні відстійники ........................................................................... 56 

Радіальні відстійники ................................................................................ 58 

Тонкошарові відстійники ......................................................................... 59 

Запитання для самоконтролю .................................................................. 60 

Лекція №5 ........................................................................................................... 62 

Фільтрування, його види .......................................................................... 62 



5 
 

Фізична модель процесу фільтрування ................................................... 63 

Класифікація фільтрів із зернистим завантаженням ............................. 70 

Швидкі фільтри ......................................................................................... 72 

Контактні прояснювачі води .................................................................... 85 

Запитання для самоконтролю .................................................................. 87 

Лекція №6 ........................................................................................................... 88 

Дистиляція.................................................................................................. 90 

Виморожування ......................................................................................... 97 

Газогідратний метод ............................................................................... 104 

Запитання для самоконтролю ................................................................ 106 

Лекція №7 ......................................................................................................... 107 

Електродіаліз ........................................................................................... 107 

Зворотній осмос (гіперфільтрація) ........................................................ 112 

Ультра- та нанофільтрація ...................................................................... 120 

Екстракція ................................................................................................ 121 

Запитання для самоконтролю ................................................................ 123 

Лекція №8 ......................................................................................................... 124 

Магнітна обробка .................................................................................... 125 

Ультразвукова (акустична) обробка ...................................................... 132 

Запитання для самоконтролю ................................................................ 136 

Лекція №9 ......................................................................................................... 137 

Технологічні процеси і методи обробки води ...................................... 137 

Класифікація технологічних схем водопідготовки ............................. 139 

Складання висотної схеми споруд ........................................................ 142 

Компонування очисних споруд ............................................................. 144 

Приклади технологічних схем водопідготовки ................................... 145 

Запитання для самоконтролю ................................................................ 154 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ................................................................................. 155 

 

  



6 
 

ВСТУП 

 

У «Програмі дій XXI століття», прийнятій на Конференції ООН в 

Ріо-де-Жанейро в 1992 році, «сталий розвиток» визначено як такий, «що не 

тільки породжує і сприяє економічному зростанню, але і справедливо 

розподіляє його результати, відновлює навколишнє середовище більш, ніж 

знищує його, сприяє зростанню можливості людей, а не збіднює їх». 

Аналіз сутності й основних характеристик сталого соціально-економічного 

розвитку доводить, що без цілеспрямованої, ефективної інноваційної 

діяльності ні створити модель сталого соціально-економічного розвитку, ні 

забезпечити її функціонування просто неможливо. Тобто провадження 

сталого розвитку є неможливим без активної інноваційної діяльності.  

Таким чином інноваційні методи ресурсокористування є ключовими в 

процесі становлення сталого розвитку. 

У нашій країні прийнято загальнодержавну програму «Питна вода 

України на 2006-2020 роки», яка визначає очищення води як пріоритетний 

напрямок наукової діяльності.  

Основним завданням циклу лекційних занять даного курсу є 

ознайомлення студентів з фізичними методами очищення рідин, їх 

апаратурним виконанням, з компонуванням технологічних схем очищення 

рідин і розрахунком їх елементів. 
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Лекція №1 

Тема: Вступ до предмету. Вимоги до рідин. Класифікація способів 

очищення рідин. 

 

Зміст лекції. Вступ до предмету. Фізичні та хімічні показники води. 

Вимоги до якості рідин. Класифікація фізичних методів очищення рідин. 

Класифікація забруднень. 

На СРС: Класифікація забруднень. 

 

Рідина – це матеріальне середовище (речовина), яка володіє 

властивістю текучості, тобто властивістю необмежено деформуватись під 

дією прикладених сил. 

Вступ 

За даними ООН, відображеними у доповіді про стан водних ресурсів 

«Керування водними ресурсами в умовах невизначеності та ризику» від 12 

березня 2012 р., в основному попит на воду формується [1]: 

- сільським господарством (очікуване зростання до 2050 р. – 70 %); 

- енергетикою та промисловим виробництвом (очікуване зростання 

до 2035 р. – 50 %); 

- побутовим природокористуванням (очікуване зростання до 2050 

р. – 185 %). 

Згідно [2] в Україні досить низьким є рівень забезпеченості водними 

ресурсами: на 1 км
2
 її території припадає в середньому 86,8 тис. м

3
 

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) [2, 3], а й через її невідповідність технологічним вимогам. У 2008 
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році 1,5 мільйона українців споживали питну воду за тимчасовими 

дозволами [4], 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 [5]. 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 

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. 

Фізичні та хімічні показники якості води 

 Для оцінки якості води застосовують фізичні, хімічні, 

бактеріологічні та технологічні методи аналізу. При обліку динаміки 

складу води в джерелах водопостачання важливо, щоб дані аналізу 

збігалися з біологічними показниками і відображали якість саме тієї води, 

яка надходитиме у водозабір і спрямовуватися на обробку. Тому вибір 

джерела водопостачання і відбір проб з нього слід проводити в строгій 

відповідності з нормативними документами. 

Фізичні показники якості води 

При оцінці якості води необхідно знати її фізичні показники 

(температуру, запах, смак, каламутність і кольоровість). 
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Температура води. Температура природних вод залежить від їх 

походження. Води підземних джерел відрізняються постійністю 

температури. Навпаки, температура вод відкритих водойм (річок, ставків, 

водосховищ) зазнає значних змін, пов'язані з нагріванням і охолодженням 

водойм. Оптимальна температура води, використовуваної для пиття, 

становить 7-11 °С. 

Прозорість або каламутність води. Кількісне визначення зважених 

речовин у воді ваговим способом займає багато часу, і в практиці частіше 

застосовуються методи непрямої оцінки: встановлення прозорості або 

каламутності води. При вмісті завислих речовин менше 3 мг/л визначають 

не прозорість, а каламутність води (поняття, зворотне прозорості), 

порівнюючи випробувану воду зі стандартними суспензіями. Згідно 

ГОСТ 3351-74 каламутність води визначається фотометричним способом і 

виражається в міліграмах на 1 л. 

Кольоровість води. Чиста вода в малому об’ємі є безбарвною. У 

товстому шарі вона має блакитно-зелений відтінок. Інші відтінки свідчать 

про наявність у ній різних розчинених і зважених домішок. Зміну 

кольоровості води в основному обумовлюють органічні сполуки, які в 

природних водах дуже різноманітні. Деякі з них входять до складу 

організмів, що населяють воду, а частина є продуктами їх життєдіяльності 

або розпаду. Іноді джерелом забарвлених органічних сполук у водоймах 

служать промислові та побутові стічні води. Колоїдні з'єднання заліза 

надають воді відтінки від жовтуватих до зелених. 

Смак і запах води. Розрізняють чотири смаки природної води: 

солоний, гіркий, солодкий і кислий. Природні води, які використовуються 

для водопостачання, можуть мати солоний або гіркий смак, що пов'язано з 

присутністю надлишку розчинених солей. Зокрема, надлишок MgSO4 

викликає гіркий смак, надлишок NaCl – солоний. Кислий смак мають 
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мінеральні води при надлишку розчиненої вуглекислоти. Межа смакових 

відчуттів людини досить висока (наприклад, хлорфенол виявляється на 

смак при концентрації 0,000004 мг/л). Всі інші види смакових відчуттів 

називаються присмаками. Інтенсивність смаку і присмаку визначається 

органолептично при 20° С і оцінюється за п'ятибальною системою. 

Запахи води бувають природного і штучного походження. Характер і 

інтенсивність запаху води визначають органолептично при 20° С і 60° С, 

оцінка проводиться за п’ятибальною шкалою. 

Хімічні показники якості води 

На підставі зіставленні результатів хімічного аналізу природної води 

до вимог, що пред’являються до неї споживачем, можна судити про те, 

яким процесам очищення слід піддати цю воду для покращення тих чи 

інших показників її якості.  

Активна реакція води, тобто ступінь її кислотності або лужності, 

визначається концентрацією водневих йонів, точніше, їх активністю. Як 

відомо, вода в незначній мірі дисоціює на іони водню і гідроксилу:  

            

У нейтральному розчині [H
+
]=[OH

-
]=10

-7
 г-йон/л. 

Активну реакцію води прийнято виражати водневим показником рН: 

            

При рН=7 розчин нейтральний, рН<7 – кислотний, рН>7 – лужний. 

Окислюваність води. Наявність в природних водах органічних і 

деяких легкоокислюваних домішок (сірководню, сульфітів, заліза (II) 

тощо) обумовлює певну величину окислюваності води. У зв'язку з тим що 

окислюваність поверхневих вод пояснюється головним чином наявністю 
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органічних речовин, встановлення окислюваності, тобто кількості кисню, 

необхідного для окислення домішок в даному об’ємі води, є одним з 

непрямих методів визначення органічних речовин у воді. 

Сухий залишок і втрата при прожарюванні. Про кількість солей, що 

містяться в природних водах, можна судити за величиною сухого залишку 

і втрати маси при прожарюванні. Сухий залишок, що утворюється при 

випаровуванні певного об’єму води, попередньо профільтрованої через 

паперовий фільтр, складається з мінеральних солей і нелетких органічних 

з’єднань. Органічна частина сухого залишку води визначається втратою 

його при прожарюванні. 

Лужність води. Під загальною лужністю води мається на увазі сума 

гідроксильних іонів (ОН
-
) та аніонів слабких кислот, які містяться у воді. 

Оскільки в більшості природних вод переважають вуглекислі сполуки, 

розрізняють зазвичай лише гідрокарбонатну і карбонатну лужність. 

Твердість (жорсткість) води. Твердість природних вод 

зумовлюється наявністю в них солей кальцію і магнію. Відрізняють 

тимчасову (карбонатну) твердість води і сталу (некарбонатну). Тимчасова 

твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) 

кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2, а стала – наявністю сульфатів і 

хлоридів кальцію і магнію: CaSO4, MgSO4, CaCl2 і MgCl2. Тимчасова 

твердість води майже повністю видаляється кип’ятінням, при цьому в осад 

випадають карбонати кальцію та гідроксид магнію. Загальна твердість 

води являє собою суму тимчасової і сталої твердостей. Вона визначається 

як сума еквівалентних концентрацій йонів Ca
2+

 та Mg
2+

, виражається в 

міліграм-еквівалентах на літр. 1 мг-екв/л дорівнює 20,04 мг/л йонів Ca
2+

 та 

12,16 мг/л Mg
2+

. 

Також важливими хімічними показниками є вміст у воді 

азотовмісних речовин, хлоридів і сульфатів, лужних металів, заліза і 
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марганцю, сполук кремнію, розчинених газів, а також радіоактивних 

речовин. 

Вимоги до якості води 

Вимоги споживачів до якості води залежать від її цільового 

призначення [6]: господарсько-питних цілей і харчової промисловості; 

сільськогосподарських цілей (тваринництво і зрошування); охолодження; 

паросилового господарства; технологічних потреб у промисловості; 

заводнення нафтових пластів; використання в якості робочої рідини 

гідросистем машин. 

Вимоги до якості господарсько-питної води в Україні визначаються 

ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною" (див. табл. 1.1, 1.2). Згідно з вимогами цього 

стандарту вода має бути безпечною в епідеміологічному відношенні, 

нешкідливою за хімічним складом і мати високі органолептичні 

властивості. Гранично допустима концентрація (ГДК), наприклад, заліза у 

воді становить 0,2 мг/дм
3
. Якість води визначають за її складом і 

властивостями підчас надходження у водопровідну мережу, в місцях 

водозабору зовнішньої та внутрішньої водопровідної мережі.  

Вимоги до якості води, що використовується для охолодження, 

визначають за умови забезпечення високого коефіцієнта теплопередачі 

поверхні теплообміну, який зменшується зі збільшенням шару відкладень 

на поверхнях. Причиною утворення відкладень є наявність у воді 

гідрокарбонату кальцію. У підживлювальній та оборотній воді 

обмежується також вміст завислих речовин, які осідають у пазухах 

холодильників, засмічують труби конденсаторів, відкладаються на 

окремих ділянках трубопроводів. Невеликі часточки завислих речовин 

потрапляють до складу відкладів карбонату та сульфату кальцію, 
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збільшуючи їх міцність. Граничний вміст солей у воді не повинен 

перевищувати 2 г/м
3
 [5]. 

Таблиця 1.1. Деякі санітарно-хімічні показники безпечності та якості 

питної води 

№ 

з/п 
Найменування 

показників 
Одиниця 

виміру 

Нормативи для питної води 

водопровідної 
з колодязів та 

каптажів 

джерел 

фасованої, з 

пунктів розливу 

та бюветів 

1. Органолептичні показники 

1 

Запах: 
при 20° С 

 
при 60° С 

бали  
до 2 

 
до 2 

 
до 3 

 
до 3 

 
0 (до 2) 

 
до 1 (2) 

2 Забарвленість градуси  до 20 (35) до 35 до 10 (20)
 

3 Каламутність 

нефеломе-

трична 

одиниця 

каламутності  
(1 НОК = 0,58 

мг/куб.дм) 

до 1,0 (3,5) 
до 2,6 (3,5) 

- для 

підземного 

вододжерела 

 
до 3,5 

 
до 0,5 (1,0) 

4 Смак та присмак бали до 2 до 3 0 (до 2) 

2. Фізико-хімічні показники 

а) неорганічні компоненти 

5 Водневий показник одиниці рН 6,5-8,5 6,5-8,5 
6,5-8,5  

(понад 4,5) 

6 Діоксид вуглецю % 
не 

визначається 
не 

визначається 

0,2-0,3 – для 

слабогазованої 
0,31-0,4 – для 

середньогазованої 
0,41-0,6 – для 

сильногазованої 
7 Залізо загальне мг/куб. дм до 0,2 (1,0) до 1,0 до 0,2 

8 Загальна жорсткість 
ммоль/куб. 

дм 
до 7,0 (10,0)

 
до 10,0 до 7,0 

9 Загальна лужність 
ммоль/куб. 

дм 
не 

визначається 
не 

визначається 
до 6,5 

10 Йод мкг/куб. дм 
не 

визначається 
не 

визначається 
до 50 
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№ 

з/п 
Найменування 

показників 
Одиниця 

виміру 

Нормативи для питної води 

водопровідної 
з колодязів та 

каптажів 

джерел 

фасованої, з 

пунктів розливу 

та бюветів 

11 Кальцій мг/куб. дм 
не 

визначається 
не 

визначається 
до 130 

12 Магній мг/куб. дм 
не 

визначається 
не 

визначається 
до 80 

13 Марганець мг/куб. дм до 0,05 (0,5)
 

до 0,5 до 0,05 

14 Мідь мг/куб. дм до 1,0 
не 

визначається 
до 1,0 

15 Поліфосфати мг/куб. дм до 3,5 
не 

визначається 
до 0,6 (3,5) 

16 Сульфати мг/куб. дм до 250 (500)
 

до 500 до 250 

17 Сухий залишок мг/куб. дм 
до 1000 

(1500) 
до 1500 до 1000 

Таблиця 1.2. Показники фізіологічної повноцінності мінерального 

складу питної води 

№ 

з/п 
Найменування показників Одиниці виміру Нормативи 

1 Загальна жорсткість ммоль/куб. дм 1,5-7,0 

2 Загальна лужність ммоль/куб. дм 0,5-6,5 

3 Йод мкг/куб. дм 20- 30 

4 Калій мг/куб. дм 2-20 

5 Кальцій мг/куб. дм 25-75 

6 Магній мг/куб. дм 10-50 

7 Натрій мг/куб. дм 2-20 

8 Сухий залишок мг/куб. дм 200-500 

9 Фториди мг/куб. дм 0,7-1,2 

У табл. 1.3 наведено вимоги, що висуваються до якості води у 

залежності від сфери її застосування [7]. 
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Таблиця 1.3. Вимоги, що висуваються до якості технічної води  

Показники 

якості 

Галузь використання 

К
о
тл

и
 ж

ар
о
тр

у
б
н

і 
 

(0
,5

-1
,5

 М
П

а)
 

К
о
тл

и
 в

и
со

к
о
го

 т
и

ск
у
  

(5
-1

0
 М

П
а)

 

П
р
я
м

о
ст

р
у
м

и
н

н
і 

к
о
тл

и
  

(1
0
-1

5
 М

П
а)

 і
 п

р
я
м

о
ст

р
у
м

и
н

н
і 

н
ад

к
р
и

ти
ч
н

о
го

 т
и

ск
у
  

(2
1
,5

-3
0
 М

П
а)

 

Целюлозно-

паперова 

промисловість, 

отримання 

В
и

р
о
б

н
и

ц
тв

о
 х

ім
іч

н
и

х
 в

о
л
о
к
о
н

 

Х
ім

іч
н

а 
п

р
о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

Т
ек

ст
и

л
ь
-н

а 
п

р
о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

д
ер

ев
и

н
н

о
ї 

м
ас

и
 

си
р

о
в
и

н
и

 н
ев

ід
б

іл
ен

о
ї 

ц
ел

ю
л
о

зи
 н

ев
ід

б
іл

ен
о

ї 

Загальна 

твердість, 

моль/м
3 

0,35 0,35 0,003 - 5 5 0,035 
0,012-

0,05 
<1,6 

Лужність, 

моль/м
3 - - - - - - 5,5 - 

- 

 

Вміст, г/м
3 

         

- оксиду 

силіцію (IV) 

не 

норм 
0,7 0,2 - 50 50 - 50 

- 

 

- міді 0,5 0,05 0,005 - - - - - - 

- мангану - - - - - - 0,03 0,1 0,1 

- заліза 1 0,05 0,01 0,3 1 0,1 0,05 0,1 0,1 

- кисню 1 0,3 0,01 - - - - -  

- нітратів і 

нітритів 
- - 0,02 - - - - - - 

pH 8-10 8-10 7-8.5 6-10 6-10 6-10 7-8 6,2-8,3 6,5-8,5 

Кольоровість, 

град 
- - - - - - <5 20 <25 

Окиснюваніс

ть, гО2/м
3 - - - - - - <4 - - 

Норми якості води для паросилового господарства від типу та тиску 

в котлах. Вода має бути звільнена від солей твердості, завислих речовин та 

кисню. Наявність цих речовин у воді зумовлює відкладення накипу, 

спінювання води у котлах, винесення солей з парою та корозію металу [6]. 

ГДК, наприклад, заліза вимагається в межах від 0,01 до 1,0 г/м
3
 в 

залежності від виду котла (табл. 1.3). 
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Вимоги до води, яку використовують для технологічних цілей, 

зумовлюються специфікою умов виробництва. Залежно від призначення 

розрізняють: воду, яку використовують для добування, відмивання, 

гідротранспортування матеріалів, а також для збагачення руд корисних 

копалин; воду, яка входить до складу продуктів і зберігає свої властивості, 

або вступає в хімічну реакцію. У першому випадку її потрібно звільнити 

лише від грубодисперсних завислих речовин, у другому – до неї ставлять 

такі самі вимоги, як для господарсько-питної води [6]. ГДК  заліза 

вимагається в межах від 0,05 до 1,0 г/м
3
 в залежності від галузі 

використання (табл. 1.3). 

Вода, яку використовують для напування тварин та птиці, має 

відповідати вимогам до якості води для господарсько-питних цілей. 

Мінералізація води, яку використовують в іригаційних системах для 

зрошування сільськогосподарських угідь, не повинна перевищувати 

1,5 г/дм
3
. Підвищена мінералізація зумовлює знесолювання ґрунтів та 

зменшення врожаю. [6] 

При добуванні нафти із заводненням нафтових пластів вода, яку 

використовують, не повинна спричинювати закупорювання фільтрівної 

поверхні свердловини. Крім того, вона не повинна зменшувати пористість 

продуктивного пласта за рахунок утворення в ньому нерозчинних сполук. 

Закупорювання пор зумовлюється наявністю у воді завислих речовин, 

уміст яких не має перевищувати 1 мг/дм
3
, нафти – 1 мг/дм

3
 та сполук заліза 

– 0,2 мг/дм
3
. [6] 

За даними  досліджень [8], серед усіх відмов транспортних і 

технологічних машин до 15 % складають відмови гідроприводів.  При 

чому від 50 % до 85 % відмов гідроприводів  прямо чи опосередковано 

пов’язані зі станом робочої рідини (для кар’єрних машин – приблизно 

70 %) [9]. Важливим питанням є покращення параметрів робочої рідини 
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(наприклад, водяної емульсії) зменшенням її жорсткості та кількості 

розчинених в ній  іонів, що впливає на обсяги корозії в гідросистемі [10]. 

Підвищення чистоти робочої рідини гідросистеми від забруднень дозволяє 

в 3-5 разів збільшити ресурс агрегатів гідросистем, на 50-70 % знизити 

кількість відмов у них [11]. 

 Фізичні способи очищення рідин 

Способи очищення робочої рідини гідросистем поділяють на фізичні 

та хімічні. Фізичні способи обробки рідинних середовищ здійснюються 

зовнішніми силовими полями, без додавання в робочий об’єм хімічних 

речовин. Використання хімічних способів пов’язано з використанням 

реагентів та складного устаткування з високими масогабаритними 

показниками. На рис. 1.1 наведено класифікацію фізичних способів 

обробки рідинного середовища.  

Наведені на рис. 1.1 способи обробки рідинного середовища 

позначимо: 1 – підвищення температури та тиску; 2 – заморожування та 

відтаювання; 3 – створення знакозмінних тисків; 4 – гідродинамічна 

кавітація; 5 – механічна; 6 – постійне поле; 7 – знакозмінне поле; 8 – 

пульсуюче поле; 9 – поле, яке обертається; 10 – поле зі змінним 

градієнтом; 11 – акустична кавітація; 12 – імпульсна докавітаційна 

обробка; 13 – безперервна докавітаційна обробка; 14 – примусова 

ультразвукова гідродинамічна обробка; 15 – електростатичне поле; 16 – 

високочастотна обробка; 17 – електрогідравлічний ефект; 18 – електроліз; 

19 – іонізуючим випромінюванням; 20 – електромагнітним 

випромінюванням. Тоді за допомогою методу граф на рис. 1.1 зобразимо 

можливі комбінації використання фізичних способів при обробці 

рідинного середовища, на яких фізичні способи обробки колами з 
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відповідною нумерацією, а можливі способи комбінування способів 

приведено за допомогою з’єднувальних ліній. 

 

Рис. 1.1. Класифікація фізичних способів обробки рідинного 

середовища 

 

Загальна кількість можливих комбінацій обробки рідинного 

середовища фізичними способами 1048576 [12]. Кількість можливих 

комбінацій фізичних способів обробки водного середовища без 

використання однотипних способів складає 2699 [12]. 
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                             а)                                                               б)        

Рис. 1.2. Схема можливих комбінацій використання фізичних 

способів обробки рідинного середовища: 

а) для способів, що входять до однієї підгрупи; 

б) без використання більш як одного способу з однієї підгрупи 

Класифікація домішок води за їх фазо-дисперсним станом 

Дисперсійне середовище – середовище, в якому розміщені частинки 

подрібненої речовини. Дисперсійне середовище разом з цими частинками 

(дисперсною фазою) називають дисперсною системою 

Фаза представляє сукупність однорідних частин системи, однакових 

за складом і фізико-хімічними властивостями, і відокремлених від інших 

частин системи поверхнею розподілу. 

Ступінь дисперсності системи D характеризує ступінь 

роздрібненості дисперсної фази і визначається як величина, обернена 

розміру (діаметру) дисперсної частинки, м
-1

.  
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Суспензія – дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем 

та твердою диспергованою (дисперсною) фазою, частинки якої достатньо 

великі, щоб протидіяти броунівському руху. 

Емульсія – дисперсна система з рідким дисперсійним середовищем 

та рідкою дисперсною фазою. 

Піна – структурована дисперсна система, що складається з 

бульбашок газу (пари) (дисперсна фаза), які розділені тонкими плівками 

рідини (дисперсійне середовище). 

Розчин – цілком однорідна суміш з двох (або кількох) речовин, в якій 

молекули (або іони) одної речовини рівномірно розподілені між 

молекулами іншої речовини. 

При різноманітті присутніх у воді домішок і забруднень першорядне 

значення для розробки економічних способів очищення води має науково 

обґрунтована класифікація, що дозволяє об’єднати їх за ознакою загальних 

властивостей в окремі групи. Ця ідея здійснена в класифікації домішок 

води, запропонованої Кульським [13] (див. табл. 1.4), заснованої на 

спільності їх фізико-хімічної поведінки у водних середовищах, а саме на їх 

здатності утворювати гомогенні або гетерогенні водні системи. При такій 

класифікації забруднень вибір методів їх видалення визначається, в першу 

чергу, фізичним станом домішок , а в разі гетерогенних систем – і їх 

дисперсністю. 
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Таблиця 1.4. Систематизація домішок за їх фазо-дисперсним станом  

Група 

Степінь 

дисперсності 

частинок, м
-1

 

Розмір 

частинок, 

м 

Коротка характеристика 

Гетерогенні системи 

І - зависі <10
7
 10

-7
 – 10

-5
  Суспензії та емульсії, які 

обумовлюють каламутність води, 

а також мікроорганізми і 

планктон. 

ІІ – колоїдні 

розчини 

10
7
 – 10

8
 10

-8
 – 10

-7
  Колоїди і високомолекулярні 

з’єднання, що обумовлюють 

окиснюваність і кольоровість 

води, а також віруси.  

