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Проаналізована роль водних ресурсів у природі і життєдіяльності людини. Зазначені основні екологічні 

проблеми пов’язані з водокористуванням. Розглянуті основні шляхи вирішення проблем раціонального викори-
стання водних ресурсів. Описана технологія магнітогідродинамічної обробки водних розчинів. Визначена її 
специфіка та роль для вирішення екологічних проблем. Наведені основні напрямки застосування даної техноло-
гії у системах зворотного водопостачання. 
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The role of water in nature and human life was analyzed. The main environmental problemsrelated to water use 

were mentioned.The main ways of solving problems of rational use water resources were considered. Technology mag-
netohydrodynamic treatment of water solutions has been described. Its specificity and role in solving environmental 
problems was identified. The main directions of application of this technology in water recycling systems have been 
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Проанализирована роль водных ресурсов в природе и жизнедеятельности человека. Указаны основные эко-

логические проблемы, связанные с водопользованием. Рассмотрены основные пути решения проблем рацио-
нального использования водных ресурсов. Описана технология магнитогидродинамической обработки водных 
растворов. Определена ее специфика и роль для решения экологических проблем. Приведены основные 
направления применения данной технологии в системах оборотного водоснабжения. 
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Актуальність роботи. Незважаючи на впрова-
дження низки природоохоронних заходів, на сучас-
них підприємствах, рівень навантаження на природ-
не середовище, за рахунок нераціонального викори-
стання природних ресурсів, залишається досить ви-
соким. 

Вода відіграє важливу роль у природі. Вона  вхо-
дить до складу всіх організмів біосфери, в тому чис-
лі і до складу тіла людини, впливає на клімат плане-
ти, виступає середовищем існування для певних ор-
ганізмів тощо. Від забезпеченості водою залежить 
життя усіх живих організмів.  Крім цього,  вода як 
один із найважливіших факторів забезпечує госпо-
дарську та промислову діяльність людини та часто 
виступає як ресурс або засіб виробництва [1]. 

Основний вплив водокористування на природне 
середовище зумовлюється нераціональним викорис-
танням водних ресурсів і скидом забруднюючих ре-
човин у водні об’єкти. Вирішення проблем збере-
ження природних ресурсів вимагають сьогодні здій-
снення комплексу наукових, організаційних, еконо-
мічних, технологічних та інших заходів, спрямова-
них на охорону та збереження водних ресурсів [2]. 

Одним з основних напрямів розв’язання даної 
проблеми є впровадження зворотних систем водо-
постачання, на промислових підприємствах, які до-
зволяють скоротити потреби у свіжій воді за раху-
нок повторного використання у виробничому про-
цесі і зменшити скид стічних вод, що дає значний 
екологічний та економічний ефект [1, 2]. 
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Зменшення споживання свіжої води за рахунок 
використання зворотних систем водопостачання  
потребує розробки високопродуктивних і ефектив-
них методів очистки стічних вод. 

Розробка нових та інтенсифікація існуючих тех-
нологій очистки стічних вод полягає у підвищенні 
якості очищеної води і зниженні потреб у додатко-
вих ресурсах, таких як електроенергії, реагентів то-
що [2]. 

Саме з використанням тих чи інших методів очи-
стки пов’язані інші екологічні аспекти,  що поляга-
ють у використанні таких методів очистки,  які не 
створюють додаткового навантаження на природне 
середовище, за рахунок зменшення кількості вто-
ринних відходів, які є продуктами процесів очистки 
або ж їх повного виключення. Крім цього, до мето-
дів очистки ставляться такі вимоги, як ефективність, 
простота реалізації та економічність [2, 3]. 

Таким чином, метою роботи є аналіз можливості 
і доцільності використання технології магнітогідро-
динамічної обробки для інтенсифікації процесів 
очистки стічних вод в системах зворотного водопо-
стачання промислових підприємств, з метою зни-
ження антропогенного навантаження на природне 
середовище. 

Матеріал і результати досліджень. Відомо ба-
гато шляхів покращення і інтенсифікації процесів 
очистки стічних вод [1, 2]. Найбільш розповсюдже-
ні, пов’язані з використанням раціональних техно-
логічно обґрунтованих схем, модернізацією існую-
чих і розробкою нових конструкцій апаратів, впро-
вадження яких в практику водопідготовки не завжди 
можливо по технічним, економічним та іншим при-
чинам [2]. 

