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ВСТУП 

 Для здійснення підготовки води в басейнах для плавання відомі декілька 

способів. Коли у вас є готовий басейн, однією з першорядних завдань стає 

безпечна, ефективна і зручна дезінфекція води в басейні. Використання способу 

знезараження за допомогою хлору і хімії не завжди ефективно і шкідливо для 

здоров'я. До того ж хлор і хімічні реагенти мають різкий і неприємний запах і є 

сильними алергенами. Дезінфекція води ультрафіолетом і озонування вимагають 

присутності і контролю фахівців. 

 Головну увагу потрібно приділяти якості води в басейнах громадського 

користування це більш важливий момент, оскільки від нього залежить здоров'я 

великої кількості людей. Тому, на території нашої держави існують санітарні 

норми, які повинні забезпечити оптимальний рівень санітарної та 

бактеріологічної безпеки, і вимоги до басейнів в цьому переліку правил виділені 

окремим пунктом і їм приділяється підвищена увага. 

 Перелік пунктів, які включають в себе гігієнічні вимоги для басейнів 

входить: 

• правила по оновленню водни, а також необхідному рівню наповнення 

ванни; 

• визначення пропускної здатності басейну; 

• види використовуваної води, а також методи водного обміну; 

• методи очисних робіт і дій, спрямованих на знезараження води; 

• список, що включає в себе речовини і препарати для дезінфекції, які 

використовуються для знезараження водного середовища, а також обробки 

ванни і приміщень, що входять в комплекс басейну; 

• вимоги, що висуваються для проведення прибирань та дизинфекцій. 

Проаналізувавши ринок басейнів можливо виділити такі типи водного 

обміну в басейнах: рециркуляційні; проточні; наливні.Найпоширенішим типом 

водного обміну є рециркуляційний обмін води для масового чи особистого 
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користування. За своєю конструкцією рециркуляційні басейни можуть бути 

переливними або скімерними. 

 Скімерний – це басейн, у якого верхній шар води забирається через 

спеціальний пристрій - скімер. Після цього вода проходить фільтрацію і на 

виході по потребі підігрівається теплообмінником або електрообігрівачем і 

вприскується назад до басейну через форсунки. Рівень води в такому басейні на 

декілька сантиметрів нижче верхнього борту. Даний басейн по своєму 

обладнанню менш укомплектований, на відміну від переливного басейну, що 

робить його ціну дешевше. 

Переливний басейн - це басейн, в якому потік чистої води витісняє верхній 

шар води в переливний жолоб, що знаходиться по периметру басейну, а потім з 

жолоба вода потрапляє у накопичувальний бак, після чого забруднена вода 

забирається насосом для фільтрації і, якщо треба, то і для підігріву. У басейні 

даного виду рівень води, як правило, знаходиться на рівні підлоги навколо 

басейну. 

Мікробіологічна природа забруднень як правило відбувається  при 

порушенні правил експлуатації басейну людьми, якими при відвідуванні басейну 

заноситься у водне середовище близько тридцяти тисяч різних мікроскопічних 

організмів, а також розвиток і розмноження мікроскопічних водоростей, які 

потрапляють в водний простір через повітря. 

Для цих водоростей характерними є процеси стрімкого розвитку і 

поширення, в результаті чого вони можуть перебувати як на поверхнях ванни, 

так і в фільтраційних і очисних системах. Провівши аналіз методів знезараження 

для водопідготовки басейнів можливо зробити висновок, що система 

знезараження замкненого обєму води відноситься до технологічного 

використання ультразвукової енергії, зокрема з метою безреагентного 

знезараження води в басейнах для плавання шляхом кавітаційного знищення 

шкідливих для організму людини  вірусів та мікроорганізмів. Для реалізації 

даного проекту було поставленно такі задачі: 
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- Проаналізувати види біологічного забруднення води у 

басейнах 

- Огляд систем водопідготовки в басейнах 

- Теоретичний розрахунок системи водопідготовки басейну 

- Підготувати технічну пропозицію ультразвукового проточного 

кавітатора для знезараження води в басейнах  

- Провести експеримент по знезараженню мікроорганізмів у 

воді 

- Розробити старап-проект 

- Розробити рекомендації по охороні праці та безпеки при 

використанні даної системи   
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РОЗДІЛ 1. СПОСОБИ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ У ВОДІ 

БАСЕЙНІВ 

Для виконання поставленних завдань, нам потрібно провести аналіз 

мікроорганізмів які можуть знаходитися у воді і нести шкоду для людей при 

відвідуваннні басейнів. Тому будемо розглядати інформацію про них наведену в 

списку використаних джерел. 

 На тілі кожної здорової людини, а також у різних її органах можуть 

зустрічатися багато видів бактерій. Підраховано, що на шкірі здорової людини 

може бути велика кількість бактерій (від 75 10 до 1212 10 екземплярів). 

Особливо багато кількості бактерій, у тому числі й хвороботворних, на 

поверхні шкіри людини, якщо вона не виконує елементарних правил гігієни. 

Відкрита частина тіла людини забруднюються різними видами сапрофітних і 

патогенних (хвороботворних) бактерій значно частіше, ніж закриті. Практично 

вільні від бактерій ті органи здорових людей, які не мають прямого контакту із 

зовнішнім середовищем (м’язи, головний і спинний мозок, кров тощо). 

1.1 Види біологічного забруднення води 

Бактеріальні забруднення не можливо проявити на око, запах чи смак. 

Ефективний спосіб дізнатись, чи знаходяться у воді бактерії, потрібно проводити 

мікробіологічний аналіз води. Потрібно регулярно проводити аналіз на 

коліформні бактерії — організми кишкової палички, Е.cоli, ентеробактерії, 

гетеротрофні види організмів — загальне число мікробів.[1] 

Нами розглянутий такий вид мікроорганізмів як гетеротрофи (Рис.1.1) — це 

група мікроорганізмів (бактерії, цвілеві гриби, дріжджі та віруси), які для 

життєдіяльності використовують органічний вуглець  та можуть бути у всіх 

типах води. Більшість бактерій, які виявляються у системах водопостачання, 

вважаються гетеротрофами. 
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Рисунок 1.1 -  Гетеротрофи [1] 

 Так як цей вид найпоширеніший, а саме гетеротрофні бактерії також мають 

практичне застосування для боротьби з іншими типами забруднюючих речовин. 

Коли вони знаходяться у акваріумах, можуть бути використані для роздріблення 

органічного шламу, який за певний час накопичувався у воді. Вони 

найрізноманітніші за своєю природою. Вони не синтезують власну їжу, а 

залежать від інших видів організмів або від не живої органічної речовини для їжі. 

