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РЕФЕРАТ 

 

 Обсяг пояснювальної записки до дипломного проекту складає 

72 сторінок. Кількість ілюстрацій – 17, кількість таблиць – 9, кількість додатків 

– 8, кількість джерел згідно з переліком посилань – 30 

Метою даної роботи є впровадження альтернативних рішень для 

знезараження води на КП «ВодГео» в місті Сміла. Серед альтернативних 

рішень обрано систему ультрафіолетового випромінювання. В результаті 

теоретичного впровадження УФ-випромінювача: зменшяться затрати на 

хлорні реагенти, зросте рівень інактивації мікроорганізмів, зникнуть 

хлорорганічні сполуки, які збільшують імовірність злоякісних новоутворень. 

Економічний ефект від в провадження запропонованих рішень 

становить – 105941,6 грн. Екологічний ефект розраховано за рахунок 

зменшення плати за скиди хлоридів з 30716,5 грн до  

7679,08 грн за рік. 

Перелік ключових слів: водозабір, водопостачання, водопідготовка, 

хлорування, знезараження води, ультрафіолетове випромінювання
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ABSTRACT 

 

The volume of the explanatory note to the diploma project is 

72 pages. Number of illustrations - 11, number of tables - 16, number of applications 

- 8, number of sources according to the list of references – 36 

The purpose of this work is to introduce alternative solutions for disinfection 

of water at the VodGeo Communal Enterprise in Smila. Among the alternative 

solutions, the system of ultraviolet radiation is chosen. As a result of the theoretical 

introduction of the UV-emitter: the cost of chlorine reagents will decrease, the level 

of inactivation of microorganisms will increase, organochlorine compounds 

disappear, which increase the probability of malignant tumors. 

The economic effect of the proposed solutions is UAH 105,941.6. The ecological 

effect is calculated by reducing the payment for discharges of chlorides from  

30716.5 UAH to 7679.08 UAH per year. 

Key words: water intake, water supply, water treatment, chlorination, 

disinfection of water, ultraviolet radiation.
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КП – Комунальне підприємство 
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Актуальність. Аналіз багаторічного розвитку техніки водопостачання 

дозволив удосконалити методи забору і транспортування води настільки, що, 

незважаючи на світове зростання забруднення водних джерел, подача її 

споживачам проводиться з високими якісними показниками. Проблема в 

даному питанні  полягає саме в застарілому методі дезінфекції, яка в свою 

чергу впливає на здоров’я населення та навколишнє середовище. Він потребує 

змін або альтернативних рішень. 

Мета дослідження – впровадження альтернативних методів 

знезараження води в системі водопостачання міста Сміла 

Задачі дослідження: 

– провести аналіз існуючої системи водопостачання КП «ВодГео» 

– провести оцінку існуючої системи знезараження води; 

– розглянути альтернативні методи та обґрунтувати вибір 

найоптимальнішого з них; 

– розрахувати ризики та еколого-економічний ефект від 

запропонованого впровадження. 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО 

1.1 Характеристика об’єкту 

 

Водопостачання та водовідведення у м. Сміла здійснюється 

комунальним підприємством (далі – КП «ВодГео»). КП «ВодГео» в м. Сміла 

засноване на комунальній власності та є майном Смілянської міської ради і 

також підпорядковане департаменту міського господарства [1]. 

Комунальне підприємство утворене з метою надання послуг з 

постачання води (в тому числі і питної) для централізованого водопостачання 

м. Сміла. Утворене на підставі оренди майна колишнього підприємства 

«Смілаводоканал» і зареєстроване за розпорядженням Голови Смілянської 

міської ради. Рік заснування 2005. Адреса: 20705, Черкаська обл., місто Сміла, 

провулок Якова Водяного, будинок 45 (рис. 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Головний офіс та абонентський відділ КП «ВодГео» 
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Згідно із довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України підприємству присвоєно код ЄДРПОУ: 30794986. 

Директор підприємства Абажей Петро Іванович, головний бухгалтер Донець 

Любов Михайлівна. Кількість робітників станом на 2019 – 246 чоловік. 

Середня заробітна плата за 2018 рік склала – 6414,7 гривень. Дозволена 

діяльності за класифікацією видів економічної діяльності(КВЕД): 36.00 – 

забір, очищення та постачання води [1]. 

Базова кількість абонентів, що користуються послугами – 25 517 

чоловік. Чисельність населення, що обслуговується, складає 52 135 чоловік. 

Реалізація води за 2018 рік склала – 2841,9 тис. м3. За даними внутрішнього 

обліку, частка спожитої електроенергії складає – 8450 тис. кВт∙год . З цієї 

загальної кількості на послуги з централізованого постачання припадає – 

5492,5 тис. кВт∙год і також на послуги централізованого водовідведення – 

2957,5 тис. кВт∙год [2]. 

Водопостачання здійснюється шляхом видобування підземних питних 

вод ділянки Смілянського родовища. В адміністративному відношенні 

Смілянське родовище розташоване в південно-східній частині Черкаського 

району Черкаської області на землях, що належать Білозірській сільській раді. 

У географічному відношенні район знаходиться на Центрально-

Придніпровській височині області Подільсько-Придніпровського краю, що 

належить до лісостепової зони [2]. Поверхня району представлена хвилястою 

лесовою рівниною, розчленованою долинами річок, балками та ярами, яка 

поступово знижується з півдня на схід. Висота над рівнем моря 85 м - 110 м, 

найвища точка над рівнем моря (212 м) знаходиться поблизу с. Буда-Макіївка. 

Смілянське родовище прісних підземних вод розміщене в межах 

північно-східного схилу Українського кристалічного масиву на площі 

розвитку терас Дніпра і Ірдиня. Клімат району помірно-континентальний з 

сухим теплим літом і недовгою зимою. Згідно даних, наданих Смілянською 

метеорологічною станцією, максимальна температура повітря припадає на 
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липень та серпень і досягає +30°С - +33°С. Мінімальна температура відмічена 

в грудні - лютому і досягає –24°С. 

 Сейсмічність району менше 6 балів. В орографічному відношенні 

територія району відноситься до Придніпровської низовини [3]. 

 

1.2 Характер діяльності підприємства 

 

Відповідно до Ліцензії Державної архітектурної інспекції України, яка 

отримана 19.08.2014 року (№ 291422), комунальне підприємство «ВодГео» 

отримало права на реалізацію такого переліку діяльності в сфері житлово-

комунального господарства(ЖКГ), що стосується водопостачання [3]: 

– побудова та розміщення нової водопровідної ланки  та підключення її 

до вже існуючої мережі центрального водопостачання; 

– усунення  водопровідних мереж від системи централізованого 

водопостачання; 

– встановлення порядку ремонтних робіт на  аварійних ділянках мережі, 

зміна  арматури різного діаметру; 

– обслуговування обладнання, що використовується для  артезіанських 

свердловин; 

– ремонт ділянок з проривами; 

– обслуговування устаткування, що використовується під час роботи 

насосних станцій ; 

– комплекс робіт з  свердловинами; 

– робота з абонентами (підключення або відключення); 

– монтажні роботи для  спорудження нових трубопроводів. 

Також до  переліку послуг входять: підключення, відключення,  ремонт, 

та установка основних та допоміжних агрегатів для роботи водопровідної 

мережі.  Ремонтна служба КП має професійний досвід для виконання 

широкого спектру послуг. 
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Розглянемо питання водовідведення, яким займається КП. Головним 

завданням підрозділу водовідведення є прийнятті стоків їх транспортування, 

очищення та знезараження. На його балансі  знаходяться 57 км мереж 

напірних та самоточних колекторів, спецтехніка, 9 станцій перекачення і 

очисні споруди. Відповідно до отриманої ліцензії підприємство здійснює такі 

види робіт [4]: 

– побудова та розміщення нових трубопроводів для каналу 

водовідведення; 

– усунення застарілих мереж каналізації від системи централізованого 

водовідведення; 

– ремонтні роботи на  аварійних ділянках каналізації, самопливних та 

напірних колекторів; 

– зміна арматури різного діаметру; 

– відкачування стоків та вивезення їх; 

– прокладання нових та усунення застарілих трас (колектора); 

– очищення колектора, робота з вигрібними ямами. 

Одним з головних структурних відділів підприємства є абонентський 

центр, який займається укладанням договорів на підключення. Абонентський 

сектор в КП «ВодГео» здійснює свою роботу для 25 571 абонентів І групи 

споживачів (населення) та  26 300 приладів, які відповідають за  облік води; 

свою роботу регламентує нормативними документами та ліцензією, 

отриманою в 2014 році. Відповідно до цієї ліцензії підприємство має право на 

проведення наступної діяльності: 

– робота по пломбуванню та розпломбуванню лічильників абонентів; 

– робота по консервуванню та розконсервуванню мереж 

водопостачання; 

– організація підготовки лічильника до перевірки; 

– проведення монтажних та демонтажних робіт лічильників абонентів. 