Гомогенні системи 

 ІІІ –

молекулярні 

розчини 

10
8
 – 10

9
 10

-9
 – 10

-8
 Гази, розчинені у воді, 

органічні речовини, які 

надають воді запах і присмак. 

IV – йонні 

розчини 

>10
9
 10

-10
 – 10

-9
 Солі, луги, кислоти, які 

зумовлюють 

мінералізованість, твердість, 

лужність або кислотність 

води. 

Особливістю запропонованої Кульським класифікації є те, що вона 

відображає не тільки індивідуальні властивості окремих домішок, а й 
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властивості системи вцілому, характеризуючи взаємодію компонентів з 

водним середовищем. Сутність пропонованої класифікації полягає в тому, 

що всі домішки води по відношенню до дисперсійного середовища 

розділені на чотири групи, з яких дві відносяться до гетерогенних систем, 

дві – до гомогенних. Гетерогенні системи представлені у воді зависями або 

колоїдами, емульсіями або пінами, а гомогенні – речовинами, що 

утворюють з водою молекулярні та йонні розчини. Обраний порядок 

розташування систем і груп речовин (підвищується з дисперсійністю) 

доцільний з технологічної точки зору, так як очищення води зазвичай 

починається з видалення грубодисперсних і колоїдно-дисперсних домішок 

і забруднень. Методи видалення їх є найбільш загальними, широко 

застосовуються на всіх очисних спорудах промислових і комунальних 

водопроводів, а також цехів очищення промислових стічних вод. 

Вилучення з води речовин у молекулярній і йонній формах відноситься до 

спеціальних методів її очищення і використовується в необхідних 

випадках як додаткові до основного технологічного комплексу, що 

забезпечує видалення грубодисперсних і колоїдно-дисперсних домішок. 

Гетерогенні системи у воді обумовлені присутністю в ній 

нерозчинних або малорозчинних сполук. Нерозчинні частинки, що 

складаються з великого числа атомів або молекул, утворюють дисперсну 

фазу, а вода, в якій вони розподілені, – дисперсійне середовище.  

Наявність поверхонь розділу є обов’язковою ознакою гетерогенних 

систем. Особливі властивості і будова прикордонних міжфазних шарів, що 

володіють у високодисперсних системах великою вільною поверхневою 

енергією, значною мірою визначають поведінку таких систем, їх 

агрегативну та кінетичну стійкість. Величина міжфазної поверхні залежить 

від розміру частинок дисперсної фази – чим менший розмір частинок, тим 
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більша питома поверхня і тим сильніший вплив поверхневих явищ на 

властивості системи. 

Великі частинки домішок не утворюють з водою стійких 

гетерогенних систем, так як швидко осідають на дно під дією 

гравітаційних сил. Швидкість седиментації залежить від форми частинок, 

співвідношення сили тяжіння, що приводить до їх осадження, і сили тертя, 

що перешкоджає цьому процесу. Водні дисперсії, які містять частки 

розміром більше 10
-3

 см, володіють, як правило, повною кінетичної 

нестійкістю.  

При зменшенні розміру часток до 10
-4

-10
-5

 см утворюються 

гетерогенні системи, для яких характерні порівняно невелика питома 

поверхня дисперсної фази, слабка інтенсивність теплового руху частинок і 

невисока кінетична стійкість. До таких систем відносяться суспензії, 

емульсії і піни. 

Інтервал розмірів часток 10
-5

-10
-6

 см відповідає області існування 

колоїдно-дисперсних систем з сильно розвиненою міжфазної поверхнею, 

досить інтенсивним тепловим рухом частинок і відносно високою 

кінетичної стійкістю. Завдяки великій міжфазній поверхні колоїдних 

систем першорядне значення для них мають явища, що відбуваються в 

прикордонних поверхневих шарах (утворення подвійних електричних 

шарів, сольватних оболонок, прояв сил молекулярної взаємодії між 

колоїдними частинками, а також між частинками і дисперсійним 

середовищем тощо). 

Гомогенні системи у воді являють собою істинні (молекулярні та 

йонні) розчини різних речовин. Істинні розчини є термодинамічно 

стійкими системами і можуть існувати без змін як завгодно довго. 

Незважаючи на велику різноманітність сполук, що утворюють з водою 

розчини, багато властивостей виявляються загальними для всіх розчинів. 
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Так, всі розчини електролітів мають здатність проводити електричний 

струм. Направлений рух йонів або молекул у розчинах відбувається не 

тільки під впливом різниці потенціалів, але і внаслідок градієнта 

концентрації (дифузія). Дифузійний потік розчиненої речовини при цьому 

спрямований з області з більшою концентрацією в область з меншою 

концентрацією, а потік розчинника – у зворотному напрямку. Для всіх 

розчинів нелетких речовин в летких розчинниках характерна більш висока 

в порівнянні з чистим розчинником температура замерзання. Підвищення 

температури кипіння і зниження температури замерзання буде тим 

більшим, чим більше концентрація розчину. 

Запитання для самоконтролю 

1. Назвіть основні фізичні та хімічні показники якості води. 

2. Які показники нормуються для паросилових, холодильних 

господарств? Які вимоги до води для напування тварин чи поливу? 

3. Що таке ступінь дисперсності? 

4. На які групи розділяють домішки? За якою ознакою? 

5. Як відрізняються гомогенні та гетерогенні системи? 
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Лекція №2 

 

Тема: Методи прояснення і знебарвлення води 

Зміст лекції. Методи безреагентного прояснення і знебарвлення 

води. Механічні методи очищення води: пісколовки, гідроциклони та 

центрифуги,  повільні фільтри, мікрофільтри. 

На СРС: решітки, решітки-дробарки, вертикальні пісколовки 

Методи прояснення і знебарвлення води 

На очисних спорудах зазвичай здійснюються процеси прояснення і 

знебарвлення води, тобто видалення з води дисперсних домішок, які 

входять до першої і другої груп розглянутої класифікації (див. лек. № 1). 

Для цієї мети в практиці водоочищення використовують два способи:  

- прояснення і часткове знебарвлення води без попередньої 

реагентної обробки (відстоювання, мікропроціджування, попереднє і 

повільне фільтрування, центрифугування тощо); 

- освітлення і знебарвлення води, засновані на введенні в воду 

коагулянтів (сульфату алюмінію, хлориду заліза (III), сульфату заліза, 

тощо), які в результаті гідролізу утворюють малорозчинні пластівцеподібні 

гідроксиди металів.  

Останні в процесі формування адсорбують суспензії і колоїди, що 

містяться у воді, і видаляються з води наступним осадженням чи 

фільтруванням. Застосування коагулянтів дозволяє значно прискорити 

процес прояснення і знебарвлення води, а отже, зменшити розміри 

очисних споруд і тим самим знизити капітальні витрати на їх будівництво. 

При механічних методах очищення з води відділяються нерозчинені 

грубодисперсні домішки, які мають мінеральну і органічну природу.  
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Для цього застосовуються такі методи: 

-  проціджування – затримання найбільш великих забруднень і 

частково зважених речовин на решітках і ситах; 

-  відстоювання – виділення із стічних вод завислих речовин під 

дією сили тяжіння на пісколовках (для виділення мінеральних домішок), 

відстійниках (для затримання дрібніших осідають і спливаючих домішок), 

а також нафто-, масло- і смолоувлювачах. Різновидом цього методу є 

відцентрове відстоювання, використовуване в гідроциклонах і 

центрифугах; 

- фільтрування – затримання дуже дрібної суспензії у зваженому 

стані на сітчастих і зернистих фільтрах. 

Пісколовки 

 При великому вмісті у воді грубодисперсних суспензій, зокрема при 

очищенні промислових стічних вод, забруднених частками піску, породи, 

руди або нерудних копалин тощо, першою стадією прояснення води є 

відділення таких зважених часток у пісколовках. За напрямком руху води 

пісколовки поділяють на горизонтальні, вертикальні та з обертальним 

рухом води (сюди входять тангенціальні та аеровані).  

Схема горизонтальної пісколовки з круговим рухом води показана на 

рис 2.1. Очищувана вода подається по підвідному лотку 1. Після цього 

вона проходить по пісколовці по круговій траєкторії, при цьому частинки 

піску осідають на дно, а очищена вода виводиться через вивідний лоток 2. 

Перегородка 7 розділяє вхід і вихід пісколовки. Для експлуатації 

пісколовки людьми передбачено дерев’яний настил 4. Для виведення піску 

з пісколовки облаштований гідроелеватор 5, до якого робоча рідина 

передається по трубопроводу 3, а суміш води з піском по пульпопроводу 6.  
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Рис. 2.1. Схема горизонтальної пісколовки з круговим рухом води 

Горизонтальні і аеровані пісколовки розраховують зі співвідношень: 

   
  

  
                      

  

 
                        

 

 
  

де L, Hр, ω – відповідно довжина (м), розрахункова глибина (м) і 

площа (м
2
) робочого перерізу проточної частини пісколовки; v – середня 

швидкість протоку води, м/с; q – розрахункова витрата стічних вод, м
3
/с; u0 

– гідравлічна крупність (швидкість вільного падіння частинки під дією 

сили тяжіння у спокійному середовищі) найменших часток піску, що 

затримуються пісколовкою, м/с; τ – тривалість перебування стічних вод в 

пісколовці, с; К – емпіричний коефіцієнт, що враховує вплив характеру 

руху води на швидкість осадження піску в пісколовці, приймається за табл. 

2.1 і залежить від гідравлічної крупності часток піску u0 , а для аерованих 

пісколовок також від відношення В/Н (В, Н – ширина і глибина проточної 

частини пісколовки). 
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Таблиця 2.1. Значення коефіцієнта К 

Діаметр 

частинок 

піску, мм 

Гідравлічна 

крупність 

піску при  

15 °С, мм/с 

Коефіцієнт К 

Горизонтальні 

пісколовки 

В/Н для аерованих 

пісколовок, в.о. 

1,00 1,25 1,50 

0,15 13,2 - 2,62 2,50 2,39 

0,20 18,7 1,70 2,43 2,25 2,08 

0,25 24,2 1,30 - - - 

Для горизонтальних пісколовок приймають середню швидкість руху 

стічних вод від 0,15 (при мінімальній витраті стічних вод) до 0,30 м/с (при 

максимальній), тривалість перебування стічних вод в пісколовці при 

максимальній витраті – не менше 30 с, найменший діаметр частинок піску, 

які затримуються пісколовкою, - від 0,2 до 0,25 мм. 

У аерованих пісколовках (рис. 2.2) вода під дією аерації рухається по 

спіралі, і частинки піску випадають при русі води у придонній області в 

сторону аераторів. Діаметр затримуваних частинок у таких пісколовках 

дорівнює 0,15-20 мм, середня швидкість вод при середній витраті – 0,08-        

0,12 м/с, відношення ширини відділу пісколовки до глибини - від 1,0 до 

1,5. Розрахункова глибина аерованих пісколовок на відміну від 

горизонтальних приймається рівною половині глибини проточної частини 

(Нр=0,5Н). Аератори 2 виконуються з дірчастих труб з отворами 3-5 мм, 

занурених на глибину 0,70-0,75Н, інтенсивність аерації становить 3-

5 м
3
/год на 1 м

2
 дзеркала води пісколовки. Впуск 1 стічної води в 

пісколовку збігається з напрямком обертання води в пісколовці, випуск 4 – 

затоплений. Плаваючі забруднення (жири, нафтопродукти) видаляються із 

зони 3. Тривалість перебування води в аерованих пісколовках дорівнює 1-

3 хв. 
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Рис. 2.2. Схема аерованої пісколовки 

У пісколовці тангенціального типу (рис. 2.3) вода підводиться по 

дотичній в одній або двох діаметрально протилежних точках. Діаметр 

частинок затримуваного в таких апаратах піску дорівнює 0,20-25 мм, 

гідравлічне навантаження – 110 м
3
/год на 1 м

2
 дзеркала води. Діаметр 

тангенціальної пісколовки приймається не більше 6 м, глибина 

циліндричної частини – не більше половини її діаметра. Швидкість води у 

підвідних трубопроводах 1 становить 1,0-1,2 м/с, очищена від піску вода 

відводиться по периферійним жолобам 3 з гладким або зубчастим 

водозливом. Кільце 2 не дозволяє піску, що відкидається на стінки 

пісколовки потрапити у відвідний жолоб. 

Об’єм піскових камер пісколовок не повинен перевищувати 

дводобового об’єму піску, що затримується апаратами. В іншому випадку 

починається загнивання органічних речовин, що знаходяться в піску. З 

піскових камер пісок видаляють гідроелеваторами або пісковими 

насосами. Його зазвичай підсушують на піскових майданчиках. 
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Рис. 2.3. Схема тангенціальної пісколовки 

Гідроциклони та центрифуги 

За відсутності зовнішніх впливів осадження високодисперсних 

суспензій відбувається надзвичайно повільно і триває місяцями. 

Седиментація частинок, що володіють у звичайних умовах відносно 

високою кінетичної стійкістю, може бути прискорена дією відцентрових 

сил. Найбільш простими відцентровими апаратами є напірні і безнапірні 

(відкриті) гідроциклони.  

У напірному гидроциклоні (рис. 2.4) потік води подається через 

ввідний патрубок 1. При цьому основна його частина  рухається по спіралі 

в пристінній області у напрямку до конічної частини апарату. У конічній 

частині на рівні 0,5-0,7 діаметра гідроциклона потік повертає до центру 

апарату і виводиться через вихідний патрубок 2. Частина води, що 

подається в гідроциклон, піднімається вгору, до кришки апарату. Потім по 

спіралі навколо бічної поверхні патрубка 2 опускається до вихідного 

отвору і видаляється з апарату разом з проясненою водою. Завислі 
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частинки відкидаються в пристінкову зону, сповзають по стінкам до 

вершини конуса і видаляються через розвантажувальний отвір або знімний 

конус 3. 

 

Рис. 2.4. Напірний гідроциклон 

Продуктивність гідроциклона по проясненій воді: 

      
  

  
  √      

де d1 і d2 – еквівалентні діаметри живильного (вхідного) і зливного 

(вихідного) патрубків гідроциклона відповідно, м; α – коефіцієнт, що 

враховує втрату води з осадом (α=0,85-0,90), в.о.; ω – площа робочого 

перерізу вхідного отвору, м
2
; ∆Н – втрата напору в гідроциклоні, м. 

Істотними недоліками напірних гідроциклонів є їх відносно велика 

енергоємність і складність видалення спливаючих речовин. Ці недоліки 

відсутні у відкритих (безнапірних) гідроциклонах (рис. 2.5). Вони 

працюють при порівняно невеликих вхідних швидкостях, тому втрати 
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тиску в них складають близько 0,005 МПа. Внаслідок невисоких окружних 

швидкостей зважені речовини у відкритих гідроциклонах видаляються в 

основному за рахунок гравітаційних, а не відцентрових сил. Відкриті 

гідроциклони здатні затримувати тільки відносно великі частинки – 

гідравлічною крупністю більше 5 мм/с.  

 

Рис. 2.5. Схема безнапірного гідроциклона 

Внаслідок спрямованого обертального руху води у відкритих 

гідроциклонах створюються сприятливі умови для коагуляції зважених 

забруднень. Тому відкриті гідроциклони виявляються досить ефективними 

для очищення стічних вод, забруднення яких здатні до самокоагуляції або 

коагуляції під дією реагентів. 

У центрифугах, які також використовуються для прискорення 

седиментації частинок, потужність силового поля набагато перевищує 

потужність поля сил тяжіння. Розрізняють центрифуги періодичної (рис. 

2.6, а) та безперервної дії (рис. 2.6, б). 
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Рис. 2.6. Схеми центрифуг 

Важливою характеристикою роботи промислових центрифуг є 

чинник розділу і тривалість центрифугування. Фактор розділу, що 

характеризує максимальну напруженість відцентрового поля, яке 

створюється центрифугою: 

          

 де R – радіус обертання; ω – кутова швидкість обертання ротора.  

Фактор розділу відображає, наскільки процес розділу фаз під дією 

відцентрових сил протікає швидше у порівнянні з відстоюванням. У 

промислових центрифугах фактор розділу складає 200-15000. 

Фактична тривалість центрифугування (Тф) залежить від робочого 

об’єму ротора, конструкції шнека і відносної швидкості його обертання, 

чинника розділу, гідравлічного навантаження тощо. 

Повільні фільтри 

Фільтр –  пристрій (споруда) для розділення, згущення або 

прояснення неоднорідної системи (наприклад, що містить тверду і рідку 

фази) пропусканням через пористу (фільтрувальну) перегородку. 
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Повільні фільтри (англійські фільтри) (рис. 2.7) представляють 

собою резервуари, заповнені шарами піску і гравію. Верхній шар висотою 

0,5 м називається фільтруючим і складається з дрібнозернистого 

кварцового піску з розмірами фракцій 0,3-1,0 мм. Підтримувальні шари з 

більш крупного піску (розмір фракцій 1-5 мм, висота шару 0,1 м), гравію 

або щебеню (розмір фракцій 5-40 мм, висота шару 0,15 м) перешкоджають 

вимиванню дрібнозернистого піску. Дренажем повільних фільтрів служать 

перфоровані труби, цегла або бетонні плити, покладені з щілинами. 

 

Рис. 2.7. Повільний фільтр 

Вода в повільних фільтрах очищується за допомогою плівки, яка 

створюється із затриманих дрібнопористою перегородкою фільтра 

зважених частинок. В якості перегородки зазвичай використовується шар 

дрібнозернистого піску. Протягом перших двох діб після включення 

фільтра в роботу вода, що проходить через нього, скидається в 

каналізацію. Приблизно через дві-три доби на поверхні піску утворюється 

невеликий шар (2-5 мм) рухомого осаду , який затримує не тільки 

найдрібнішу суспензію, а й 98-99 % мікроорганізмів, присутніх в сирій 

воді. Цей шар, густо заселений мікроорганізмами, отримав назву 

біологічної плівки. Виникнення плівки навколо зерен піску (замулювання 

фільтра) супроводжується зменшенням пористості завантаження і 
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підвищенням втрат напору. Завдяки поступовому замулювання фільтра на 

поверхні піску створюється щільна плівка, в результаті чого швидкість 

фільтрування різко зменшується. Накопичені забруднення один раз в 15-70 

днів видаляються разом з поверхневим шаром піску. Зі зменшенням висоти 

фільтруючого шару  у фільтр досипають свіжий пісок. Звичайна висота 

шару фільтрованої води над піском складає 1,5 м. Останнім часом 

відмивання завантаження проводять безпосередньо в фільтрі з механічним 

подрібненням і гідровидаленням забруднень. Товщина фільтруючого шару 

при цьому приймається рівною 600 мм. 

Швидкість фільтрування води на повільних фільтрах приймається в 

межах 0,1-0,2 м/год, причому швидкість вище 0,1 м/год – тільки на час 

промивання фільтра. Допустима каламутність води, що подається на 

повільні фільтри, не повинна перевищувати 1500 мг/л, кольоровість – не 

більше 50 °. Ширина фільтра – не більше 6 м, довжина – не більше 60 м. 

Розрахункова площі повільного фільтра, м
2
: 

  
     

   
  

 де Q – продуктивність, м
3
/добу; v – розрахункова швидкість 

фільтрування, мм/год.  

Витрата води на одне змивання забруднень з 1 м
2
 поверхні 

завантаження фільтру приймається 9 л/с, тривалість змиву забруднень на 

кожні 10 м довжини фільтра – 3 хв. 

Мікрофільтри 

Мікрофільтрація – процес фільтрації, при якому рідина очищується 

проходженням через мікропористу напівпроникну мембрану. 
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Для попередньої обробки природних вод, що містять велику 

кількість планктону і суспензій з густиною, близькою до густини води, 

використовують мікрофільтрування. 

 Мікрофільтр (рис. 2.8) складається з барабана, циліндрична 

поверхня якого виконана у вигляді каркасу з чарунками (наприклад, 

0,28х0,19 м) і покрита фільтрувальною сіткою галунного плетіння з 

отворами 20-60 мкм. Остання закріплена на підтримувальній сітці 

квадратного плетіння з чарунками великих розмірів (2х2 мм). При 

використанні фільтрувальної сітки з чарунками 0,3-0,5 мм мікрофільтр 

називається барабанною сіткою і служить для виділення крупних домішок 

перед зернистими фільтрами. Барабан мікрофільтра обертається на 

підшипниках, закріплених на нерухомому пустотілому валу, а корпус його 

занурений у воду приблизно на 3/5 діаметра . Одна торцева стінка барабана 

відкрита і з’єднується з отвором у стінці резервуара, інша – входить своїм 

периметром в обойму, закріплену в стінці цього ж резервуара. 

Подача води в мікрофільтр здійснюється самоплином через відкриту 

стінку барабана, в якому вона рухається паралельно осі і виходить назовні 

через фільтруючу сітку. Частинки, що містяться у воді, затримуються на 

внутрішній поверхні мікросітки. Для очищення останньої від забруднень 

мікрофільтр обладнується промивним пристроєм зі щілинними або 

круглими отворами, з яких вода безперервно надходить на промиваю 

частини мікросітки. Промивання мікрофільтра може здійснюватися як 

повністю очищеною водою, так і водою, що пройшла тільки 

мікрофільтрування. Витрата води на промивку барабанних сіток слід 

приймати рівним 0,5 %, а мікрофільтрів – 1,5 % розрахункової 

продуктивності. Мікрофільтри здатні знизити вміст завислих речовин на 

50-60 % , барабанні сітки - 20-25%.  
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Рис. 2.8. Конструкція мікрофільтра: 1 – фільтрувальний елемент, 2 – 

канал, 3 – електродвигун, 4 – труба, 5 – воронка, 6 – збірний канал, 7 – 

шибери, 8 – резервуар, 9 – труба розподільна, 10 – промивний пристрій 

Запитання для самоконтролю 

1. Якими методами відділяються з рідини нерозчинені грубодисперсні 

домішки? 

2. Чим гідроциклон відрізняється від центрифуги? Що таке фактор 

розділу? 

3. Що таке фільтр? 

4. За рахунок чого відбувається фільтрування у повільному фільтрі? 

5. Чим мікрофільтр відрізняється від барабанної сітки? 
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Лекція №3 

 

Тема: Методи прояснення і знебарвлення води з використанням реагентів 

Зміст лекції. Гідравлічна крупність домішок. Коагуляція та флокуляція. 

На СРС: коагуляція під електричним струмом. 

Обтікання тіл рідиною. Гідравлічна крупність 

Якщо тверде тіло обтікається потоком рідини або переміщується в 

просторі, заповненому нерухомою рідиною, то виникають 

гідроаеродинамічні сили взаємодії між тілом і рідиною. В обох випадках 

залежності, що визначають значення сил, будуть однаковими, якщо 

однакові відносні швидкості між тілом і рідиною. 

Розглянемо вільне падіння твердого тіла в необмеженому об’ємі 

рідини у стані спокою (рис. 3.1). На опущене в рідину тіло діють сила 

тяжіння Gт=ρтgVт і архімедова сила PA=ρgVт. Якщо Gт>PA, то тіло буде 

опускатися вниз. При появі відносної швидкості між тілом і рідиною 

виникає сила опору: 

    
   

 
  

 

Рисунок 3.1. Сили, що діють на тіло, яке вільно падає в рідині 
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Рівняння руху тіла під дією цих сил:  

          

  

  
    

Підставляючи вирази для Gт, PA і R, отримано: 

  

  

  
     (

  

 
  )    

   

 
  

де ρ, ρт – відповідно густина рідини і тіла; Vт – об'єм тіла, зануреного 

в рідину; F – площа проекції поверхні тіла на нормаль до вектора 

швидкості (міделевий переріз); С – коефіцієнт опору, що залежить від 

багатьох факторів (режиму руху, форми тіла, шорсткості); v – швидкість 

тіла відносно рідини; mт – маса тіла. 

З рівняння видно, що падаюче в рідині тіло спочатку рухається 

прискорено. Потім, зі зростанням швидкості, прискорення тіла падає до 

нуля. При dv/dt=0 (тобто при рівномірному русі) швидкість тіла: 

   √
    
  

(
  

 
  )  

Швидкість рівномірного руху тіла називається гідравлічною 

крупністю. Вона найбільш повно характеризує рух твердого тіла в рідині. 

Якщо помістити тіло у вертикальний потік, що рухається зі 

швидкістю  vк, то воно буде знаходитися в спокої щодо нерухомих меж 

потоку (стінок труб). Цю швидкість потоку іноді називають швидкістю 

витання. При швидкостях потоку, що перевищують про vк, тіло буде 

виноситися вгору. 

Режим обтікання тіла рідиною, а отже, і фактори, що впливають на С 

і vк, можуть бути різними, але основним визначальним критерієм є число 

Рейнольдса: 
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де v – відносна швидкість обтікання; l – характерний лінійний розмір 

(для частинок – це, найчастіше, діаметр еквівалентної за об’ємом кулі, dе); 

ν, μ – відповідно кінематична і динамічна в’язкості рідини; ρ – густина 

рідини. 

За даними експериментів для більшості частинок при Re<1 режим 

обтікання – ламінарний. Наприклад, ламінарний режим встановлюється у 

воді при vdе=10
-6

 м
2
/с. Отже, він можливий при обтіканні тіл з дуже 

малими швидкостями або при вільному падінні найдрібніших частинок 

(зазвичай, dе≤1 мм). 