Мала концентрація гетеротрофних бактерій у воді прив'язати до кращого 

забезпеченням систем водопідготовки. Гетеротрофні бактерії в більшій мірі 

відповідають за процес розкладання органічної речовини. Більшість патогенних 

(хвороботворних) бактерій є гетеротрофами. Зате багато видів гетеротрофних 

бактерій також є в навколишньому середовищі та вважаються нормальною 

мікрофлорою для шкіри людини. Гетеротрофні бактерії, що присутні у воді, не 

представляють жодних ризиків для здоров'я людей, але високий показник ВРХ є 

показником ідеальних умов для росту бактерій. Всеце може сприяти 

розмноженням для більшості небезпечних бактерій, таких як Lеgiоnеllа або Е. 

Cоli, які провокують деградацію води, корозії та зростання шламу в трубах. 

Також нам потрібно розглянути і коліформні бактерії (Рис. 1.2) — це велика 

група бактерій, які знаходяться в дуже високих концентраціях у фекаліях 

теплокровних видах тварин. Такі мікроорганізми можуть сприяти 

захворюванням у людей. Коли виявляються коліформні бактерії в системі 

водопостачання, це вказує на те, що вода була забруднена фекальною речовиною 

тваринного походження. Фекальна речовина може містити інші, набагато більш 
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небезпечні організми. Спричиння такої діяльності веде до негативних наслідків. 

Наявність або відсутність коліформних бактерій свідчить про наявність або 

відсутність у воді більш небезпечних речовин, що викликають хвороби. 

Спостерігаються кооліформні бактерії найчастіше в  поверхневих водах: 

озера, річки, ставки та струмки, а також в інших водоймах. Коліформні бактерії  

надходять у поверхневі води, коли дощова вода змиває відходи тварин у воду. 

При випасі великої рогатої худоби має безпосередньо невеликі потоки, які є 

джерелами для річок та озер. Інколи коліформні бактерії можуть утворюватися 

на природних водних шляхах. Причиною цього є очисні споруди для очищення 

стічних вод які не можуть належним чином знезаражувати стічні води перед їх 

скиданням. 

Також шляхом потрапляння коліформних бактерії може бути колодязна 

вода. Коли свердловина знаходиться нижче рівня поверхні, дощова вода може 

вимити тваринний фекальний матеріал у свердловину. Якщо кришка 

свердловини тріснута або неправильно побудована сама, забруднені ґрунтові 

води можуть потрапляти нижче рівня поверхні. Дуже високі рівні коліформних 

бактерій можуть бути виявлені в свердловині, коли септична система була 

розташована занадто близько до свердловини. Розглянемо ряд кишкових 

бактерій, які можуть бути причиною захворювання у людей. Е.Cоli є 

найпоширенішим видом для цього. 

 

Рисунок 1.2 - Коліформи[1] 
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 Приділемо увгу такому виду бактерій, як ентеробактерії є 

грамнегативними бактеріями, які класифікуються як факультативні анаероби, що 

здатні процвітати в аеробному та анаеробному середовищах. З виглядом цих 

бактерій показано на (Рис 1.3). 

Ентеробактерії здатні викликати кишкові розлади. Вони є причиною різних 

захворювань людини: інфекції сечовивідних шляхів, інфекції в рані, 

гастроентерити, менінгіт, септицемію та пневмонію. Деякі з них є кишковим 

патогенами, так як інші є звичайними паразитами, які нападають на ослаблених 

жертв. Потрапити до організму можуть перорально дизентерійні бактерії чи 

сальмонела і є небезпечними. Поза організмом ці бактерії можуть жити до десяти 

днів. 

Місце знаходження ентеробактерії у товстому кишечнику, а до організму 

потрапляють через брудну або неякісно приготовлену їжу, воду. Деякі 

ентеробактерійні захворювання поширюються шляхом передачі фекально-

пероральним шляхом причина цього погані гігієнічні умови. Під час вживання 

поганої, знезараженої води може викликатися діарея. Натомість гастроентерит 

може викликати велику втрату рідини через блювоту та діарею, що призводить 

до зневоднення. 

 

Рисунок 1.3 - Ентеробактерії[1] 
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Із всіх бактерій які можуть знаходитися у воді Е. cоli (Ешеріхія колі) (Рис. 

1.4) — це небезпечна бактерія, яка  призводить до серйозніших хвороб у людини. 

Е. cоli являється частиною великої групи бактерій, що створюють коліформу. 

Коліформні бактерії найчастіше знаходяться в кишечниках тварин, таких як вівці 

та велика рогата худоба. 

Для більш детального розуміння розглянемо інформацію яка наведена 

нижще. Нормальні штами Е.cоli, які живуть у кишках тварин, є корисними. Вони 

допомагають тварині виробляти такий вітамін як К2, а також запобіганню 

встановленню мікробів, що спричиняють захворювання. Коли потрапляє вода 

або їжа зі штам Е. cоli, може бути викликана серйозна хвороба обо навіть смерть. 

Е. cоli може виживати за межами тіла господарів на протязі тривалого часу.Так 

як Е. cоli може зустрічається не лише в кишках тварин, а й в їх відходах. Це 

призводить до забруднення води.Коли Вона знаходиться в воді, це причина того, 

що вода була забруднена відходами тварин. Якщо будь-яка Е. cоli знаходиться в 

зразку води, джерело води вважається непридатним для споживання. 

Шляхи потрапляння Е. cоli у воду можуть бути різними. Є два поширені 

способи, як це відбувається. Іноді свердловина розміщена надто близько. Якщо 

кришка свердловини трісне, виникає септичний розряд та Е. cоli вийде в 

свердловину. Навіть тоді коли кришка свердловини ціла, якщо свердловина 

розташована у пористих матеріалах, септичні розряди можуть просочуватися 

через ґрунт і потраплятидо води. Також вода може забруднюватися поверхневою 

водою. Причиною цього є розташування криниці, свердловини нижче рівня 

землі. При випаді опадів поверхнева вода, вона збирає відход тваринного 

походженн, і вони проникають в джерела води з поверхні. 

Коли відбувається зараження, отримане через контакт з забрудненою 

водою, можуть спричинювати захворювання шлунково-кишкового тракту, 

шкіри, вух, органів дихання, очей, неврологічні та ранові інфекції. 

Найпоширеніші наступні симптоми: спазми в шлунку, діарея, нудота, блювота. 

Коли Е. cоli перевищує допустимий рівень у рекреаційних водах, це слугує до 
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закриття пляжів, ставків, озер, плавання та риболовлі. Існує певний рівень 

бактерій у питній воді.Коли він досягне або перевищить норму цього рівня, 

наводяться рекомендація кип'ятити воду, яка використовуюється для 

приготування їжі, пиття, приготування дитячої суміші та для чищення зубів. 

