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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З урахуванням того, 

що водопровідне каналізаційне господарство є ве-
ликим споживачем електроенергії – майже 5,95 
млрд. кВт/годин, або 5,2 % від загальної кількості її 
споживання в Україні [1] – актуально дослідити мо-
жливість скорочення електроспоживання та змен-
шити навантаження на всі сфери життєдіяльності 
людини.  

З аналізу літературних джерел [2] доведено, що 
головна складова щорічних економічних витрат 
держави за напрямами природо-охоронної діяльнос-
ті пов’язана з енерговитратами під час експлуатації 
очисних споруд. Статистичні відомості з експлуата-
ції очисних споруд [3] свідчать, що основною енер-
гозатратною частиною водоочистки є біологічна, а  
майже вся частка електроспоживання в ній витрача-
ється на процеси аерації. 

З урахуванням предмету дослідження, а саме ви-
вчення системи аерації періодично занурених біофі-
льтрів в очистки стічних вод метою роботи є визна-
чення кількісної характеристики зменшення техні-
ко-екологічних ризиків періодично зануреної систе-
ми аерації. 

Відомо [3], близько 85 % споживаної електрое-
нергії в процесі очищення стічних вод витрачається 
на аерацію, а решта – на забезпечення роботи насо-
сів перекачки стічної води по біологічних спорудах 
водоочисної станції. У випадках, коли рельєф місце-
вості та технологічні рішення дозволяють пересу-
вання стічних вод самовільно по стадіях очистки 

завдяки різниць перепаду висот, то, у переважній 
більшості, загальні витрати електроенергії припа-
дають лише на технологічні вузли аерації біологіч-
ної очистки. В окремих випадках, коли витрати сті-
чних вод та їх якісна характеристика за показниками 
БСК і завислих речовин не перевищує нормативні 
вхідні показники застосування класичних крапель-
них біофільтрів, аерація відбувається природно без 
застосування пристроїв зі споживанням електроене-
ргії. Але у класичній технології є недоліки, а саме 
значно мала пропускна спроможність за витратою та 
за якісними характеристиками вхідної стічної води, 
а головне –  обов’язкове вторинне відстоювання від 
залишкової біоплівки, а отже впровадження додат-
кових споруд відстоювання.  

Урахування новітніх розробок опрацьованої об-
ласті в галузі обробки зворотних вод дозволили ав-
торам [4,5] створити і широко впровадити в практи-
ку високоефективні ресурсоощадні методи і технічні 
засоби технології періодично занурених біофільтрів 
очищення стічних вод. Ця технологія не вимагає 
застосування вторинних відстійників, бо має у своє-
му складі фільтраційну стадію обробки стічної води 
та автоматизовану систему промивки завантаження, 
що усуває його замулення з виключенням можливо-
сті класичної аерації. 

Енерговитрати на очистку стічної води визнача-
ються виключно роботою зануреного відцентрового 
насосу, встановленого в насосній станції, що подає 
стічну воду (при потребі – разом з рециркуляційною 
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її витратою) до приймальної камери очисних спо-
руд. 

Зважаючи на одночасну фільтрацію в періодично 
занурених біофільтрах, класичні процеси аерації 
унеможливлюються через увесь шар завантаження, і 
тому автори роботи [5], дослідили та запропонували 
новітню систему аерації періодично-занурених біо-
фільтрів. Але модернізація періодично-занурених 
біофільтрів потребує не лише отримання техніко-
економічних переваг, а, в сучасних умовах, досяг-
нення екологічної ефективності. Відсутність такої, 
порівняно з сучасними рішеннями з високонаванта-
жуваними біофільтрами, оцінки не дозволяє виявити  
конкурентну екологічну доцільність що певною мі-
рою стримує її впровадження. Тому доцільно прове-
сти теоретичний аналіз складових техногенно-
екологічної небезпеки стосовно технології водо 
очистки та практичне визначення зміну його ступе-
ню для характерних умов та потужностей споруд 
біологічної очистки. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ос-
новним показником екологічної ефективності, є до-
сягнуте зниження рівня екологічної небезпеки, що 
інтегровано визначається зниженням ступеню еко-

логічного ризику. Розглянута технологічна схема 
періодично-занурених біофільтрів [5], значно змен-
шує споживання електроенергії у технологічних 
рішеннях аерації, а саме, взагалі виключає вузли 
споживання енергоносіїв на процеси аерації на від-
міну від біофільтрації у класичних біофільтрах з 
пристроями, що забезпечують належну продувку 
завантаження, а також дає можливість відмовитись 
від експлуатації вторинних відстійників, зменшити 
загальний об’єм споруд та, компактність розміщен-
ня, скорочення комунікацій, зменшення маси та 
об’єму надлишкової біоплівки.  