КП «ВодГео», відповідно до дозволу від архітектурно–будівельної 

інспекції, має дозвіл на монтаж інженерних мереж та будівельні роботи. 
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 1.3 Джерела забруднення 

 

Атмосферне повітря. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 

13.12.2001 року № 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного 

обліку в галузі охорони атмосферного повітря» та наказу Міністерства екології 

та природних ресурсів України від 10.05.2002 року №177 «Про затвердження 

Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які 

справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан 

атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що 

викидаються в атмосферне повітря», проводиться нормування в галузі 

охорони атмосферного повітря з метою встановлення комплексу обов’язкових 

вимог щодо охорони від забруднення [4]. 

КП «ВодГео» отримало дозволи на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря: 

– для майданчику №1 за номером №7110500000-39 від 19.05.2015р; 

– для майданчику №2 за номером №7110500000-4 від 19.05.2015р; 

– для майданчику №3 за номером №7124981001-2 від 16.07.2015р;  

– для майданчику №4 за номером №7110500000-41 від 19.05.2015р. 

Згідно звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, на майданчику №1 КП джерелами утворення шкідливих 

речовин є [3]: 

– котел потужністю менше 50 МВт, який працює на твердому 

паливі, для забезпечення теплом виробничих приміщень (організоване 

джерело викиду №1);  

– каналізаційна насосна станція - для перекачування стічних вод 

(неорганізоване джерело викиду №2). 

Територія даного майданчика це в основному приміщення, які належать 

до  котельного господарства та каналізаційна насосна станція, що обслуговує 

один з мікрорайонів міста. Перелік забруднюючих речовин, а також валові 

викиди т/рік представлено в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 – Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря  джерелами на майданчику №1 

№ 

п/п 

Найменування 

забруднюючої 

речовини 

ГДКм.р.,  

ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Валові         

викид 

т/рік 

1 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

0,5 3 1,002 

2 
Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 

0,2 3 0,034 

3 Азоту (I) оксид (N2O) - - 0,0005 

4 Сірки діоксид 0,5 3 0,500 

5 Аміак 0,2 4 6,700 

6 Сірководень(H2S) 0,008 2 0,0265 

7 Метан 50 - 0,0033 

8 Оксид вуглецю 5,0 4 0,336 

 

Згідно звіту по інвентаризації  викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, на майданчику № 2 КП джерелами утворення шкідливих 

речовин є [4]: 

– котел потужністю менше 50 МВт, який працює на твердому 

паливі, для забезпечення теплом виробничих приміщень (організоване 

джерело викиду №1);  

– аеротенки для очищення стічних вод  (неорганізовані джерела 

викидів №2,3);  

– первинні відстійники для очищення стічних вод (неорганізовані 

джерела викидів №4,5);  

– решітки для очищення стічних вод (неорганізоване джерело 

викидів №6); 

– мулові майданчики для очищення стічних вод (неорганізоване 

джерело викиду №7); 
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– мулоперегнивачі для очищення стічних вод (неорганізоване 

джерело викиду №8);  

– пісколовки для очищення стічних вод (неорганізоване джерело 

викиду №9);  

– насосні агрегати для  перекачування очищених стічних вод 

(неорганізоване джерело викиду №10); 

– шафи витяжні для проведення лабораторних аналізів (організовані 

викиди №11,12). 

Перелік забруднюючих речовин, а також валові викиди т/рік 

представлені в табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2 – Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря  джерелами на майданчику №2 

№ 

п/п 

Найменування 

забруднюючої       

речовини 

ГДКм.р. ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Валові викиди, 

т/рік 

1 

Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

0,5 3 2,004 

2 Натрій гідроксид 0,01 - 0,0003 

3 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид азоту [NO + 

NO2]) 

0,2 3 0,0686 

4 Азоту оксид (N2O) - - 0,0096 

5 Азотна кислота 0,4 2 0,0016 

6 

 

Сульфатна 

кислота(H2SO4) 
0,3 2 0,0055 

 

Згідно звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, на майданчику № 3 КП джерелами утворення шкідливих 

речовин є:  

– майстерня, в якій експлуатується зварювальний пост, 

металообробний верстат (неорганізовані джерела викидів №1,2);  
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– гідролізна установка для очистки питної води (неорганізоване 

джерело викиду №3). 

Перелік забруднюючих речовин, а також валові викиди т/рік 

представлені в табл. 1.3.  

 

Таблиця 1.3 – Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря джерелами на майданчику №3 

№ 

п/п 

Найменування 

забруднюючої       

речовини 

ГДКм.р. ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Валові викиди, 

т/рік 

1 Залізо та його 

сполуки 
0,4 3 0,0033 

2 Манган та його 

сполуки 
0,01 2 0,0004 

3 
Речовини у вигляді 

суспендованих 

твердих частинок 

0,5 3 0,1225 

4 

Оксиди азоту (у 

перерахунку на 

діоксид азоту [NO + 

NO2]) 

0,2 3 0,0097 

5 Азоту оксид (N2O) - - 0,00002 

6 Сірки діоксид 0,5 3 0,0009 

7 Оксид вуглецю 5,0 4 0,0167 

8 Аміак 0,2 4 1,5Е-08 

9 Метан 50,0 - 0,00007 

 

Згідно звіту по інвентаризації викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря, на майданчику №4 КП джерелами утворення є: 

– майстерня, в якій експлуатується зварювальний пост, 

металообробний верстат (неорганізовані джерела викидів №1,2); 

– майстерня для демонтажних робіт (неорганізоване джерело 

викиду №3); 
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– насосні агрегати для  перекачування очищених стічних вод 

(неорганізоване джерело викиду №4); 

– фарбувальна дільниця (неорганізоване джерело викиду  №5);  

– стоянка для автотранспорту (пересувне джерело №6). 

– стоянка для автотранспорту аварійної бригади (пересувне джерело 

№7) 

Перелік забруднюючих речовин, а також валові викиди т/рік 

представлені в табл.1.4. 

 

Таблиця 1.4 – Перелік забруднюючих речовин, які викидаються у 

атмосферне повітря  джерелами на майданчику №4 

№ 

п/п 

Найменування 

забруднюючої       

речовини 

ГДКм.р. ОБРВ, 

мг/м3 

Клас 

небезпеки 

Валові 

викиди, 

т/рік 

1 Залізо та його сполуки 0,4 3 0,0033 

2 Манган та його сполуки 0,01 2 0,0004 

3 
Речовини у вигляді 

суспендованих твердих 

частинок 

0,5 3 0,0337 

4 
Оксиди азоту (у 

перерахунку на діоксид 

азоту [NO + NO2]) 

0,2 3 0,0117 

5 Азоту оксид (N2O) - - 0,00003 

6 Сірки діоксид 0,5 3 0,00097 

7 Оксид вуглецю 5,0 4 0,0167 

8 Аміак 0,2 4 3,9Е-07 

9 Метан 50,0 - 0,00007 

 

Експлуатація насосної станції проводиться з дотриманням необхідних 

умов, що забезпечують безпеку життя та здоров'я людей, охорону оточуючого 

довкілля тощо. Ділянка насосної станції, згідно Державних санітарних норм та 

правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996р за № 173, відноситься 
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до V класу небезпеки виробництва із розмірами санітарно-захисної зони 50 м. 

У межах нормативної санітарно-захисної зони житлової забудови немає. Тому 

вплив від експлуатації насосної станції на повітряне середовище 

характеризується як екологічно допустимий. 

Водні ресурси. Значного негативного впливу на довкілля в результаті 

провадження планованої діяльності при дотриманні технічних і технологічних 

нормативів, нормативно-правових документів тощо не спостерігається. 

Суттєвий вплив на довкілля можливий лише у результаті нераціонального 

використання природних ресурсів, що може призвести до виснаження 

водоносних горизонтів. Для збереження питної якості води, а також 

попередження забруднення родовища підземних вод, у відповідності до 

діючого положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної 

охорони джерел водопостачання та водогонів господарсько-питного 

призначення, встановлюються санітарно-захисні зони, в яких 

запроваджуються спеціальні заходи, що виключають можливість забруднення 

водозаборів та водоносних горизонтів у районах водозаборів. 

Забруднення ґрунту та надр. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації 

встановленого на КП обладнання не відбувається. Діяльність підприємства не 

передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні 

навантаження виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена. 

Буріння та експлуатація водозабірних свердловин було проведено відповідно 

з проектною технологією із виконанням таких заходів щодо забезпечення 

екологічної безпеки: 

– засіб буріння – роторний, суцільним забоєм з промивкою 

глиняним розчином та чистою водою, які відповідають вимогам ГОСТ  2874-

82, санітарним нормам, запобігає забрудненню 40 водоносних горизонтів, що 

розташовані вище, і на який пробурена свердловина; 

– здійснена позатрубна герметична цементація, що запобігає 

інфільтрації води з вище розташованих водоносних горизонтів у той, що 

експлуатується, та його хімічному і бактеріологічному забрудненню; 
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– під час будівництва водозабору, при копанні зумпфа та 

циркуляційної канави ґрунт складувався у тимчасовий відвал, по завершенню 

робіт використовувався для їх засипки. Під  час експлуатації водозабору вплив 

на ґрунти відсутній; 

– встановлено зони санітарної охорони (ЗСО) навколо водозаборів 

для збереження якості води і запобігання забрудненням; 

– здійснюється контроль за рівнем води у свердловинах, а також за 

її хімічними та санітарно–мікробіологічними показниками. 