 

 
Рисунок 1.4 -  Е. cоli (Ешеріхія колі) 

Для проведення аналізу забруднення води розглянемо такй вид мікроба, як 

криптоспоридія, який може спричиняти серйозні шлунково-кишкові розлади, 

діарею, який може жити в басейнах, джакузі, фонтанах, водних водоймах, 

забруднених стічними водами через потрапляння фекалій людей або тварин. 

«Починаючи з 1988 року, коли було виявлено перший спалах хвороби, пов'язана 

з криптоспоридіями, їх кількість за рік значно збільшилася», - йдеться в доповіді 

CDC[2]. З виглядом роздаємого мікроба можемо ознайомитися на рисунку 1.5. 
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Рисунок 1.5 -  Криптоспоридія 

 

Розглянемо доповідь де наводилася дана інформація. Мішель Главса, 

провідний автор доповіді, зазначила, що паразит надзвичайно стійкі до хлору. За 

її словами, повідомлення про спалахи захворювання, викликаних іншими 

мікробами, які можна знищити хлором - в тому числі кишковою паличкою, 

норовірусом, лямблія - теж привід для занепокоєння. Більше цього, вражає мозок 

первинний Амебна менінгоенцефаліт, що знаходиться в теплій прісній воді, за 

останні десять років вже став причиною смерті кількох американців[2]. 

Види таких мікроорганізмів,як криптоспоридій їхній різновид, який 

небеспечний для людини являється криптоспоридии парвум. 

Найпоширеніше захворювання яке спричиненно цим видом є 

криптоспоридіоз жовчовивідних шляхів проявляється холециститом як 

найчастіше, набагато рідше - гепатитом і склерозуючим холангітом, 

проявляється  такими симтомами, як лихоманка, біль у правому підребер'ї, 

жовтухою, нудотою, блювотою і діареєю. 

На сьогоднішній час, засобів які ефективно спричинювали лікування 

криптоспоридіозу не існує. Більш завсе застосовують паромоміцин, нітазоксанід, 

азитроміцин та інші антибіотики цієї групи. Необхідний прийом 

регідратаціонних засобів, що заповнюють втрату рідини і електролітів[2]. 

В наведеній інформації, що розглядатимитьсянижче. Наведемо приклад 

виду лямблій (Рис. 1.6) (L. Intеstinаlis) який паразитотує в організмі людини. 
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Даний вид спричиняє гиардиаз або лямбліоз – це захворювання, коли збудники 

лямблії паразитують в тонкій кишці. Дане захворювання супроводжується 

неврологічними та алергічними симптомами. Лямбліоз протікає в таких формах  

гострій і хронічній формі. Спостерігається кілька клінічних форм захворювання 

які залежать від симптомів[3]. 

 

 
Рисунок 1.6 - Лямблія 

 

Розглянемо будову лямблії вигляд якої наведено на рисунку (1.6) Паразит 

складається з двох медіальних тіл: передній кінець ширше хвоста і закруглений, 

а задній кінець загострений і тонкий.У більошості випадків їх довжина не 

перебільшує двадцяти п’яти мікрометрів. Ляблії мають подвійний набір 

хромосом і чотири джгутика. Опорних ниток тіла дві, які утворюють дві 

симетричні площини, присоска у вигляді диска. За допомоги цієї присоски вони 

поглинають крапельоки рідини, збираючи їх з поверхні стінок кишечника, так 

вони харчуються (пиноцитоз) [3]. 

 Розмноження розглядаємих паразитів триває до двадцяти хвилин. При 

спорожнені нормальним калом з ним виходять цисти лямблій, а при рідкому 

можливий вихід трофозоітів (вегетативна стадія паразитів). Розглядаючи 

життєвий цикл лямблії спостерігається особливість: поза людського організму 

трофозоіти померають, а цисти можуть жити такій період часу  шістдесяти п’яти 
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днів, за умови вологого середовища. У літній період, коли спекотно і засуха 

паразити живуть до чотирьох місяців, якщо знаходяться біля водойм. 

Заразитися можливо від хворих люди і деяких тварини (свині, велика 

худоба, собаки). Також зараження лямбліями можливе через розношенням 

інфекції мухами. У фекаліях людини з інвазією знаходяться дозрілі цисти 

лямблій. Після проходження періоду у двадцять другий день після зараження 

починається переривчасте і хвилеподібне цистовиділення. Кількість паразитів в 

одному грамі, життєздатних цист, становить двадцять три мільйона. При 

проведенні клінічних дослідженнях на добровольцях встановлен , що до 

розвитку інвазії у 30% людей спричиняє проникнення десяти цист лямблій у 

травну систему людини.Ці мікроорганізми наносять урон органам таким як: 

жовчний міхур, шлунок, тонкий і товстий кишечник, печінку, підшлункову 

залозу.Причиною небезпеки, що речовини які надходять до організму, не можуть 

належним чином всмоктуватися.За деякий період у хворого настає брак 

вуглеводів, вітамінів, білків, жирів. Від випорожнень паразитів, що є продуктом 

життєдіяльності, страждає ендокринна, серцево-судинна і нервова системи 

зараженої людини [3]. 

Нами будуть наведені шляхи потрапляння збудника лямбліозу. 

Першочергоий є не дотримання всім відомим правилами гігієни  елементарних 

для кожної людини. Шляхи задопомогою яких розповсюджується захворювання 

– фекально-оральний, пердається через домашніх тварин, брудні руки, немиті 

овочі, ягоди, фрукти, продути харчування які не пройшли належну сан обробку, 

незнезаражену воду. 

На нашу думку ми не можемо не приділити увагу таким видам паразитів як 

шистосоми (кров'яні сисуни). Вони являються групою гельмінтів, які є 

збудниками шистосомозів.[4] Їхній вигляд наведено на рисунку (рис. 1.7) 

Основні види шистосом, що паразитують у людини: 

•Shistоsоmа hаеmаtоbium - збудник сечостатевого шистосомозу. 

•Shistоsоmа mаnsоni - збудник кишкового шистосомозу. 
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•Shistоsоmа jароnicum - збудник японського шистосомозу 

На самом початку розглянемо їхні морфологічні особливості. 

Роздільностатеві трематоди. Самець має широке тіло довжиною 10-15 мм. Краї 

тіла за черевним присоском загорнені усередину, утворюють гінекофорний 

канал, в якому знаходиться довга (близько 20 мм) тонка самка[4].  

  

 

  

Рисунок 1.7 - Шистосоми, (самка та самець) 

 

За розміром яйця шистосом великі, не мають кришечки, наявна шпичка. 