Ламінарний режим представляє особливий інтерес, оскільки саме він 

встановлюється у відстійниках для осадження мулу, шламу і в інших 

подібних спорудах. Для цих умов, на підставі досліджень Стокса для кулі, 

сила опору: 

         

де r – радіус тіла; v – швидкість частинки. 

Звідси вираз для коефіцієнта опору: 

  
  

  
 

   

   
  

Тоді гідравлічна крупність для дрібних частинок: 

   
   

 

   
(
  

 
  )  

Турбулентний режим обтікання спостерігається для тіл з різними 

формами і ступенем шорсткості поверхні при різних числах Рейнольдса 

(для більшості частинок, які не мають певної форми, – при Re≥300). Для 
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розвиненого турбулентного режиму критична швидкість визначається за 

вищезгаданою загальною формулою, а коефіцієнт опору С залежить від 

форми і шорсткості поверхні тіла.  

Коагуляція та флокуляція 

У процесі простого відстоювання відділення домішок відбувається 

під дією сил ваги. При цьому частки осаджуються або спливають. Час 

відстоювання визначається гідравлічною крупністю (а значить розмірами) 

частинок (див. табл. 3.1). 

Таблиця 3.1. Швидкість осадження частинок у воді при температурі            

10 °С (283 К) 

Вид частинок 

Діаметр 

частинок, 

мм 

Швидкість 

осадження, 

мм/с 

Час осадження 

на глибину 

1 м 

Пісок крупний 1,0 100 10 с 

Пісок дрібний 0,1 8 2 хв 

Мул 0,01 0,154 2 год 

Глина 0,001 0,00154 7 днів 

Дрібнодисперсна глина 0,0001 0,0000154 2 роки 

Колоїдні частинки 0,00001 0,000000154 200 років 
 

У процесі осадження або спливання частинки взаємодіють одна з 

одною, у результаті чого в одних випадках вони злипаються, а в інших 

осаджуються самостійно. Можливість і інтенсивність укрупнення залежить 

від багатьох факторів: від природи та хімічного складу забруднень, від 

температури тощо.  
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Із вищенаписаного гідравлічна крупність квадратично залежить від 

розмірів частинок. Тому для інтенсифікації процесу осадження 

використовується укрупнення частинок (коагуляцію). 

Коагуляція (від лат. coagulatio – згортання, згущення), також 

флокуляція (від лат. flocculi – клапті, пластівці) –  фізико-хімічний процес 

злипання дрібних частинок дисперсних систем у більші під впливом сил 

зчеплення з утворенням коагуляційних структур. 

При використанні природних коагуляційних властивостей 

досягається збільшення гідравлічної крупності в 1,5-2 рази. При 

застосуванні коагулянтів і флокулянтів гідравлічна крупність може 

збільшитися в 5-6 разів і більше. Для інтенсифікації процесу осадження 

високодисперсних завислих і колоїдних часток застосовують різні 

коагулянти (солі алюмінію, заліза) і також флокулянти (активна кремнієва 

кислота, поліакриламід). Вони в процесі адсорбують суспензії і колоїди, 

що містяться у воді, і видаляються з води наступним осадженням чи 

фільтруванням. Застосування коагулянтів дозволяє значно прискорити 

процес прояснення і знебарвлення води, а отже, зменшити розміри 

очисних споруд і тим самим знизити капітальні витрати на їх будівництво. 

Коагулянти – це сполуки, здатні гідролізуватися у воді з утворенням 

різних коагуляційних структур, що володіють високими адсорбційними і 

адгезійними властивостями. Колоїдні частинки забруднень, стикаючись з 

пластівцями гідролізованого коагулянту, прилипають до них або 

механічно захоплюються рихлими агрегатами пластівців і разом з ними 

випадають в осад. При розчиненні у воді солей коагулянтів утворюються 

колоїдні розчини гідроксидів відповідних металів. Далі розглянуто 

фізичний підхід до пояснення механізму виникнення колоїдних міцел, а 

також враховані можливі хімічні взаємодії при їх формуванні.  
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Згідно фізичної теорії, виникнення колоїдних частинок передує 

формування агрегатів (кристаликів) з молекул, атомів або йонів речовини, 

що становить дисперсну фазу. На поверхні такого кристалика 

адсорбуються  йони, здатні добудовувати його кристалічну решітку, так 

звані потенціаловизначальні йони. Потенціаловизначальними  йонами 

можуть бути також  йони, здатні вибірково адсорбуватися на поверхні 

агрегату або утворювати з протилежно зарядженими йонами кристалічної 

поверхні малорозчинні сполуки. Агрегат молекул разом з 

потенціаловизначальними йонами становить електрично заряджене ядро 

міцели. До зарядженого ядра з навколишнього розчину електростатичними 

силами притягуються йони протилежного знаку (протийони), які 

компенсують заряд потенціаловизначальних йонів. 

Таким чином, на поверхні твердої фази формується подвійний 

електричний шар, внутрішню обкладку якого складають 

потенціаловизначальні йони, а зовнішню – протийони. Увесь 

електронейтральний комплекс називається міцелою. 

Міцність зв’язку протийонів, що входять до складу подвійного 

електричного шару, з ядром міцели різна. Протийони, що знаходяться на 

дуже близькій відстані (порядку 1-2 молекули) від ядра, міцно 

утримуються електростатичними і адсорбційними силами поблизу його 

поверхні. Решта протийонів, віддалених від ядра на більші відстані, 

долають потенційну енергію поля поверхні і завдяки молекулярному 

тепловому руху віддаляються від неї, утворюючи дифузну частина 

подвійного шару. Ядро і міцнопов’язані з ним протийони представляють 

власне колоїдну частинку, яка, на відміну від міцели, має електричний 

заряд. 

На рис. 3.2 представлено схематичну будову міцели золю гідроксиду 

заліза, отриманого внаслідок гідролізу хлориду заліза. Вона складається з 
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ядра, утвореного гідроксидом заліза Fе(ОН)3, адсорбційно пов’язаних з 

ним потенціаловизначальних водневих йонів (Н
+
), а також деякої кількості 

йонів хлора С1
-
. Остання менша, ніж число іонів Н

+
, в результаті чого 

колоїдна частинка має позитивний заряд. 

 

Рисунок 3.2. Схематичне зображення міцели золю з позитивно 

зарядженою частинкою 

Протийони С1
-
, що входять до складу частинки, складають щільну 

частину подвійного електричного шару, тобто адсорбційний шар або шар 

Штерна. Інші іони хлору утворюють дифузну частина подвійного шару 

(шар Гуі) і разом з колоїдної частинкою складають міцелу золю гідроксиду 

заліза. 

Існування подвійного електричного шару на поверхні колоїдних 

частинок служить основним фактором стійкості ліофобних золів. Фізична 

теорія стійкості і коагуляції таких колоїдних систем заснована на 

врахуванні міжмолекулярного притягування і електростатичного 

відштовхування, що діють між частинками золю. 

Відповідно до цієї теорії, колоїдна система стійка в тому випадку, 

коли завдяки силам електростатичного відштовхування (які з’являються 

при зближенні колоїдних частинок та взаємному перекритті їх дифузних 
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йонних атмосфер) виникає енергетичний бар’єр, який не дозволяє 

частинкам підійти на відстань, де переважають сили молекулярного 

притягання. 

Зниження енергетичного бар’єру призводить до коагуляції системи. 

Повна енергія взаємодії визначається алгебраїчною сумою енергії 

молекулярного тяжіння і електростатичного відштовхування. 

На результуючій потенціальній кривій (рис. 3.3) взаємодії частинок 

при великих відстанях між ними спостерігається неглибокий мінімум 

(далека потенційна яма), що свідчить про превалювання сил 

молекулярного тяжіння, (крива 1). Це пояснюється тим, що сили 

молекулярного тяжіння зменшуються за степеневим законом, а сили 

електростатичного відштовхування для великих відстаней – за 

експоненціальним. На середніх відстанях (близько 100 нм) переважають 

сили електростатичного відштовхування, тому на сумарній кривій 

з’являється енергетичний бар’єр. При малих відстанях між частинками 

сили відштовхування залишаються скінченними, а сили тяжіння значно 

зростають. У результаті цього набувають переваги сили 

вандерваальсівського тяжіння, що характеризується різким спадом 

енергетичної кривої (ближня потенційна яма). 

Позитивний максимум на кривій для середніх відстаней пояснює 

неефективність частини зіткнень частинок при повільній коагуляції, а 

глибока потенційна яма на близьких відстанях відповідає фізичному 

контакту обох частинок. Це – стійкий стан системи, при якому вона 

володіє найменшою вільною енергією. 

Перші кількісні розрахунки з фізичної теорії стійкості ліофобних 

золів проведені Б.В. Дерягіним ще в 30-х роках і завершені ним спільно з             

Л.Д. Ландау на початку 40-х років. Аналогічні погляди в подальшому були 

розвинені в роботах Фервея і Овербека. 
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Рисунок 3.3. Потенціальні криві, які характеризують енергію 

взаємодії частинок (U) у ліофобному золі у залежності від відстані (Н) між 

частинками: 1 – стійкий стан; 2 – порушення стійкості; 3 – швидка 

коагуляція 

Коагуляцію слабкозаряджених золів називають нейтралізаційною, 

оскільки при ній знижується заряд колоїдних частинок і знижується їх 

потенціал при адсорбції протийонів електролітів. 

Зближення частинок на відстань, при якій відбувається їх злипання, 

досягається при їх зіткненнях в результаті броунівського руху 

(молекулярно-кінетична коагуляція), перемішування середовища 

(градієнтна коагуляція) або спрямованого переміщення частинок, що 

рухаються з різною швидкістю під впливом сили тяжіння (гравітаційна 

коагуляція). Останні два види відносяться до ортокінетичної коагуляції. 

Молекулярно-кінетична коагуляція (перикінетична коагуляція) 

прискорюється при несиметричною формі частинок, а також при 

полідисперсності золю; по міру укрупнення частинок швидкість коагуляції 

значно знижується. 

Градієнтна коагуляція спостерігається в моно- і полідисперсних 

системах за умови, що розмір деяких частинок перевищує критичний 

розмір (2-3 мкм). У цьому випадку перемішування, що приводить до 

нерівномірного руху окремих об’ємів води, обумовлює зіткнення і 
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злипання частинок на кордоні макро- і мікропотоків. Зі збільшенням 

інтенсивності перемішування швидкість градієнтної коагуляції зростає. 

Однак у міру зростання надміцелярних агрегатів макро- і мікропотоки, що 

рухаються з різними швидкостями, посилюють нерівномірні напруги в 

окремих ділянках структури пластівців, що призводить до їх руйнування. 

Оптимальний розмір пластівців досягається при такому градієнті 

швидкості, коли виникнення і руйнування пластівців протікають з 

однаковою інтенсивністю. Аналогічно впливає і тривалість 

перемішування. 

Гравітаційна коагуляція відбувається в результаті інерційного 

осадження та захоплення частинок (рис. 3.4). Коагуляція під дією 

інерційних сил при прямому зіткненні полідисперсних частинок, що 

осідають, відбувається тільки в грубодисперсних системах (розмір часток 

більше         100 нм). 

Найбільш сприятливі умови для укрупнення частинок створюються 

при використанні повільного обертального перемішування. При цьому 

максимально використовується як градієнтна, так і гравітаційна 

коагуляція.  

Для прискорення процесу пластівцеутворення, збільшення швидкості 

осадження пластівців, підвищення якості очищеної води, а в ряді випадків і 

для коагуляції колоїдних домішок використовують деякі 

високомолекулярні речовини – флокулянтами. Під флокуляцією 

розуміють процес пластівцеутворення – взаємодію високомолекулярних 

речовин із частинками, що перебувають у воді з утворенням агрегатів 

(пластівців, комплексів), що мають тривимірну структуру. Флокулянти 

існують неорганічні (наприклад, активна кремнієва кислота), природні 

органічні та синтетичні (технічний поліакриламід, гідролізований 

поліакриламід, поліетиленімін). 
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Рис. 3.4. Схема гравітаційної коагуляції: 1 – інерційні зіткнення; 2 – 

осадження захопленням; 3 – підтягування частинок 

Очистка стічних вод коагуляцією та флокуляцією включає наступні 

процеси: приготування водних розчинів коагулянту та флокулянту, їх 

дозування, змішування розчинів із водою, пластівцеутворення та 

видалення пластівців з води. 

Запитання для самоконтролю 

1. Що таке гідравлічна крупність? У чому вона вимірюється? 

2. Від чого залежить швидкість вільного осадження? 

3. Для використовуються до рідини додають коагулянти? 

4. Чим коагуляція відрізняється від флокуляції? 

5. В яких умов коагуляція протікає найкраще? 
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Лекція №4 

Тема: Прояснення води відстоюванням 

Зміст лекції. Камери пластівцеутворення. Відстійники 

горизонтальні, вертикальні, радіальні, тонкошарові.  

На СРС: Камери пластівцеутворення вертикального типу. 

Камери пластівцеутворення 

Укрупнення колоїдних частинок, які виникають в процесі гідролізу 

коагулянтів, відбувається поступово протягом тривалого часу. Появі 

видимих пластівців передує формування неміцних рихлих сіток (стадія 

прихованої коагуляції) і надміцелярних структур. Останні розриваються на 

окремі пластівці, які осідають під дією сили тяжіння. 

Для інтенсивного прояснення і знебарвлення води звичайно прагнуть 

одержувати великі пластівці із дуже розвиненою поверхнею, які легко 

осаджуються. Одночасно намагаються скоротити час формування 

пластівців. Механізм процесу пластівцеутворення визначається 

імовірністю зіткнення колоїдних часточок, що залежить від їхньої 

концентрації, рухливості й впорядкованості руху, а також від зчеплення 

часточок. Установлено, що в інтервалі температур 3-18 °С при 

перемішуванні час пластівцеутворення складає 2-7 %  від часу, 

необхідного для досягнення того ж ефекту без перемішування, причому 

пластівці більш міцні. Тому улаштовують спеціальні камери 

пластівцеутворення, в яких перемішування здійснюється відповідними 

пристроями. 

Пластівцеутворення на очисних станціях з відстійниками 

здійснюється в спеціальних камерах реакції (камерах пластівцеутворення). 

Згідно СНіП об’єм камер залежно від їх типу розраховується на час 
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перебування води до 30 хв. У камерах пластівцеутворення рекомендується 

застосовувати   гідравлічне   перемішування  і тільки іноді, коли   за 

місцевими умовами це виявиться нераціональним, допускається механічне 

перемішування. 

Камери пластівцеутворення бувають перегородчасті, водоворотні, 

лопатеві і вертикального типу зі шаром зваженого осаду або без нього. 

Усі типи камер, за винятком перегородчастих, вмонтовують у відстійники. 

Перегородчасті камери являють собою звичайні залізобетонні 

резервуари з похилим днищем. Їхні схеми з горизонтальною і 

вертикальною циркуляцією води показані на рис. 4.1. Перемішування в 

таких камерах відбувається в результаті багаторазового зміни напрямку 

руху води. Камери пластівцеутворення з горизонтальною циркуляцією 

мають здатність до деякого саморегулювання швидкості руху води, яка 

приймається рівною 0,2-0,3 на початку і 0,05-0,10 м/с наприкінці камер. 

Час перебування води в камері визначається за даними технологічного 

аналізу або з досвіду експлуатації споруд, що працюють в аналогічних 

умовах. Орієнтовно цей час слід приймати від 20 хв для каламутних вод до 

30 хв для кольорових. 

Водоворотні камери утворення пластівців – вертикальні циліндри, 

суміщені найчастіше з центральною трубою відстійників (рис. 4.2). Вода 

підводиться через сопла, розташовані у верхній частині камери. 

Обертаючись, вона опускається в нижню частину камери і далі надходить 

у відстійник . Для запобігання передачі обертового руху води у відстійник 

біля виходу з камери встановлюється гаситель. Зазвичай це дошки 

розміщені навхрест. Проходячи через гаситель, вода набуває 

прямолінійний рух. Час перебування води в камері становить 15-20 хв, 

швидкість її руху – не більше 0,5 м/с. 
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Рис. 4.1. Схема перегородчастої камери пластівцеутворення з 

вертикальною (а) і горизонтальною(б) циркуляцією води 

 

Рис. 4.2. Вертикальний відстійник з водоворотною камерою 

пластівцеутворення: 1 -  камера пластівцеутворення; 2 - сопла; 3 - гаситель;           

4 - трубопровід для збирання осаду 
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У механічних камерах пластівцеутворення (флокуляторах) 

перемішування здійснюється лопатевими мішалками з електроприводом, 

що обертаються навколо горизонтальних або вертикальних осей. 

Найбільше поширення одержали лопатеві камери пластівцеутворення з 

горизонтальною віссю обертання (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Схема влаштування лопатевої камери пластівцеутворення  

 

Розрахункову швидкість руху води в лопатевих камерах 

пластівцеутворення них приймають в межах 0,2-0,5 м/с, а час перебування 

води — 30-60 хв. Ці камери влаштовують у вигляді прямокутного 

залізобетонного резервуара з 2-5 парами мішалок. Часто їх сполучають з 

горизонтальними відстійниками із розділяючою їх вертикальною 

дірчастою перегородкою.  

Перевагою механічних камер у порівнянні з камерами 

перегородчастого  типу є: менша втрата напору, простота конструкції, 

можливість більш досконалого регулювання процесу пластівцеутворення 

зміною числа оборотів лопаток, можливість послідовної роботи декількох 

камер пластівцеутворення, що  важливо при застосуванні суміші реагентів. 

Відстоювання 

Видалення зважених у воді домішок і скоагульованих пластівців 

досягається відстоюванням і фільтруванням. При відстоюванні з неї 

видаляється основна маса завислих речовин, а фільтрування є 
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завершальним процесом, який використовується для повного звільнення 

води від суспензій.  

Процес відстоювання найпростіше здійснюється в нерухомій рідини. 

Завись осідає в різного типу відстійниках або прояснювачах. Великі 

частки, що виносяться водою з камер реакції і потрапляють у відстійники, 

під дією сили тяжіння починають осідати, так як швидкість руху води у 

відстійниках різко знижується в порівнянні зі швидкістю води в 

попередніх спорудах. При відстоюванні суспензій відбувається як вільне, 

так і спряжене осадження. З урахуванням того, що концентрація суспензії 

у воді навіть у разі коагуляції мала, у верхніх шарах спостерігається режим 

вільного осадження. У нижніх шарах концентрація суспензії збільшується 

за рахунок частинок, що осідають з верхніх шарів, тому стає можливим 

спряжене осадження. 

Більшість суспензій, що зустрічаються в природній воді, а також 

утворюються в процесі очищення, неоднорідні за формою, величиною і 

масою. Тому характер процесу випадання суспензій встановлюється 

дослідним шляхом на основі даних графіка (рис. 4.4), де на осі абсцис 

відкладається час осадження, а на осі ординат – величини, що 

характеризують масу випала суспензії. 

 

Рис. 4.4. Крива осадження полідисперсної зависі  
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У практиці водопідготовки для виділення з води завислих речовин 

застосовують горизонтальні, вертикальні й радіальні відстійники, названі 

так за напрямком руху в них потоків води.   

За висотою відстійник розподіляється на дві частини: зону 

осадження, де завислі речовини осаджуються, і зону нагромадження та 

ущільнення осаду. 

Горизонтальні відстійники 

Горизонтальні відстійники (рис. 4.5) являють собою прямокутні 

резервуари, в яких прояснювана вода рухається в напрямку, близькому до 

горизонтального вздовж відстійника. Горизонтальні відстійники 

виконують зазвичай із залізобетону й обладнують водорозподільними і 

водозбірними пристроями, трубопроводами для підведення оброблюваної  

і відведення проясненої води та пристроями для періодичного видалення 

осаду. 

 

Рис. 4.5. Горизонтальний відстійник: 1 – підвідний лоток; 2 – 

напівзаглибна дошка; 3 – скребковий візок; 4 – відвідний лоток; 5 – лоток 

для збору плаваючих забруднень;6 – виведення осаду 

 

Горизонтальні відстійники проектують одно- або двоповерховими, з 

торцевим або розосередженим по площі збором проясненої води, без/з 

поворотом потоку води в горизонтальній або вертикальній площині (див. 
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рис. 4.5). Перевага двоповерхових відстійників полягає в значно меншій 

площі забудови, об'ємі й витраті бетону на їхнє будівництво, а великим 

недоліком є необхідність у додатковому підйомі води. Крім того, потрібні 

особливі гідрогеологічні умови майданчика, що дозволяють робити великі 

заглиблення. 

За висотою відстійник розподіляється на дві частини: зону 

осадження, де завислі речовини осаджуються, і зону накопичення й 

ущільнення осаду.  У зв’язку з тим, що осад розподіляється по дну 

відстійника нерівномірно і велика частина його накопичується в першій 

половині, об'єм осадової частини відстійника на початку роблять більше, 

ніж наприкінці. 

 

Рис. 4.6. Схема руху води в горизонтальних відстійниках: а – 

одноповерховому прямоточному (розріз); б – двоповерховому 

прямоточному (розріз); в – двоповерховому з поворотом потоку (розріз); г 

– одноповерховому з поворотом потоку (план): 1, 2 – відповідно 

розподільний і збірний водозлив; 3 – водоміри; 4 – підведення води; 5 – 

відведення проясненої води; 6 – відведення осаду. 
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Механічні засоби видалення осаду з горизонтальних відстійників 

влаштовують у випадках значної каламутності вихідної води або частого 

повторення періодів підвищеної каламутності води протягом року. Для 

цього застосовують скребкові транспортери (див. рис. 4.5), які згрібають 

осад у приямок, звідки його відкачують гідроелеваторами або 

відцентровими насосами. 

При реконструкції існуючих, будівництві нових відкритих і закритих 

горизонтальних відстійників рекомендується застосовувати напірну 

гідромеханічну систему видалення осаду. 

До переваг горизонтальних відстійників відноситься високий ефект 

прояснення по зважених речовинах. Недоліки – підвищена витрата 

залізобетону (порівняно з круглими відстійниками) і незадовільна робота 

механізмів для згрібання осаду, особливо в зимовий період. 

Вертикальні відстійники 

Вертикальні відстійники являють собою круглі в плані резервуари з 

конічним днищем, в яких потік прояснюваної рідини рухається у 

вертикальному напрямку. Вертикальні відстійники бувають з центральним 

впуском рідини, з низхідно-висхідним рухом рідини, з периферійним 

впуском рідини. 

У відстійниках з центральним впуском (рис. 4.7) вода опускається 

вниз по центральній трубі, відбивається від конусного відбивного щита і 

надходить у зону прояснення. Ті частинки, гідравлічна крупність яких 

більша за швидкість висхідного вертикального потоку, випадають в осад. 

Прояснена вода збирається периферійним збірним лотком. Спливаючі 

речовини – кільцевим лотком.  

Більш досконалими є вертикальні відстійники з низхідно-висхідним 

рухом води (рис. 4.8). Вода надходить у центральну частину відстійника і 
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через зубчастий водозлив розподіляється по площі зони прояснення, де 

відбувається низхідний рух потоку води. Основна маса завислих речовин 

встигає випасти до надходження води в кільцеву зону, де відбувається 

допрояснення води та збір її периферійним лотком. 

 

Рис. 4.7. Вертикальний відстійник з центральним впуском води: 1 – 

центральна труба, 2 – зона прояснення; 3 – осадова частина; 4 – щит 

відбивний; 5 – периферійний збірний лоток; 6 – кільцевий лоток; 7 – 

видалення осаду  

 

Рис. 4.8. Вертикальний відстійник з низхідно-висхідним рухом води:            

1 – підвідний трубопровід, 2 – кільцева перегородка; 3 – зубчастий 

водозлив; 4 – осадова частина; 5 – периферійний збірний лоток; 6 – 

видалення осаду  
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Перевагами вертикальних відстійників є простота конструкції і 

зручність в експлуатації, недоліком – велика глибина споруд. 

Радіальні відстійники 

Радіальний відстійник являє собою круглий (в плані) резервуар, 

висота якого невелика в порівнянні з діаметром. Рух води у відстійнику 

здійснюється від центра до периферії в радіальному напрямку, близькому 

до горизонтального. 

Радіальний відстійник має підвідний і відвідний трубопроводи, 

водорозподільний і водозбірний пристрої, а також обертову ферму із 

шкребками для видалення осаду (рис. 4.9). 

До переваг радіальних відстійників відноситься простота 

експлуатації і низька питома матеріаломісткість, до недоліків – зменшення 

коефіцієнта об’ємного використання через високі градієнти швидкості в 

центральній частині відстійника. 

Усунення такого недоліку можливо у відстійниках з периферійним 

впуском води. У вода надходить у водорозподільний жолоб, розташований 

на периферії відстійника, потім прямує в центральну зону і далі до 

водовідвідному кільцевому жолобу. Рух води відбувається більш 

рівномірно по всьому живому перетину відстійника, при цьому місцеві 

завихрення практично відсутні. 
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 Рис. 4.9. Радіальний відстійник: 1 і 9 – подача вихідної і відведення 

проясненої води; 2 – приямок для збирання осаду; 3 – дифузор; 4 – 

обертова ферма для видалення осаду; 5 – збірний кільцевий периферійний 

лоток; 6 – ходовий місток; 7 – подача реагентів; 8 – водорозподільна 

склянка; 10 – скидання осаду 

Тонкошарові відстійники 

Метод відстоювання в тонкому шарі полягає в установці в 

відстійниках блоків з тонкошарових елементів (плоскі або рифлені 

пластини, трубчасті елементи). Підвищення ефекту прояснення 

досягається за рахунок зменшення часу осадження суспензії і поліпшення 

гідродинаміки осадження. 