Відходи. Діяльність КП - видобування питних підземних вод – не є 

джерелом постійного утворення відходів. На підприємстві розроблена система  

роздільного збору відходів. Місця зберігання відходів облаштовані згідно 

санітарних норм і відповідно класу небезпеки відходів. Відходи, що 

утворюються, передаються суб’єктам господарювання, які мають відповідні 

ліцензії та дозволи, для здійснення подальшої обробки. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Розглянуто інформацію, що стосується діяльності підприємства та 

його правовий статус. 

2. Ознайомились з основними показники по забору води, витраті 

електроенергії та середній заробітній платі.  

3. Наведено основні дозволи за якими КП здійснює свою діяльність. 

4. Окремим підрозділом проаналізовано джерела забруднення ґрунту 

атмосфери та водних об’єктів. Відходи підприємства передаються 

відповідним установам для переробки.
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АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ 

СИСТЕМИ 

ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА 

Літ. Акрушів 

2 

КПІ, ім. Ігоря Сікорського 

2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ 

МІСТА 

2.1 Теоретичні відомості 

 

Більшість спеціалістів відмічають, що водопостачання є, однією з 

головних галузей техніки, націленої на поліпшення якості та рівня життя 

людей, благоустрій населених пунктів, а також на  розвиток промисловості та 

сільського господарства. 

Системою водопостачання (водопровід) називається комплекс 

інженерних споруд і пристроїв, що  виконує такі завдання: вилучення води з 

природних джерел, поліпшення якісних показників із заздалегідь визначеними 

стандартами, транспортування на необхідні відстані, зберігаючи свої запаси, 

постачання і розподіл споживачам [5]. 

Сьогодні сучасна система водопостачання населених пунктів 

централізована, а саме забезпечує водою велику групу споживачів. Для 

дотримання всіх технічних норм в системі водопостачання повинні бути 

включені: вхідний блок, – за умови отримання води з природних джерел; 

насосна станція, що створює тиск для передачі води на станції водопідготовки, 

резервуари для зберігання; обладнання для очищення води; резервуари і 

водонапірні башти, які є запасними та призначені для контролю потужності; 

водоводи і водопровідні мережі для транспортування води до місць її 

розподілу і споживання [5]. 

Під схемою водопостачання розуміють генеральний план об'єкта 

водопостачання з позначеними на ньому водопровідними спорудами. Багато в 

чому схема водопостачання залежить від багатьох факторів, основними з яких 

є наступні: розташування ємності, якості води з джерела водопостачання, 
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рельєфу місцевості і кратності використання води на промислових 

підприємствах. Джерелом води можуть служити поверхневі водні об'єкти, – 

річки, озера,  та підземні води. Процес забезпечення населення якісною 

питною водою підвищує благоустрій міст, поліпшує стан здоров'я населення і 

захищає людей від різних епідемічних захворювань, що поширюються через 

воду. Що стосується розбивки системи водопостачання на елементи, то вона 

може бути вивчена за низкою таких основних чинників: 

 за призначенням: 

– для потреб населення;  

– для потреб промисловості; 

– для сільськогосподарських потреб; 

– для пожежогасіння; 

– комбіновані; 

за способом подачі води: 

– самоточні або гравітаційні; 

– з механізованою подачею води за допомогою насосів; 

– подача в одні райони самоточно, а в інші – за допомогою насосів; 

за характером природних джерел, що використовуються: 

– отримання води із поверхневих джерел: річні, озерні; 

– отримання води із підземних джерел: джерельні, артезіанські; 

– отримання води з джерел змішаного типу; 

за способом використання води: 

– системи прямоточного водопостачання з одноразовим 

використанням води; 

– системи оборотного водопостачання; 

– системи з повторним використанням води. 

Залежно від місцевих умов навколишнього середовища і характеру 

використання водних джерел, а також в залежності від економічних видів 

плану водопостачання їх елементи можуть варіюватися [8]. Принципову 

технологічну схему водопостачання зображено на рис. 2.1 
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1 – водоприймальні споруди; 2 – насос першого підйому; 3 – станція 

водопідготовки; 4 – резервуар; 5 – насосна станція; 6 – водопровід; 7 – 

розподільна мережа; 8 – жилі будівлі; 9 – підприємства; 10 – система з 

водонапірних башень. 

Рисунок 2.1 – Принципова схема водопостачання для житлових та 

промислових об’єктів 

 

2.2 Аналіз та оцінка системи водопостачання КП «ВодГео» 

 

Розглянемо основні джерела водопостачання, якими користується місто 

Сміла. Водозабір розташований на території, наданій у постійне користування 

«КП «ВодГео». Загальна площа земельної ділянки, наданої в постійне 

користування, складає 15,566 га. При спорудженні свердловин були виконані 

відповідні природоохоронні заходи. Для задоволення потреб населення м. 

Сміла Черкаської області питною водою використовується підземне 

Смілянське родовище, на якому розташовано 5 свердловини. Водозабір 

представляє собою лінійний створ свердловин, що пробурені в період з 1964 

по 2000 роки. Водозабір комунального підприємства складається з свердловин 

№ 34, 15, 3а, 29, 3н (рис.2.2). 
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Рисунок 2.2 – Розташування основних свердловин родовища 

 

В якісному відношенні води цільового водоносного горизонту 

відносяться до типу гідрокарбонатних кальцієвих чи магнієвих; мінералізація 

коливається в межах від 0,3 до 1,6-2,0 г/л; величина рН змінюються від 6,8 до 

7,6. За ступенем жорсткості води є жорсткими (6-9 мг-екв.) та дуже жорсткими 

(більше 9 мг-екв.). Для водозабірних свердловин встановлено наступні зони 

санітарної охорони: І пояс – 30 м, ІІ пояс – 250 м, ІІІ пояс – 1000 м. 

Вода Смілянського родовища відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 

«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», 

крім вмісту амонію та заліза загального. ГДК заліза загального складає 0,3 

мг/дм3, а фактичні показники становлять до 1,0 мг/дм3, тому на водозаборі діє 

станція знезалізнення[7]. 

Вода починає свій рух до системи водопостачання через водозабірну 

насосну станцію (ВНС I). На рисунку 2.3 зображена спрощена схема 

водопостачання житлових масивів міста. 
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Рисунок 2.3 – Спрощена схема водопостачання житлових масивів міста 

 

Після ВНС ІІ підйому вода подається на ВНС ІІІ підйому. Насосна 

станція введена у експлуатацію в 1975 році, її проектна потужність становить 

15,4 тис. м³/добу. На станції змонтовані сім насосних агрегатів. При роботі на 

насосній станції ІІІ підйому черговий машиніст контролює роботу за такими 

параметрами:  

– рівень води в резервуарах чистої води (РЧВ);  

– тиск води у напірному трубопроводі;  

– показники амперметра. 
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Для забезпечення достатньої кількості питної води у резервуарах, 

потрібно постійно тримати рівень води у діапазоні 2,0-3,5 м. Контроль за 

рівнем води здійснюється за допомогою мірної трубки. Максимальний рівень 

води у РЧВ 5 м. З резервуарів ІІІ підйому вода забирається насосами і 

подається по трубопроводу  діаметром 300 мм в центральну частину міста та 

на насосну станцію ІV підйому.  

З резервуарів вода забирається насосами і подається по трубопроводам 

діаметром 300 мм на мікрорайони міста та на насосні станції V і VI (Шевченко) 

підйому. Проектна потужність станції 8,0 тис. м³/добу. Для забезпечення 

достатньої кількості питної води  черговий машиніст, протягом дня, поступово 

із мережі, через перемичку діаметром 50 мм, наповнює РЧВ до рівня 3,0-3,5 м. 

Контроль за рівнем води здійснюється за допомогою мірної планки та 

вказівника. Максимальний рівень води у РЧВ 4 м. З резервуарів вода 

забирається насосами і подається по трубопроводам діаметром 200 мм на 

мікрорайони міста: Шевченко, Кут, Гречківка та залізничний вузол. 

Відсоткова структура основних водоспоживачів зображена на рис. 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура водоспоживання міста 
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2.3 Водопідготовка 

 

Вода від артезіанських свердловин (І-й підйом) поступає на камери 

переключення № 1, № 2, № 3. Від камер переключення вода подається на 

станцію  знезалізнення (ІІ-й  підйом) для подальшої очистки. 

У технологічну схему очистки води для корегування фізичних (завислі 

речовини, забарвленість, каламутність тощо) та хімічних (видалення 

вуглекислоти, сірководню, заліза (ІІІ) показників входять 8 швидких 

одношарових фільтрів, із них 6 робочих і 2 – на перспективу розвитку 

водопроводу. Схема водопідготовки підземних вод зображена на рис. 2.5. 