У S. hаеmаtоbium шпичка розташована термінально, розмір яйця 150 х 62 мкм 

(рис. 1.8); яйце S. mаnsоni містить шпичку на бічній поверхні, розмір яйця 140 х 

61 мкм (рис. 1.9); яйце S. jароnicum округле, шпичка невелика розташована 

латерально, розмір яйця 85 х 60 мкм (рис. 1.10) [4].  
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Рис. 1.8. Яйце Shistоsоmа hаеmаtоbium. 

  

 

  

Рис. 1.9. Яйце Shistоsоmа mаnsоni. 
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Рис. 1.10. Яйце Shistоsоmа jароnicum. 

 

Наведемо життєвий цикл аналізуючого виду паразитів. Розмноження у 

Шистосом ведеться таким чином: самка покидає самця і відкладає яйця як 

можливо ближче до просвіту  сечового міхура, кишківника в їхніх дрібних 

венулах.  Мірацидій, знаходиться в середині яйця,  він виробляє ферменти, за 

допомогою яких яйце потрапляє у просвіт сечового міхура або кишківника. З 

сечею або калом їхні яйця заражають воду, де відокремлюється мірацидій і 

шукає організм, для подальшогоіснування. У тілі проміжного хазяїна 

розвиваються материнські і дочірні спороцисти, завдяки яким утворюється 

безліч церкаріїв, всі однієї статі. На світлі церкарії лишають проміжне тіло, 

знаходячись у воді, знаходять і проникають у тіло подальшого місця існування 

при купанні та при будь якому контакті з зараженою водою.  

Одним із вірусних захворюваннь яким можливо заразитися через воду є 

гепати́т А — гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки [5].  

Причиною зараженням гепатитом А при відвідуванні басейні це є 

найчастіше виявлений шлях передачі фекально-оральним шляхом. Тобто ви 

можете заразитись гепатитом А через продукти чи воду, забруднені фекаліями 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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інфікованої людини. Як повідомляє Всесвітня організація здоров'я, спалахи 

хвороби, коли інфікування відбувалось через воду, фіксуються нечасто. В побуті 

гепатит А найчастіше передається через брудні руки, коли інфікована людина 

готує їжу для всіх членів сім'ї. І за цього гепатит А ще називають хворобою 

брудних рук. Спостерігається, що вірус гепатиту А може розповсюджуватися 

при тісному фізичному контакті з інфікованою людиною [6].  

Перерахуємо симптоми гепатиту А, які значно частіше проявляються у 

дорослих, аніж у дітей. Тимпаче, у дітей до 6 років дуже часто не 

спостирігаються будь-які симптоми гепатиту А, а жовтуха розвивається лише у 

10%. У дорослих симптоми виявлятимуться у більш складній формі, а жовтуха 

з’являється у 70% випадків (Рис. 1.11). Важка форма хвороби і летальні наслідки 

найчастіше фіксуються у осіб, яким понад 65 років. Іноді відбуваються рецидиви 

гепатиту А. Так, у людини, яка щойно одужала, знову з’являються симптоми 

хвороби. Проте після ще одного епізоду хвороби настає одужання. Інкубаційний 

період гепатиту – 14–28 днів[6].  

 

 
Рис. 1.11 Жовтуха 

Розглядаючи види біологічного забруднення води у басейнах потрібно 

звернути увагу на водорості які живуть і розмножують у різних водоймах. Бо 

саме ці нижні росли являються причиною зеленого кольору води. Водорості одні 

з найдавніших рослин. Вони різноманітні за будовою, розмірами, бувають одно 
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клітинні, багато клітинні. Так як види водоростів різноманітні розглянемо вид 

який актуальний до нашої теми одного з представників зелених водоростей. 

Використавши інформацію з енциклопедії «Рослини світу» [7]. 

Хламідомонада(Рис.1.12) — мікроскопічна одноклітинна водорість 

грушоподібної або овальної форми. ЇЇ поверхня клітини вкрита прозорою 

безколірною пектиновою оболонкою. На авангардному кінці тіла облуда 

утворює невелике випинання — носик, від якого відходять два джгутики. Рух 

водоростів відбувається завдяки джгутикам. Внутрішню частину клітини займає 

цитоплазма з великим чашоподібним хлоропластом (хроматофором) зеленого 

кольору. 

 

 
Рисунок 1.12 -  Хламідомонада 

 

Скупчення у великій кількості, вони забарвлюють воду  у зелений колір. У 

воді різних резервуварах хламідомонади збираються біля стінок, де попадає 

більше світла. При розгляданні в мікроскоп краплі води з хламідомонадами 

спостерігається велика кількість зелених клітин, що швидко рухаються в усіх 

напрямах. Виплоджуються хламідомонади діленням. Один екземпляр губить 

джгутики і починає ділитися спочатку пополам, потім ще і ще, утворюючи таким 

шляхом колонію. Кожна клітина обволікається «хламідою» — слизистою масою, 

що оберігає літину від різних несприятливих умов. Уся система клітин, які 

http://roslunu.com.ua/
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діляться, оточується загальною слизистою оболонкою. За сприятливих умов 

у клітин з'являються джгутики, і вони визволятимуться від слизу, виростають 

і розпливаються[7]. 

При розгляданні даного типу водоростей можемо сказати, що 

хламідомонада розмножується трьома способами: вегетативним, безстатевим і 

статевим[7].  

 Проаналізуваши види біологічного забруднення води, ми спостерігаєм 

можливість зараження людей у басейнах як громадського користування так і 

особистого. Так як осередком збудників являється вода. І не важливо звідки ви 

наповнювали водою цей басейн з магістрального водопостачання чи з будь якого 

іншого джерела. Так як зараження можливо відбувалося самого джерела 

водопостачання так і безпосередньо підчас користуванням басейном відвідувачів 

які можуть бути розповсюджувачами інфекцій не виконувавши вимог особистої 

гігієни та правил користування басейнами. Знезараження води в басейнах 

повинно відбуватися, щоб уникнути зараження від різних видів біологічного 

забруднення. 

1.2  Методи знезараження води 

Вданому розділі ми проаналізуємо найпоширеніші методи знезараження 

води, дана інформація нам потрібна для подальшого проведення роботи. На 

сьогоднішній день людство має безліч способів за допомогою яких можливо 

зробити знезараження води. Знезаражена вода в басейні повинна відповідати 

санітарно- гігієнічним вимогам по утриманню басейнів. Ванну басейну 

необхідно заповнювати питною водою, що відповідає чинним вимогам до питної 

води: 

-  ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної,  

призначеної для споживання людиною»; 

- ГОСТ Р 53491.1 - 2009 «Басейни. Підготовка води. Частина 1. 