Існує три схеми розташування модулів у відстійнику (рис. 4.11). При 

перехресній схемі виділений осад рухається перпендикулярно до руху 

води, а при прямоточній і протиточній – відповідно по ходу руху води або 

у зворотному напрямку. 
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Рис. 4.11. Схеми руху води в тонкому шарі: а – прямоточна, б –

протиточна, в – перехресна 

Тонкошарове відстоювання застосовується при необхідності 

скорочення об’єму очисних споруд при незмінному ефекті прояснення або 

при необхідності підвищення ефективності існуючих відстійників. У 

першому випадку тонкошарові відстійники є самостійними спорудами, у 

другому – існуючі відстійники доповнюються тонкошаровими модулями, 

розташовуваними в модифікованому відстійнику. Тонкошарові блоки 

можуть вбудовуватися в горизонтальні (рис. 4.12), вертикальні або 

радіальні відстійники. 

 

Рис. 4.11. Горизонтальний відстійник з тонкошаровими блоками: 1 – 

подача води; 2 – тонкошаровий блок; 3 – відведення проясненої води  

Запитання для самоконтролю 

1. Для чого служать камери пластівцеутворення?  

2. За рахунок чого відбувається процес відстоювання? 
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3. Які переваги та недоліки горизонтальних, вертикальних і 

радіальних відстійників? 

4. Для чого у відстійники встановлюють тонкошарові модулі? 
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Лекція №5 

Тема: Очищення води фільтруванням 

Зміст лекції. Фільтрування, його види. Фізична модель процесу 

фільтрування. Класифікація фільтрів із зернистим завантаженням. 

Швидкі фільтри. Контактні прояснювачі. 

На СРС: Сорбційні та йонообмінні фільтри. 

Фільтрування, його види 

Початковим етапом водопідготовки, як правило, є звільнення її від 

завислих домішок – прояснення води, яке іноді класифікується як 

попередня обробка. Доочищення води фільтруванням зазвичай є фінішним 

щаблем при дво- і багатоступінчастій технологічній схемі очищення. 

Рідше фільтрування застосовується в одноступінчатих схемах 

водопідготовки. 

Фільтр – пристрій (споруда) для очищення неоднорідної системи 

пропусканням через пористу (фільтрувальну) перегородку. За видом цієї 

перегородки розрізняють повільні фільтри, мікрофільтри, фільтри із 

зернистим завантаженням тощо. 

Розрізняють декілька типів фільтрування: 

- проціджування – розміри пор фільтруючого матеріалу менше 

розмірів затримуваних частинок; 

- плівкове фільтрування – за певних умов після деякого початкового 

періоду на поверхні фільтруючого матеріалу утворюється плівка завислих 

речовин, на якій можуть затримуватися частинки навіть більш дрібні, ніж 

розмір пор фільтруючого матеріалу: колоїди, дрібні бактерії, великі віруси; 

- об’ємне фільтрування – завислі частинки, проходячи через шар 

фільтруючого матеріалу, багаторазово змінюють напрямок і швидкість 
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руху в щілинах між гранулами і волокнами фільтруючого матеріалу; таким 

чином, грязеємність фільтра може бути досить великою (більшою, ніж при 

плівковому фільтруванні). 

Грязеємність фільтра – маса забруднюючих речовин, яку здатне 

втримати завантаження фільтра. Більш точно – маса забруднень, 

затриманих на одиниці площі фільтра за час підвищення перепаду тиску на 

фільтрі від початкового до гранично допустимого. 

Фільтрування в тканинних, керамічних, майже у всіх фільтрах з 

нетканими волокнистими фільтруючими елементами здійснюється за 

першими двома типами; у дрібнозернистих насипних фільтрах – по 

другому типу, в крупнозернистих насипних – по третьому. 

Фізична модель процесу фільтрування 

Вода, що містить завислі частинки, рухаючись через зернисте 

завантаження, що затримує завислі частинки, прояснюється. Ефективність 

процесу залежить від фізико-хімічних властивостей домішок, 

фільтруючого завантаження і гідродинамічних факторів. У товщині 

завантаження відбувається накопичення забруднень, зменшується вільний 

об’єм пор і зростає гідравлічний опір завантаження, що призводить до 

зростання втрат напору в завантаженні. 

У загальному вигляді, процес фільтрації можна умовно розбити на 

кілька стадій: перенесення частинок з потоку води на поверхню 

фільтруючого матеріалу; закріплення частинок на зернах і в щілинах між 

ними; відрив закріплених частинок з переходом їх назад в потік води. 

Вилучення домішок із води і закріплення їх на зернах завантаження 

відбувається під дією сил адгезії. Осад, що формується на частинках 

завантаження, має неміцну структуру, яка під впливом гідродинамічних 

сил може руйнуватися. Деяка частина раніше прилиплих частинок 
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відривається від зерен завантаження у вигляді дрібних пластівців і 

переноситься в наступні шари завантаження (суфозія), де знову 

затримується в порових каналах. Таким чином, процес прояснення води 

потрібно розглядати як сумарний результат процесу адгезії і суфозії. 

Прояснення в кожному елементарному шарі завантаження відбувається до 

тих пір, поки інтенсивність прилипання частинок перевищує інтенсивність 

відриву. 

У міру насичення верхніх шарів завантаження процес фільтрації 

переходить на розташовані нижче, зона фільтрації якби сходить по 

напряму потоку від області, де фільтруючий матеріал уже насичений 

забрудненням та переважає процес суфозії, до області свіжого 

завантаження. 

Потім настає момент, коли весь шар завантаження фільтра 

виявляється насиченим забрудненнями води, і необхідний ступінь 

прояснення води не забезпечується. Концентрація суспензії на виході 

завантаження починає зростати. Час, протягом якого забезпечується 

прояснення води до заданого ступеня, називається часом захисної дії 

завантаження. При його досягненні або при досягненні граничних втрат 

напору прояснювальний фільтр необхідно перевести в режим 

розпушування промивання, коли завантаження промивається зворотним 

струменем води, а забруднення скидаються в дренаж. 

Для технологічних розрахунків фільтрів проф. Д.М. Мінц прийняв 

наступну умовну схему замулювання завантаження: накопичення осаду в 

даному шарі фільтруючого матеріалу триває тільки до стану повного 

насичення, після чого він перестає затримувати забруднення. Зі 

зменшенням ролі першого по ходу води шару зростає значення наступних, 

і товщина шару завантаження, що не бере участь в процесі затримання 

забруднень, збільшується. Нарешті, настає момент, коли товщина 
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завантаження, що зберігає працездатність, вже недостатня і якість 

фільтрату погіршується.  

Хід процесу очищення води фільтруванням, згідно викладеної схеми, 

представлений на рис. 5.1.  

 

Рис. 5.1. Перебіг очищення води фільтруванням  

 

Кожна крива відноситься до певного моменту часу після початку 

роботи фільтра. Крива 1 відповідає початку стійкого процесу, коли 

фільтрат необхідної якості реєструється на виході з дільниці, званою 

мінімальною захисною товщиною фільтрувального шару. За межами шару 

у воді залишаються найбільш стійкі частинки, які затримуються гірше. 

Крива 2 належить до моменту формування фронту граничного насичення. 

З цього моменту фронт починає переміщатися в товщу завантаження. 

Крива 3 відповідає тривалості захисного часу tз - тобто часу, коли якість 

фільтрату на виході з шару завтовшки x не погіршується.  

Для наступного моменту справедлива крива 4, положення якої вказує 

на збільшення вмісту суспензії в фільтраті з CФ до C> CФ. За період tз в 

стані повного насичення виявляється шар товщиною xmax. З рис. 3.3 

випливає, що фронт, позначений лініями 2-3 переміщається рівномірно, а 

лінії мають однакову форму. Для аналогічної схеми проф. Вознесенським 
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було отримано вираз тривалості роботи фільтру від початку до моменту 

появи у фільтраті підвищеної концентрації забруднень (захисний час): 

                                                                 

 

де K – коефіцієнт; x - товщина фільтруючого шару; t0 – затримка часу 

фільтрувальної дії, дорівнює тривалості формування фронту граничного 

насичення. 

Формула (5.1) була запропонована для опису процесу сорбції, але 

прийнята Д.М. Мінцем умовна схема роботи фільтра робить можливим 

застосування (5.1) для опису процесу фільтрації. 

На очищення води фільтруванням впливають багато незалежних 

чинників: якість вихідної води і фільтрату, гранулометричний склад 

фільтруючого завантаження, товщина шару, швидкість фільтрування, 

властивості утворюваного осаду, що відносяться до його здатності 

накопичуватися на зернах завантаження. Значення параметрів, що 

визначають ці фактори, в одних випадках задаються, в інших - 

приймаються, а властивості осаду в більшості випадків індивідуальні, тому 

завжди визначаються експериментально.  

Необхідно таке поєднання значень зазначених параметрів, при якому 

забезпечувалися б необхідний ступінь очищення води і бажана тривалість 

захисного часу. Захисний час пов'язаний з тривалістю міжпромивочного 

періоду роботи фільтрів tн (час досягнення граничних втрат напору в 

завантаженні).  

Значення tн приймаються з урахуванням двох незалежних умов:  

- має задовольнятися вимога про допустимість або неприпустимість 

тимчасового погіршення якості фільтрату (враховується коефіцієнт 

санітарної надійності, який приймається);  
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- згідно правил технічної експлуатації фільтрів призначається 

зручний режим їх промивання і відповідно тривалість міжпромивного 

періоду.  

Грязеємність завантаження при інших рівних умовах залежить від 

швидкості фільтрування, причому графік, що виражає цей зв'язок, має 

максимум. При моделюванні процесу фільтрування становить інтерес 

порівняльний аналіз залежностей тривалості захисного часу і грязеємності 

завантаження від швидкості фільтрування. Бажано, щоб при швидкості, що 

відповідає необхідному значенню tз, грязеємність була б близька до 

максимуму. Більш рівномірний розподіл забруднень у завантаженні 

збільшує грязеємність, тобто масу забруднень на одиницю її обсягу при 

даній тривалості фільтрування. 

Швидкість протікання води через фільтруючий шар залежить від 

кількох факторів: природи фільтруючого матеріалу; характеру забруднень 

води; товщини фільтруючого шару; температури води (наприклад, для 

піщаного фільтра встановлено: при збільшенні температури води від 20 до  

60 °С швидкість фільтрування можна збільшити вдвічі при тій же 

ефективності фільтрування). 

Для піщаного фільтра швидкість фільтрування v, м/год: 

  
          

             
                                                     

де c – коефіцієнт, приблизно рівний 40 в.о.; d – діаметр гранул 

фільтрувального піску, м; l – товщина фільтрувального шару, м; h – втрата 

напору при фільтруванні, м; T – температура води, °С. 

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. 
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Можливість затримання фільтром грубої суспензії залежить, в 

основному, від її маси; тонкої суспензії і колоїдних частинок – від 

поверхневих сил. Важливе значення має заряд завислих частинок, так як 

колоїдні частки однойменного заряду не можуть об’єднуватися в 

конгломерати, укрупнюватися і осідати: заряд перешкоджає їх зближенню. 

Долається це «відчуження» частинок штучним коагулюванням. Як 

правило, коагулювання (флокулювання) проводиться у відстійниках-

прояснювачах. Часто цей процес поєднується з пом’якшенням води 

вапнуванням, або содо-вапнуванням, або їдконатровим пом’якшуванням. 

Затримувальна здатність завантаження при інших рівних умовах 

залежить від крупності її зерен (фракцій). Чим крупніше фракції, тим 

менше контактна поверхня, нижче затримувальна здатність, але тим 

рівномірніше розподіляються забруднення в завантаженні. 

Вплив на глибину проникнення забруднень надає і підвищення 

швидкості фільтрування. Більш рівномірний розподіл забруднень у 

завантаженні збільшує грязеємність, тобто масу забруднень на одиницю 

його об’єму при даній тривалості фільтрування.  

У звичайних прояснювальних фільтрах найчастіше спостерігається 

плівкове фільтрування. Об’ємне фільтрування проходить у двошарових 

фільтрах і в так званих контактних прояснювачах. У фільтр засипають 

нижній шар кварцового піску з розміром зерен 0,65-0,75 мм і верхній шар 

антрациту з розміром зерен 1,0-1,25 мм. На верхній поверхні шару великих 

зерен антрациту плівка не утворюється, завислі домішки проникають 

всередину шару – в пори і відкладаються на поверхні зерен. Завислі 

речовини, що пройшли шар антрациту, затримуються нижнім шаром піску. 

При промиванні фільтра шари піску та антрациту не перемішується, 

так як густина антрациту вдвічі менше густини кварцового піску. 
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До фільтруючих матеріалів пред’являється ряд вимог. Вони повинні 

мати певний фракційний склад, механічну міцність (на стирання і 

подрібнювання), хімічну стійкість до води і її домішок, повинні бути 

доступними і мати невисоку вартість.  

Для характеристики зерен завантаження використовують 2 основні 

величини: ефективна величина зерен і коефіцієнт неоднорідності. 

Ефективна величина зерен – калібр сита, через яке проходить 10 % 

завантаження. 

Коефіцієнт неоднорідності – відношення 80 % калібру 

завантаження до 10 %, в.о.: 

   
   

   
                                                                

 Зазвичай коефіцієнт неоднорідності дорівнює 1,5-2,0 в.о. 

Критерієм завантаження, який відображає вміст усіх фракцій, є 

еквівалентний діаметр зерен, мм: 

       ∑
  

  
                                                        

де рі – вміст фракцій з середнім діаметром зерен di, %. 

За крупністю фільтруючого матеріалу  розрізняють – дрібнозернисті 

(розміром частинок верхнього шару завантаження 0,4 мм), 

середньозернисті (0,4-0,8 мм) і грубозернисті (більше 0,8 мм) 

завантаження. 

В якості фільтруючого середовища можуть бути застосовані 

природні (кварцовий пісок, дроблений антрацит, кварц, мармур, керамічна 

крихта, доломіт, магнетит тощо) та штучні фільтруючі матеріали 

(полімери, пінополіуретан, полістирол, поліпропілен тощо). 

Для запобігання виносу фільтруючого матеріалу з фільтратом 

застосовують спеціальні дренажні системи (пористі труби і плити, 
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ковпачки тощо) або укладають фільтруючі матеріали на підтримуючі шари 

(гравій, щебінь тощо), розташовані один за одним у порядку збільшення 

крупності частинок.   

При погіршенні якості фільтрату або значному збільшенні 

гідравлічного опору фільтра проводиться промивання фільтруючого 

матеріалу завантаження. 

Класифікація фільтрів із зернистим завантаженням 

Зернисті фільтри застосовують, в основному, при очищенні рідин, у 

яких вміст твердої фази незначний, і осад не представляє цінності, основне 

призначення фільтрів – прояснення води. Фільтрування в прояснювальних 

фільтрах застосовується для видалення завислих домішок при їх кількості 

до 100 мг/л (двошарові фільтри) і до 50 мг/л (одношарові). Якщо у вихідній 

воді значення перманганатної окислюваності більше 15 мгО/л або 

кольоровості більше 30 градусів платино-кобальтової шкали (двошарові 

фільтри) і окислюваність більше 8 мгО/л або кольоровості більше 20 

градусів – (одношарові фільтри), то необхідно попереднє коагулювання. 

Класифікація фільтрів за низкою основних ознак: 

  швидкість фільтрування: 

- повільні (0,1-0,3 м/год); 

- швидкі (5-12 м/год); 

- надшвидкі (36-100 м/год); 

 тиск, під яким вони працюють: 

- відкриті або безнапірні; 

- напірні; 

- вакуумні; 

 кількість фільтруючих шарів: 

- одношарові; 
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- двошарові; 

- багатошарові; 

 технологічні умови роботи: 

- з попереднім коагулюванням; 

- фільтри, яких коагулювання співпадає у часі з 

фільтруванням (контактні прояснювачі та фільтри). 

 напрям потоку : 

-  з низхідним (зверху вниз); 

-  висхідним (знизу вгору) потоком; 

-  з горизонтальним потоком. 

 крупність зерен фільтрувального матеріалу: 

- дрібнозернисті (0,2-0,4 мм), 

- середньозернисті (0,4-0,8 мм),  

- грубозернисті (0,8-1,8 мм), 

 вид фільтруючих матеріалів завантаження:  

- з інертними; 

- з активними (сорбентами, йоннообмінними 

завантаженнями); 

  густина фільтрувального матеріалу завантаження:  

- з важким (густина матеріалу зерен більше густини води) - 

піщані,антрацитові, керамзитові, гранодіорітових, з горілих 

порід, з туфів тощо;  

- з плаваючим – полістирол, пінопласт, шлак тощо;  

 спосіб регенерації: 

-  з водоповітряним промиванням; 

-  з водяним промиванням. 

Найбільш ефективні й економічні багатошарові фільтри, в яких для 

збільшення грязеємності та ефективності фільтрації завантаження 
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складають з матеріалів з різною густиною і розміром частинок: зверху 

шару – великі легкі частинки, внизу – дрібні важкі. При низхідному 

напрямку фільтрування великі забруднення затримуються у верхньому 

шарі завантаження, а ті, що залишилися (дрібні), – у нижньому. Таким 

чином, працює весь об’єм завантаження. Прояснювальні фільтри 

ефективні при затриманні частинок розміром > 10 мкм. 

Швидкі фільтри 

При широкому різноманітті конструкцій швидких фільтрів всі вони 

мають спільні за призначенням конструктивні елементи: корпус, 

фільтруюче завантаження, водопостачальні та на водовідвідні системи - 

жолоби і канали (при водоповітряному промиванні додатково 

передбачається повітророзподільна система), обслуговуючі трубопроводи. 

Розташування елементів фільтрів, їх кількість і конструкції залежать від 

призначення фільтрів, умов їх застосування, виду фільтруючого матеріалу. 

На конструкцію швидких фільтрів впливають також їх розміри, кількість 

фільтруючих шарів, напрямок фільтрування, наявність підтримуючих 

шарів, система промивання, вид водорозподільних систем. 

Безнапірні швидкі фільтри 

Безнапірний швидкий фільтр являє собою прямокутний у плані 

резервуар, висотою 3,5-5,0 м, всередині якого розміщені водопостачальні 

та на водозбірні системи. На рис. 5.2 наведені схеми різних безнапірних 

швидких фільтрів.  

У безнапірних фільтрах фільтрування із заданою швидкістю 

здійснюється під дією гравітаційних сил ваги води (фільтрування зверху 

вниз) або під дією створюваного насосом або вище розташованою ємністю 

тиску (фільтрування знизу вгору).  
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Розміри фільтру в плані звичайно близькі до квадрату. Бажано 

застосовувати типові розміри фільтрів (ширина х довжина): 3,5х5; 5х5,5; 

6х6; 6х7,5; 6х9; 6х12; 12х12 м. Корпус фільтра виконується залізобетонним 

(рідко металевим) з товщиною стінок 0,2-0,5 м. 

Висота фільтра визначається висотою завантаження і підтримуючих 

шарів, а також висотою шару води (зазвичай 2,0-2,5 м), який необхідний 

для подолання опору руху фільтраційного потоку, зростаючого у міру 

накопичення в завантаженні забруднень. 

 

Рис. 5.2. Схеми швидких фільтрів: а – одношаровий безнапірний 

фільтр з бічним каналом; б – двошаровий фільтр; в – двопоточний фільтр; 

г – фільтр з центральним каналом; д – фільтр з плаваючою завантаженням; 

е – одношаровий фільтр з низьким горизонтальним відведенням 

промивних вод  

 

Одношарові безнапірні фільтри  розрізняють за напрямком руху 

води. В одношаровому фільтрі із низхідним потоком води (рис. 5.2, а, 5.3) 

вода надходить в кишеню 5, звідки через отвори в стінці перетікає в 
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жолоби 6. Переливаючись через верхні кромки жолобів, вода фільтрується 

зверху вниз через фільтрувальне завантаження 7, проходить підтримуючий 

шар (гравій, наприклад) 8 і збирається в труби водорозподільної системи. 

Далі вода перетікає в колектор і відводиться в резервуар чистої води. 

Промивна вода подається від промивних пристроїв (насоса або бака 

башти) по трубопроводу 4 в колектор, проходить розподільні труби, 

підтримуючі шари 8 і фільтруюче завантаження 7 знизу вгору. При цьому 

відбувається розширення завантаження і вимивання з нього забруднень. 

Забруднена промивна вода переливається через кромки в жолоби , по них 

перетікає в бічну кишеню 5 і відводиться по трубопроводу 2. 

 

Рис. 5.3. Одношаровий безнапірний 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 – фільтруюче завантаження; 8 – підтримуючий шар 

 

Швидкість фільтрування залежить від гранулометричного складу 

фільтруючого матеріалу і зазвичай при нормальному режимі складає 5-12 

(до 15) м/год. Чим дрібніше завантаження, тим менша швидкість і висота 

шару завантаження. Оптимальна швидкість фільтрування вибирається, 

виходячи із забезпечення незначних втрат напору при фільтруванні. У 

дрібнозернистого завантаження канали менше за розміром, тому 



75 
 

створюють великі опору руху струменів води. Збільшити швидкість 

фільтрування можна, застосувавши високопористі матеріали. Зменшення 

швидкості фільтрування небажано, так як стає можливим утворення в 

поверхневому шарі завантаження плівкової фільтрації. При малій 

швидкості потоку створюються незначні дотичні напруження, які будуть 

не в змозі відривати і виносити в нижні шари забруднення. Це призведе до 

неоднакового насичення усього завантаження забрудненнями і зменшить 

тривалість фільтроциклу.  

Після закінчення фільтроциклу проводиться регенерація фільтрів. 

Вона включає водоповітряне або водяне промивання висхідним 

(зворотним) потоком очищеної води від спеціального промивного насоса 

або промивної башти. Водоповітряне промивання проводиться в чотири 

етапи: 

- початкове розпушування верхнього шару завантаження механічним 

або гідравлічним способом; 

- продування повітрям для вирівнювання гідравлічного опору по всій 

площі фільтру; 

- водоповітряне спільне промивання; 

- додаткове промивання водою для розпушення завантаження і 

відновлення її початкової пористості. 

Фільтрування води при її русі знизу догори значно поліпшує умови 

роботи фільтра внаслідок реалізації принципу спадної крупності зерен 

уздовж потоку. У результаті збільшується грязеємність фільтра (рис. 5.4), 

тривалість фільтроциклу, виключається замулювання дрібнозернистих 

шарів. Недоліком фільтрів з висхідним потоком є замулювання дренажу, 

яке зумовлює ненадійність їх роботи і ускладнення в експлуатації. 
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Рис. 5.4. Фільтр з низхідним потоком води: 1 – підведення води; 2 – 

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

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

струмененапрямний виступ; 8 – завантаження; 9 – підтримуючий шар 

 

У каркасно-засипних фільтрах (рис. 5.5) фільтрування також 

здійснюється в напрямку спадної крупності зерен. 

Розподіл вихідної води проводиться трубчастою системою, 

розташованою над завантаженням. Збір очищеної води і розподіл 

промивної проводиться нижньою розподільчою системою. Фільтруюче 

завантаження складається з гравійного каркаса з крупністю зерен 40-60 мм 

і зернистого завантаженням з розмірами частинок 0,8-1,0 мм. Розрахункова 

швидкість фільтрування досягає 10 м/год.  

До недоліків фільтрів відносяться мала пористість робочого шару, 

складність пристрою і приготування фільтруючого завантаження, а також 

проблеми з розміщенням завантаження у фільтрі та його заміною. 
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Рис. 5.5. Схема каркасно–засипного фільтру: 1 – трубчаста система 

для розподілу вихідної і збору промивної води; 2 – корпус; 3 – канал 

(кишеня); 4 – подача вихідної води; 5 – подача повітря від компресора; 6 – 

відведення очищеної води; 7 – скидання промивної води; 8 – трубчаста 

розподільна система промивної води; 9 – трубчаста розподільна система 

повітря; 10 – завантаження: гравійний каркас і зернистий фільтруючий 

матеріал  

 

Двошарові і багатошарові фільтри. При фільтруванні зверху вниз 

вода проходить спочатку дрібнозернисті шари завантаження, мають малі 

пори, але більшу сумарну поверхню зерен. Це сприяє накопиченню у 

верхніх шарах основної маси забруднень і швидкого зростання втрат 

напору. У двошарових фільтрах (рис. 5.2, б, 5.6) верхній шар має розміри 

зерен крупніше, ніж нижній, що сприяє більш рівномірному розподілу 

забруднень у всій товщі завантаження. 

Промивання фільтрів проводиться струменем води знизу вгору. Для 

того, щоб при промиванні в результаті гідравлічної сортування не 

відбувалося перемішування завантаження, верхній шар виконується з 
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більш легкого матеріалу, ніж нижній. Наприклад, вгорі розміщують 

керамзит, внизу – кварцовий пісок. 

 

Рис. 5.6. 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 

 

До недоліків таких фільтрів відноситься складність створення 

двошарового завантаження, завищений будівельний об’єм фільтра, 

можливість виносу зерен верхнього шару завантаження. 

Відомі й багатошарові фільтри (до п'яти шарів), у яких застосовані 

різноманітні матеріали, з густиною від 3,5 до 1,3 г/дм
3
.  