Таким чином, це впровадження дасть змогу 
скоротити споживання електроенергії та знизить 
соціальні, економічні та екологічні збитки через 
непрямий вплив на довкілля, а й, відповідно, і рівень 
техногенно-екологічної небезпеки.  

При застосуванні цієї технології автор даної 
роботи вважає за доцільне розглянути 
багатогранність та різносторонність впливів 
технологій водо очистки на формування ступеню 
екологічного ризику, які узагальнено показані на 
рис. 1, із застосуванням загальної бази факторів, 
прийнятої за А.Т. Алимовим [6].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Як видно з наведеної схеми, вплив прямих та не-

прямих збитків відбувається на всі головні сфери 
життєдіяльності людини, тому, враховуючи запро-
поновану енергоощадну технологію очистки стічних 
вод, доцільно розглянути більш детально впливи на 
зміни факторів, пов’язаних з упровадженням новіт-
ніх розробок у комунальне господарство.  

Впроваджені заходи у проекті очисних споруд із 
застосуванням аераційної системи періодично-
занурених біофільтрів впливає на управління всіма 
видами ризиків. У даному випадку йдеться про 

управління ризиком, що базується на сукупності 
економічних енергетичних оцінок отриманих вели-
чин ризиків, порівняльній характеристиці можливої 
шкоди для здоров’ю людини природного середови-
ща та суспільства в цілому, можливих витрат на ре-
алізацію різних варіантів управлінських рішень зі 
зниження ризику і тих вигод, які будуть отримані в 
результаті реалізації заходів.  

Як приклад розглянемо зменшення негативного 
впливу діяльності очисних споруд міста з кількістю  
мешканців у двісті тисяч жителів і нормою водовід-
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Рисунок 1 – Фактори формування соціальних, економічних та екологічних збитків у структурі техногенно-
екологічної небезпеки 
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ведення згідно із санітарними нормами [7] у 200 
л/добу на одну людину, які працюють за класичною 
технологією при реалізації управлінських рішень з 
їх модернізації. Враховуючи норму водовідведення, 
потужність очисних споруд буде дорівнювати 40000 
м3 на добу. Для обробки такої кількості стічних вод 
за класичними технологіями, а саме – використання 
високонавантажуваних біофільтрів із застосуванням 
примусової аерації та забезпечення перекачування 
надлишкового мулу для обслуговування вторинних 
відстійників, споживання енергоносіїв дорівнює 
близько 15 кВт/годин, або 131 тис. кВт-годин на рік.  

З урахуванням упровадження технології очистки 
стічних вод без застосування примусової аерації 
планується зменшити прямі витрати енергоспожи-
вання при експлуатації очисних споруд такого міста 
на 70 % і відмовитись від експлуатації вторинних 
відстійників, зменшити загальний об’єм споруд та, 
компактність розміщення, скорочення комунікацій, 
зменшення маси та об’єму надлишкової біоплівки. 

Це призведе до зниження її споживання до 4,5 
кВт-годин,  або 39  тис.  кВт-годин на рік,  що дозво-
лить суттєво зменшить навантаження на технологі-
чні вузли ТЕС та собівартість очистки стічних вод 
для населення.  

Крім того,  модернізація призведе до змін у ви-
користанні природних ресурсів при виробництві  
електроенергії на ТЕС,  а також створить умови для 
зниження непрямих впливів збитків соціальних, 

економічних та екологічних факторів. 
Розглянемо порівняльні характеристики енерге-

тичних ризиків на прямі та непрямі збитки від виро-
бництва очисних споруд за класичною схемою тех-
нологічних рішень та за технологією періодично 
занурених біофільтрів з використанням системи ае-
рації без додаткових пристроїв, що споживають еле-
ктроенергію. 