Загальні вимоги. DIN 19643-1: 1997 »; 
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- ГОСТ Р 53491.2 - 2012 «Басейни. Підготовка води. Частина 2. Вимоги 

безпеки »; 

- СП 30.13330.2012. Збірка правил. Внутрішній водопровід і 

каналізація будівель. Актуалізована редакція СНіП 2.04.01-85 "; 

- СП 31.13330.2012. Збірка правил. Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди. Актуалізована редакція СНіП 2.04.02-84; 

- СанПін 2.1.4.1074 - 01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості"; 

- СП 31 - 113 - 2004 «Басейни для плавання»; 

- СанПін 2.1.2.1188 - 03 «Плавальні басейни, гігієнічні вимоги до 

влаштування, експлуатації та якості води. Контроль якості"; 

- СанПін 2.1.2.1331-03 «Гігієнічні вимоги до влаштування, експлуатації 

та якості води аквапарків»; 

DIN 19643 Аufbеrеitung vоn Schwimm - und Bаdеbеckеnwаssеr Tеil 1, 2, 

3, 4.   

Тому відповідальним особам потрібно дуже уважно віднистися до питання 

яки способо буде проводитися зезараження і аналіз підготовленої води для 

басейнів. З різноманітності методів знезараження, є найпоширеніші: 

• Хімічні; 

• Фізичні; 

• Механічні; 

• Комбіновані. 

Охарактерезуємо хімічні методи знезараження води відносяться обробка 

окиснювачами- коагулянтами, озонування, хлорування та іншими. Така очистка 

води заснована на реакціях окислення-відновлення і нейтралізації. В результаті 

хімічної реакції особливих реагентів з забруднюючими речовинами відбувається 

знезараження, результатом якої стає нерозчинний осад, розкладання на 

газоподібні складові або поява нешкідливих компонентів. 
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Далі проаналізуємо фізичні способи, які грунтуються на відповідних 

фізичних процесах, що впливають на забруднення наявні у воді. Зазвичай таким 

методом очищують від механічних, нерозчинних, великих включень. Також вони 

можуть впливати і на розчинені речовини та біологічні об’єкти. Основні фізичні 

методи очищення є кип’ятіння, відстоювання, фільтрування. 

 До переліку механічних методів належать всі ручні пристосування і 

пристрої, за допомогою яких видаляється механічний сміття будь-якого розміру 

і небажані домішки. Прибирання за допомогою ручних інструментів здійснюють 

один раз протягом двох, трьох днів, багато часу воно не займає: щітка - використовується 

для видалення плям і скупчень дрібного сміття на поверхні води, в тому числі 

пуху, стебел рослин та іншого; садовий сачок - для збору листя він підійде навіть 

більше, крім того, дозволяєзібратипіну; спеціальний очисний апарат (скіммер) - 

за принципом дії нагадує пилосос. Обладнується щіткою, яка збирає невеликий 

механічний сміття і видаляє його з поверхні води. Прибирання великого 

механічного сміття проводиться незалежно від того, яким ще чином очищається 

водойму.  

Комбіновані методи полягають у поєднанні і комбінуванні як фізичного, так 

і хімічного впливу поперемінно іодночасно. Даний метод знезараження води 

максимально ефективний. Крім того, застосування декількох способів дозволяє 

ще й очистити її від інших забруднювачів. 

 

1.2.1 Знезараження води хімічним методом 

Для подальшого аналізу розглянемо ряд критеріїв, за якими оцінюється 

прийнятність того чи іншого методу знезараження. Єфективність визначається 

досягненням необхідного щабля знищення загального числа бактерій і 

патогенної мікрофлори, з мінімальним впливом на фізико-хімічний складу води 

на знезараження. Тому використовуваний метод знезараження не повинен 

призводити до виникнення шкідливих побічних продуктів. Також, він повинен 

входити в технологічну схему очищення води. 



36 
 

До реагентних (хімічних) методів відноситься обробка води 

галогеновмісними речовинами - хлором (рідким, або газоподібним), хлорним 

вапном, хлорамінами, йодом, фтором, бромом, озоном, важкими металами.  

При проведенні даних способах знезараження води для досягнення 

знезаражувального ефекту варто правильно визначити дозу, що вводиться, 

реагенту і достачити достатню тривалість його контакту з водою. Доза реагенту 

який використовується визначається пробним способами знезараженням або 

розрахунковими методами. Для підтримки необхідного ефекту при хімічних 

способах знезараження води порція реагенту розраховується з надлишком, що 

запевнить знищення потрібну кількість мікроорганізмів[8].  

Спочатку проаналізуєм спосіб дезінфекції води - хлорування. В даний час 

цим методом знезаражується 98,6% води. Найбіль застосовуваність полягає в 

підвищеної ефективності знезараження води і економічності даного методу на 

відміну з іншими існуючими способами. Хлорування дозволяє повністю 

видалити розчинені солі заліза і марганцю. Ще одна  перевага даного способу - 

його здатність забезпечити мікробіологічну безпеку води при її транспортуванні 

завдяки ефекту післядії. При хлоруванні води застосовують такі речовини як 

власне хлор (рідкий або газоподібний), діоксид хлору та інші містять хлор. [8] 

 Одночасно із знезараженням води протікають реакції окислення 

органічних сполук, при яких в воді утворюються хлорорганічні сполуки, що 

володіють високою токсичністю, мутагенністю і канцерогенність. Подальше 

очищення води на активному вугіллі не завжди може видалити ці сполуки. Крім 

того, що ці хлорорганічні сполуки, що володіють високою стійкістю, стають 

забруднювачами питної води, вони, пройшовши через систему водопостачання і 

каналізації, викликають забруднення річок вниз за течією. [8] 

 Наявність у воді побічних сполук - один з недоліків використання в 

якості дезінфектанту газоподібного і рідкого хлору. 
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 Для альтернативи побічних ефектів хлору є застосування діоксиду хлору, 

який являється біль ефективний в знезараженні, та менше забруднює воду. 

Недоліком його є велика вартість. [8] 

 Для альтернативи застосування хлору розглянемо похідні хлору 

(хлороформ, хлорфенол, хлориди, залишковий хлор і т.д.) вони здатні впливати 

на генетичний апарат людини. Високий вміст у воді хлору і його сполук провокує 

респіраторно-вірусні захворювання, пневмонію, гастрити. Це нікого не зупиняє, 

хлор продовжує активно використосовуватися для знезараження води. Окрім 

цього, дослідження показують, що багато вірусних забруднень стійкі до впливу 

хлору. Потрапляння води знезаражиної даними сполуками в організм через 

стравохід може бути не єдиним джерелом ризику, так як поглинання шкідливих 

речовин через шкіру теж відбувається. [8] 

 Озонування.  