 

 

1 – насосна станція I підйому; 2 – хлораторна; 3 – реагентне господарство; 4 – 

змішувач; 5 – камера утворення пластівців; 6 – горизонтальний відстійник; 7 

– швидкий фільтр; 8 – резервуар чистої води; 9 – насосна станція II–го 

підйому; 10 – подача вихідної води;11 – первинне хлорування; 12 – вторинне 

хлорування;13 – подача розчинів реагентів (коагулянт, флокулянт); 14 – 

подача води споживачам; 15 – промивна вода 

Рисунок 2.5 – Принципова схема основних споруд водопідготовки підземних 

вод 
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Дані швидкі фільтри однопоточні ( вода на очистку подається зверху 

вниз), швидкість фільтрування становить від 5,5 до 15 м3/год. Фільтри 

відкриті, самопливні; перепад тиску утворюється внаслідок різниці рівнів води 

на фільтрі і в резервуарах чистої води [6]. Швидкі фільтри розраховані для 

роботи в нормальному і форсованому режимах, коли один з фільтрів 

знаходиться на промивці або в ремонті. Тривалість циклу фільтрації 

встановлено практичним  шляхом і становить 24 години. 

Одношарові відкриті фільтри представляють собою прямокутні 

залізобетонні резервуари, завантажені фільтруючим шаром  зернистого 

матеріалу. Фільтри № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – кварцовий пісок фракцією 2 - 6 мм. 

Висота  завантаження 2 м. 

В цілях стабільної та ефективної роботи фільтрів необхідно витримувати 

процес регенерації фільтрів, в який входить фільтроцикл і повітряно-водяна 

промивка. Першим етапом регенерації є вспушування повітрям протягом 1 –

2-х хвилин, другим етапом – промивка водно-повітряною сумішшю протягом 

6-ти хвилин, заключний етап – промивка водою протягом 4 хвилин. Заміна 

фільтруючого завантаження проводиться по мірі зносу або цементації. 

З введенням ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної 

призначеної для споживання людиною» стали жорсткіші вимоги до вмісту 

заліза загального із 0,3 до 0,2 мг/дм³ і марганцю з 0,1 до 0,05 мг/дм³. На 

очисних спорудах водопроводу по проекту передбачена станція знезалізнення 

(очистка від іонів заліза, зважених речовин, освітлення води, знезараження)[7]. 

В 2004-2005 роках проведена реконструкція фільтрів № 1, 2, 3 

відповідно до проекту НВФ «Екополімер» (м. Харків). У результаті 

реконструкції проведена заміна дренажно–аераційної системи і заміна 

гравійної засипки на кварцовий пісок марки ПКФ – 1 фракції 2-6 мм. Також 

згідно  договору з НВФ «Екополімер»  в 2011 році проведена реконструкція 

фільтрів №4,5,6 відповідно до робочого проекту «Реконструкція станції 

знезалізнення в м. Сміла». 
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2.4 Знезараження води 

 

Знезараження води відбувається за допомогою рідкого хлору(Cl2) в 

балонах, гіпохлориту натрію марки «Б» та гіпохлориту натрію, який 

виробляється на блочній установці ЭГР-100 «Сиваш», потужністю 25 кг 

активного хлору на добу, шляхом електролізу розчину кухонної солі. 

Під дією хлору окислюються речовини, що входять до складу протоплазми 

клітин бактерій внаслідок чого бактерії гинуть. Рівняння хлорування за 

допомогою активного хлору: 

 

Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO, 

 

де кислота HClO не стійка і дисоціює з утворенням гіпохлорит-іона 

 

HClO ↔ H+ + ClO–. 

 

 Оскільки у воді присутні гідрокарбонати кальцію та магнію, які 

зумовлюють твердість води то вони, в свою чергу реагуватимуть з 

хлорнуватистою кислотою за рівнянням: 

 

Ca2+ + 2HCO3 
2–

 + 2H+ + 2ClO– → Ca(ClO)2 + H2O + CO2; 

Mg2+ + 2HCO3 
2–

 + 2H+ + 2ClO– → Mg(ClO)2 + H2O + CO2, 

 

де карбонатна кислота (H2CO3) відразу ж розкладається на CO2 і H2O. 

Знезараження також відбувається і за допомогою гіпохлориту натрію: 

 

NaClO → Na+ + ClO– 

 

При розчиненні у воді гіпохлориту натрію відбувається дисоціація з 

утворенням гіпохлорит-іону, хлорнуватистої кислоти і гідроксиду натрію. 
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Іони гіпохлориту та хлорнуватистої кислоти є джерелами хлору та мають 

високий окиснювальний потенціал. Електролізна установка, що 

використовується для первинного та вторинного знезараження води на КП 

«ВодГео», зображена на рис. 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Електролізна установка ЭГР – 100 «Сиваш» 

 

Розрізняються хлор вільний і зв’язаний. Зв’язаний хлор входить до 

складу хлорамінів. Вільний хлор у 6-25 разів більш бактерицидний ніж 

зв’язаний. Якщо підземні джерела питного водопостачання в санітарному 

відношенні не надійні, їх необхідно обробляти такою кількістю хлорного 

реагенту, щоб кількість залишкового вільного хлору в воді становила не 

менше 0,3 мг/дм³ при мінімальному часі взаємодії 30 хвилин [8]. 

Гіпохлорит натрію подається самопливом, по пластиковій трубі в 

головний трубопровід діаметром 100 мм, в якому після змішування з 
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очищеною профільтрованою водою поступає в резервуари чистої води № 1, № 

2 (об’ємом по 300 м³ кожний) та № 3 (об’ємом 1000 м³). 

Знезараження хлором потребує витрат на реагенти. Річна динаміка 

зростання витрат зображена на рис. 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Динаміка витрат на реагенти у 2016 – 2018 роках 

 

Ціна на реагенти, за даними сайту Держзакупівлі [9], в цілому зростала 

щорічно не більше як на 8–10%. Але в 2018 році головний постачальник КП 

«ВодГео» – підприємство «ДніпроАзот» було змушене підняти ціну на 

продукцію в 1.5 – 2 рази через збільшення ціни на газ. У зв’язку з цим  витрати 

на реагенти за 5 місяців поточного року  вже склали 192 тис. грн, а на кінець 

2019 року орієнтовно складуть 450 тис. грн. В такому випадку знезараження 

води за рахунок реагентів не є економічно доцільним та самоокупним і 

потребує розгляду альтернативних варіантів. 

Ще одним недоліком хлорування питної води є забруднення її 

хлорорганічними сполуками (ХОС). До них в основному належать 

трихлорметани (ТХМ), хлороцтові кислоти, хлорфеноли, хлораміни, 

хлорацетонітрили, хлорпікрин [10]. 
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Основною характеристикою більшості з ХОС є комулятивність та 

токсичність. Їх концентрація зазвичай значно перевищує гігієнічні нормативи. 

Це пов’язано з застарілим обладнанням лабораторій водоканалів та 

відсутністю нормативів для більшості з ХОС (в Україні ДСанПіН 2.2.4–171–

10 регламентує нормативи лише для хлороформу, дихлоретану, 

дибромхлорметану, чотирихлористого вуглецю, хлорфенолів та суміші 

трихлоретилену і тетрахлоретилену). Висвітлена проблема досить важлива, 

оскільки фактор надходження канцерогенів з питною водою зменшує 

тривалість життя населення в основному через онкозахворювання [11]. 
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Висновки до розділу 2 

 

 1. Проаналізовано  систему водопостачання м. Сміла, що складається з 

таких основних елементів: забір води з підземного джерела; перекачування 

через  ВНС I та II підйому (станція знезалізнення); технологічна очистка 

(фільтрування); знезараження. 

 2. З’ясовано, що існуюча система знезараження вже в цьому році не 

відповідає основному економічному принципу – окупності за рахунок тарифів 

за водопостачання.  

3. Визначено, що значною проблемою є – утворення хлор органічних 

сполук, які збільшують імовірність злоякісних новоутворень. Всі вище згадані 

причини зумовлюють пошук альтернативних рішень для знезараження. 
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КПІ, ім. Ігоря Сікорського 

3 ПРОПОЗИЦІЇ ПО УДОСКОНАЛИННЮ СИСТЕМИ 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ  ВОДИ НА КП «ВОДГЕО» 

 

В якості основних технологічних рішень, що запобігають утворенню 

шкідливих речовин при хлоруванні води, можуть бути запропоновані: 

1. Заміна існуючого режиму хлорування води (дозування хлору 

зменшити до 1–2 мг/дм3, збільшення кількості етапів хлорування). Якщо 

рівень поглинання хлору достатньо високий, потрібно провести дробне 

хлорування води. У такому випадку хлорні реагенти вводять порційно 

(частину перед першим ступенем очищення, частину – до фільтрацій споруд). 

Заміна існуючого режиму хлорування води дозволить на 25-35 % зменшити 

концентрацію хлорорганічних сполук. 