Вартість енергії, яка споживається обладнан-
ням,  Со [8], у загальному випадку знаходиться з ви-
разу:  

å
=

××=
m

Ii
dIoi ФЦ niо PC ,  (1) 

де Цізі – вартість одиниці енергії і-того виду, 
грн./од.; Рni –  кількість енергії і-того виду,  що спо-
живається,  кВт;  Фд – дійсний річний фонд часу ро-
боти обладнання, годин/рік; m – кількість видів ене-
ргії, що споживається. 

Поточні витрати, враховуючи специфіку очисних 
споруд, а саме значне споживання електроенергії 
можна визначити за рівнянням (1), враховуючи кі-
лькість енергії,  яка витрачається лише на аерацію в 
технологічних рішеннях очистки стічної води. Вра-
ховуючи 70 % споживання електроенергії, яка йде 
на аерацію в класичній технології та ціну за 1  кВт-
год 2012 року, можливо провести аналогію з порів-
няння експлуатаційних витрат технології періодич-
но-занурених біофільтрів (табл. 1). 

 
Таблиця 1 – Поточні потреби очисних споруд за показником споживання електроенергії 

 
Назва елемента Класична технологія Технологія із системою періодично 

зануреної аерації 
Споживання електроенергії, кВт-год 15 4,5 
Вартість електроенергії, грн/кВт 0,5 0,5 
Фонд роботи годин/рік 8760 8760 

 
Прорахував рівняння (1) отримаємо економічні 

витрати за класичною технологією 65,7 тис. на рік 
та 19,71 тис. на рік за технологією без використання 
примусової аерації. 

Як результат,  очевидно,  що майже в 3,5 рази те-
хнологічні рішення без застосування аераційного 
обладнання та вторинних відстійників перевершу-
ють класичну технологію очистки стічних вод. 

Відповідно до Методичних рекомендацій «Оцін-
ка ризику для здоров'я населення від забруднення 
атмосферного повітря» (Наказ МОЗ України № 184 
від 13.04.2007 р.) [9], надамо оцінку впливу соціаль-
ного ризику при впроваджені різних технологічних 
рішень на очисних спорудах міста. 

Оціночне значення соціального ризику визнача-
ється згідно з виразом 
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 – добуток сукупності екологічних, соці-

альних ризиків техногенного походження; m – кіль-
кість складових, для яких оцінюється екологічний 

ризик;  V –  уразливість території від прояву забруд-
нення атмосфери (відношення площі, віднесеної під 
об'єкт, до площі об'єкту з санітарно-захисною зо-
ною); N – чисельність населення; T – середня трива-
лість життя, приймається 70 років; Np – коефіцієнт 
(Додаток Л до ДББН А.2.2–1–2003*). Np = 1. 

Площа, віднесеної під об’єкт господарської дія-
льності – 10000 м2; 

Площа об’єкта з санітарно-захисною зоною – 2 га; 
Чисельність населення – 200000 чол. 
Визначення ризику Rj пропонується проводити 

для об'єкту очисних споруд, які можуть бути реально 
присутніми згідно залежності (4): 

)I(b
j

jeaR -××= 1 ,                (4) 

де jR –  ризик по j-ому виду енергетичного за-
бруднення навколишнього середовища, безрозмір-
ний;  

е – експоненціальна функція;  
а, b – константи (a=4,99·10-6, b= –7,557);   
Ij – індекс забруднення по j-ому виду забруднен-

ня, безрозмірний, визначається згідно з табл. 2, 3. 
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Вихідні дані сформованої системи індексів знахо- дяться згідно з нормативною документацією. 
 