 У світовій практиці озонування як метод знезараження поки 

застосовується набагато ширше, ніж УФ-опромінення води. В даний час 

застосування озонових установок вважається обов'язковим у двох випадках : 

- при максимальних навантаженнях на воду (велика кількість відвідувачів); 

- при вимозі особливої прозорості води (в басейнах  готелів, аквапарків, 

спортивних комплексах, фітнес центрів). 

 Наведемо характеристику та пояснення. Озон - це газ блакитного 

кольору. Хімічно являє собою молекулу, що складається з трьох атомів кисню 

(О3). Для використання у промислових цілях виробляється генераторами, які 

використовують ефект безшумного коронного розряду або на основі 

ультрафіолетових ламп. Його виділяють з осушеного повітря, яке перекачується 

через зону електричної активації. Озон хімічно нестійкий і не розчиняється в 

теплій воді, тому як генерація, так і введення озону в воду повинно 

здійснюватися в межах самої установки озонування. [9] 

Недоліком цього газу я те, що він токсичний при досягненні певної 

концентрації в повітрі приміщення, тому установки обладнуються деонізуючими 
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фільтрами. Швидке перетворення озону в кисень повітря через виникнення 

атомарного кисню і гідроксильної групи в воді робить його одним з найбільш 

агресивних окислювачем в природі. З точки зору дотримування гігієни це 

один  з  найкращих хімічних методів знезараження води. На відміну від хлору, 

озон відноситься  до першої категорії по небезпеці. Також через вплив озону на 

метали відбувається корозія, оброблену воду пускати по трубах, необхідно 

після періоду розпаду озону. 

 Ще суттєвим недоліком даного методу, скільки до складу озонових 

установок входять трансформатори високої напруги, а Озон - це токсичний газ. 

Проводити обслуговування таких установок повинні займатися спеціально 

підготовлений технічний працівник. Як правило, поважаючі себе фірми-

виробники надають можливість навчання та підвищення кваліфікації персоналу, 

що обслуговує їхні установки. 

Фторування. 

Один із метододів знезараження фторування води - це збагачення  питної  

води  сполуками фтору  з  метою  доведення  концентрації  фтор-іону до рівня, 

достатнього  для  ефективної  профілактики карієсу зубів, і в той же час до рівня, 

що не спричиняє шкідливого впливу  на  перебіг  фізіологічних  функцій 

організму,   фізичний розвиток людини та здоров'я населення[10].  

Перевогою фторування води полягає, у першу чергу, фізіологічною роллю 

цього елемента. Антикарієсного впливу фтору. Також спостерігається його 

властивість виступати біокаталізатором процесів мінералізації, що 

використовується в лікувальних цілях. На основі натурних спостережень 

показано, що природні води з підвищеним вмістом фтору в сполученні з кальцієм 

позитивно впливають на стійкість організму до радіаційного ураження. Фтор 

навіть здатний знижувати концентрацію стронцію в кістковій тканині приблизно 

на 40%, і цей процес не супроводжується збідненням скелету людини кальцієм. 

Фторування води забезпечує найкращий профілактичний ефект (40…70%). Так 

ми можемо спостерігати, без достатнього забезпечення організму фторидами за 
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рахунок питної води, ефективне рішення проблеми карієсу практично 

неможливо. Сутєвим недоліком даного методу є те, що  діапазон  фізіологічно 

необхідних концентрацій фторидів у воді надзвичайно малий і становить 

0,6…1,5 мг/л. При менши концентраціях відсутній позитивний вплив цього 

елемента на організм людини, а збільшеня його концетрації призводить до 

порушень кісткової тканини, пригнічення функціональної активності 

центральної нервової системи. 

1.2.2 Очищення води без застосування реагентів 

До безреагентнх (фізичні) методів можемо віднести ті методи, коли 

знезараження води здійснюються шляхом обробки ультрафіолетовими 

променями, ультразвуком, термообробкою, електролізом, фільтруванням. За 

сучасними виммогами існує ряд критеріїв, за якими оцінюється відповідність 

того чи іншого методу знезараження. Ефективність визначається досягненням 

знищення відповідного числа бактерій і патогенної мікрофлори, мінімалізований 

вплив фізико-хімічного складу води на результати знезараження. При цьому 

застосовується метод знезараження не повинен призводити до виникнення 

шкідливих побічних продуктів в концентраціях вище ГДК.  

Найпоширеніший ,що застосовується, спосіб знезараження без застосування 

реагентів  ультрафіолетова дезінфекція води. Основа даного метод полягає в 

тому, що за допомогою електромагнітних хвиль, що знаходяться в діапазоні між 

рентгенівським і видимим випромінюванням. У більшості пристрої для 

дезінфекції, які вопромінюють такі промені, є УФ-лампи. Ефект  ультрафіолета 

оснований на тому, що під впливом випромінювання мікроорганізми не здатні 

ефективно розвиватися і в результаті чого гинуть. 

Одним із методів знезараження води в процесі водоочищення є 

ультразвукова обробка,  яка заснована  на використанні кавітації, викликаної 

ультразвуком. Утворення високого тиску при протіканні кавітації призводять до 

розриву оболонок клітин мікроорганізмів і їх подальшої загибелі. Важливою 
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особливістю ультразвукового знезараження питної води є те, що бактерицидна 

дія ультразвуку надзвичайно сильно залежить від інтенсивності коливань. 

Для розгляду методу знезараження води від різних видів мікроорганізмі та 

не тільки. Спочатку розглянемо сам фізичний процес електролізу. 

Електроліз — розклад речовин (наприклад, води, розчинів кислот, лугів, 

розчинених або розплавлених солей тощо)  постійним електричним 

струмом. Електроліз полягає в електрохімічних процесах окиснення та 

відновлення на електродах[11].  

 Медот очищення води електролізом являє собою фізико-хімічний 

процес. Він реалізується у виділенні на електродах  складових частин речовин, 

які знаходяться у воді. 

 Реалізація процесу при занурені пристрою в провідну рідину - воду. 

Електроліз води - це складний електролітичний процес знезараження 

водопровідної води, при якому за допомогою електричного струму вода 

розпадається на складові - кисень і водень. 

 Йго ефективність та не зараження стічних вод викликає його широке 

застосування. Результатом такої водопідготовки є руйнування органічних 

речовин у воді і витяг металів, кислот, неорганічних речовин і домішок. 

Електролітичне очищення здійснюється за допомогою спеціальних пристроїв - 

електролізерів. 

 Використання даного методу має свої переваги, висока ступінь 

очищення, що дозволяє використовувати знезаражену воду на комунальних 

падприємствах, також можемо відміти, що речовини (СО2, Н2, О2 ), які 

утворюються при розкладі води, наносять менший вплив на навколишнє 

середовище, ніж ті які містяться у вхідній воді. Головним недоліком цього 

методу підвищена витрата електроенергії[12].  