2. Відмовитись від етапу попереднього хлорування. Закупівля фільтрів, 

що  завантажені гранульованим активованим вугіллям, яке в свою чергу 

видалить з води розчинені органічні забрудники. Сорбцією із застосуванням  

активного вугілля  вилучається до 85% загального органічного вуглецю, що, в 

свою чергу, зменшить концентрацію органічних речовин, які при хімічній 

взаємодії з хлором утворюють хлорорганічні сполуки [10]. Проте цей метод 

збільшує вартість очищення а також підвищує складність  технологічного 

процесу. 

 3. Розглянути альтернативні методи знезараження води. Наприклад, 

найпоширеніші з них – озонування або ультрафіолетове випромінювання. 

Комбінування цих методів разом з хлоруванням.  

Розглянемо останній варіант більш детально. 
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3.1 Знезараження озоном 

 

Озон один із альтернативних методів знезараження води, що 

застосовують як частину загального технологічного процесу в багатьох 

країнах Європи. В більшості це нові промислові об’єкти або житлові масиви, 

у вартість яких вже закладено значний бюджет на знезараження води та стоків. 

Отримують озон (рис.3.1) в результаті іонізуючої дії на кисень електричного 

поля з високим потенціалом [12]. 

 

Рисунок 3.1 – утворення озону 

 

Знезаражуюча дію озону ґрунтується на його високій окиснюючій 

здатності, яка пояснюється  легкістю віддачі  активованого атома кисню 

(рис 3.1). 

 

Рисунок 3.2 – Схема дії озону 
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Основні переваги озону в порівнянні з іншими окислювачами, які 

використовувані для обробки води [12]: 

– більш сильніший окислювач, ніж хлор, одночасно з 

знезараженням видаляє інші забруднення з води (колір, запах, присмак, залізо, 

марганець, феноли, нафтопродукти, поверхнево активні речовини); 

– висока біоцидна активність, в тому числі і по відношенню до 

вірусів та цист найпростіших; 

– підвищення ефективності наступних стадій водопідготовки – 

коагуляції та фільтруванні; 

– можливість повної автоматизації; 

– покращує екологічний стан водойм за рахунок відсутності  

згубного впливу очищених і дезінфікованих озоном стічних вод на 

життєдіяльність водойм. 

Завдяки високому окислювальному потенціалу озон вступає в взаємодію 

з багатьма мінеральними органічними речовинами, в тому числі з 

протоплазмою бактеріальних клітин, руйнуючи їх. При порівнянні 

дезінфікуючої дії озону та хлору (по 0,1 мг/дм3 кожного) було встановлено, 

що для повного знищення 6∙104 кишкових паличок в 1 л води необхідно 5 

секунд для озону та 2–3 години для хлору. Збільшення pH середовища 

зменшує дію дезінфекції [13]. 

Швидкість розпадання озону залежить від вмісту солі, рН та 

температури води. Збільшення температури з 1 до 20 °С збільшить швидкість 

розпаду в 22 рази. Зазвичай температура води перед озонуванням становить 

25°С. В такому випадку необхідно забезпечити найкоротший шлях його 

доставки, що створює додаткові проблеми. 

Основне обмеження при застосуванні озону як дезінфікуючої речовини 

пов’язано з його нестійкістю у воді. По цій причині озон не може 

використовуватись в якості кінцевого етапу знезараження в розподільчій 

системі. Вважається, що на останній стадії озон може використовуватись лише 

за таких умов [13]: 
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– короткочасне знаходження обробленої води в водопровідній 

системі; 

– відносно низька температура води; 

– висока якість води (концентрація органічних речовин не 

перевищує 0,1 мг/дм3) 

– низька концентрація аміаку у воді. 

В інших випадках для забезпечення якості води в розподільній мережі 

необхідно  комбінування разом з хлором, але в менших кількостях [14]. Озон 

може бути використаний як первинний дезінфектор, але в цьому випадку його 

ефективність також обмежена через велику швидкість розкладання та 

взаємодію з органічними та неорганічними забрудниками у воді. 

Окрім цього озону властиві також інші недоліки: 

– спільне застосування з’єднань хлору та озону в рівній мірі може 

привести як до зменшення, так і до збільшення хлорорганічних сполук у воді. 

– утворення органічних з’єднань, які біорозкладаються, у воді та є 

джерелом вуглецю для бактерій, що створює потенційну загрозу вторинного 

росту мікроорганізмів в мережі (карбонільні сполуки з малою та середньою 

молекулярною масою, в основному формальдегід та інші альдегіди). 

Повторний ріст мікроорганізмів змусив в ряду випадків відмовитись від 

озонування або ввести додаткове залишкове хлорування; 

– недостатнє вивчення продуктів озонолізу органічних сполук у воді та 

їх мутаційні та токсичні властивості. Неоднозначність та протиріччя 

літературних даних відносно оцінки безпечності озонування води загалом; 

– утворення продуктів озонолізу, які можуть впливати на здоров’я 

населення – органічні пероксиди, ненасичені альдегіди та епоксиди, бромати; 

– висока енергоємність та вартість обладнання [14]. 

Це відноситься в рівній мірі і до витрат на будівництво, і до 

експлуатаційних витрат, які при роботі озонатора визначаються основним 

чином через енергоємність процесу отримання озону (12–22 кВт∙год/кг 

виробленого озону), допоміжного обладнання (сумарна потреба в 
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електроенергії станції становить 30–40 кВ∙год/кг озону), а також затрати на 

штат обслуговуючого персоналу та забезпечення будівлі тепловою енергією.  

Метод озонування в порівнянні з методом хлорування технічно 

складніший, і для його реалізації необхідно виконати ряд послідовних 

технологічних операцій: очищення повітря, його охолодження та сушка, 

отримання озону, змішування озоно-повітряної суміші з водою, вивід і 

руйнування залишкової суміші озону та повітря, вивід її в атмосферу. Крім 

цього необхідно велика кількість допоміжних процесів та обладнання [13]. 

Процес синтезу озону здійснюється при високій напругі. Озон більш 

токсичний, ніж хлор, викликає подразнення слизових оболонок очей та вражає 

органи дихання. Гранично допустимий вміст озону в промислових 

приміщеннях 0,1 мг/дм3. Існує небезпека вибуху суміші озону та повітря. Крім 

того озон викликає активну корозію обладнання та трубопроводів[14]. 

Практичне впровадження озонування в існуючих системах очисних 

споруд потребує їх суттєвої реконструкції, введення в існуючу гідравлічну 

систему руху води додаткових контактних камер для змішування суміші з 

водою. При цьому необхідно підкачувати загальний потік оброблювальної 

води або значно удосконалити конструкційні особливості контактних камер. 

Підсумовуючи, можемо відзначити, що озонування більш доцільне для 

великих приватних підприємств із значним капіталом, а не для комунального 

підприємства, в якому бюджетну складову чітко фіксує держава. В ряду з 

іншими недоліками доцільно розглянути інший метод, зокрема знезараження 

ультрафіолетовим випромінюванням 

 

3.2 Ультрафіолетове випромінювання 

 

Ультрафіолетове випромінювання належить до фізичних методів 

знезараження води. Даний спосіб широко використовується як безреагентний 

та екологічно чистий. Створення потужних джерел випромінення, новітні 

конструктивні прийоми, які використовуються в УФ-установках, забезпечення 
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датчиками високої чутливості, які дозволяють виміряти та контролювати 

інтенсивність випромінювання в залежності від якості води, зробили цей 

метод конкурентним навіть в порівнянні з хлоруванням. 

 Інтенсивне впровадження УФ–дезінфекції води в середніх та великих 

об’ємах зв’язано з основними перевагами даної технології: 

– енергозатрати в промислових УФ – установках складають в 

середньому 50-100 Вт∙год/м3 стічної води; 15-50 Вт∙год/м3 води з поверхневих 

джерел; 2-10 Вт∙год/м3 води з підземних джерел, тобто в 3-4 рази менше 

загального електроспоживання систем озонування; 

– ступінь УФ–дезінфекції нелінійно а експоненціально зростає з 

збільшенням дози опромінення, тому незначне збільшення потужності при 

збереженні об’єму подачі води в декілька разів підвищує ступінь дезінфекції. 

У випадку передозування відсутні негативні ефекти в порівнянні з 

окислювальними технологіями; 

– мінімальний час обробки води (с); 

– УФ-обладнання більш компактне в порівнянні з хлоруванням (для 

нього  необхідно комплекс господарських споруд); 

– мінімальна кількість основних параметрів для розрахунку установки: 

витрати води, рівень знезараження, процент передачі опромінення через воду. 

Розглянемо природу ультрафіолетового випромінювання. 

Ультрафіолетове випромінювання – це невидиме оком електромагнітне 

випромінювання, що займає спектральну область між видимим і 

рентгенівським випромінюванням в межах довжин хвиль100-400 нм [16]. 

Максимум бактеріальної дії спостерігається при довжині хвилі, що 

становить 250-260 нм. Спектр довжини хвилі ультрафіолетового 

випромінювання зображено на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Спектр довжини хвилі ультрафіолетового випромінювання 

 

В якості джерел УФ-випромінювання використовують ртутні лампи 

низького та високого тиску. При застосуванні для знезараження води ламп 

низького тиску в середовищі не утворюються небезпечні побічні продукти, 

тоді як під дією ртутних ламп високого тиску хімічний склад води може 

змінюватися за рахунок супутніх бактеріальному ефекту фотохімічних 

перетворень розчинених у воді речовин [14]. 