Таблиця 2 – Визначення індексу забруднення компонентів навколишнього середовища 
 

Компонент навколишнього  
середовища 

Сформована система індексів 
Вихідні дані Розрахункова залежність Ij 

Атмосфера (j=1) КП – кратність перевищення нор-
мативів, безрозмірний, (1) 

)(
1

)1(0,25

1
-×--=

КПeeI  
Гідросфера 
(j=2) 

ІЗВ – індекс забруднення вод за 
показниками, безрозмірний, (5) 

)(
2

)1(0,2

1
-×--=

ІЗВeeI  

Ґрунт 
(j=3) 

Zс – сумарний показник забруд-
нення ґрунту, безрозмірний, (16) 

)(
3

)1(0,016

1
-×--=

ZceeI  

 
Таблиця 3 – Визначення індексу енергетичного забруднення компонентів навколишнього середовища 

 

Вид енергетичного  
забруднення 

Сформована система індексів 

Вихідні дані Розрахункова залеж ність, Ij 

Акустичне (шум) La – рівень шуму, дБА ( 80 дБА) )(
4

)1(0,025 -×-=
LaeeI  

Акустичне (інфразвук) ∆L – рівень звукового тиску, дБ ( 75 дБ) )(e )ΔL,(

eI
110

15
-×--=  

Акустичне (ультразвук) Lvg – логарифмічний рівень віброшвидкості, м/с2 

(110 м/с2 ) 
)(e )Lvg.(

eI
10010

16

-×--=  
Електромагнітне 
(Постійні магнітні поля) 

Нгд – гранично допустиме значення напруженості 
магнітного поля, кА/м (8 кА/м) 

)Нгд,((eeI
1250

17
-×--=  

Електромагнітне 
(Електричні поля часто-
тою (50 Гц))  

Егд – гранично допустиме значення напруженості 
електричного поля, кВ/м (0,5 кВ/м) 

)(e )Eг(

eI
14,0

18

-¶×--=  

Електромагнітне (Магні-
тні поля частотою (50 Гц) 

Нгд – граничнодопустиме значення напруженості 
магнітного поля, кА/м (1,4 кА/м) 

)(e )Hг(

eI
143,1

19
-¶×--=  

Вібраційне  

U – коректоване значення віброшвидкості, м/с∙10-2 
(1,4 м/с∙10-2) 

)(e )(U 

eI
1

110

---=  

U – коректоване значення віброшвидкості, дБ (79 дБ) )(e )U ,(

eI
10180

111

-×--=  
U – коректоване значення віброприскорення, дБ  
(109 дБ) 

)(e )U ,(

eI
10260

112

-×--=  
 

Відповідно до зазначених вихідних параметрів 
соціальний ризик у результаті впровадження класи-
чної схеми на очисних спорудах з використанням 
аераційного обладнання становитиме: 7104,4 -×=sR  – 
рівень ризику прийнятний. При прийняті технології 
з системою періодично зануреною аерацією – без 
використання аераційного обладнання – соціальний 
ризик становитиме: 12103,7 -×=sR  – рівень ризику 
безумовно прийнятний.  

ВИСНОВКИ. Проведення моніторингу техноло-
гій очистки стічних вод доводить, що акценти при-
йняття рішень з вибору тій чи іншій технології, по-
винні включати не тільки ознаки якісних характери-
стик, а і показники економічних втрат як при будів-
ництві, так і при експлуатації об’єкту.  

Таким чином, упровадження новітніх розробок 
біофільтрації на періодично занурених біофільтрах з 
використанням системи аерації з відсутньою ланкою 
пристроїв споживання електроенергії на об’єкті 
призведе до істотного зменшення використання 
енергоносіїв, що, в свою чергу, знизить рівень тех-
ногенно-екологічної небезпеки. 

Ступінь техногенно-екологічного ризику при ре-

алізації управлінських рішень у модернізації або 
проектуванні очисних споруд буде знижено через 
пряму і не пряму дію на соціальні економічні та 
екологічні збитки. Це дозволяє стверджувати, що 
реалізація проектної діяльності не порушить еколо-
гічної рівноваги, а навпаки – сприятиме поліпшен-
ню соціальних, екологічних й економічних ланок 
суспільства. 
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The possible risks are considered through proximate economic, social and indirect ecological damages as a result of 

diminishing of consumption of electric power, because of decision-making administrative in the choice of technology 
both at building and during exploitation of cleansing buildings. Comparison of economic indicators of classic technolo-
gy of biotfiltration and technology is considered with the use of periodically shipped system biofilters, which eliminate 
the second defending and devices which provide aeration on the example of cleansing buildings of city with the quanti-
ty of population two hundred thousand persons. 
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