 Енергоємкий метод який ще розгляним термообробка. Даний метод 

полягає в кип'ятіння води протягом 12-20 хв вбиває всі неспоротвірні 

мікроорганізми. А для знищення спор нагрівання води виконують до +120С під 
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тиском або дробову стерилізацію води, кип'ятіння проводять протягом 15 хв, 

охолоджують до +35С, підтримують цю температуру 2 год для проростання спор 

і знову доводять до кипіння. Недоліками даного методу являється не 

енергоефективність та не ефективність, так як під час термообробітку не всі 

віруси гинуть. 

 Без попереднього фільтрування води не відбувається не один процес 

очищення та знезараження у різних водоочсих спорудах. Фільтрування води для 

її знезараження використовується навіть при наявності інших методів 

водопідготовки. Більшість патогенних мікроорганізмів (за винятком вірусів) має 

розмір більше 1-2 мкм. При фільтруванні через фільтри з розмірами пор менше 

1 мкм можливо звільнити її від мікроорганізмів. Метод цей придатний тільки для 

знезаражування підземних або прояснених вод з вмістом завислих речовин 

менше 2 мг/дм3 , тому що при більшому вмісті зависі остання швидко закупорює 

пори фільтра, що призводить до різкого зниження його пропускної здатності. В 

якості знезаражуючих елементів використовують так звані ультрафільтри з 

мікропористої кераміки або порцеляни (фільтри Беркефельда, Шамберлена та ін.), фільтри 

з асбестоцелюлозними фільтруючими пластинами (фільтри Зейца), мембранні 

ультрафільтри[13].  

 

 1.2.3 Знезараження води ультрафіолетовим світлом 

 

 До  фізичних методів знезаражування води можемо віднести метод 

обробки ультрафіолетом. Впровадження знезараження води із застосуванням УФ 

в середніх і великих обсягах викликане  такими перевагами даної технології [14, 

15]:  

 • в промислових ультрафіолетових-установках енерговитрати становлять 

15-50 Вт·год/м 3 води з поверхневих джерел водопостачання, в 3-4 рази менше 

при застосовуванні для водопідговки озонаторных систем;  



42 
 

 • ступінь ультрафіолетової-дезінфекції не лінійно, а експоненціально 

збільшує приріст зі збільшенням дози ультрафіолетового-випромінювання, при 

незначному збільшенні ультрафіолетової-потужності при заданій витраті 

знезаражуючої рідини спостерігається підвищення ступіня дезінфекції. 

Негативний вплив передозування відсутній;  

 • ультрафіолетові-комплекси для знезараження на основі дугових ламп 

низького тиску працюють на промисловому живленні з напругою 110, 220, 380 

В;  

 • сучасні знезаражувальні УФ лампи забезпечують високий ступінь 

надійності і не потребуючий спеціалізованого персоналу для експлуатації, більш 

простіша й надійніша, ніж для хлору чи його похідних або озону[15];  

 • відсутність газоподібного (рідкого) технологічно небезпечного 

інгредієнту при застосуванні ультрафіолетової-установки для знезараження води 

води забезпечує більший запас безпеки;  

 • УФ- лампи по компактності не поступаються, а в ряді випадків і 

перевершують системи хлорування й озонування;    

  • мінімальна тривалість обробки (декілька секунд); 

 • мінімум основних параметрів, що визначають розрахунки установок:  

 • максимальна витрата оброблюваної води;  

 • відсоток передачі ультрафіолетового-випромінювання через воду;  

 • заданий рівень знезаражування;  

 • в порівнянні з озонуванням, ультрафіолетове-знезаражування потребує 

у два рази менше капіталовкладень і в п'ять разів менше експлуаційних витрат. 

Для застосування УФ-знезаражування в діючих очисних спорудах 

забезпечується. 

 Мікроорганізми за опорм до ультрафіолетового-випромінювання 

розташовуються в слідуючому порядку: вегетативні бактерії => віруси => 

бактеріальні спори => цисти найпростіших => протозоа. Відзначається 

підвищена стійкість грибів і дріжджів до впливу ультрафіолетового-
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випромінювання [15, 16]. Ультрафіолетове-випромінювання ефективніше діє на 

віруси , ніж хлор та його похідні. При дозах опромінення й хлору, що 

забезпечують однаковий ефект знезаражування по колііндексу, вплив 

ультрафіолету на віруси більш ефективніше, ніж при використанні хлору чи його 

сполук [17]. Ультрафіолетове випромінювання дуже ефективне для інактивації 

деяких микроорганізмів, таких як Giаrdiа і Cryрtоsроridium. Хоча, аденовіруси 

досить стійкі. Одна з причин яка перешкоджає знезараженню мікроорганізмів 

компоненти суспензії, що знаходяться усередині конгломератів [18]. Суттєвим 

недоліком  ультрафіолетового-знезараження є відсутність післядії. Після 

припинення ультрафіолетовог-опромінення вода знову легко зазнає зовнішнього 

бактеріального забруднення в розподільних мережах. Застосування 

ультрафіолетової-дезінфекції на великих станціях водопідготовки здійснюють 

лише за певних вимог до якості водопровідних магістралей і систем зберігання 

води [14, 18]. За актуальною діяльностю, актуальною проблемою є посилення 

бактерицидної дії й самого ультрафіолетового-випромінювання, тому що 

одержання ультрафіолету є енергоємним процесом через порівняно великі 

затрати електроенергії на його регенерацію. Існують обмеження щодо якості 

оброблюваної води.  Припустимим (з  енергетичної ефективності) прийнято 

вважати такі характеристики води: кольоровість  ≤ 50-60 град ПКШ; вміст 

зважених речовин  ≤ 30 мг/дм 3 , солей заліза  ≤ 2-3 мг/дм 3 . На більшу 

ефективність значення на ефект знезаражування води ультрафіолетовими 

променями має мутність і кольоровість води, тому що вони впливають на 

інтенсивність випромінювання в товщі води. Вплив жорсткості води,  рН і 

температури незначний.  Недоліком  ультрафіолетового-випромінювання є 

також фотореактивація ушкоджених мікроорганізмів та темнова репарація. 

