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ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕТОДІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД 

 

Семенов А. О., Сахно Т.В., Семенова
 
Н. В. (м. Полтава) 

Найбільш широкого застосування до недавнього часу мали технології з 

використанням хлору, але хлоровмісткі реагенти мають низку істотних 

недоліків при знезараженні води [1]. Взаємодія хлору з органічними 

речовинами, що містяться в стічних водах, призводить до утворення 

хлороформу, чотирихлористого вуглецю, бромдихлорметану, дибром-

хлорметану, які мають мутагенні та канцерогенні властивості [2]. В деяких 

випадках недостатньо гігієнічних критеріїв ефективності процесу (дози 

активного хлору 3 - 5 мг/дм
3
, експозиція 30 хвилин і залишковий активний хлор 

1,5 мг/дм
3
) для надійного знезараження стічних вод. Тому використання з цією 

метою підвищених доз активного хлору є не бажаним, оскільки призводить до 

уповільнення процесів самоочищення води у водних об‘єктах. 
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Здійснені дослідження авторами роботи [3] показали, що повністю 

видалити зі стічних вод бактеріальну та вірусну мікрофлору можливо лише 

дозою активного хлору 15-20 мг/дм
3
 і експозицією не менше 2 годин. 

Двогодинна експозиція дозою активного хлору 3-5 мг/дм
3
 дозволила 

знезаразити стічні води від бактерій групи кишкової палички на 99,99 %. 

Повного звільнення стічних вод від бактерій було досягнуто при їх 

знезараженні протягом 24 годин.  

Встановлено, що максимальну віруліцидну активність проявляють 

газоподібний хлор і хлорне вапно, найменшу — хлорамін. Застосування 

активного хлору для знезараження стічних вод в таких значних концентраціях 

сприятиме його надходженню у водойми, де він вступатиме в реакції окислення 

з гуміновими речовинам та органічними сполуками антропогенного 

походження, утворюючи хлорорганічні сполуки, небезпечні для здоров‘я 

людини. 

Переваги діоксиду хлору в якості дезінфектанту у порівнянні з хлором на-

ступні [2]: окислювальна здатність діоксиду хлору є вищою ніж у хлора; 

біоцидна дія діоксину хлору вища, ніж у хлору при однакових дозах реагентів і 

експозиції дезінфекції; властивості діоксиду хлору не залежать від рН води; 

діоксид хлору при взаємодії з аміаком і амінами не утворює хлораміни та 

побічні токсичні продукти хлорування (тригалометани); органічні продукти 

окислення біохімічно окислюються та не створюють небезпеки при попаданні у 

природні водойми в порівнянні з тригалометанами, які не окислюються і 

накопичуються в об‘єктах навколишнього середовища; побічні продукти 

(хлорати і хлорити) не є небезпечними для навколишнього середовища, тому 

що хлорити швидко відновлюються до хлоридів, а хлорати стабільні у водному 

середовищі. 

Оскільки під час хлорування стічних вод можливе утворення токсичних 

хлорорганічних сполук, шкідливих для організму людини, було запропоновано 
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знезаражувати міські стічні води іншими методами, зокрема шляхом 

ультрафіолетового опромінення [4], озонуванням [2], комбінованими методами 

[5, 6] або обробкою діоксидом хлору [7]. Так автори статті [7] пропонують 

використовувати діоксид хлору для знезараження побутових стічних вод 

невеликих населених пунктів, локальних об‘єктів, у тому числі об‘єктів 

транспорту, а також стічних вод, що представляють собою епідеміологічну 

небезпеку (наприклад, у інфекційних лікарнях). 

Крім сполук хлору, в практиці знешкодження стічних вод можуть бути 

використані сполуки брому і йоду [2], що володіють окислювальною 

активністю. Хімічна дія хлориду брому у воді схожа з дією хлору. BrСl швидко 

реагує з водою, утворюючи гіпобромову кислоту, яка швидко з‘єднується з 

аміаком, утворюючи при цьому бромаміни. Вони перевершують хлораміни в 

бактерицидній і противірусній активності. Через високу вартість та можливості 

утворення йод- і бром похідних, які мають токсичну дію і характеризуються 

віддаленими ефектами, сполуки брому і йоду не знайшли широкого 

застосування. 

Перспективним методом знезараження є озонування [2]. Джерелом 

отримання озону є повітря або кисень, він легко розпадається з утворенням 

атомарного кисню, який знищує бактерії, спори, віруси, окислює органічні 

речовини, поліпшує органолептичні властивості води. Застосування озону 

виключає трудомісткі процеси і значно спрощує технологію очищення води [8]. 

Озон набагато сильніший окиснювач, ніж хлор. Знезаражуюча дія озону 

на вегетативні форми бактерій у 15-20 разів, на спорові форми бактерій у 300-

600 разів сильніша за дію хлору. Крім того, озон має противірусну дію. 

Мінеральний склад, лужність, рН води залишаються без змін [2]. Озонування є 

ефективним і перспективним методом очищення стічних вод також від домішок 

ароматичних сполук, СПАР і може бути рекомендований як локальний метод 

очищення перед остаточним біохімічним доочищенням. 
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При комбінованому використанні озонування та УФ-опромінення, якість 

знезараження води значно зростає [9]. Більш глибокі зміни хімічного складу 

води спостерігаються, якщо в схемі після озонування води застосовується 

хлорування [2]. У цьому випадку хлорування побічних продуктів озонування 

води призводить до утворення тригалометанів [9]. 

При озонуванні зростає можливість надходження залишкового озону до 

водойм та їх вплив на гідробіонти. Проте інактивація залежить від дози озону і 

часу контакту з ним, як наприклад для ентеровірусів [10].  

Останнім часом почались активні пошуки нових методів знезараження 

стічних вод, які б не базувалися на окислювальній дії реагентів. Основним 

недоліком цих реагентів є їх висока корозійна активність. Даного недоліку 

позбавлені методи знезараження, які базуються на дії органічних реагентів на 

мембрану і (або) внутрішню структуру клітини мікроорганізмів.  

В теперішній час найбільшого розповсюдження набули біоцидні 

полімери на основі сполук полігексаметилен-гуанідину (ПГМГ) [11]. 

Розроблені біоцидні полімери добре розчиняються у воді. Їх розчини не мають 

запаху та забарвлення, нелеткі, стабільні і безпечні при застосуванні, зберіганні 

і транспортуванні, не агресивні по відношенню до різноманітних матеріалів. 

Перевагами використання реагентів на основі ПГМГ є не висока корозійна 

активність розчинів, досить широкий спектр дії по відношенню до патогенних 

мікроорганізмів. Проте широке застосування біоцидних полімерних реагентів 

для знезараження питної та стічної води стримує недостатнє вивчення впливу 

залишкових концентрацій полімерних реагентів на людину та теплокровних 

ссавців, а також відсутність надійних методів вилучення надлишку реагенту з 

води [12]. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 

Копанцева Л.М., Юсфі Нур-Еліслам (м. Полтава) 

Відомий факт, вода - важливий компонент життєдіяльності людини, є 

основою середовища живої клітини та продуктом багатьох біохімічних 

перетворень. Адже вода являє собою основу для всіх фізіологічних та 

побутових потреб людини. А здоров‘я людини безпосередньо залежить від 

хімічного складу та якості води. Всім відомо, що для дорослої людини, щоб 

підтримувати нормальний життєдіяльний стан організму потрібно 2,5-3 л води 

на добу, тому якість питної води має вагоме значення. Наразі, склалася 

напружена ситуація із забезпеченням якісної води населення України. 