Для вирішення цієї проблеми останнім часом ве-
лике значення набувають фізичні методи, пов’язані 
з впливом на водні розчини зовнішніх полів (магні-
тних, електричних, ультразвукових та ін.). Ці мето-
ди відрізняються від інших, насамперед, універса-
льністю, ефективністю та економічністю [2]. 

Магнітогідродинамічна обробка водних розчи-
нів,  як один з таких методів,  може бути ефективно 
застосована для інтенсифікації існуючих методів 
очистки стічних вод у системах зворотного водопо-
стачання [3]. Така обробка на наш час найбільш ши-
роко і успішно застосовується у сфері протинакип-
ної обробки води перед теплообмінним обладнан-
ням, для зниження відкладень на теплообмінних по-
верхнях. Відомо багато переконливих прикладів ус-
пішного застосування такої обробки водних розчи-
нів в різноманітних галузях промисловості: хімічній, 
металургійній, будівельних матеріалів, а також в 
сільському господарстві і медицині. Проте, в цих 
галузях вона використовується не так широко, оскі-
льки механізм магнітогідродинамічної обробки, на 
даний час, ще недостатньо з’ясований [3, 4]. 

Технологія магнітогідродинамічної обробки по-
лягає у тому,  що на рухомий потік рідини наклада-
ється магнітне поле, вектор магнітної індукції якого 
направлений перпендикулярно вектору швидкості 
потоку. Загальна схема установки в якій здійсню-
ється магнітогідродинамічна обробка зображена на 

рис. 1. У результаті подібного впливу магнітного 
поля на водні розчини спостерігаються зміни їх фі-
зико-хімічних властивостей, інтенсивність яких за-
лежить від багатьох параметрів обробки. До основ-
них таких параметрів належать напруженість, граді-
єнт та конфігурація магнітного поля, швидкість руху 
води, час її перебування в зазорі магнітного апарату, 
склад і властивості води та інші [3–5]. 

 
Рисунок 1 – Магнітогідродинамічна установка. 

а) вид збоку; б) вид спереду; 
1 – залізний каркас; 2 – магніти направлені різно-

йменними полюсами один до одного; 3 – труба для 
проходження водного розчину. 

 
До основних ефектів магнітогідродинамічної об-

робки водних розчинів належать: 
– прискорення коагуляції - агрегування зважених 

 у воді твердих часток; 
– прискорення і посилення адсорбції; 
– прискорення розчинення твердих тіл; 
– утворення кристалів солей при випарюванні не 

 на стінках, а в об’ємі; 
– зміна концентрації розчинених газів [5]. 
Результати досліджень і досвід практичного за-

стосування такої обробки наводять дані про те,  що 
зміни властивостей водних розчинів не зростають 
монотонно зі збільшенням напруженості магнітного 
поля, а мають періодичний характер [3–5]. Велика 
кількість даних, пов’язаних із магнітогідродинаміч-
ною обробкою розчинів, їх незрозумілість, непо-
стійність і нарешті велика практична значимість, 
призвели до появи різних гіпотез, стосовно механіз-
му такої обробки,  які умовно можна класифікувати 
на три групи [4–6]. 

Перша група – колоїдні гіпотези.  В їх основі ле-
жить вплив магнітних полів на колоїдні частки, які 
характеризуються великою магнітною сприйнятли-
вістю,  а саме феромагнітні.  Вплив магнітного поля 
змінює поверхневі властивості таких часток і вони 
виступають у ролі центрів кристалізації. Ця група 
гіпотез пояснює тільки протинакипний ефект [3–6]. 

Друга група – іонні гіпотези. Пояснюють дію ма-
гнітного поля його впливом на іони, які присутні у 
воді.  Під впливом магнітного поля відбувається по-
ляризація і деформація іонів, які супроводжуються 
зменшенням їхньої гідратації, що впливає на перебіг 
фізико-хімічних процесів у водних системах [3–6].  