Двопоточні фільтри. Для збільшення продуктивності фільтрів, 

максимального використання їх грязеємності розроблено фільтри, в яких 

вихідна вода подається двома потоками (рис. 5.2, в): більша частина 

витрати подається через нижню водорозподільчу систему і фільтрується 

знизу вгору, а менша - зверху вниз, надходячи в фільтр через жолоби. Збір 

очищеної води проводиться через верхній трубчастий дренаж, 
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розташований майже в центрі товщі завантаження. Такі фільтри 

дозволяють застосовувати підвищені швидкості фільтрування.  

Труднощі при експлуатації цих фільтрів пов’язані із небезпекою 

засмічення проміжного дренажу фільтруючим матеріалом, особливо при 

промиванні. Тому при ньому спочатку промивна вода в невеликій 

кількості подається в верхній дренаж, проходить розпушування верхнього 

шару, потім через нижній дренаж подається основний промивний потік. 

Одночасно невелика витрата води подається в верхній дренаж для 

створення протитиску в трубопроводі, що перешкоджає попаданню в нього 

завантаження. Помітним недоліком фільтрів є складність кріплення 

проміжного дренажу, особливо при великій площі фільтрування.  

При площі більше 40 м
2
 фільтри проектують з центральним каналом 

(рис. 5.2, г), який розділяє корпус на дві однакових секції. Це необхідно 

для забезпечення рівномірного розподілу промивних вод по площі фільтра 

і запобігання утворення зон, що погано промиваються. Канал розділений 

по горизонталі на два відсіки, в нижньому розташовується 

водорозподільний колектор, верхній призначений для розподілу води, що 

очищається, та збору промивної. Іноді колектор в каналі не влаштовують, і 

водорозподільні труби виходять безпосередньо зі стінок каналу. Ширина 

каналу повинна бути не менше 0,7 м. Площі каналів не входять в робочу 

площу фільтрів.  

Двоступеневі фільтри представляють собою два швидких фільтра, 

об’єднаних в єдиний корпус (рис. 5.7). Вода рухається послідовно через 

фільтр першого ступеня знизу вгору, а потім, пройшовши збірний канал, 

фільтрується через фільтр другого ступеня. Самопливний рух через обидва 

ступені забезпечується тим, що фільтр першого ступеня обладнаний 

системою низького відводу через водозлив. При цьому створюється 
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постійний рівень виливу води в центральний з'єднувальний канал. Другий 

ступінь фільтра має традиційну конструкцію з жолобами. 

 

Рис. 5.7. Конструкція двоступінчастого фільтра: 1 – перша ступінь; 2 

– водозлив з пісковловлюючим жолобом; 3 – центральний з'єднувальний 

канал; 4 – друга ступінь; 5 – відведення промивної води; 6 – водозбірні 

жолоби; 7 – завантаження другого ступеня; 8 – водорозподільна система 

другого ступеня; 9 – колектор другого ступеня; 10 – колектор першого 

ступеня; 11 – водорозподільна система першого ступеня; 12 – повітряна 

розподільна система; 13 – завантаження другого ступеня; 14 – 

струмененапрямний виступ  

 

У першому ступені фільтрація здійснюється в напрямку спадної 

крупності зерен завантаження, чим забезпечується висока грязеємність. 

Робота першого ступеня забезпечує попереднє очищення води і допускає 

проскакування забруднень до 10 мг/л. Другий ступінь здійснює 

доочищення води.  

Швидкість фільтрування двоступеневих фільтрів визначається 

першим ступенем і становить 4,5-5,5 м/год. Ефективна робота 
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двоступеневого фільтра вимагає ретельного підбору фракційного складу 

завантажень ступенів фільтра. Промивання фільтра водоповітряне при 

звичайних параметрах води і повітря. Одним з достоїнств двоступеневих 

фільтрів є можливість введення додаткових реагентів, повітря, 

окислювачів в канал перед другим ступенем фільтрування, що розширює 

сферу їх ефективного застосування. 

Радіальні фільтри. Підвищенню грязеємності фільтрів сприяє 

збільшення швидкості фільтрування по ходу руху потоку очищуваної води. 

Цей принцип застосований в радіальних фільтрах (рис. 5.8). У них 

очищувана вода рухається горизонтально в радіальному напрямку – від 

периферії до центральної труби. Швидкість фільтрації поступово 

підвищується, створюючи найкращі умови для проникнення забруднень у 

всю товщу завантаження.  

 

Рис. 5.8. Схема радіального фільтра: 1 – подача стисненого повітря; 2 

– радіальний корпус; 3 – центральна водозбірна труба освітленої води; 4 – 

водозбірні жолоби промивної води; 5 – кільцева водорозподільна камера; 6 

– бічна кишеня; 7 – скидання промивної води; 8 – підведення води на 

промивання; 9 – ковпачкова розподільна система; 10 – внутрішня пориста 

перегородка; 11 – відведення очищеної води; 12 – розподільний 

трубопровід для повітря; 13 – фільтруюча завантаження; 14 – зовнішня 

пориста перегородка  
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Розподіл води проводиться кільцевої камерою, розташованої навколо 

радіального корпусу і відокремленою пористою перегородкою. 

Відфільтрована вода збирається центральною трубою з пористими 

стінками. Фільтруюча завантаження з крупністю зерен 1,2-2,0 мм 

виконується шаром до 2-2,5 м. Для розподілу стисненого повітря і 

промивної води використовується безгравійна система з щілинними 

довгоствольними ковпачками.  

Фільтри з плаваючою завантаженням. У фільтрах із завантаженням 

з легких (менше густини води) матеріалів не потрібно значний напір при 

промиванні. Крім того, для фільтрів з плаваючим завантаженням (ФПЗ) 

(рис. 5.2, д, 5.9) часто можна обійтися без складних нижніх збірно-

розподільчих систем.  

 

Рис. 5.9. Схеми фільтрів з плаваючим завантаженням: а – одношарові 

з висхідним потоком води; б – двошарові з висхідним потоком води; в – 

одношарові з низхідним потоком води; 1 – канал (кишеня); 2 – корпус; 3 – 

утримувальна решітка; 4 – фільтруюче завантаження; 5 – розподільний 

трубопровід; 6 – відведення промивної води; 7 – відведення фільтрату; 8 – 

підведення води на очищення; 9 – грубозернисте завантаження  

 

В якості фільтруючого завантаження зазвичай використовують 

гранульований спінений полістирол або плаваючі гранули з інших 
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матеріалів з розміром зерен від 0,3 до 10-15 мм. Фільтруючий шар з 

плаваючих гранул фільтруючого завантаження у воді формується інакше, 

ніж шар з важких матеріалів: зверху розташовуються великі зерна, а знизу 

– дрібні.  

Основна проблема експлуатації ФПЗ – рухливість завантаження, 

через яку вона може бути легко винесена потоком води з фільтра. Для 

запобігання виносу в фільтрах над завантаженням встановлюється 

утримувальна решітка або сітка.  

Промивання фільтра здійснюється тим запасом води, що 

накопичується над шаром завантаження. При цьому напору самої води 

цілком достатньо.  

У ФПЗ фільтрування знизу вгору аналогічно фільтруванню зверху 

вниз в традиційних фільтрах з важкими завантаженнями. При фільтруванні 

зверху вниз реалізується принцип фільтрування в напрямку спадної 

крупності зерен.  

Для створення двошарового фільтра нижній шар завантаження формують з 

гранул більш великого розміру, ніж у верхньому шарі, але з великою 

густиною. Наприклад, верхній шар містить пінополістирол з діаметром 

зерен 0,6-0,8 мм, а нижній – гранули напівспіненого полістиролу 1,2-

1,5 мм. 

Напірні фільтри 

Напірні фільтри застосовуються при малій продуктивності станцій 

водоочищення, а також у разі, коли у фільтрах (наприклад, йонообмінних) 

потрібно створити значний напір, який у безнапірних фільтрах забезпечити 

неможливо. У промисловому водопостачанні прийнято називати напірні 

фільтри прояснювальними або механічними.  

Напірні прояснювальні фільтри, що застосовуються для очищення 

води, класифікуються:  
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- за розташуванням корпусу: вертикальні і горизонтальні;  

- за числом камер фільтрування: одно-, дво- і трикамерні;  

- за кількістю шарів фільтруючого матеріалу: одно- і двошарові.  

На рис. 5.10 наведені схеми деяких прояснювальних фільтрів. 

Стрілками показано напрямок руху води в режимі фільтрування.  

 

 

Рис. 5.10. Принципові схеми напірних фільтрів:  а – вертикальний 

однокамерний одношаровий; б – двопоточний; в – двошаровий; г – 

двокамерний; д – горизонтальний однопоточний  

Фільтри серійно випускаються заводами і обладнуються верхніми і 

нижніми розподільними системами (дренажами), системами повітряного 

розпушення завантаження, системами гідравлічного перезавантаження 

фільтруючого матеріалу, запірно-регулюючою арматурою. Все це дозволяє 

забезпечити швидкий монтаж обладнання, надійну роботу і високий рівень 

експлуатації фільтрів.  

Вертикальні фільтри дозволяють забезпечити більшу висоту 

фільтруючого матеріалу. Горизонтальні вимагають споруд меншої висоти. 

Двошарові і двопоточні фільтри призначені для збільшення ефекту 

очищення води. Двокамерні фільтри розташовуються на меншій 
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виробничої площі, ніж однокамерні. У напірних фільтри вода подається 

насосами, тому їх можна розташовувати на довільній позначці.  

Напірні фільтри завантажуються зернистими матеріалами, 

аналогічними застосованим у відкритих фільтрах. Найбільш уживаний 

розмір зерен завантаження в напірних фільтрах становить 0,8-2,0 мм з 

коефіцієнтом неоднорідності 1,8-2,0.  

Контактні прояснювачі води 

Контактні прояснювачі (КП) застосовуються для очищення води з 

невеликою каламутністю (максимальне значення з урахуванням введених 

реагентів до 120 мг/л) і кольоровістю (до 120 градусів) в один ступінь без 

попереднього їх відстоювання за будь-якої продуктивності. Такі споруди 

повинні забезпечувати ефективне і глибоке очищення води і володіти 

високою грязеємністю. При значному вмісті суспензій промивка КП 

відбувається часто, помітно збільшуючи витрату води на власні потреби, 

тому їх застосування раціонально при середньорічній каламутності до 30-         

50 мг/л, а кольоровості до 80-100 градусів. При цьому максимальні 

концентрації забруднень не повинні спостерігатися більш 30-50 діб на рік.  

У КП реалізовані принципи контактної коагуляції і фільтрування в 

напрямку спадної крупності зерен, що дозволяють помітно збільшити 

грязеємність споруд. На відміну від швидких фільтрів, на які подається 

вода з уже сформованими скоагульованими пластівцями суспензії, в КП 

процес коагуляції відбувається безпосередньо в об’ємі фільтруючого 

завантаження. При цьому виникають великі сили адгезії навіть при 

менших дозах реагентів. Коагуляція в шарі зернистих матеріалів протікає 

повніше і у багато разів швидше, ніж у вільному обсязі. На процес 

контактної коагуляції мало впливають температура і лужність води.  



86 
 

Для збільшення грязеємності КП фільтрування здійснюється в 

напрямку спадної крупності зерен – знизу вгору. 

Через небезпеку зрідження завантаження висхідна швидкість 

фільтрування в КП обмежується величиною 5-6 м/год, що зменшує 

продуктивність цих споруд спів розмірну з аналогічними за площею 

швидкими фільтрами. 

По конструкції КП (рис. 5.11) подібні до швидких фільтрів. 

Принципова відмінність цих споруд в конструкції промивних пристроїв. 

 

Рис. 5.11.  Принципові схеми контактних прояснювачів: а – з 

гравійною трубчастою розподільчою системою; б – з гравійною 

трубчастою розподільчою системою для водоповітряного промивання; в – 

з центральним каналом і безгравійною трубчастою розподільчою 

системою; 1 – корпус; 2 – жолоби; 3 – водозбірний канал (кишеня); 4 – 

відведення фільтрату; 5 – відведення промивної води; 6 – фільтруюче 

завантаження; 7 – подача води на очищення; 8 – подача води на 

промивання; 9 – підтримуючі шари; 10 – трубчаста розподільна система 

для води; 11 – трубчаста розподільна система для повітря; 12 – подача 

повітря; 13 – струмененапрямний уступ; 14 – водозлив  
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Запитання для самоконтролю 

1. Які є типи фільтрування? 

2. Що таке адгезія та суфозія? 

3. Якими параметрами характеризується фільтр? 

4. За якими ознаками класифікуються фільтри? 

5. Які переваги і недоліки напірних і безнапірних фільтрів? 

6. Який процес, крім фільтрування, проходить у контактних 

прояснювачах? 
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Лекція №6 

Тема: Опріснення та знесолення води 

Зміст лекції. Знесолення води зі зміною її агрегатного стану: 

дистиляція, геліоопріснення, виморожування, газогідратний метод. 

На СРС: газогідратний метод опріснення. 

 

Процес видалення солей з води залежно від ступеня їх вилучення 

називається знесоленням або опрісненням. При знесолюванні води 

концентрація розчинених солей знижується до межі, близької до вмісту їх 

в дистильованій воді; при опрісненні – до концентрації, допустимої при 

використанні води для господарсько-питних цілей (наприклад, для питної 

води не більше 1000 мг/л). 

Методи знесолення і опріснення води розділяють на дві основні 

групи: із зміною (термічні) і без зміни агрегатного стану. До групи 

методів зі зміною агрегатного стану води відносяться: 

- дистиляція; 

- нагрів води понад критичну температуру (350 °С);  

- виморожування;  

- газогідратний метод. 

До групи методів без зміни агрегатного стану води відносяться: 

- електродіаліз; 

- зворотний осмос (гіперфільтрація); 

- ультрафільтрація; 

- екстракція; 

- йонний обмін.  

Розробка і вдосконалення всіх методів знесолення води постійно 

змінює співвідношення вартостей установок і очищеної води.  Крім того, в 
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даний час все більшу роль відіграє екологічність процесів очищення води. 

Багато позитивних і негативних якостей (табл. 6.1) цих способів очищення 

залежать від солевмісту оброблюваної води. Коректне порівняння методів 

може бути проведено лише для конкретних умов. Оціночне порівняння 

енергоємності методів знесолення наведено в таблиці 6.2.  

Таблиця 6.1. Порівняння поширених способів опріснення води 

Метод 

опріснення 
Переваги Недоліки 

Термічний 

мінімальна кількість реагентів і 

скидання солей у навколишнє 

середовище;  

 висока якість води по суспензіям;  

 можливість отримання відходів 

мінімального обсягу, аж до сухих 

солей;  

 можливість використання 

надлишкового тепла;  

 видалення з води розчинених 

газів. 

необхідність 

попередньої 

підготовки;  

великі енерговитрати;  

великі капітальні 

затрати. 

Зворотній 

осмос 

висока якість води по суспензіям, 

біологічним і органічним 

забрудненням;  

мінімальні кількість реагентів і 

сумарний скид солей у 

навколишнє середовище;  

можливість скидання концентрату 

без обробки в каналізацію;  

відносно низькі експлуатаційні 

витрати;  

відсутність агресивних реагентів і 

необхідності їх обробки. 

необхідність ретельної 

попередньої 

підготовки;  

бажана безперервність 

роботи 

зворотноосмотичної 

установки; 

великі капітальні 

витрати;  

велика витрата 

живильної води і об’єм 

стоків;  

великі енерговитрати. 
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Метод 

опріснення 
Переваги Недоліки 

Йонний 

обмін 

можливість отримання надчистої 

води;  

надійність;  

здатність працювати при різко 

мінливих параметрах живильної 

води;  

мінімальні капітальні та 

енерговитрати;  

менша витрата живильної води;  

мінімальний обсяг вторинних 

відходів, що забезпечує 

можливість їх переробки. 

висока витрата 

агресивних реагентів;  

експлуатаційні 

витрати, які зростають 

пропорційно 

солевмісту води;  

необхідність обробки 

регенератів і труднощі 

з їх скиданням. 

Таблиця 6.2. Споживання енергії при опріснення води, МДж/м
3 

Метод опріснення 
1955- 

1970 р.р. 

1970- 

1980 р.р. 

1980- 

1990 р.р. 

1990-

2000 р.р. 

Дистиляція 950-2900 350-950 130-350 50-150 

Виморожування 300-800 200-300 28 

Електродіаліз - 300-400 200-300 100-200 

Зворотній осмос - 200-300 100-200 15-50 

Дистиляція 

Дистиляція (перегонка) – випаровування рідини з подальшим 

охолодженням і конденсацією парів. При випаровуванні солоної води йони 

солей залишаються у розсолі, таким чином сконденсований пар є чистою 

водою. Для випаровування використовують теплоту, що виділяється при 

згоранні палива, теплоту конденсації пари, енергію сонячних променів 

тощо. 

Метод опріснення і знесолення дистиляцією відноситься до 

найпоширеніших.  
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Випарники, що використовуються для дистиляції води  

розділяються: 

- за кількістю ступенів: одно- і багатоступеневі; 

- за способом циркуляції випаровуваної води: із природною та 

штучною циркуляцією;  

- за положенням корпусу: вертикальні й горизонтальні; 

- за тиском пари: випарники з тиском пари нижче (вакуумні 

випарники) і вище за атмосферний. 

Найпростіша одноступінчаста випарна установка (рис. 6.1) 

складається з котла, де утворюється пара при кип’ятінні води, випарника із 

змійовиком, конденсатора пари, збірника знесоленої води і насоса для 

подачі знесоленої води споживачу. Вода в котлі нагрівається до кипіння. 

Первинна пара з котла поступає в змійовик випарника і конденсується, 

утворюючи практично знесолену воду. Об’єм випарника за висотою 

розділяється на водяний і паровий об’єми з межею між ними, що 

називається дзеркалом випаровування. 

 

Рис. 6.1. Схема одноступінчастої випарної установки: 1 – котел; 2 – 

випарник; 3 - конденсатор; 4 – збірник знесоленої води; 5 – насос  
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 За рахунок теплоти, відданої первинною парою, що конденсується, 

утворюється  вторинна пара з води, що знесолюється. Вторинна пара, 

поступаючи в конденсатор випарної установки, конденсується і зливається 

в загальний збірник знесоленої води, звідки вона насосом подається за 

призначенням. 

Залежно від вимог, що ставляться до оброблюваної води, одержаний 

дистилят може розбавлятися вихідною водою до досягнення заданого 

вмісту солей. 

Перевагою багатоступінчатих випарних установок є більша 

енергоефективність: на одиницю вихідної первинної пари вдається 

одержати значно більшу кількість знесоленої води. Для установок, що 

мають 50-60 ступенів, на 1 т гріючої пари виробляється 15-20 т опрісненої 

води.  

У чотириступінчастій випарній установці (рис. 6.2) гріюча гостра 

пара поступає в перший ступінь випарної установки, конденсується і у 

вигляді знесоленої води зливається в збірний бак; вторинна пара, що 

утворилася в першому ступені випарника, є гріючою парою для другого 

ступеня і, сконденсувавшись, також поступає в збірний бак знесоленої 

води; пара, що утворюється в другому ступені випарника, є гріючою парою 

для наступного ступеня і т.д. При цьому температура і тиск пари від 

ступеня до ступеня знижуються. Температура і тиск пари, що поступає в 

гріючу секцію першого ступеня випарника, визначаються загальним 

числом ступенів у випарнику. Температуру пари на виході з останнього 

ступеня випарника приймають рівною 102-104 °С, а зниження температури 

на кожному ступені випаровування – 12-13 °С. Отже, температура 

первинної пари в чотириступінчастій випарній установці повинна бути 

165-167 °С. 
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Рис. 6.2. Схема чотириступінчастої випарної установки: 1-4 – 

відповідно перший, другий, третій і четвертий ступені випарної установки; 

5 – поверхневий охолоджувач; 6 – бак для збору знесоленої води; 7 – насос 

для перекачування знесоленої води; 8 –насос для живлення випарників 

Економічність випарних установок підвищується застосуванням в їх 

схемі термокомпресора (парокомпресора). При роботі термокомпресора 

(рис. 6.3) в нього засмоктується вторинна пара, тиск і температура якої 

термокомпресором доводяться приблизно до температури і тиску 

первинної пари. Перетворена таким чином вторинна пара знову поступає 

на перший ступінь випарника. Термокомпресором вдається знизити 

витрату гріючої пари на одиницю виходу знесоленої води і тим самим 

підвищити економічність роботи опріснювальних установок. Сьогодні 

термокомпресори застосовують в багатоступінчастих схемах 

випаровування води. 

У випарниках адіабатного типу (випарниках миттєвого скипання) 

(рис. 6.4) вода випаровується як з поверхні крапель при їх надходженні в 

камеру через отвір або сопло, так і з поверхні води, що заповнює нижню 

частину камери. Теплота через гріючу поверхню труб не передається. Тиск 
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в камері випаровування підтримується нижче за тиск, відповідний 

температурі насичення генерованої пари. 

 

Рис. 6.3. Термокомпресійна опріснювальна установка: 1 – подача 

вихідної води; 2 – відведення опрісненої води; 3 – теплообмінник-

конденсатор; 4 – випарник; 5 – сепаратор; 6 – вторинна пара; 7 – вакуум-

компресор; 8 – пусковий котел; 9 – скид розсолу 

 

 

Рис. 6.4. Одноступінчастий адіабатний випарник: 1 – конденсатор; 2 

– сопло; 3 – камера випаровування; 4 – насос; 5 – циркуляційний насос; 6 – 

підігрівач; 7 – паровий ежектор 
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При опрісненні солоних вод методом дистиляції важливим питанням 

є запобіганням утворення накипу і корозії на поверхні теплообмінної 

апаратури, що знижує коефіцієнт теплопередачі. Одним із способів 

вирішення цих питань є вибір безповерхневої системи, в якій теплообмін 

між гідрофобним (що не змішується з водою) теплоносієм і солоною 

водою здійснюється в краплинних і струменевих теплообмінниках. За 

гідрофобні теплоносії можуть бути використані різні суміші насичених і 

ненасичених вуглеводнів, різні типи парафінів, фторуючі масла. 

Гідрофобний теплоносій не повинен розчинятися у воді (за 

визначенням) і добре від неї відділятися, не утворювати емульсії; в нього 

повинна бути відсутньою сорбційна здатність відносно до розчинених у 

воді солей; а також теплоносій повинен бути термічно стійким і володіти 

значною теплоємністю. 

В схемі дистиляційної установки з гідрофобним теплоносієм важчим 

за воду (рис. 6.5, а) в контактний теплообмінник В через перфоровану 

поверхню, розташовану у верхній частині відсіку, вводиться гідрофобний 

теплоносій, що нагрівається дистилятом другого контуру. Тепло дистиляту 

другого контуру передається через звичайний трубчастий теплообмінник А 

теплоносієм першого контуру енергетичного джерела. Щоб уникнути 

винесення гідрофобного теплоносія в трубчастий теплообмінник, напірна 

ємність В розділена перегородками на відсіки. 

З контактного теплообмінника В гідрофобний теплоносій поступає в 

ємність С, що знаходиться під вакуумом. Теплоносій вприскується через 

спеціальну розподільну систему під поверхню рухомого в ємності потоку 

солоної води. Краплі або струмені теплоносія, перетинаючи цей потік 

зверху вниз, віддають тепло солоній воді і збираються в нижній частині 

відсіку ємності С. З цього відсіку гідрофобний теплоносій насосом 

подається знову в контактний теплообмінник В. 
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Нагріта в камері С солона вода випаровується під вакуумом, 

конденсуючись в трубчастому конденсаторі К, і відводиться у вигляді 

товарного дистиляту. Розсіл з камери С скидається безперервно або 

періодично з відсіків b1 і b2. 

 

Рис. 6.5.  Схеми дистиляційних установок з гідрофобним 

теплоносієм: а – важчим за воду; б – легшим за воду; А – трубчастий 

теплообмінник; В – контактний теплообмінник; С – вакуумна ємкість; К - 

конденсатор 

Схема дистиляції з гідрофобним теплоносієм легшим за воду 

аналогічна схемі, розглянутій вище, з тією лише різницею, що нагрітий 

гідрофобний теплоносій, спливаючи, перетинає потік морської води знизу 

догори (рис. 6.5, б). 

У районах із жарким кліматом для опріснення води використовують 

теплоту сонячних променів – геліодистиляцію. Для цього застосовують 
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установки парникового типу та установки з концентруванням сонячних 

променів оптичними методами.  

Установки парникового типу (рис. 6.6) – це ємності зі 

світлопоглинальним дном, які заповнюють водою. Над водою похило 

розміщують покриття зі скла або прозорої пластмаси. Пара води, яка 

охолоджується холодним атмосферним повітрям, конденсується на 

внутрішній поверхні покриття, і краплі стікають у периферійні лотки. 

Залежно від конструкції та використовуваних матеріалів продуктивність 

геліоопріснювачів досягає 10 дм
3
/(м

2.
добу). 