Одним із основних параметрів процесу знезараження є доза, яка 

представляє собою потужність випромінення на одиницю площі за певний 

період часу. В свою чергу, доза опромінення буде залежати від потужності 

джерела, ступені поглинання опромінення водою, чутливості мікроорганізмів 

до випромінення. В розвинених країнах дана технологія використовується з 

мінімальною дозою 40 мДж/см2. 

Загибель мікроорганізмів під дією УФ–випромінювання відбувається за 

рахунок незворотних ушкоджень бактеріальної ДНК. Основними цілями 

випромінювання є азотисті основи нуклеотидів – пурини і піримідини. У 

результаті опромінення поряд із ДНК ушкоджується і РНК, мембрані та 

білкові структури бактеріальної клітини. В процесі поглинання УФ-променів 

нуклеїновими кислотами, які є основою клітин, відбуваються їх денатурація і 
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фотоліз. Оскільки нуклеїнові кислоти є найважливішим складником апарату 

спадковості, то такі процеси будуть призводити до пошкодження молекул 

ДНК та спричиняти припинення росту та поділу клітин, а у випадку 

збільшення дози опромінювання – їх загибель. Порушений клітинний обмін 

зображено на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Вплив УФВ на клітину 

 

Для сучасних установок УФВ діапазон опромінення складає близько     

16–40 мВт∙с/см2 [18]. Ефективність знезаражуючої дії бактерицидного 

опромінення при дозі 20 мВт∙с/см2 представлено в табл. 3. 

 

Таблиця 3.1 – Рівень інактивації УФВ 

Організм Інактивація % Організм Інактивація % 

Бактерії:  Salmonella paratyphi 99,9999 

Bacillus anthracis 99,9964 Vibro cholera 99,9162 

Clostridium tetani 97,8456 Shigella   dysenteriae        99,9999                  

Corynebacterium 

diphtheria 
99,9999 Віруси:  

Escherichia coli 99,9999 Poliovirus 99,997 

Legionella 

pneumophila 
99,9999 Influenza virus 99,7846 

Mycobacterium 

tuberculosis 
99,9536   

Rotovirus          

(Reovarus) 
98,3014 
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Однак методу притаманні і недоліки, які обмежують область його 

застосування: 

– відсутність після дії, та ефекту «консервації» збільшує вірогідність 

повторного забруднення; 

– забруднення вже в самій системі подачі води (даний ефект може 

припинити лише невелика доза хлору). 

 

3.3 Вибір установки для ультрафіолетового знезараження 

 

Як показує практика, для знезараження води в основному застосовують 

знезаражувальні системи з заглибленням у воду [19]. Дані системи, на відміну 

від знезаражуючих систем без заглиблення, забезпечують максимальність 

(близько 91%) використання УФ-випромінювання. Розділяють два основних 

типи знезаражуючих систем з заглибленням УФ-випромінювання. Перший 

тип – УФ системи закритого корпусу (камери знезараження) (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Установка корпусного типу 

 

Установка даного типу складається з двох основних елементів. Перший 

це камера, в якій відбувається знезараження; другий це блок керування (шафа 

управління). Камера являє собою суцільний металічний корпус, в якому 

знаходяться лампи для дезінфекції, які захищені кварцовими чохлами. Вся 
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установка виконана з нержавіючої сталі. Установки даного типу оснащені 

датчиками наявності води, який забезпечує автоматизацію вмикання та 

вимикання для економії енергоресурсів. 

Другий тип – лоткові системи, випромінювачі в яких розміщені 

безпосередньо у відкритому  каналі [20]. Як правило вони утворені з декількох 

касет, в яких розміщені ртутні лампи (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Лоткові системи 

Для КП «ВодГео» більш доцільно використовувати корпусний тип 

установки, так як вони використовуються для знезараження при 

водопостачанні з підземних джерел. Вибравши тип установки, зосередимось 

на продуктивності. Установка повинна працювати безперебійно 24 години на 

добу протягом року. Якщо враховувати, що загальний водозабір згідно з 

даними сайту КП «ВодГео» в 2018 році склав – 2841,9 тис. м3 [розділ 1]. Для 

розрахунку продуктивності доцільно використати формулу [16]: 

 

𝑃 =
𝑄в

𝑡рік
, 

 

де  Qв – загальний водозабір, м3; 

      tрік – кількість годин у році; 

звідси отримуємо продуктивність: 
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𝑃 =
2641,9 тис м3 

8760 год
=  302 м3/год 

 

Відповідно до розрахованої продуктивності обираємо установку. Одним 

з основним виробників знезаражуючих установок УФВ є ТОВ «Харківська 

електротехнічна компанія». Характеристика обладнання та ціни представлені 

в табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Ціна на установки для знезараження 

Тип Продуктивність 

м3/добу 

Потужність 

кВт 

Ресурс 

УФ 

ламп 

год. 

Тип 

очисного 

механізму 

Ціна 

грн 
К-сть 

ламп 

В. 

120.01С 
120 3.4 13000 Електро 

привід 

157000 18 

В. 

200.01СВ 
200 5.5 16000 198500 24 

В. 

300.01СВ 
300 7.9 16000 276000      36 

Обрана установка відповідно до продуктивності – В.300.01СВ. 

Розглянемо її будову та технічні особливості (рис. 3.7). 
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1 – вхідний колектор Ду 400; 2 – вихідний колектор Ду 400; 3 – корпус 

камери знезараження; 4 – електричний привід механізму очистки кварцових 

чохлів; 5 – механізм очистки; 6 – кварцові чохли з розміщеними в них УФ 

лампами. 

Рисунок 3.7 – Модуль знезараження УФ установки В.300.01СВ 

 

Даний тип установки з’єднується з існуючою системою водозабірної 

насосної станції за допомогою вхідного колектору. Схема підключення 

зображена на (рис.3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Схема підключення камери знезараження 

З огляду на те що підприємство водопостачання повинно працювати в 

безперебійному режимі. Стає проблематичним повний перехід на 

альтернативну систему знезараження. В даному випадку вихід з цієї ситуації 

це підключення системи УФ-випромінювання вже в існуючу технологічну 

систему знезараження води. 

 

 Висновки до розділу 3 

 

1. Розглянуто основні технологічні рішення, що можуть бути 

запропоновані для  запобігання утворенню шкідливих речовин при хлоруванні 

води. 

2. Проаналізовано альтернативні рішення знезараження води. 

Розглянуто метод озонування, але в силу того, що даний метод доцільніше 
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використовувати для знезараження стічних вод та з огляду на недоліки метод 

було відхиллено. 

3. Метод УФ-випромінювання розглянуто також, як альтернативу 

хлоруванню. Даний метод зарекомендував себе, як відносно не дорогий та 

екологічно чистий. Остання характеристика зумовлена безреагентністю цієї 

технології. 

4. Для КП «ВодГео» обрано установку відповідно до типу забору води 

та продуктивності. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ УФ-
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 

Літ. Акрушів 

2 

КПІ, ім. Ігоря Сікорського 

4 ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 

УФ-ВИПРОМІНЮВАЧА ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 

 

Розрахуємо вартість існуючої технології знезараження води за 

допомогою хлору, з урахуванням роботи за один календарний рік [25]: 

  

В1 = С1у + С1х + С1ам + С1елк + Ер ∙ К1,                              (4.1) 

 

де С1у – вартість установки, грн; 

      С1х – витрати на хлор та реагенти в 2018 році, грн [19]; 

      С1ам – амортизаційні відрахування, грн; 

      С1елк – затрати на  електроенергію, грн ; 

      К1 – одноразові витрати, грн; 

      Ер – коефіцієнт економічної ефективності (ЕН = 0,12). 

 

Вартість електролізної установки «Сиваш» – 163800 гривень [27]. 

 

Витрати на хлор в 2018 році (за даними сайту Держзакупівлі) склали – 

303300 грн [15]. 

 

Амортизаційні відрахування рахуємо за прямолінійним методом : 

 

Первісна вартість − Ліквідаційна вартість

Термін корисного використання
, 

 

Ліквідаційна вартість це 10% від первісної, звідси амортизація буде 

дорівнювати: 
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С1м =
163800 – 16380

10
= 14742 (грн) 

 

Затрати на електроенергію: 

 

С1елк =  С1 ∙  С2 ∙  С3 ∙ С4, 

 

де  С1 – кількість виробленого хлору за добу, кг [розділ 2]; 

      С2 – витрати електроенергії на 1 кілограм активного хлору, кВт [21]; 

      С3 – кількість днів роботи установки за рік; 

      С4 – тариф на електроенергію, грн. 

 

С1елк = 25 ∙ 4 ∙ 365 ∙ 1,68 = 61320 (грн). 

 

Одноразові витрати – це монтаж установки 10% від вартості: 

 

К1 = 163800 ∙ 0,1 = 16380 (грн). 

