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Раціональне природокористування в ринкових умовах залежить від економічних 

важелів. Промислове підприємство витрачає на природоохоронні заходи значні кошти. у 
даній роботі пропонується включити до еколого-економічної оцінки проектів будівництва та 
реконструкції систем очищення стічних вод аналіз розподілу матеріальних потоків у схемі 
очисних споруд. Структурна оптимізація схеми водоочищення призводить до зменшення 
витрат промислового підприємства на природоохоронні заходи за рахунок зниження об’ємів 
оброблюваних стічних вод, збільшення початкової концентрації забруднюючих речовин і, в 
свою чергу, підвищення ефективності очисних споруд.  

Методика розроблення системи очищення стічних вод промислових підприємств 
складається з етапів (1) синтезу і (2) оптимізації схеми водоочищення. Перший етап 
базується на водному пінч-аналізі та термодинамічному підході [1], другий – на структурній 
оптимізації узагальненої схеми, технологічні зв’язки якої відображаються коефіцієнтами 
розділення водних потоків [2]. Пінч-аналіз схем водоочищення є графоаналітичним методом, 
тому в дослідженні вирішена окрема задача виключення графічної складової з метою 
алгоритмізації цієї процедури. Для оптимізації узагальненої схеми використовується метод 
покриття кластерів із адаптацією. Цільова функція є величиною необхідних сукупних 
експлуатаційних витрат і капітальних вкладень в здійснення природоохоронних заходів, 
зведених до річного розміру з урахуванням часового фактору. Вона використовується для 
вибору економічно кращого варіанту розподілу потоків стічних вод у схемі очищення [3]. 
Капітальні та експлуатаційні витрати відображаються за допомогою вартісних функцій, які 
залежать від об’ємів оброблюваних стічних вод і концентрації забруднюючих речовин у них. 
Синтез оптимальної схеми проводиться за умови, що кінцева концентрація забруднюючих 
речовин не буде перевищувати встановлені допустимі норми. Передбачена можливість 
введення додаткових обмежень, зокрема значення верхньої або нижньої межі концентрації 
забруднюючої речовини на вході в процес очищення, обов’язкове виключення або 
включення певного технологічного зв’язку тощо. Ефективність очисних споруд у процедурі 
розроблення схеми очищення з оптимальним розподілом потоків стічних вод пропонується 
відображати на основі математичних моделей процесів очищення [4]. Моделі дозволяють 
врахувати залежність ефективності окремого процесу очищення щодо певної забруднюючої 
речовини від таких параметрів як об’єм водного потоку і концентрація забруднюючої 
речовини на вході в очисну споруду. Застосування математичних моделей дозволяє 
врахувати фактори специфічні для окремих методів очищення. 

Аналіз варіантів схем очищення стічних вод промислових підприємств показує 
зменшення об’ємів стічних вод в очисних спорудах у середньому на 20% в порівнянні зі 
схемами до оптимізації, що складає у середньому до 10% зменшення очікуваних сумарних 
річних зведених витрат промислового підприємства на природоохоронні заходи. 
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