 

Рис. 6.6. Схема сонячного опріснювача парникового типу: 1 – 

водонепроникна основа; 2 – «чорне дно»; 3 – шар солоної води; 4 – лоток 

для збирання дистиляту; 5 – засклення; 6 – пара; 7 – конденсат 

Виморожування 

Опріснення води виморожуванням засноване на різниці температур 

замерзання солоної і прісної води: солона вода замерзає при нижчій 

температурі, ніж прісна. Тому при повільному охолоджуванні солоної води 

нижче за 0 °С утворюються кристали прісного льоду, які потім 

змерзаються в агрегати. Кожен агрегат є групу кристалів прісного льоду, 

між якими є порожнини, заповнені розсолом. Тому при розтопленні таких 

агрегатів кристалів льоду виходить лише частково опріснена вода. Якщо ж 
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нагрівати такий лід поступово, замерзлий між кристалами прісного льоду 

розсіл перейде в рідкий стан і стече раніше, ніж почнуть танути кристали 

прісного льоду. Після стікання розсолу при подальшому таненні 

утворюється прісна вода. 

Опріснення води виморожуванням здійснюється природним холодом 

(у природних умовах) або штучним виморожуванням.  

До переваг способу виморожування у природних умовах відноситься: 

- простота технологічної схеми і влаштування опріснювальних 

конструкцій; 

- відносно низька вартість будівельних матеріалів; 

- малий відсоток амортизації основних споруд; 

- зручність експлуатації за відсутності необхідності у 

кваліфікованому обслуговуванні. 

Недоліки такого способу виморожування: 

- низька питому продуктивність; 

- порівняно високі капітальні витрати; 

- обмежені можливості застосування природного виморожування у 

промислових масштабах і неможливість його використання для будь-якого 

географічного району з різними кліматичними умовами. 

У даний час вважається найбільш доцільним застосування 

виморожування у природних умовах для водопостачання невеликих 

селищ. Для міського і промислового водопостачання більш прийнятним є 

штучне виморожування. 

Воду можна охолоджувати: 

- непрямим виморожуванням, при якому тепло кристалізації 

забирається від розчину солі через стінку;  

- випаровуванням води у вакуумі; 
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- прямим охолоджуванням солоної води при безпосередньому її 

контакті з гідрофобним холодильним агентом, причому тепло кристалізації 

забирається випаровуванням холодоагенту.  

Найбільш перспективними холодоагентами є бутан, пропан, 

ізобутан, фреони ФС-318, Ф-12, Ф-142 та інші речовини, що не 

змішуються з водою і нетоксичні. 

Опріснення води виморожуванням складається з трьох операцій: 

утворення кристалів льоду, відділення їх від розсолу і плавлення льоду. 

При замерзанні води кристали льоду практично не містять солей і є 

чистою водою у твердій фазі. Однак відділення їх від ускладнене тим,  що 

лід і концентрований розсіл майже не відрізняються за густиною, і 

автоматичного відділення різнорідних фаз (подібно  до сепарації пари в 

процесах дистиляції) не відбувається. Промиті кристали льоду 

розплавляють шляхом конденсації на них пари охолоджуючого агенту, що 

знаходиться під тиском, або за рахунок тепла енергетичних установок.  

Виморожування води охолоджуванням через теплопередавальну 

стінку 

При виморожуванні води охолоджуванням через теплопередавальну 

стінку (рис. 6.7) солона вода поступає спочатку в два теплообмінники, де 

вона заздалегідь охолоджується потоками танучого прісного льоду і 

холодного розсолу, що відводиться в стік, а потім в льодогенератор, 

усередині якого частково заморожується. Лід утворюється за рахунок 

циркулюючого по змійовику холодоагенту (використовується розсіл, що 

охолоджується до температури -8-10 °С холодильною машиною). Для 

інтенсифікації процесу заморожування вода перемішується мішалками. 

Цим досягається зменшення шару льоду на поверхні теплообміну і 

збільшення коефіцієнта теплопередачі.  
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Рис. 6.7. Схема виморожувальної установки з охолодженням води 

крізь теплопередавальну стінку: 1, 2 – теплообмінники; 3 – 

льодогенератор; 4 – холодильна установка; 5 – мішалка; 6 – приймальний 

бак; 7 – камера плавлення 

 

Тривалість перебування води в льодогенераторі складає 45-60 хв. За 

цей час третина поступаючої в нього води замерзає. З льодогенератора 

суміш льоду і розсолу поступає на стрічковий транспортер. Незамерзлий 

розсіл стікає в проміжний збірник, а потім через другий теплообмінник 

видаляється з системи. Лід, що залишився, переміщається транспортером 

через плавильну камеру. В ній лід контактує з теплим повітрям, що 

подається повітрядувкою, і тане. Частина талої води скидається разом з 

розсолом, промиваючи кристали льоду, а очищений лід поступово 

розтоплюється і потрапляє у збірник прісної води, звідки через перший 

теплообмінник подається споживачу. 

Установка має продуктивність близько 40 т/добу. Вихід прісної води 

на 1 т солоної коливається від 0,2 до 0,3 м
3
 залежно від її солевмісту. 

Спосіб контактного виморожування через теплопередавальну стінку 

неекономічний і не може застосовуватися в промислових установках. 
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Проте він широко використовується в установках малої продуктивності (40 

кг/год). 

Виморожування випаровуванням води під вакуумом 

Із пониженням тиску вода починає кипіти при температурі, нижчій 

за 100 °С. Можна створити такий низький тиск, що вода закипатиме при 

температурі її замерзання. Так, при тиску 3,3 мм рт. ст. вода кипить при 

температурі -3,3 °С, при цьому утворюються водяні пари і лід у відношенні 

1:7,5. Таким чином, вода стає холодоагентом, її випаровування 

відбувається при безпосередньому контакті з солоною водою. Це виключає 

необхідність влаштування теплопередавальної стінки і забезпечує високий 

коефіцієнт теплопередачі, а значить малі температурні перепади. Таким 

чином знижуються енергетичні витрати, пов’язані з втратами тепла. 

Схему процесу опріснення води виморожуванням при випаровуванні 

її в умовах глибокого вакууму наведено на рис. 6.8. Солона вода насосом 

подається в теплообмінник, де заздалегідь охолоджується до температури            

-1 °С потоками прісної води і розсолу. Далі вода впорскується у вакуумний 

заморожувач, де (внаслідок низького тиску) починає кипіти при 

температурі меншій за -3,9 °С. Близько 7 % води випаровується, а 

приблизно половина перетворюється на лід. Відділення і відмивання 

кристалів льоду від розсолу відбувається на стрічковому транспортері, за 

допомогою якого чистий лід переміщується в плавильну камеру. В ній лід 

розтоплюється при контакті з водяними парами, що відсмоктують з 

вакуумного заморожувача і стискають компресором. Розсіл, що 

відокремився, перекачується насосом через теплообмінник в проміжну 

ємність, а потім віддаляється в стік. Прісна вода насосом через 

теплообмінник подається в барометричний конденсатор, звідки поступає в 

бак і далі до споживача.  
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Рис. 6.8. Схема процесу опріснення води виморожуванням при 

випаровуванні її в умовах глибокого вакууму: 1 – теплообмінник; 2 – 

вакуумний заморожувач; 3 – стрічковий транспортер; 4 – плавильна 

камера; 5 – компресор; 6 – конденсатор; 7 – двоступінчастий компресор; 8 

– вакуумний насос 

Тепловий баланс в системі «вакуумний заморожувач-камера 

плавлення льоду» важко забезпечити внаслідок недосконалості конструкції 

парових компресорів, а також в результаті теплових втрат. Тому в схемі 

передбачено двоступінчатий компресор. З його допомогою частина пари, 

що не сконденсувалася в плавильній камері, стискається (це підвищує її 

температуру) і перекачується в конденсатор. В ньому пара охолоджується 

потоком прісної води з теплообмінника і перетворюється на дистилят. 

Гази, що не конденсуються, видаляються із системи вакуумним насосом. 
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Виморожування води прямим заморожуванням при безпосередньому 

контакті з гідрофобним холодоагентом 

Для зниження вартості опріснення води методом виморожування 

використовують схеми із застосуванням легкокиплячих холодоагентів, що 

не змішуються з водою. До таких холодоагентів належать зріджені 

вуглеводневі гази: бутан, ізобутан, фреони, які практично не розчиняються 

у воді і киплять при температурі і тиску, близьких до атмосферного. 

Остання обставина виключає труднощі, пов’язані з необхідністю 

підтримки глибокого вакууму, і дозволяє значно скоротити габарити 

устаткування. 

У схемі (рис. 6.9) солона вода, пройшовши спочатку деаератор, де 

відбувається видалення розчинених в ній газів, а потім фільтр, поступає в 

теплообмінник. Там вона охолоджується до температури -2 °С і далі 

перекачується в заморожувач. Одночасно в заморожувач подається рідкий 

бутан, внаслідок випаровування якого утворюються кристали льоду. Пари 

бутану відсмоктуються компресором і подаються в конденсатор-

плавитель, суміщений з відстійником-роздільником. Суміш кристалів 

льоду з розсолом прямує в сепараційну камеру, де відбувається розділення 

кристалів льоду, солей і розсолу. Очищений лід переміщується 

транспортером в плавитель, де тане під дією тепла стисненої пари бутану. 

Пройшовши відстійник-роздільник, суміш рідкого бутану і прісної води 

розшаровується. Бутан повертається в заморожувач, а прісна вода 

відводиться до споживача. 
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Рис. 6.9. Схема опріснення води контактним виморожуванням з 

використанням гідрофобного холодоагенту: 1 – теплообмінник; 2 – 

заморожувач; 3 – сепараційна камера; 4 – конденсатор; 5 – транспортер; 6 – 

камера плавлення 

Газогідратний метод 

Газогідратний метод опріснення відноситься до методів з 

використанням штучного холоду і за апаратурним оформленням подібний 

до виморожування з вторинним холодоагентом. Процес полягає в 

отриманні кристалів контактом солоної води з гідратоутворювальною 

речовиною, подальшою сепарацією їх від розсолу і плавленням. 

Газогідратна очисна установка включає: реактор-кристалізатор, сепаратор 

кристалів, конденсатор-плавитель і дегазатори прісної води і розсолу. 

Найбільш перспективними для опріснення гідратоутворювачами є 

пропан, хлор, фреон-40, етилен, фреон-31, циклопропан тощо. 

Володіючи всіма достоїнствами прямого контактного 

виморожування, газогідратний метод відрізняється від нього вищою 

температурою проведення процесу. Це дозволяє скоротити втрати холоду в 

навколишнє середовище. При використанні газогідратного методу 

ліквідовується один з основних недоліків опріснення виморожуванням – 

небезпека замерзання промислової води в шарі кристалів льоду. 
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При певних температурах і тиску в результаті контакту 

вищенаведених газів з водою утворюються тверді кристалогідрати, які 

можна описати формулою загального виду mM
.
nН2О. В цій формулі: М – 

молекула гідратоутворювального газу; m – кількість молекул газу; n – 

кількість молекул води. Газогідрати є льодоподібними кристалами, що 

складаються з молекул води і неполярних молекул газів. На кожну 

молекулу гідратоутворювального газу доводиться від 7 до 18 молекул 

води. Різні гідратоутворювальні агенти відрізняються за своїми 

властивостями і вартістю. При порівняно низькій теплоті гідратоутворення 

пропан володіє здатністю приєднувати найбільше число молекул води, є 

відносно недорогим і доступним для широкого використання. 

Технологічна схема опріснювальної кристалогідратної установки 

(рис. 6.10) складається з чотирьох процесів, які протікають в наступній 

послідовності: кристалізація, сепарація, очищення і плавлення. Утворення 

кристалогідратів відбувається при змішенні рідкого газу з водою. При 

цьому частина газу випаровується, охолоджуючи воду, а інша частина, 

з’єднуючись з нею, утворює кристалогідрати. Процес здійснюється у 

спеціальному реакторі-кристалізаторі, в який знизу подається газ, а зверху 

– солона вода. Для інтенсифікації гідратоутворення застосовуються 

мішалки. 

Сепарацію кристалогідратів від суспензії здійснюють різними 

методами. Для цих цілей можуть бути застосовані: фільтрування, 

центрифугування, відстоювання тощо. Затримані кристалогідрати 

промиваються прісною водою, а потім під дією тепла плавляться, 

утворюючи газ і прісну воду. 
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Рис. 6.10. Схема газогідратного процесу опріснення води: 1 – 

деаератор; 2, 3, 11 – теплообмінники; 4 – реактор; 5 – ресивер; 6 – колона 

сепарації; 7 – плавильник; 8 – компресор; 9 – компресор високого тиску; 10 

– конденсатор 

Запитання для самоконтролю 

1. Чим відрізняється знесолення та опріснення? 

2. Які є термічні методи знесолення? 

3. Навіщо улаштовують багатоступінчаті випарні установки? 

4. Дистильована чи солона вода має нижчу температуру замерзання? 

5. Чим газогідратний метод відрізняється від звичайного 

виморожування?  
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Лекція №7 

Тема: Опріснення та знесолення води 

Зміст лекції. Знесолення води без зміни її агрегатного стану: 

електродіаліз, зворотній осмос, ультрафільтрація, екстракція. 

На СРС: екстракція. 

Електродіаліз 

Діаліз (від грец. dialysis – розділення) – фізичний процес дифузії 

через напівпроникні мембрани йонів забруднень із зони великих в зони 

менших концентрацій. Рушійною силою діалізу є різниця концентрацій по 

обидві сторони перегородки, а коефіцієнт діалізу (коефіцієнт масообміну), 

що має розмірність швидкості, визначається експериментально. 

Електродіаліз полягає в розділенні води і йонних домішок, що 

містяться в ній, у полі постійного електричного струму. Йони – 

поляризовані частинки, які в електричному полі переміщаються у 

відповідності зі знаками своїх зарядів: до негативно зарядженого катода 

(катіони) і до позитивно зарядженого анода (аніони). Електродіаліз 

відноситься до електрохімічних способів очищення рідин. 

Найпростішим електродіалізатором є ванна з солоною водою, в якій 

знаходяться сполучені з джерелом постійного струму катод і анод, а також 

мембрани (рис. 7.1). Під дією різниці потенціалів починається 

переміщення йонів відповідно до знаку їх заряду. Катіони (позитивно 

заряджені йони) переміщуються до катода (негативно заряджений 

електрод), а аніони – до анода. При розрядці йонів на катодній пластині 

виділяється натрій, який миттєво розчиняється водою з утворенням лугу, і 

вільний водень у вигляді бульбашок газу. Одночасно на поверхні анодної 

пластини виділяються кисень і хлор, який утворює соляну кислота в 
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результаті взаємодії з водою. Поблизу катода і анода вода стає відповідно 

лужною і кислою. Якщо розділити ванну йонопроникними мембранами на 

три камери, то солона вода, що знаходиться між мембранами, поступово 

опріснюється. Це відбувається тому, що в електродних камерах 

накопичуються йони Н
+
 і ОН

-
, які беруть участь в перенесенні електрики 

через центральну камеру, де вони з’єднуються, утворюючи воду. Йони ж 

Nа
+
 і С1

-
, що перейшли в електродні камери, видаляються з них разом з 

кислою і лужною водою. 

 

Рис. 7.1. Схема трикамерної діалізної ванни 

Проте внаслідок дифузії відбувається одночасно і безладне 

переміщення йонів Н
+
 і ОН

-
, а також йонів солей, внаслідок чого останні 

знову повертаються з анодної і катодної камер в центральну. Для того, щоб 

виключити процес дифузії, необхідно, щоб йонопроникні мембрани 

володіли селективністю, тобто здатністю пропускати йони із зарядом 

одного знаку. Іншими словами, позитивно заряджені мембрани 

(аніоноактивні) повинні пропускати тільки аніони, а негативно заряджені 

(катіоноактивні) – тільки катіони. Серед селективнопроникних мембран 

виділяють гомогенні (поліконденсаційні, внутрішньополімерні, щеплені, 

активовані), гетерогенні й просочувальні йонітні мембрани, що набули 
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широкого поширення в сучасних електродіалізних установках. Йонітні 

мембрани виготовляють з органічних йонообмінних смол (катіонітів і 

аніонітів), що практично не розчинні у воді, а їх активні групи здатні до 

обмінних реакцій в розчинах. 

Кінетика процесу електродіалізу описується рівнянням: 

 
  

  
 

 

 
(
 

 
       )                                             

де С – концентрація йонів, г-екв/см
3
; 

     W – об’єм чарунки, см
3
; 

     Ф – число Фарадея – витрата електроенергії на перенесення                  

1 г-екв. солей; 

     Кд – коефіцієнт діалізу, см/год; 

     ∆С – перепад концентрацій йонів по обидві сторони мембрани,           

г-екв/см
3
; 

     Fм – площа мембрани, см
2
. 

Отримання селективних йонопроникних (йонообмінних) мембран 

визначило можливість застосування багатокамерних електродіалізаторів з 

багатьма парами катіоно- і аніоноактивних мембран. 

Такі установки є ваннами, що складаються звичайно з 100-                     

200 гідравлічних камер, які можуть бути сполучені послідовно або 

паралельно з горизонтальною або вертикальною циркуляцією води (рис. 

7.2). У даний час набули поширення переважно електродіалізні ванни 

фільтропресного типу. У цих ваннах мембрани, розташовані між катодом і 

анодом, розділені рамками з діелектрика. Під дією електричного поля 

йони, що знаходяться в розчині, приходять у впорядкований рух. Катіони 

рухаються в одному напрямі, а аніони в протилежному. При цьому 

селективнопроникні мембрани виключають можливість зворотного 

надходження йонів у знесолену воду. Таким чином, з непарних камер ні 
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аніони, ні катіони не можуть пройти в сусідні камери внаслідок того, що 

знак їх заряду співпадає із знаком відповідно катіоноактивних і 

аніоноактивних мембран. У результаті концентрація солей у воді в одних 

камерах (парних на рис. 7.2) починає падати, тобто відбувається процес 

опріснення. У непарних концентрація солей зростає, що призводить до 

утворення розсолу. Одержані знесолена вода (діалізат або ділюат) і 

концентрований розчин (розсіл) виводяться відповідно з камер очищеної 

води (камер діалізату) та розсольних камер. 

 

Рис. 7.2. Схема багатокамерного електродіалізного апарата: 1, 2 – 

йоноселективні катіонітові й аніонітові мембрани; 3 – катод; 4 – анод 

Електроділізатори виконуються за кількома схемами:  

- прямоточною, при якій вода послідовно або паралельно проходить 

через чарунки, і її очищення здійснюється в один прохід (рис. 7.3);  

- циркуляційною порційною, при якій вода багаторазово проходить 

через апарат до тих пір, поки не буде досягнута необхідна ступінь 

очищення (рис. 7.4, а); 

- циркуляційною безперервної дії, при якій частина очищеної води 

підмішується до неочищеної води і знову надходить до апарату (рис. 7.4, 

б). Кожна зі схем має оптимальну область застосування. 
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Рис. 7.3. Схеми прямоточних електродіалізних установок: а – 

одноступеневої; б – багатоступеневої; 1 – бак вхідної води; 2 – бак розсолу; 

3 – електродіалізатор; 4 – насос 

 

Рис. 7.4. Схеми циркуляційних електродіалізних установок: а –

порційна; б – безперервної дії; 1 – бак вхідної води; 2 – бак розсолу; 3 – 

електродіалізатор; 4 – насос 

Прямоточна система рекомендується при великій продуктивності 

електродіалізної установки. У цій схемі ступінь очищення залежить тільки 

від тривалості перебування води в чарунках. Недолік схеми полягає в 

чутливості до коливань якості вхідної води.  
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Порційні схеми електродіалізних установок легко регулюються при 

коливаннях якості води за рахунок зміни режиму рециркуляції. Їх недолік 

– більша енергоємність (у порівнянні з прямоточною).  

Схема з постійною циркуляцією стійко працює при будь-якому 

солевмісті вхідної води і забезпечує безперервну її обробку. Розбавлення 

вхідної води діалізатом знижує небезпеку концентраційної поляризації. 

Щоб уникнути засмічення камер, вхідна вода потребує попередньої 

підготовки: вміст завислих речовин обмежується 1,0...1,5 мг/л, заліза і 

марганцю – по 0,05 мг/л, твердості загальної – 40 мг-екв/л. Щоб уникнути 

засмічення відкладеннями коригується pH води, а концентрація 

утворюваного розсолу обмежується, щоб виключити небезпеку 

кристалізації. 

Робота електродіалізних установок супроводжується виділенням 

газів, зокрема водню і кисню, здатних утворити вибухонебезпечну суміш 

(гримучий газ); небезпеку становить і можливе виділення хлору. Тому 

установки виконуються герметичними, а приміщення, в яких вони 

знаходяться, повинні обладнуватися засобами автоматизованого контролю 

за станом повітряного середовища і вентиляцією. 

Зворотній осмос (гіперфільтрація) 

Під терміном «осмос» розуміється процес мимовільного перетікання 

менш концентрованого розчину в більш концентрований через розділяючу 

їх напівпроникну мембрану.  

Якщо в посудині між солоною і прісною водою помістити 

напівпроникну перегородку, здатну пропускати воду і затримувати 

гідратовані йони розчинених у воді солей, то прісна вода починає 

поступати у відсік із солоною водою (рис. 7.5, а). 
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Рис. 7.5 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 

прісної води стане помітно нижче за рівень солоного розчину. Різниця 

рівнів у момент сталої рівноваги і характеризуватиме осмотичний тиск 

розчиненої речовини в розчині (рис. 7.5, б). Величина осмотичного тиску 

залежить від різниці концентрацій солей в розчинах. 

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

                                                                

де i – коефіцієнт;  

    C – молярна концентрація розчиненої речовини, моль/м
3
; 

    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 електролітичної 

дисоціації однієї молекули: 

                                                               

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

молекули, шт.; 

    a – ступінь дисоціації розчиненої речовини, в.о. 
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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/м
3
: 

                                                               

де Cm – концентрація розчиненої речовини, г/дм
3
; 

     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 

(рис. 7.5, в). Такий процес називають зворотнім осмосом. Принципову 

схему зворотньоосмотичної установки приведено на рис. 7.6. 

 

Рис. 7.6. Принципова схема зворотньоосмотичної установки: 1 – 

високомінералізована оброблювана вода; 2 – очищена вода (фільтрат або 

пермеат); 3 – концентрат (розсіл); 4 – насос високого тиску; 5 – модуль 

зворотного осмосу; 6 – напівпроникна мембрана; 7 – випускний клапан 

Явище осмосу відбувається без фазових перетворень. За 

гіпрефільтраційною теорією молекули води (діаметр приблизно 0,276 нм) 

мігрують через канали мембрани, які завузькі для міграції йонів 

(діаметром більшим за 0,500 нм) розчинених речовин. Тому очищення 

зворотнім осмосом ще називають гіперфільтрацією.  
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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. 

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, дм
3
/(м

2
·добу): 

  
  

  
                                                                

Селективність – роздільна здатність мембрани R, %: 

  
       

   
       (  

   

   
)                             

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

очищення, г/дм
3
; Сех – кінцева концентрація солей, г/дм

3
. 

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.: 
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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. 

Витрата енергії рідини при очищенні рідини зворотнім осмосом E, 

Дж: 

  
  

    
                                                             

де V – об’єм очищуваної води, м
3
; 

      р – робочий тиск, Па; 

     ηн – ККД насоса, в.о. 

За виглядом мембранних елементів зворотньоосмотичні апарати 

діляться на плоскокамерні, рулонні, трубчасті і з порожнистими 

волокнами. 

Апарати з плоскокамерними елементами (рис. 7.7) виконуються, 

наприклад, з металевих плит, що стягують пакети пластин з пористої 

бронзи, по обох сторонах яких розташовані мембрани. Солона вода 

подається під високим тиском у простір між двома мембранами. Пористі 

плити також слугують дренуючою системою. 
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Рис. 7.7. Схема зворотньоосмотичного апарату з плоскокамерними 

елементами: 1 – пористі пластини; 2 – мембрани 

Солона вода, яка потрапляє в корпус апарату рулонного типу (рис. 

7.8), поступає в напірні канали рулонних фільтрувальних елементів (рис. 

7.9). Далі вона рухається уздовж елементів, опріснючись. Опріснена вода 

прямує по спіралевидних каналах до центру фільтрувального елемента і 

відводиться з апарату. Ущільнювальні кільця перешкоджають попаданню 

солоної води в зазор між фільтрувальними елементами і корпусом апарату. 

Концентрат відводиться з корпусу апарату. 

 

Рис. 7.8. Схема зворотньоосмотичного апарату рулонного типу: 1 – 

рулонний фільтрувальний елемент; 2 – ущільнювальне кільце; 3 – трубка 

водовідведення; 4 – муфта 
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Рис. 7.9. Схема рулонного фільтрувального елементу 

У зворотньоосмотичному апараті з трубчастими мембранами (рис. 

7.10) самі мембрани поміщаються всередині пористих труб із 

склопластику. В таких апаратах мембрани розташовуються зовні пористих 

труб або всередині і зовні труби. 

 

Рис. 7.10. Схема  зворотньоосмотичного апарату з трубчастими 

мембранами: 1 – насос; 2 – пориста труба; 3 – мембрана 

Перспективним є використання зворотньоосмотичних апаратів з 

мембранами із порожнистих волокон, що є полімерними трубками 
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діаметром 50-200 мкм (відношення діаметру до товщини рівне 4-5). Такі 

трубки здатні витримувати великий тиск. Волокна намотуються шарами 

навколо центральної пористої труби діаметром 120-220 мм і поміщаються 

в напірний циліндричний контейнер (рис. 7.11). Кінці волокон 

закріплюються у пробці з епоксидної смоли, утворюючи в торці камеру 

фільтрату. Концентрат солей відводиться з корпусу контейнера. 