 

Економічна оцінка витрат на хлорування за формулою (4.1) становить: 

 

В1 = 163800 + 303300 + 14742 + 61320 + 16380 ∙ 0,12 = 545127,6 (грн). 

 

Таким чином розраховано орієнтовні витрати на знезараження води на 

даному етапі роботи 

Враховуючи, що загальний водозабір в 2018 році склав 2841900 м3 

[розділ 1] а середні втрати по мережі становлять 10% розрахуємо питому 

вартість знезараження 1 м3 води: 

 

Впт =
545127,6

2841900 ∙ 0,9
= 0,21 (

грн

м3 ) 
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Розрахуємо вартість альтернативної системи знезараження води УФ-

випромінюванням з урахуванням роботи один календарний рік [25]: 

 

В2 = С1 + С1ам + С1елк + С1м + Ер ∙ К1,                          (4.2) 

 

де  С1 – вартість установки, грн [розділ 3]; 

      С1ам – амортизаційні відрахування, грн;  

      С1елк – затрати на електроенергію, грн; 

      С1м – монтажні роботи, грн; 

      К1 – одноразові витрати, грн; 

      Ер – коефіцієнт економічної ефективності (0,12).  

 

Вартість установки за даними виробника – 276000 грн [розділ 3]. 

 

Амортизація відповідно до прямолінійного методу: 

 

С1м =
276000 − 27600

15
= 16560 (

грн

рік
) 

 

Затрати на електроенергію відповідно до технічних характеристик [21]: 

 

С1елк = 7,9 ∙ 24 ∙365 ∙ 1,67 = 115570 (грн) 

 

Монтажні роботи та транспортування оцінюємо в 10% від вартості 

установки: 

 

С1м = 276000 ∙ 0,1 = 27600 грн 

 

Одноразові витрати (К1) – закупівля 36-и ламп; ціна разом з доставкою в 

середньому 800 грн/шт []: 

 

К1 = 36 ∙ 800 = 28800 грн. 
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Витрати на УФ-знезараження за формулою (4.2) [25]: 

 

В2 = 276000 + 16560 + 115570 + 27600 + 28800 ∙ 0,12 = 439186 (грн) 

 

Розрахуємо питому вартість знезараження 1 м3 води альтернативним 

методом: 

Впт =
439186

2841900 ∙ 0,9
= 0,16 (

грн

м3 ) 

 

Економічний ефект від впровадження варіанту знезараження води 

ультрафіолетовим випромінюванням в порівнянні з хлоруванням складає : 

 

Еф = 545127,6 – 439186 = 105941, 6 (грн). 

 

4.1 Розрахунок ризиків 

 

До еколого-економічного ефекту також входить розрахунок ризиків. Для 

розрахування використаємо наступну формулу: 

 

Е = В ∙ Н = (В ∙ N ∙ Н1) + (В ∙ F ∙ Нf)                          (4.3 ) 

 

де  Е – економічний ефект ризику; 

      В – зменшення вірогідності настання негативних наслідків; 

      Н – збитки від негативних наслідків; 

(В ∙ N ∙ Н1), (В ∙ F ∙ Нf) – економічний ефект зменшення ризиків для здоров’я 

людей та навколишнього середовища, відповідно; 

      N – кількість людей, які піддаються ризику; 

      Н1 – збитки  від  негативних  наслідків  на  1  людину,  наприклад,  вартість 

лікування захворювання; 

      F – площа території, на якій буте спостерігатись негативний вплив; 
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      Нf – втрати,  пов’язані  з  ліквідацією  негативних  наслідків  на  одиницю 

площі. 

Для того щоб використати формулу (4.3), потрібно визначити 

імовірність виникнення ризиків та оцінити  негативний вплив. 

Вживання вони з низьким ступенем дезінфекції може призвести до 

захворювання шлунку. Імовірність при одному споживанні можна оцінити як 

1∙10-5, в той час як при споживанні відповідним чином дезінфікованої води 

імовірність становить – 1∙10-6. Рахуємо, що людина за добу споживає не менше 

1,5 л. води з мережі, а кількість абонентів КП складає 25570 осіб, маємо 

скорочення імовірності захворюваності людей: 

 

В1 = (1∙10-5 – 1∙10-6) ∙1,5 ∙ 30 ∙ 25570 = 10,35 (випадків/місяць) 

 

Витрати на подолання негативних наслідків захворювання населення 

отримують шляхом суми вартості лікування (біля 8600 грн.) та тимчасової 

втрати працездатності, яку розраховують за 7 робочих днів по хворобі, що 

складає – 1500 грн. Н1 – 10100 грн. 

За даними обліку підприємства [7] кількість аварій на ділянках 

трубопроводу складає – 0,206 аварій/км на місяць. Внаслідок покращення 

якості  води на КП «ВодГео» знизиться кількість аварій до середнього по 

Україні – 0,14 аварій/км на місяць. 

Враховуючи, що протяжність трубопроводів становить 185 км, 

отримаємо зменшення імовірності шкідливого впливу: 

 

В1 = (0,206 – 0,14) ∙185 = 12,21 аварій/міс. 

 

Витрати, які виникають при аварійних ситуаціях, це в основному заміна 

трубопроводу ( 21000 грн.), та витрати на відновлення роботи  водопровідної 

мережі ( дезінфекція та промивка – 5500 грн). 

Розрахуємо загальний ефект від зменшення ризиків за формулою (4.3) : 
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Е = 10,35 ∙ 10100 + 12,21 ∙ 26500 = 428100 (грн) 

 

4.2 Екологічний ефект 

 

Екологічний ефект розрахуємо за рахунок зменшення екологічного 

податку за скиди. Оскільки замінюємо метод хлорування, тоді очікуємо 

зменшення скиду хлоридів. Згідно зі ст.249.5 Податкового кодексу України 

сума податку визначається за формулою: 

 

Пс = ∑(Млі  ×  Нпі  ×  Кос), 

 

де  Млі – маса фактичного скиду забруднюючої речовини, т; 

      Нпі – ставка податку за тонну і-ї забруднюючої речовини, грн; 

       Кос – коефіцієнт, який дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання 

забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт 

дорівнює 1). Податок за 2018 рік наведено в табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Податок за хлориди за 2018 рік КП «ВодГео» 

Показник Фактичний 

скид т/рік 

Ставка 

податку 

визначається 

на підставі 

ст. 245. 1 

Ставка податку 

Нпі грн/т 

Мі ∙ Нпі ∙Кос 

т/рік 

Хлориди 665 + 46,19 30716,35 

 

Після теоретичного впровадження альтернативного методу 

знезараження води очікуємо зменшення сплати за скиди хлоридів на 75%: 

 

Пх = 30716,35 ∙ 0,25 = 7679,08 грн. 

 

Отже, розрахуємо сумарний економічний ефект: 
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Ес = 105941,6 + 428100 + 7679 = 542720,6 (грн). 

 

 

Розрахуємо теоретичну окупність за рахунок економічного ефекту (Еф): 

 

Ток =
В2

Еф
,                                                       (4.4) 

 

звідси відповідно до формули (4.4) отримуємо: 

 

Ток =
439186

105941,6
= 4,1 (роки) 

 

Враховуючи, що після теоретичного впровадження нового методу 

знезараження  витрати на хлорування та реагенти значно зменшяться термін 

окупності пропорційно скоротиться. 

 

Висновки до розділу 4 

  

1. Розраховано питому вартість знезараження 1 м3 води існуючим 

методом (хлорування), що становить 0,21 грн. 

2. Наведено питому вартість знезараження 1 м3 альтернативним методом 

(ультрафіолет) – 0,16 грн. В перерахунку на загальний водозабір отримаємо 

120000 грн економії. 

3. Проведено розрахунок ризиків. 

4. Прораховано екологічний ефект за рахунок зменшення сплати 

екологічного податку за скиди. 
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 Затверд. Ткачук К.К. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Літ. Акрушів 

2 

КПІ, ім. Ігоря Сікорського 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

5.1 Охорона праці при роботі з бактерицидними опромінювачами 

 

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з санітарної обробки за 

допомогою бактерицидних опромінювачів. Ця інструкція є обов'язковою для 

виконання всіма особами, які виконують роботи з санітарної обробки 

приміщень, обладнання та засобів індивідуального й колективного захисту за 

допомогою бактерицидних опромінювачів. Роботи з  бактерицидними 

опромінювачами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою відповідно до 

п. п. № 4, 33, 40 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого 

Держгірпромнагляд. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 49) особи, 

які не виконують вимог інструкції з охорони праці, залежно від характеру 

порушень притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та 

карної відповідальності. 

До самостійного виконання робіт з санітарної обробки за допомогою 

бактерицидних опромінювачів допускаються особи, які: 

– пройшли медичний огляд відповідно до наказу № 45 Міністерства 

охорони здоров'я України та не мають медичних протипоказань; 

– пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці, в тому 

числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, надання першої 

допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при 

виникненні аварій; 

– досягли 18 років. 