Третя група – водні гіпотези. Обґрунтовують дію 
магнітних полів на саму воду. Ця група гіпотез 
об’єднує уявлення про можливий вплив магнітного 
поля на структуру води. Цей вплив, з однієї сторони, 
може викликати зміни в агрегації молекул води,  а з 
іншої – зміни орієнтації ядерних спінів водню в мо-
лекулах води і т. д. [3–6]. 

Таким чином, аналізуючи існуючі гіпотези, мож-
на зробити висновок, що різні трактування фізико-
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хімічних особливостей магнітогідродинамічної об-
робки не визначають загальних принципів протікан-
ня даного процесу. Проте, незважаючи на відсут-
ність загального трактування механізму, вона успі-
шно застосовується у різних галузях промисловості 
[3–5], а беручи до уваги фізико-хімічні ефекти після 
такої обробки, то вона може бути успішно застосо-
вана і в системах зворотного водопостачання. 

Можливість використання стічних вод в систе-
мах зворотного водопостачання залежить від їх 
складу. Для більшості промислових підприємств 
очистка відпрацьованих вод полягає у знижені вміс-
ту дисперсних часток і корегуванні мінерального 
складу [2]. 

Інтенсифікація процесу зниження вмісту диспер-
сних часток полягає у створенні оптимальних умов 
для швидкого і повного розділення гетерогенної си-
стеми, що зводиться до збільшення розмірів часток і 
скороченню часу їхнього формування. За результа-
тами експериментальних досліджень при магнітогі-
дродинамічній обробці водних суспензій спостеріга-
ється швидке зниження дзета – потенціалу на пове-
рхні колоїдних часток, що призводить до зменшення 
агрегативної стійкості усієї колоїдної системи [3–5]. 
Відповідно до літературних даних [3, 4] така оброб-
ка дисперсної системи прискорює осадження  колої-
дних часток більш ніж у 2 рази. Не менш важливим 
є той факт, що така попередня обробка призводить 
до більш інтенсивного згущення осаду в середньому 
на 25  % вище  порівняно з осадом без попередньої 
обробки. При цьому на ефективність освітлення во-
ди впливають такі параметри обробки, як значення 
напруженості магнітного поля, швидкість руху вод-
ної суспензії, її хімічний склад, вміст завислих час-
ток і їхній характер [4–6]. 

Інтенсифікація процесів іонного обміну при маг-
нітогідродинамічній обробці відбувається за раху-
нок впливу магнітного поля на активність і рухли-

вість іонів, що обмінюються, дифузію і гідратацію 
іонів та інші фактори. У даному випадку процес фі-
льтрації стічних вод може відбуватися,  як  при 
окремому впливі магнітного поля на водний розчин 
або іонообмінник, так і при одночасному впливі на 
них обох. Результатом такої обробки є збільшення 
продуктивності іонообмінних фільтрів на 20 – 25 % 
[3, 5, 6]. 

На даний час обробка магнітним полем водних 
розчинів не застосовується як окремий вузол очист-
ки, а використовується у комплексі з іншими мето-
дами для підвищення їхньої ефективності. Відсут-
ність чіткого уявлення про особливості перебігу да-
ного процесу, стримує більш широке впровадження 
магнітогідродинамічної обробки в системах зворот-
ного водопостачання. Визначення механізму такої 
обробки, є одним із актуальних завдань і перспекти-
вним напрямком наукових досліджень у сфері роз-
робки екологічно безпечних технологій. Окрім того, 
що така обробка дозволяє підвищити ефективність 
існуючих методів очистки стічних вод, з`ясування її 
механізму дозволить сформувати базові принципи 
для створення нового методу водоочистки. 

Висновки. Використання магнітного поля може 
дати значний ефект при очищенні забруднених стіч-
них вод у процесах корегування мінерального скла-
ду, прояснення та знебарвлення. Відповідно, така 
обробка може мати велике значення для вирішення 
технологічних завдань з організації систем зворот-
ного водопостачання промислових підприємств та 
екологічних задач, пов’язаних зі зменшенням ан-
тропогенного навантаження на природне середови-
ще. Магнітогідродинамічна обробка як з екологіч-
ної,  так і економічної точки зору має низку переваг 
відносно існуючих методів очистки стічних вод. 
Крім того, простота реалізації такої обробки та її 
ефективність робить її одним із перспективних ме-
тодів для водопідготовки. 
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