 

Рис. 7.11. Схема зворотньоосмотичного апарату з порожнистими 

волокнами: 1 – розподільна трубка; 2 – порожнисте волокно; 3 – 

перегородка камери фільтрату 

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 
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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; 

- 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. 

Ультра- та нанофільтрація 

До баромембранних методів очищення, крім вищеописаних 

зворотнього осмосу та мікрофільтрації, також належить ультра- та 

нанофільтрація. 
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Процес ультрафільтрації здійснюється під дією різниці тиску             

0,2-1,0 МПа з обох боків мембрани з порами 30-1000 Å. 

Ультрафільтрування застосовують для розділення систем, в яких 

молекулярна маса розчинених компонентів набагато більша за 

молекулярну масу розчинника (води). Ультрафільтрація за способом 

отримання мембран і апаратним оформленням подібна до зворотнього 

осмосу. Відмінність полягає в набагато більш високих вимогах до 

відведення від мембранної поверхні концентрованого розчину речовини, 

здатного формувати в разі ультрафільтрації гелевидні шари і малорозчинні 

осади. Тому для проведення ультрафільтрування використовують менш 

проникні мембрани, які мають високий ступінь монодисперсності і певний 

ступінь гідрофільності або заряд поверхні. Ультрафільтрація за схемою 

ведення процесу і параметрами є проміжною ланкою між фільтруванням і 

зворотнім осмосом. 

Нанофільтрація – процес розділення речовин при робочих тисках 

0,5–8,0 МПа на мембранах з розмірами пор 10–70 Å. У процесі 

нанофільтрування можуть частково (40-60 %) затримуватися 

низькомолекулярні електроліти. Солі з двозарядними йонами 

затримуються на 80-98 % і практично повністю (до 98-99,9 %) – органічні 

сполуки (спирти, цукри, пестициди, барвники тощо). Дослідження довели, 

що цей процес за механізмом є зворотньоосмотичним. Нанофільтрування 

здійснюється в ультратонкому розділювальному шарі. 

Екстракція 

Екстракція – процес розділення розчинів за допомогою вибіркових 

розчинників (екстрагентів). Фізична суть екстракції полягає в переході 

домішок із оброблюваного розчину в фазу екстрагенту при їх контакті. 

Процес екстракційного опріснення складається з трьох стадій: 
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-  власне екстракції, що полягає у контакті вихідної води і 

екстрагенту при певній температурі з подальшим утворенням двох фаз – 

екстракту, що містить прісну воду, і концентрованого розсолу; 

-  сепарації – розділення екстракту на прісну воду і розчинник при 

зміні температури; 

-  десорбції – вилучення залишків розчинника з опрісненої води і 

розсолу (спосіб десорбції залежить від властивостей використовуваного 

екстрагента). 

Як екстрагенти для процесу водоочищення використовуються 

триетиламін, діетилметиламін, діпропиламін тощо. 

Принципова схема опріснення води рідкими амінами наведена на 

рис. 7.12. Основою її є вузол екстракції-сепарації. Процес протікає в 

протиточному екстракційному апараті, де солона вода контактує з 

розчинником, що переміщується знизу вверх. Екстракт, що містить прісну 

воду, прямує через систему теплообмінників і нагрівач в сепаратор 

гравітаційного типу, де в результаті підвищення температури і зміни 

розчинності відбувається розділення фаз. Відокремлений розчинник через 

теплообмінник і холодильник повертається в цикл, а опріснена вода і 

рафінат (розсіл) із залишками розчинника прямують для його вилучення в 

десорбційні апарати. З метою запобігання концентруванню солей в 

екстрагенті при підвищеному вмісті солей у вихідній воді рекомендується 

циркуляція частини екстракту, що виділяється в сепараторі проміжним 

підігрівом. 

Застосування методу екстракції найдоцільніше для опріснення 

малотвердих вод з концентраціями солей 2-10 мг/л. Також екстракція 

використовується для очищення води від органічних домішок. Широкому 

промисловому впровадженню методу перешкоджає відсутність 



123 
 

екстрагентів, які достатньо добре розчинюють сіль і не змішуються з 

водою. 

 

Рис. 7.12. Схема опріснення води екстракцією: 1 – протиточний 

екстракційний апарат; 2 – теплообмінники; 3 – нагрівач; 4 – сепаратор; 5, 7 

– десорбційні апарати; 6 – холодильник 

Запитання для самоконтролю 

1. Які є методи знесолення води без зміни її агрегатного стану? 

2. За рахунок чого відбувається очищення при застосуванні 

електродіалізу? 

3. Що таке осмос? Яким чином для очищення використовується 

зворотній осмос? 

4. Якими способами проводиться інтенсифікація масопередачі з 

поверхні мембран при зворотньому осмосі? 

5. Що таке екстрагент? 
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Лекція №8 

Тема: Ультразвукова та магнітна обробка рідин. 

Зміст лекції. Гіпотези та теорії магнітної обробки, пристрої 

магнітної обробки. Ультразвукова (акустична) обробка та пристрої для її 

здійснення. Ультразвукова та гідродинамічна кавітація. 

На СРС: гідродинамічна кавітація. 

Інтенсивний розвиток промисловості і зростаючий дефіцит ресурсів 

прісної води обумовлюють необхідність проведення вишукувальних робіт, 

спрямованих на розробку ефективних методів попередження забруднення 

водних систем і їх очищення.  У світовій практиці природоохоронних робіт 

використовуються різні способи очищення водних систем, застосування 

яких в значній мірі визначається техніко-економічними показниками.  

Різноманітна динаміка вмісту мобільних форм домішок, невизначеність 

співвідношень їх концентрацій та інтенсивності трансформації поряд з 

особливостями фізико-хімічних характеристик складу обумовлюють 

варіанти пошуку, спрямовані на розробку екологічно прийнятних методів 

очищення водних систем. Серед методів очищення водних систем все 

більшого значення набувають фізичні методи, в першу чергу такі, як 

методи магнітної ультразвукової, електроплазмової і електроімпульсної 

обробки, гідродинамічної кавітації, ультрафіолетового опромінення.  

 Результати порівняльного аналізу традиційних і нових методів 

свідчать про перспективність застосування в практиці водоочищення 

фізичних методів її обробки. 
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Магнітна обробка 

Перший пристрій магнітної обробки рідини був запатентований у 

Бельгії в 1945 р., а в 60-х роках у СРСР і з 1975-го року у США набули 

поширення системи магнітної водопідготовки. 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, підтверджуючих ефективність магнітної обробки, теоретичне 

пояснення її фізичних та фізико-хімічних процесів суперечливе. Існуючі 

гіпотези зводяться до уявлень про зміну структури води під дією 

магнітного поля. Роботи Классена В.І., Стукалова П.С. та інших містять 

відомості про зміни в магнітному полі таких властивостей води, як 

в’язкість, щільність, електропровідність, поверхневий натяг, потенціал 

тощо. Міненком В.І. описується гіпотеза, що під дією зовнішнього 

магнітного поля змінюється густина електронних хмар йонів і молекул 

води, які знаходяться поруч з йонами. При цьому змінюється поляризація 

йонів і, таким чином, структура води. Різні гіпотези викладені у працях 

А.Х. Мірзаджанзаде, С.Н. Колокольцева, С.С. Душкіна, А.І. Шахова, 

Н.П. Лапотишкіної та ще багатьох учених. Висунуті в 50-х роках минулого 

століття всі вони характеризуються недостатньою повторюваністю 

експериментів. 

Запропонована класифікація способів магнітної водопідготовки, що 

розділяє їх за об’єктами, на які впливає магнітне поле (див. рис. 8.1.).  
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Рис. 8.1. Класифікація способів магнітної водопідготовки в 

залежності від об’єкта, на який діє магнітне поле 

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. До способів, при яких магнітним полем керують 

рухом намагнічених частинок, відносяться магнітна сепарація, 

фільтрування. Використання способів обмежується вловлюванням 

феромагнітних включень. Способи, при яких магнітним полем керують 

рухом заряджених частинок (наприклад, йонів домішок), є найбільш 

прийнятними для очищення води від домішок ІV групи за класифікацією 

Л.А. Кульського. В той же час такі способи включають в себе переваги 

способів двох попередніх видів. 

До першої групи приведеної класифікації відноситься спосіб 

очищення води від йонів домішок шляхом зв’язування цих йонів 

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 
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накип зменшує тепловіддачу. Арагоніт є менш стабільною за кальцит 

формою, так як енергія його 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. 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. 

Таким чином обробка води на початку системи замкнутого водообігу 

дозволить знижувати рівень йонів кальцію та кальцитів у всій системі 

постійно. Усі результати досліджень у цьому напрямку отримані 

експериментальним шляхом. Відомі також способи магнітної обробки з 

попередньою підготовкою води, наприклад, насичення парамагнітним 

газом. 

За однією з гіпотез антинакипна дія магнітного поля пояснюється як 

механізм міцелоутворення та коагуляції колоїдних систем. При цьому 

враховувалось зменшення енергії водневих зв’язків між молекулами води, 

які  впливають на фізико-хімічні процеси у водних розчинах. Таким чином 

магнітне поле впливає на кінетику цих процесів, що використовується для 

підвищення ефективності сорбційних фільтрів. 

До другої групи приведеної класифікації способів магнітної 

водопідготовки відноситься магнітне фільтрування. Під час нього 

феромагнітні домішки осаджуються на фільтруючому намагніченому 

завантаженні. При чому ефективність очищення практично не змінюється 

за час захисної дії фільтру (час фільтроциклу).  

Також можливе використання у виробничих пристроях очищення 

постійного магнітного поля змінного градієнту. Очищувана вода з 
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утвореними в ній феромагнітними агрегатами надходить у зону дії магнітного 

поля зі змінним градієнтом. При цьому гідравлічна крупність агрегатів 

збільшується. Швидкість їх направленого руху зростає при наближенні до 

поверхні магніту, тобто зростає з ростом магнітного силового чинника. Таке 

очищення передбачає попереднє введення в очищувану воду 

магнітносприйнятливого реагенту (магнетиту) і коагулянту або лугу. Це є 

необхідним для створення агрегатів, до складу яких входять феромагнітні 

частинки магнетиту і продукти коагуляції з феромагнітними властивостями. 

Таким чином, даний спосіб очищення є магнітно-реагентним. 

До третьої групи приведеної класифікації відноситься спосіб 

магнітного очищення води (інколи називається гідродинамічним), який 

ґрунтується на взаємодії рухомих заряджених частинок з магнітним полем. 

Тобто магнітне поле діє на йонізовані домішки водних розчинів силою 

Лоренца, Н: 

мп cF qB v  
 

,                                          (8.1) 

де q – заряд частинки, Кл; 

    B  –індукція магнітного поля, Тл; 

    v  – швидкість частинки, м/с; 

На рух йонів домішок у потоці води у фокусованому магнітному 

полі впливають: магнітне поле; рідина-переносник (вода); гравітація; інші 

домішки. 

Магнітне поле впливає на рух йонів домішок у воді через силу 

Лоренца та силу, що діє на диполь з магнітним моментом. Через малість 

магнітного моменту йона останньою силою нехтують. Рідина-переносник 

(вода) впливає на рух частинки через силу лобового опору, підйомну силу, 

а також через взаємодію із частинками рідини. До останньої належить, 
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наприклад, гідратація йонів. Сили гравітації, що діють на йони, внаслідок 

їх малої маси мають порядок 10
-25

, тому зазвичай нехтуються. 

За теорією магнітогідродинамічного резонансу сила Лоренца, що 

створюється при перетині водою магнітних силових ліній, здатна 

викликати структурну перебудову (змінити ентропію) води. Умовою є 

резонанс між власними коливаннями заряджених частинок у воді та 

коливаннями, викликаними силою Лоренца. При цьому модифікуються 

процеси утворення кристалів. Складним є розрахунок резонансу між 

коливаннями, викликаними силою Лоренца, і власними коливаннями 

частинки. 

Метод магнітогідродинамічного очищення води ґрунтується на 

взаємодії рухомих заряджених частинок з магнітним полем. Для 

вловлювання заряджених частинок, замість використання сильних 

магнітних полів, все частіше використовуються так звані «магнітні 

пастки». Останні замикають частинку у певному об’ємі за допомогою 

потенціальної ями, створеної змінним градієнтом магнітного поля. Також 

вченими розробляються «магнітні конвеєри», «магнітні дзеркала», які 

впливають на як на невеликі частинки, так і біологічні матеріали (клітини, 

білки). 

Принцип роботи «магнітної пастки» базується на взаємодії 

зарядженої частинки із фокусованим магнітним полем зі змінним 

градієнтом. Фокусованим магнітним полем названо аксіальне магнітне 

поле, відпочатку паралельні лінії магнітної індукції якого збираються 

(фокусуються) у певній точці. На невеликій ділянці шляху в такому 

магнітному полі траєкторія частинки у вакуумі представляє собою 

гвинтоподібну лінію. Якщо вздовж осі величина  індукції магнітного поля 

змінюватиметься, то одночасно відбуватиметься зміна радіусів витків 

гвинтоподібної лінії. Крім того, змінюватиметься  її крутизна. Іншими 
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словами, відбуватиметься зміна кута, який складає траєкторія з напрямом 

силових ліній. Підходячи до області сильного магнітного поля, 

гвинтоподібна лінія траєкторії стискатиметься. Якщо частинка виходить з 

області порівняно слабкого магнітного поля і підходить до області 

сильного поля, і якщо її початкова швидкість складає не надто малий  кут з 

напрямом силових ліній, то відбудеться відбиття частинки від області 

сильного магнітного поля. До того ж, у процесі очищення йони 

фокусуватимуться магнітним полем у центрі пристрою очищення. При 

цьому зростає ймовірність їх сполучення у кристали солей (наприклад, 

арагоніту) внаслідок зменшення відстані між ними. Таким чином, йони 

домішок і кристали солей будуть локалізувуватись у визначеному об’ємі. 

А значить є можливість виводити їх з потоку, що підвищить ефективність 

очищення води. 

Розробка ефективної технології магнітної водопідготовки пов’язана 

із конструюванням засобів такої технології. Тобто конструктивним 

виконанням відповідних пристроїв. При широкому впровадженні пристрої 

магнітної водопідготовки використовуються передусім для зменшення 

накипоутворення та солевідкладень. Останні знижують пропускну 

здатність труб, збільшують енергоспоживання насосів у системах 

водообігу, а також зменшують тепловіддачу в теплообмінниках. Більшість 

відомих магнітних пристроїв виконують не магнітного очищення 

(наприклад, як видалення йонів домішок), а тільки магнітну обробку. Вона 

передбачає зміну деяких фізичних характеристик води (наприклад, 

твердості, поверхневого натягу) за нерозкритими до кінця принципами. 

Стукаловим П.С. пристрої магнітної обробки класифікуються за 

засобами створення магнітного поля, розташуванням магнітів, кількістю 

полюсів тощо. 
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Для магнітної обробки води використовуються два типи апаратів: з 

постійними магнітами і електромагнітами. Перший тип пристрою 

конструктивно простіше, дешевший в експлуатації (не вимагає витрат на 

енергоживлення), може застосовуватися у вибухонебезпечних місцях. 

Водночас не завжди за допомогою постійних магнітів можна досягти 

необхідної конфігурації магнітного поля. Електромагніти 

використовуються головним чином для великих витрат, їх основна 

перевага – можливість роботи при високих температурах.  

В апаратах з постійними магнітами застосовуються постійні магніти 

з різних магнітотвердих матеріалів:  

-  магнітопласти – містять полімерні або мінеральні зв'язуючі 

матеріали (каучук, смоли, цемент) і порошкові магнітні наповнювачі; 

- феромагнетики – найбільш поширені матеріали магнітів 

(наприклад, гексаферит барію, альніко). Основний його недолік – втрата 

магнітних властивостей при нагріванні до певної температури; крім того, 

ферит втрачає магнітні властивості з часом (30-40% через 4-5 років);  

- магніти на основі рідкоземельних металів –  найбільш «сильні» 

(наприклад, неодим-залізо-бор), не втрачають своїх властивостей при 

нагріванні до 130 °С, втрата магнітних властивостей складає 2-3 % за 

100 років. 

 Всі перераховані магніти мають різною магнітною енергією, тому 

створені на їх основі пристрої відрізняються за габаритними розмірами.  

В апаратах з електромагнітами останні можуть бути розташовані як в 

середині корпусу приладу, так і поза ним. Пристрої з електромагнітами 

створюють постійне або осцилююче (змінне) магнітне поле. В першому 

випадку вони живляться постійним струмом. Індукція магнітного поля при 

цьому, Тл: 
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0B I l 
,                                                  (8.2) 

де µ –  відносна магнітна проникність середовища, в.о.; 

     µ0 =1,257∙10
-6

 –  магнітна постійна, Гн/м; 

     І – струм в обмотці, А; 

     l – довжина соленоїда, м. 

Ультразвукова (акустична) обробка 

Ультразвуковими називаються коливання з частотою більшою за 

20 кГц. Ультразвуковій обробці піддають рідини з метою прискорення в 

них масо- і теплообміну, хімічних реакцій, руйнування, ущільнення й 

коагуляції тощо. 

 Сучасний прогрес розвитку методів ультразвукової (УЗ) обробки 

пов'язаний з успішним застосуванням їх у багатьох хімічних технологіях 

(наприклад, в адсорбційних, хемосорбційних, ректитифікаційних 

процесах), в ініціюванні вільнорадикальних реакцій, прискоренні хімічних 

реакцій, видаленні і руйнуванні певних видів мікроорганізмів.  

 Більшість реакцій, що протікають в УЗ-полі, поділяють на два типи. 

До першого належать реакції, які прискорюються в УЗ-полі, але можуть 

протікати і при його відсутності з меншою швидкістю.  Це реакції 

гідролізу, гідрування або активації гетерогенних каталітичних процесів. До 

другого типу належать реакції, які без впливу УЗ в певних умовах 

відбуватися не можуть. 

Дія УЗ-коливань характеризується великою різноманітністю. 

Основним чинником, що визначає їх хімічний вплив, очевидно, є 

кавітаційні явища, що зумовлюють флуктуацію тиску, виникнення, ріст і 

руйнування кавітаційних сфер (пустот, каверн). Тому ультразвукову 

обробку ще називають ультразвуковою кавітацією. Одним із найбільш 
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важливих результатів кавітації є ініціювання вільнорадикальних реакцій, 

які можливі через утворення гідроксильного радикала (сильного 

окисника).  Існує ряд теорій і гіпотез, що пояснюють механізм хімічної дії 

УЗ-хвиль, а саме:  

 кавітаційно-механічна теорія, згідно якої хімічні реакції 

відбуваються внаслідок розриву хімічних зв’язків силами, що виникають в 

результаті анігіляції кавітаційної сфери; 

 кавітаційно-резонансна теорія, що базується на припущенні, що 

хімічні процеси відбуваються при дії механічних сил, які проявляються в 

об’ємі рідини при співпадінні власної частоти пульсуючих газових сфер з 

частотою УЗ-коливань;  передбачається, що в цьому випадку в газових 

сферах (новоутвореннях) виділяється велика кількість теплоти;  

 кавітаційно-електрохімічна теорія зводиться до того, що при 

розвитку кавітаційної порожнини на її поверхні виникають електричні 

напруги (заряди); такі електричні заряди обох знаків на стінках 

кавітаційної порожнини розташовані нерівномірно, в результаті чого 

з'являється можливість електричного пробою. Останній супроводжується 

випромінюванням в спектрі видимих ультрафіолетових променів, відомих 

під назвою ультразвукової люмінесценції. 

 На підставі цього явища сформувалось припущення, що при 

утворенні кавітаційної порожнини на її кордонах виникають йони різних 

знаків, у результаті чого в сферах-бульбашках з’являється електричне 

поле, напруженість якого за малих розмірів порожнини може досягати 

декількох вольт на сантиметр (В/см), що сприяє появі електричних 

розрядів. Вважають, що при електричному розряді в кавітаційній 

порожнині виникають йонізовані і збуджені молекули і йони, а також 

вільні радикали. Роль вільних радикалів особливо важлива для окислення 

стійких органічних речовин.  
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Більш просто кавітаційно-механічна теорія дії ультразвуку 

пояснюється наступним чином. При поширенні ультразвукової хвилі в 

рідині виникає змінний звуковий тиск. Під дією цього тиску рідина 

поперемінно зазнає стиснення та розтягнення. Локальне зменшення тиску 

призводить до утворення в області розрідження бульбашок, наповнених 

газом та парою. Наступне за розрідженням стиснення схлопує кавітаційні 

бульбашки. Внаслідок локальних гідроударів руйнуються домішки, 

присутні у даному місці. Таким чином пояснюється відомі бактерицидні 

властивості ультразвукової обробки. 

Пристрій для ультразвукової обробки обов’язково містить джерело 

механічних коливань ультразвукової частоти (ультразвуковий 

випромінювач). Ультразвуковий випромінювач перетворює подані на 

нього електричні коливання в механічні такої ж частоти. У більшості 

установок використовуються частоти від 18 до 44 кГц з інтенсивністю 

коливань від 0,5 до 10 Вт/см
2
. Верхня межа частотного діапазону 

обумовлена механізмом утворення і руйнування кавітаційних бульбашок: 

при дуже великій частоті бульбашки не встигають захлопуватися, що 

знижує мікроударну дію кавітації. 

Перетворювачі можуть бути магнітострикційними (но основі зміни 

форми або розмірів тіл при їх намагнічуванні й розмагнічуванні) або 

п’єзокерамічними (з матеріалів, що змінюють свою форму чи розміри під 

дією електричного струму). Перші відрізняються великими розмірами і 

масою, значно більш низьким ККД, однак дозволяють досягати великих 

потужностей порядку декількох кіловат. П’єзокерамічні перетворювачі 

компактніші, легші, економічніші, але потужність їх, як правило, не така 

велика – до кількох сотень ват. Така потужність, втім, достатня для 

абсолютної більшості застосувань, враховуючи, що у великих установках 

використовуються відразу декілька випромінювачів. 
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У даний час УЗ використовується в багатьох процесах хімічної 

технології, однак УЗ-генератори поки не мають необхідної продуктивності 

тому акустична кавітація в деяких випадках енергетично невигідна. У 

зв'язку з цим у світовій практиці приділяється все більше уваги 

альтернативним джерелам збудження кавітації в об’ємі рідини. 

Перспективною різновидом УЗ-пристроїв для обробки водних систем є 

гідродинамічні кавітатори. 

Явище гідродинамічної кавітації може виникати в потоці рідини зі 

змінним полем тиску. Таке поле створюється різними способами:  

- у результаті зміни швидкості потоку (в соплах Лаваля);  

- при зміні  форми конструкції кавітатора (різні виступи);  

- внаслідок механічних впливів (пульсація потоку, вібрація тіл).  

У технологічній практиці найбільш поширені в основному три типи 

гідродинамічних апаратів: статичні, динамічні та струменеві. 

До статичних кавітаційним реакторів відносяться проточні 

апарати, забезпечені нерухомими кавітаторними пристроями, які 

омиваються потоком рідини. В них каверни утворюються за кавітатором, 

що представляє собою перешкоду на шляху прокачуваної рідини. Це 

проточні кавітаційні змішувачі, диспергатори, гомогенізатори, 

тепломасообмінні апарати.  

Динамічними кавітаційними реакторами вважаються апарати, 

оснащені обертовими крильчатками, лопатям яких надається особливий 

профіль. Вони можуть працювати в режимі як насоса, так і турбіни.  

Струменеві кавітаційні реактори характеризуються генерацією 

каверн допомогою течій рідин, які можуть створюватися зустрічним рухом 

струменів в стиснутому потоці всередині каналу. 
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Запитання для самоконтролю 

1. На які може впливати магнітне поле на домішки у воді? 

2. Як можна класифікувати пристрої магнітної обробки? 

3. Які переваги та недоліки пристроїв магнітної обробки з постійними 

магнітами? 

4. Які є теорії, які пояснюється механізм дії ультразвукових хвиль? 

5. Яким чином генеруються ультразвукові хвилі у промислових 

пристроях? 
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Лекція №9 

Тема: Технологія водоочищення. 

Зміст лекції. Технологічні процеси і методи обробки води. 

Класифікація технологічних схем водопідготовки. Складання висотної 

схеми споруд. Компонування очисних схем. Приклади технологічних схем 

На СРС: Приклади технологічних схем. 

Технологічні процеси і методи обробки води 

Необхідність очищення води від забруднень виникає тоді, коли її 

якість не задовольняє вимогам споживача. Ця невідповідність визначає 

вибір методів обробки води. Під обробкою води розуміють не тільки її 

очищення від небажаних і шкідливих домішок, але й поліпшення 

природних властивостей шляхом збагачення її відсутніми інгредієнтами.  

При широкому різноманітті технологічних прийомів і методів 

поліпшення якості води для господарсько-питних цілей до основних з них 

відносяться: прояснення, знебарвлення, знезалізнення, фторування, 

знезаражування.  

При підготовці води для технологічних цілей використовують 

прояснення, глибоке зм’якшення, повне знесолення, застосовують 

зниження окислювання, знесиліціювання, дегазацію, знефторювання тощо.  