Особи, які проводять роботи з санітарної обробки за допомогою 

бактерицидних опромінювачів зобов'язані: 
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1. Вміти користуватися засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

2. Дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених 

колективним договором; 

3. Не виконувати роботи, непередбачені змінним завданням; 

4. Не находитися на роботі в позаробочий час без відповідного дозволу 

та керівника. 

 

5.2 Умови праці персоналу 

 

Перед початком роботи виробничий персонал повинен: 

– прийняти душ, вимити і обробити дезінфекційними розчинами 

руки 

– перевірити та одягти засоби індивідуального захисту; 

– включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до 

початку роботи; 

– візуально перевірити цілісність бактерицидних опромінювачів, 

ізоляцію електропроводів, силові роз’єми; 

– при застосуванні відкритих опромінювачів упевнитися у 

відсутності людей у приміщеннях, що обробляються; 

– встановити час включення опромінювачів; 

– перевірити установлену потужність опромінювача. 

Забороняється застосування не екранованих опромінювачів у 

присутності людей, бо ультрафіолетові промені викликають захворювання 

очей (кон'юнктивіт). 

Вимоги безпеки під час роботи. При необхідності короткочасної 

присутності у приміщенні, де горять відкриті опромінювачі, обслуговуючий 

персонал повинен бути забезпечений захисними окулярами. У виробничих 

приміщеннях, обладнаних бактерицидними опромінювачами, повинен бути 

встановлений фотоелектричний газоаналізатор озону. 
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Діапазон вимірів концентрацій озону — 0.002 мг/л, чутливість —  

0.0002 мг/л, для здійснення безперервного контролю гранично допустимої 

концентрації озону у повітрі робочої зони, що утворюється при горінні 

бактерицидних опромінювачів. 

У приміщеннях, де встановлені бактерицидні опромінювані, необхідно 

стежити за безперервною роботою вентиляції. При виявленні під час роботи 

несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах колективного 

захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання та прилади. 

Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимкнути бактерицидні 

опромінювані. Після закінчення роботи зробити запису «Журналі обліку 

роботи бактерицидних опромінювачів» (рис.5.1), що повинен бути заведений 

на кожний бактерицидний опромінювач у цеху. За ведення журналу несе 

відповідальність призначена наказом підприємства посадова особа. 

 

 

Рисунок 5.1. – Журнал обліку 

 

5.3 Нормування УФВ 

 

Нормування ультрафіолетового випромінювання у виробничих 

приміщеннях здійснюють згідно з санітарними нормами СН 4557-88. 

Допустимі значення густини ультрафіолетового випромінювання наведені у 

табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Допустимі значення для УФВ 

Діапазон ультрафіолетового 

випромінювання, нм 

Допустимі значення густини УФ 

випромінювання, Вт/м2 

220–280 (УФ-С) 0,01 

280–320 (УФ-В) 0,01 

320–400 (УФ-А) 10 

 

Захист від УФВ досягається: 

– захист відстанню; 

– екрануванням робочих місць; 

– засобами індивідуального захисту; 

– спеціальним розташуванням приміщень. 

При визначенні захисної відстані використовують дані безпосередніх 

вимірів у конкретних умовах. Найбільш раціональним методом захисту є 

екранування джерел випромінювання різними матеріалами і світлофільтрами. 

Екрани виконуються у виді щитів, ширм, кабін. Повний захист від УФВ всіх 

областей забезпечує флінтглас (скло, яке вміщує оксид свинцю). 

У якості засобів індивідуального захисту використовують спецодяг 

(куртки, брюки, рукавички, фартухи), із спеціальних тканин, що не 

пропускають УФВ (льняні, бавовняні, поплін); захисні окуляри та щитки із 

світлофільтрами. Для захисту рук застосовують мазі із вмістом речовин, що 

служать світлофільтрами (салол, саліцилово-метиловий ефір). 

 

5.3 Надзвичайні ситуації 

 

До аварійних ситуацій відносяться: 

– розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари 

з викидом продукту, його пари, пилу у виробниче та зовнішнє середовище; 

– відключення електропостачання, яке живить засоби колективного 

захисту обривання і коротке замикання електрокомунікацій; 
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– займання приміщення. 

На випадок виникнення пожежі виробничий персонал, який проводить 

санітарну обробку за допомогою бактерицидних опромінювачів, зобов'язаний: 

– припинити роботу; 

– вимкнути бактерицидні опромінювані; 

– доповісти про те  що трапилось керівнику робіт або іншій 

посадовій особі. 

Відповідно до категорій приміщень за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою (табл. 5.2). Приміщенню де знаходиться УФВ присвоєно 

категорію Г. 

 

Таблиця 5.1 – Категорія пожежної небезпеки приміщення  

Категорія приміщення Характеристика речовин і матеріалів, що 

знаходяться у приміщені 

Г Негорючі речовини і матеріали у гарячому, 

розпеченому або розплавленому стані, процес 

обробки яких супроводжується виділенням 

променис-того тепла, іскор та полум'я; горючі 

гази (ГГ), рідини та тверді речовини, що 

спалюються або утилізуються як паливо 

  

Первинні засоби пожежогасіння розміщують на спеціальних щитах. 

Щити встановлюють з таким розрахунком, щоб до найдальшої будівлі було не 

більше 100 м, а від сховищ з вогненебезпечними матеріалами - не більше 50 м, 

або з розрахунку - один щит на 5000 м2 . Засоби пожежогасіння фарбують у 

сигнальний червоний колір, а надписи на них та на щитах роблять 

контрастними білим кольором Місця розміщення первинних засобів 

пожежогасіння зазначаються у планах евакуації На стендах або пожежних 

щитах рекомендується компактно розміщувати вогнегасники, пісок, лопати, 

ломи, покривала вогнетривкі, списки добровільних пожежних дружин, 
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інструкцію з правил пожежної безпеки, написи з телефонами пожежної 

охорони. 

В даному типу приміщень для пожежогасіння застосовують 

вогнегасники вуглекислотні: призначені для гасіння пожеж класу згідно з 

ГОСТ 27331-87, електроустаткування постійного і змінного струму, що 

перебуває під напругою до 1000В, електронної обчислювальної техніки, а 

також загорянь на електрифікованому залізничному транспорті, в музеях, 

картинних галереях і архівах, житлових будинках і виробничих приміщеннях. 

Порядок надання першої медичної допомоги на випадок травмування 

(отруєння). Послідовність надання першої допомоги: 

1. Усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, що 

загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу 

електричного струму, винести із зараженої зони, тощо). 

2. Визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу для життя 

постраждалого та послідовність заходів щодо його порятунку. 

3. Виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого у порядку 

терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне 

дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце 

перелому, накласти пов'язку тощо. 

4. Підтримати основні життєві функції постраждалого до прибуття 

медичного працівника. 

5. Викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або прийняти заходи 

для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад. 

Конкретні дії щодо надання першої допомоги постраждалому при різних 

ураженнях описані в інструкції з надання першої (долікарської) медичної 

допомоги, яка вивчається персоналом при проходженні первинного та 

послідуючих інструктажів з питань охорони праці. 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Проаналізовано інструкцію з охорони праці при роботі з 

бактерицидними опромінювачами. 

2. З’ясовано основні положення, що стосуються умов праці персоналу. 

3. Визначено критерії нормування дії УФВ випромінювання на людину. 

Визначено перелік засобів індивідуального захисту які використовуються при 

роботі з опромінювачами. 

4. Наведено оцінку вибухонебезпечності при роботі з опромінювачами. 
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

 

1. Розглянуто інформацію, що стосується діяльності підприємства та 

його правовий статус ознайомились з основними показники по забору води, 

витраті електроенергії та середній заробітній платі. 

2. Проаналізовано  систему водопостачання м. Сміла, що складається з 

таких основних елементів: забір води з підземного джерела; перекачування 

через  ВНС I та II підйому (станція знезалізнення); технологічна очистка 

(фільтрування); знезараження. З’ясовано, що існуюча система знезараження 

вже в цьому році не відповідає основному економічному принципу – окупності 

за рахунок тарифів за водопостачання. Визначено, що значною проблемою є – 

утворення хлор органічних сполук, які збільшують імовірність злоякісних 

новоутворень. 

3. Розглянуто основні технологічні рішення, що можуть бути 

запропоновані для  запобігання утворенню шкідливих речовин при хлоруванні 

води. Розглянуто метод озонування, але в силу того, що даний метод 

доцільніше використовувати для знезараження стічних вод та з огляду на 

недоліки метод було відхиллено. Наступним розглянуто метод УФ-

випромінювання. Даний метод зарекомендував себе, як відносно не дорогий 

та екологічно чистий.  

4. Наведено питому вартість знезараження 1 м3 альтернативним методом 

(ультрафіолет) – 0,16 грн. В перерахунку на загальний водозабір отримаємо 

120000 грн економії. Проведено розрахунок ризиків. 

5. Проаналізовано інструкцію з охорони праці при роботі з 

бактерицидними опромінювачами. З’ясовано основні положення, що 

стосуються умов праці персоналу. Визначено критерії нормування дії УФВ 

випромінювання на людину. 
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