Існуючі методи водообробки систематизуються на основі 

класифікації Кульського. Для кращої орієнтації при виборі методу, що 

забезпечує необхідний ступінь очищення води, складено таблиці, які 

містять дані про використовувані процеси і технологічні методи обробки 

води, умови їхнього застосування залежно від якісних показників 

останньої, про застосовувані реагенти та їхню витрату, компонування 

очисних споруд, ступінь очищення води.  
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Технологічні схеми передбачають склад очисних споруд, що 

охоплюють процеси видалення речовин, які звичайно відносяться до 

декількох груп даної класифікації. Тому при складанні схеми водообробки 

слід вибирати методи й режими, що дають найбільш ефективний результат 

по кожній з таких груп. Бажаною є попередня лабораторна перевірка і 

порівняльна техніко-економічна оцінка декількох варіантів.  

Для видалення з води гетерофазних домішок I групи 

рекомендуються наступні процеси: механічний поділ у гравітаційному 

полі або під дією відцентрових сил; фільтрування через пористі 

завантаження і дрібні сітки; адгезія на високодисперсних і зернистих 

матеріалах, а також гідроксидах алюмінію або заліза і глинистих мінералів; 

агрегація флокулянтами; флотація домішок тощо; для патогенних 

мікроорганізмів – бактерицидний вплив. Комплекс очисних споруд, що 

забезпечує протікання більшості перерахованих процесів, містить у собі 

всі необхідні типові елементи, а саме: змішувачі, камери 

пластівцеутворення, відстійники (прояснювачі), фільтри (при 

двоступінчастій схемі очищення), контактні прояснювачі або контактні 

фільтри (при одноступінчатій схемі).  

Для усунення мікрогетерофазних домішок II групи більш характерні 

процеси окислювання органічних колоїдних речовин і 

високомолекулярних сполук, адгезія і адсорбція їх на гідроксидах 

алюмінію і заліза, агрегація флокулянтами катіонного типу тощо; для 

вірусів – віруліцидний вплив . Як і у випадку домішок I групи, комплекс 

очисних споруд, необхідних для здійснення цих процесів, складається з 

типових елементів, що використовуються у двох- або одноступінчатій 

схемі очищення води.  

Для молекулярно розчинених речовин, що входять до III групи, 

застосовують такі процеси: десорбція летких сполук; окислювання 
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органічних речовин; адсорбція на активованому вугіллі та інших 

сорбентах; екстракція органічними розчинниками; відгонка парою 

(евапорація) тощо. Методи видалення таких домішок специфічні, тому тут 

використовується апаратура спеціального призначення.  

Найбільш характерні методи для видалення електролітів (IV група): 

використання йонних процесів; переведення в малодисоційовані 

(нейтралізація, комплексоутворення) або малорозчинні сполуки; фіксація 

на твердій фазі йонітів; сепарація зміною фазового стану води з 

переведенням її в газоподібний стан (дистиляція) або у тверду фазу 

(виморожування, гідратосполучення); перерозподіл йонів у рідкій фазі 

(екстракція, зворотний осмос); рух йонів в електричному полі (гідроліз) 

тощо. Установки, призначені для здійснення цих процесів, можуть 

доповнювати основні очисні споруди. Іноді молекулярні й йонні домішки 

можна видаляти паралельно з виділенням гетерофазних забруднень у 

типовій для них апаратурі.  

Класифікація технологічних схем водопідготовки 

Поєднання необхідних технологічних процесів і споруд складає 

технологічну схему поліпшення якості води. Технологічні схеми 

водопідготовки класифікують за наступними ознаками: за використанням 

реагентів; за ефектом прояснення; за числом технологічних процесів і 

числом ступенів кожного з них; за напірністю.  

Реагентні й безреагентні технологічні схеми застосовують при 

підготовці води для господарсько-питних цілей і потреб промисловості. 

Процеси обробки води із використанням реагентів протікають 

інтенсивніше і ефективніше. Водночас, внаслідок постійної зміни 

показників потоку води є неможливим точний розрахунок потрібної 

кількості реагентів. Останнє зумовлює або недостатнє очищення, або 
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забруднення води залишковими реагентами. Безреагентні технологічні 

схеми (з гідроциклонами, акустичними, намивними і повільними 

фільтрами), як правило, застосовують для водопостачання невеликих 

водоспоживачів при кольоровості вихідної води до 50 град.  

За ефектом прояснення розрізняють: технологічні схеми для 

повного або глибокого прояснення води; для неповного або грубого 

прояснення. У першому варіанті очищена вода відповідає вимогам питної 

води відповідно до ДержСанПіН. У другому варіанті вміст суспензії в 

очищеній воді набагато більше — 50...100 мг/дм
3
. Як правило, грубо 

прояснену воду використовують для цілей охолодження різного 

виробничого устаткування.  

За числом технологічних процесів і числом ступенів кожного з них 

технологічні схеми підрозділяють на одно-, дво- і багатоступеневі. В 

одноступеневих схемах процеси здійснюються послідовно й одноразово (в 

одну ступінь). Двоступеневі схеми застосовують в тому випадку, коли 

один з основних технологічних процесів здійснюється двічі.  

За характером руху оброблюваної води технологічні схеми 

розділяють на самоплинні (безнапірні) й напірні. На міському і великому 

промисловому водоочисному комплексах рух вихідної води по спорудах 

здійснюється самоплином. При цьому рівень води в кожній наступній 

споруді нижче рівня попередньої. Різниця рівнів визначає напір, 

необхідний для подолання гідравлічних опорів усередині споруди й у 

комунікаціях від однієї споруди до іншої. У напірних спорудах закритого 

типу вода циркулює під тиском, створюваним насосною станцією.  

Для розробки технологічних схем насамперед установлюється 

цільове призначення води (вимоги за фізичними, хімічними і 

бактеріологічними показниками), враховується якість води джерела 

водопостачання в різні пори року, ступінь і можливість забруднення тощо. 
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Відповідальним і складним етапом є правильна оцінка джерела 

водопостачання. Важливо не тільки визначити домішки води, що 

обумовлюють її присмаки, запахи, кольоровість, каламутність, твердість 

тощо, але і вивчити хімічні й біологічні процеси, що протікають у 

водоймищі й відображаються на стабільності складу води. Тому оцінка 

водоймища складається в результаті тривалого спостереження за складом 

домішок води, за зміною в часі кожного окремого компонента. Крім 

специфічних особливостей очищення води в кожному випадку існують і 

загальні положення, якими треба керуватися при виборі схем очищення 

води, доборі елементів очисних споруд та їх компонуванні.  

При підготовці питної води у випадку, якщо забір її провадиться з 

відкритих водойм, воду звичайно прояснюють, знебарвлюють і 

знезаражують. Якщо джерела водопостачання підземні напірні і безнапірні 

води або вода чистих озер і ставків, то її обробка обмежується тільки 

знезаражуванням.  

При проектуванні очисних споруд комплекс і типи основного та 

допоміжного устаткування обумовлюються прийнятим методом обробки 

води. Об’єми окремих споруд розраховують за часом, необхідним для 

протікання характерних фізико-хімічних процесів у воді, що надходить на 

обробку. При безперервній роботі цих споруд їх розрахунок обов’язково 

припускає встановлення часу перебування води в різних елементах схеми 

при швидкості потоку, що відповідає нормальному перебігу процесу 

очищення.  

Реагенти у воду подають таким чином, щоб обробка її закінчувалася 

в проектованому комплексі устаткування, а вихідна вода відповідала 

вимогам споживача і щоб надалі вода не змінювала свого складу і 

властивостей. Для цього реагенти слід вводити на початку очисних споруд 

і спеціальних пристроїв, забезпечувати швидке і повне змішування 
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віддозованих реагентів з усією масою води, що очищається. Винятком є 

методи обробки води, призначені для усунення впливу розгалуженої 

мережі трубопроводів на її якість (повторне бактеріальне забруднення, 

корозія тощо), а також для її збагачення мікроелементами (фторування).  

При використанні для очищення води декількох методів обробки 

розміщення відповідного устаткування для додаткових процесів не 

повинне впливати на основну технологічну схему споруд. Деякі зміни 

вводять у технологічну схему прояснення і знезаражування води в разі 

використання підвищених доз хлору для усунення стійких неприємних 

присмаків і запахів, знищення планктону тощо. У цьому випадку первинне 

хлорування проводять у водоприймальному колодязі або на насосній 

станції першого підйому. Після прояснення наприкінці відстійника або за 

фільтрами здійснюють вторинне хлорування.  

Складання висотної схеми споруд 

Компонування очисних споруд із самоплинними лініями, що 

забезпечують прояснення, знебарвлення і знезаражування води, показане 

на рис. 9.1.  

При проектуванні самопливних очисних споруд для здешевлення 

будівництва необхідно максимально використовувати рельєф місцевості. 

Для цього складають висотну схему споруд, на якій установлюється 

положення (позначка) рівнів води в кожній споруді відповідно до обраної 

технологічної схеми. Складання висотної схеми починають з найбільш 

низько розташованої споруди – резервуара чистої води (РЧВ). Позначку 

найвищого рівня води в ньому приймають, виходячи з будівельних і 

санітарних міркувань з урахуванням рельєфу місцевості (звичайно на 0,15-

0,50 м вище позначки землі).  
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Рис. 9.1. Висотні схеми технологічних споруд водоочисних станцій: а –– з 

вертикальними відстійниками і швидкими фільтрами; б – із прояснювачами і 

фільтрами; в – з горизонтальними відстійниками і фільтрами; г – з контактними 

прояснювачами; д – із префільтрами і повільними фільтрами; 1 – насосна станція 

першого підйому; 2 – змішувачі; 3 – реагентний цех; 4 – коловоротна камера 

пластівцеутворення; 5 – вертикальний відстійник; 6 – швидкі фільтри; 7 – хлораторна; 8 

– резервуари чистої води; 9 – насосна станція другого підйому; 10 – прояснювачі зі 

зваженим осадом; 11 – камера пластівцеутворення; 12 – горизонтальні відстійники; 13 – 

контактні прояснювачі; 14 – префільтри; 15 – повільні фільтри. 
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Потім, задаючи втрати напору в трубопроводах, фасонних частинах і 

сполучних каналах, знаходять необхідні позначки рівнів води в окремих 

спорудах. У результаті цих розрахунків знаходять позначки кожного 

елемента очисних споруд. Їх приймають як задані в наступних 

розрахунках.  

У напірних системах, що використовуються для обробки невеликих 

кількостей води, взаємне висотне розташування окремих споруд не 

відіграє особливої ролі. Втрати напору в таких установках складаються із 

суми втрат напору в окремих спорудах і з’єднуючих трубопроводах, а 

також з додаткової втрати напору на фільтрах при повному їх забрудненні. 

Для подолання цих втрати використовуються насосні станції. 

Компонування очисних споруд 

На етапі проектування станцій водопідготовки поряд з вибором 

методу обробки води, складу й типів окремих споруд і устаткування 

необхідно вибирати найбільш доцільне рішення взаємного розташування 

всіх елементів станції на генеральному плані. 

Вирішальне значення при виборі раціонального розміщення 

технологічних споруд на майданчику має їхнє пристосування до рельєфу 

місцевості. Споруди з високими позначками фундаменту розташовують в 

підвищених місцях, з малими – у знижених. Це дозволяє скоротити об’єм 

земляних робіт.  

Компонування очисних споруд повинне забезпечувати можливість 

подальшого їх розширення, що особливо важливо для великих міських і 

промислових водопроводів. Повинні бути залишені вільні площі від 

наземних будівель і підземних комунікацій для будівництва другої черги.  

Однією з основних вимог до водоочисних станцій є безперебійність у 

роботі. Тому часто улаштовують обвідні лінії, що дозволяють відключити 
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весь комплекс очисних споруд. Якщо продуктивність станції більше 

100 тис. м
3
/добу, то обвідні комунікації можна не влаштовувати.  

Взаємне розташування окремих споруд станції повинне 

забезпечувати мінімальну довжину трубопроводів між ними, доріг і 

пішохідних доріжок, але при умові збереження зручності експлуатації і 

проведення ремонтних робіт. При проектуванні водоочисних станцій всі 

технологічні споруди і допоміжні приміщення бажано розташовувати в 

одному будинку. Це значно зменшує будівельно-монтажну вартість станції 

і спрощує її експлуатацію.  

У межах першої зони санітарної охорони (ЗСО) розміщують всі 

допоміжні приміщення, що регламентуються СНіПом, а також насосні 

станції першого і другого підйомів, резервуари, котельню, майстерні, 

склади, знижувальну трансформаторну підстанцію, прохідну. Не 

допускається розташовувати на території ЗСО суворого режиму 

приміщення, які не мають безпосереднього відношення до експлуатації 

(наприклад, приміщення охорони, гараж тощо). 

Склад і площу допоміжних приміщень призначають залежно від їх 

продуктивності.  

Приклади технологічних схем водопідготовки 

Отримання питної води в умовах котеджного господарства 

Типова схема водопідготовки котеджного господарства типова (рис. 

9.2) забезпечує подачу питної води нормованої якості. 

На рис. 9.2 приведено спрощену схему без гідроакумулятора, 

накопичувальних ємностей, циркуляційних насосів і пристроїв 

автоматизації. Фільтр механічного очищення (1) призначений для 

видалення механічних домішок зі вхідної води. Таким чином, крім 
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зменшення мутності і частково кольоровості води, досягається захист 

автоматичних клапанів керування, встановлених на знезалізнювачі та 

пом’якшувачі. Комплекс аерації, який містить аераційну колону (2), 

призначений для видалення розчинених у воді газів і попереднього 

окиснення заліза перед знезалізювачем. Фільтр-знезалізнювач (3) окислює 

і осаджує розчинене у воді залізо, марганець і сірководень. Розчинене 

залізо, взаємодіючи із гранулами завантаження, окислюється і переходить 

в осад, який осаджується на цьому ж завантаженні. Фільтр-пом’якшувач 

(4) служить для видалення солей жорсткості, розчинених металів, у тому 

числі залишкового алюмінію і двовалентного заліза. Фільтр вугільний (5) 

призначений для коригування органолептичних властивостей води (смак, 

кольоровість, запах). Обробка води знезаражувачем (стерилізатором) 

ультрафіолетовим (6) нейтралізує хвороботворні мікроорганізми. 

 

Рис. 9.2. Схема водопідготовки котеджного господарства 

Очищення шахтних вод 

Під шахтними водами прийнято розуміти підземні води, які 

проникають у вироблений при видобутку корисних копалин підземний 

простір і проходять через водовідливне господарство шахти. Водоприток у 

шахті коливається від десятків до тисяч кубометрів за годину і залежить 
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від геологічних, гідрологічних і кліматичних умов родовища, ступеня 

розгалуженості річкової мережі в його межах, а також способу підготовки 

шахтних полів. 

За О.А. Алекіним, шахтні води можна класифікувати на три класи: 

карбонатно-гідрокарбонатні, сульфатні і хлоридні. Кожен клас за 

переважаючим катіоном ділиться на три групи: кальцієву, магнієву і 

натрієву. У свою чергу, кожна група за переважаючим компонентом 

розділяється на чотири типи вод.  

Шахтні води містять велику кількість (до 3 г/л і більше) механічних 

домішок (частинки вугілля і породи, інертний пил, продукти розпаду 

деревини), відрізняються значною мінералізацією (до 30 г/дм
3
 і більше) і 

бактерійною забрудненістю, а кислі шахтні води крім низьких значень рН 

(2-4) характеризуються ще і високим вмістом заліза (до 2 г/л). Шахтна вода 

звичайно не має запаху (за винятком випадків, коли в ній присутній 

розчинений сірководень), відрізняється різноманітністю забарвлення і 

постійністю температури в межах 6-25°С, а також значною твердістю 

(38 мг-екв/л і вище). Шахтним водам властиві практично всі види 

агресивності, але частіше зустрічаються води з сульфатною агресивністю, 

рідше – загальнокислотною. 

Споруди з очищення шахтних вод можуть розташовуватися як на 

поверхні, так і під землею у спеціально обладнаних камерах. Вибір місця їх 

розташування в основному залежить від водовідливу. Споруди для 

очищення шахтних вод з метою їх подальшого використання для 

пилоподавлення можна розташовувати безпосередньо в шахті, якщо 

водоприток не перевищує об’єму води, необхідного для потреб комплексу 

знепилювання. Це виключає необхідність підйому води на денну 

поверхню. 
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Методи очищення шахтних вод обумовлюються їх фізико-хімічними 

і технологічними властивостями, а також кліматичними умовами вугільних 

родовищ. У вітчизняній і зарубіжній практиці застосовують механічне 

(безреагентне) очищення шахтних вод, фізико-хімічне, хімічне (реагентне), 

електрохімічне тощо; найбільшого поширення набули безреагентне і 

реагентне очищення.  

Виходячи з вимог, що ставляться до якості води, безреагентне 

очищення здійснюється методами відстоювання у відстійниках і ставках-

прояснювачах, фільтрування через шар зернистого матеріалу, сітки і 

тканини. Реагентне очищення застосовують для повнішого видалення 

завислих речовин з шахтної води, її стабілізації тощо. Її виконують за 

допомогою різних хімічних сполук або шляхом електрохімічного процесу. 

Для досягнення необхідного ступеня прояснення шахтні води перед 

відстоюванням і фільтруванням обробляють коагулянтами – солями 

алюмінію або заліза. Для інтенсифікації процесу прояснення шахтних вод 

широко застосовують високомолекулярні флокулянти. Прояснення води 

після осадження скоагульованих домішок супроводжується її 

знебарвленням і частково знезараженням. Для нейтралізації кислих 

шахтних вод використовують речовини з лужною реакцією.  

Технологічна схема ДОНВугілля (рис. 9.3) передбачає очищення 

шахтної води високої каламутності з метою її подальшого використання 

для потреб комплексного знепилювання. До складу очисних споруд 

входять піскоулювлювач; резервуар мулу, до якого після піскоуловлювача 

відводяться грубодисперсні домішки; регулююча ємкість для рівномірного 

живлення установки при періодичній роботі насосів головного 

водовідливу; камери утворення пластівців, обладнані електролізерами і 

з’єднані з тонкошаровими похилими відстійниками; проміжна ємкість, 

звідки вода подається в резервуар чистої води, потім прямує споживачам. 
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Промивні води і шлами подають насосами на центрифугу. Фугат 

центрифуги повертається у процес, а згущений продукт відвозиться 

вагонетками у відвал. Установка забезпечена повітродувками для 

розчинення коагулянту і при необхідності – скаламучення осаду.  

 

Рис. 9.3. Технологічна схема очищення шахтних вод: 1, 2 – баки для 

розчинення і витратний; 3 – тонкошаровий відстійник; 4 – камера 

утворення пластівців; 5 – дозатор; 6 – регулюючі резервуари; 7 – 

піскоуловлювач; 8 – подача шахтної води; 9 – повітродувка; 10 – 

резервуар-відстійник обороту промивної води; 11 – насос; 12 – насос 

подачі чистої води споживачу; 18 – резервуар фільтрованої води; 14 – 

бактерицидна установка; 15 – центрифуга; 16 – напірний освітлювальний 

фільтр; 17 – проміжний резервуар; 18 – насос подачі води на фільтр  
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На рис. 9.4 приведено технологічну схему очищення засолених 

шахтних вод хлоридно-натрієвого типу. Подібна схема застосовується для 

очищення засолених стічних вод металургійних виробництв.  

 

Рис. 9.4. Технологічна схема очищення засолених шахтних вод 

На першому етапі вихідна вода надходить у реактор (1). У ньому 

проходить змішування води з пом’якшувачем та розчином коагулянту, 

наприклад, FeCl3, які надходять із реагентного цеху (2). Відстоюванням 

води в радіальному прояснювачі (3) досягається видалення більшої 

частини зважених і крупнодисперсних колоїдних частинок. Періодично 

осад із освітлювача насосом подається на вузол зневоднення (8), звідки у 

вигляді шламу відправляється на утилізацію. Вода з освітлювача поступає 

в швидкий напірний фільтр (4). У ньому проходить видалення зважених та 

колоїдних частинок, які не осіли в освітлювачі. Надалі пом’якшена і 

освітлена вода надходить на двоступеневу систему очищення зворотнім 

осмосом. Після зворотньоосмотичної установки першому ступеня (5) 

фільтрат поступає у збірник очищеної води. Концентрат – надходить до 

зворотньоосмотичної установки другого ступеня (6). Фільтрат другої 

установки у залежності від його солевмісту направляється або в збірник 
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очищеної води, або на вхід установки першого ступеня. Концентрат зі 

зворотньоосмотичної установки другого ступеня (6) поступає в вузол 

випарювання (7). Вихідними продуктами останнього є очищена вода та 

кристалізовані та розділені солі у вигляді товарних солепродуктів. 

Також у технологічних схемах очищення засолених шахтних вод 

використовуються електродіаліз та виморожування для опріснення води та 

розділення сульфату та хлориду натрію. 

Очищення пластових вод,  

що нагнітаються в продуктивні горизонти 

У даний час як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці при 

розробці нафтових родовищ з метою інтенсифікації видобутку нафти і 

збільшення коефіцієнта нафтовіддачі широко застосовують заводнення 

продуктивних пластів. Багаторічний досвід впровадження цього методу 

показує його високу ефективність як на нових, так і на виснажених 

родовищах, з однорідними і неоднорідними колекторами, за малої і 

підвищеної в’язкості нафти.  

Води видобуваються разом з нафтою на поверхню, називаються 

пластовими. Як відомо, при розробці нафтових родовищ кількість 

видобутих разом з нафтою пластових вод з часом збільшується і на 

кінцевій стадії розробки може досягати 95-98 %. По складу та фізико-

хімічними властивостям пластові води різних родовищ неоднакові. Для 

порівняння хімічного складу і оцінки їх якості пластові води класифікують 

за характерними ознаками (класифікація за Ч. Пальмером або 

В.А. Суліним). Всі пластові води за класифікацією В.А. Суліна 

поділяються на чотири класи:  

1) сульфатнонатрієві; 

2) гідрокарбонатнонатрієві; 
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3) хлормагнієві; 

4) хлоркальцієіві. 

У свою чергу, кожен клас поділяється ще на три групи вод: 

гідрокарбонатні, сульфатні і хлоридні, а кожна група включає три 

підгрупи: кальцієві, магнієві і натрієві. Належність пластових вод до того 

чи іншого типу встановлюють лабораторним аналізом співвідношення 

кількостей окремих йонів.  

До пластових стічних вод, які закачують в продуктивні пласти, 

пред’являються наступні основні вимоги:  

1) стабільність хімічного складу закачуваної води;  

2) підвищена нафтовимивна здатність;  

3) вода не повинна викликати швидкого зниження прийомистості 

нагнітальних свердловин;  

4) вода не повинна бути корозійно активною;  

5) витрати на очищення і підготовку води повинні бути 

мінімальними.  

Системи очищення пластових вод розділяються за доступом кисню з 

повітря на відкриті та закриті. 

До недавнього часу широке розповсюдження мали установки 

підготовки пластових стічних вод відкритого типу (рис. 9.5). Відокремлена 

від нафти вода з відстійників автоматично скидається по водоводу 1 в 

пісколовку 2, де відбувається відділення механічних домішок. З 

пісколовки 2 нафтова емульсія типу Н/В самоплином надходить в 

нафтовловлювачі 3, де при зниженні швидкості води з останньої 

відокремлюються крапельки нафти, накопичуючись у верхній частині 

нафтовловлювача. Скупчену нафту час від часу забирають насосом 4 і 

подають на установку підготовки нафти для доведення її до кондиції. З 

нафтовловлювачів 3 вода з мікронними крапельками нафти (70-80 мкм) 
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самоплином надходить до двох паралельно з’єднаних ставків-відстійників 

5. У них швидкість води не перевищує 0,008 м/с, в результаті чого 

крапельки нафти спливають і скупчуються на поверхні води. Зі ставків-

відстійників вода самоплином надходить в приймальну камеру 6, з якої 

забирається насосом 7 і подається на поперемінно працюючі фільтри 8. 

Після фільтрів 8 вода по лінії 11 подається у відстійник чистої води 12. По 

мірі забруднення фільтра та підвищення в ньому гідравлічних опорів його 

відключають і ставлять на промивання. Промивання проводять чистою 

водою насосом 13. Брудну воду після промивання фільтрів скидають у 

мулонакопичувач 10.  

 

Рис. 9.5. Установка очищення пластових стічних вод відкритого 

типу: 1 – водовід з установки підготовки нафти; 2 – пісколовка; 3 – 

нафтовловлювач; 4 – насос для нафти; 5 – ставки-відстійники; 6 – 

приймальна камера; 7 – насос; 8 – поперемінно працюючі зернисті 

фільтри; 9 – водовід для промивання фільтрів; 10 – мулонакопичувач; 11 – 

водовід чистої води; 12 – ємність для чистої води; 13 – насос подачі води 

для промивання фільтрів; 14 – насос для подачі чистої пластової стічної 

води на кущову насосну станцію; 15 – водовід до кущової насосної станції 
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У даний час застосовують установки очищення пластових стічних 

вод закритого типу. Такі установки передбачають виключення контакту 

води з киснем повітря для запобігання окислювальних реакцій. За 

принципом дії установки закритого типу підрозділяються на відстійні, 

фільтраційні, флотаційні і електрофлотаційні. 

Запитання для самоконтролю 

1. Як класифікують технологічні схеми водопідготовки? 

2. Навіщо складають висотну схему очисних споруд? 

3. Що треба враховувати при компонуванні очисних споруд? 

4. Що входить до типової схеми очищення шахтних вод? 

5. Які вимоги до води, що нагнітається в нафтогазові пласти? 
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