Установлено, що після звичайного ультрафіолетового-опромінення для 

практики водопідготовкики реактевується до 30% бактерій. Ушкоджені, але 

цілком життєздатні бактерії можуть не виявлятися в стандартному санітарно-

бактеріологічному контролі якості питної води,  що створює помилкове 



44 
 

судження щодо епідемічної безпеки досліджуваної води. При правильно 

підібраній технологічній дозі ультрафіолетового -опромінювання 

фотореактивація не спостерігається [14,15, 18]. Є наукові публікації, в яких 

висловлюються думки про необхідність додаткового вивчення можливості 

утворення під дією УФ-променів асимульованого органічного вуглецю, що 

підвищує біологічну нестабільність води, а також публікацї щодо існування 

потенційної загрози початку формування токсичних продуктів фотолізу [18]. У 

практиці водообробки для знезаражування води використовують в основному 

ультрафіолет  з  короткохвильового  діапазону  (240–280 нм). В якості джерела 

ультрафіолетового-опромінювання для технічного застосування майже весь час 

використовують газорозрядні випромінювачі, що виготовлені із прозорого для 

ультрафіолетових-променів кварцового скла. Джерела ультрафіолету містять 

суміш газів або пар, які в збудженому стані випромінюють спектр, що 

складається переважно з дискретних ліній. Для отримання інтенсивного 

ультрафіолетового-випромінювання більш придатними виявилися, насамперед, 

випромінювачі на основі парів ртуті [18, 19]. Деякі автори доводять техніко-

економічну й еколого-гігієнічну доцільність комбінації УФ-випромінювання 

іонами срібла, міді, цинку, що взяті в концентраціях нижче встановленої для них 

ГДК [19]. Зустрічаються дані про спільне використання  ультрафіолетове 

знезараження із хлором. В одних випадках після обробки ультрафіолетом у воду 

вводять незначну кількість хлору, в інших – хлоровану воду піддають обробці. 

Спільне використання ультрафіолету із хлором дозволяє знизити кількість хлору 

й споживання електроенергії [18]. Також деякі автори показували можливість 

знезаражування води при дії ультрафіолету разом з озоном,  пероксидом водню 

[19]. Зазначити той факт, що при спільному використанні оптичних 

опромінювань різних довжин хвиль можна підсилити антимікробний ефект . Ряд 

дослідників вважає, що комбінація озону й ультрафіолету забезпечує найбільш 

дійовий спосіб дезінфекції, забезпечує безліч бар'єрів для мікроорганізмів, таких 

як Cryрtоsроrоdium і Giаrdiа. Озонування підвищує прозорість води для 



45 
 

ультрафіолетового випромінювання і таким чином зменшує експлуатаційні й 

капітальні витрати завдяки використанню менш потужної системи озонування, а 

також зменшенню розмірів системи ультрафіолетової дезінфекції. 

Специфічність біологічної дії різних за довжиною хвилі ділянок спектра 

променистої енергії була встановлена А.М. Маклаковим ще в 1889р. 

Подальшими дослідженнями було доведено, що високою бактерицидністю 

володіє  опромінювання з довжиною хвилі від 220 до 280 нм. Ця ділянка 

ультрафіолетового спектру називається бактерицидною. Найбільш оптимальним 

значенням є випромінювання з довжиною хвилі 260 нм; опромінювання з 

довжинами хвиль 200 і 310 нм також має достатньо ефективну бактерицидність. 

Знезаражування води  може застосовуватисятися у випадку низької кольоровості 

води, яка не містить колоїдних і зважених речовин, що схильні поглинати 

ультрафіолетові промені. [14,15,16,18,19] 

 

 1.2.4 Знезараження води ультразвуковою кавітацією. 

 

 Дослідження методів знезараження різних зразків води при винекнені 

збудження кавітаційних явищ (акустична та гідродинамічна кавітація) 

різноманітними методами та пристроями опубліковано чимало робіт. Було 

наведено, що фізико-хімічні процеси у кавітаційних полях, незалежно від методу 

їх збудження, є практично тотожними і відбуваються з однаковими механізмами, 

хоча не відрізняються енергетичними показниками. 

 Знезараження води ультразвуковою кавітацією відбувається на здатності 

низько звукових частот викликати явище кавітації,при її винекнені утворюються 

порожнечі в рідині, які викликають перепад тиску. Даний ефект призводить до 

ройнуванню клітинних оболонок, що призводить до загибелі клітин бактерії. 

Рівень руйнування залежить від інтенсивності коливань звуку. 
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 На нинішній день знезараження води за допомоги ультразвукової 

кавітації  пропонується розміщенням ультразвукових кавітаторів безпосередньо 

у загальному обє’мі води або винесиним за межі. 

Розглянемо спосіб підготовки води в басейнах для плавання із 

застосуванням ультразвуку, при якому в воду на протязі тривалого часу вводять 

ультразвукові коливання з інтенсивністю, що перевищує поріг виникнення 

ультразвукової кавітації, за допомоги ультразвукового кавітатора. [20] 

У звуковій хвилі високої інтенсивності утворення кавітаційних бульбашок 

відбувається у напівперіодах розрідження, а їх руйнування у напівперіодах 

стиснення. Деякі бульбашки до свого руйнування можуть здійснювати декілька 

переколивань, накопичуючи енергію. Таким чином, енергія, яка вивільняється 

при руйнуванні таких бульбашок, значно перевищує потужність, яку 

ультразвуковий випромінювач споживає при введенні коливань в рідину. 

Руйнування кавітаційних бульбашок супроводжується виникненням ударних 

імпульсів тиску, які сягають 103 МПа, підвищенням температури до 1000оС та 

електричними розрядами. В таких екстремальних умовах гинуть майже всі 

віруси, бактерії та шкідливі мікроорганізми, що потрапляють в зону кавітації. 

Нажаль в способі, що обраний в якості знезараженя, ультразвуковий 

випромінювач занурюють в воду прямо в басейні, де він постійно працює, 

випромінюючи ультразвукові хвилі в об'єм басейна. В такому випадку достатня 

для виникнення кавітації інтенсивність ультразвукових хвиль має місце тільки 

поблизу поверхні випромінювання. В цій зоні і відбувається знезараження 

рідини. На деякій відстані від поверхні випромінювання, внаслідок витрачання, 

інтенсивність ультразвукових хвиль значно понижується (до 2 Вт/см2  і менше). 

При такій інтенсивності кавітаційні бульбашки вже не утворюються, а, навпаки, 

спостерігається активний розвиток мікроорганізмів за рахунок вібраційної 

стимуляції. Таким чином, вказаний спосіб не може забезпечити гарантоване 

знезараження всього об’єму басейна. 
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Визначальним недоліком цього способу є і те, що встромлений у воду 

ультразвуковий випромінювач для досягнення необхідної високої інтенсивності 

коливань збуджується високовольтною напругою, яка підводиться до нього за 

допомогою кабелю. Пошкодження цього кабелю може призвести до нещасних 

випадків в басейні. Тому знаходження людей в басейні при працюючому 

ультразвуковому випромінювачі є неприпустимим. [20] 

Одним із методів знезараження можемо розглядати електрогідравлічне 

збудження кавітації який реалізують за допомогою імпульсних 

електоророзрядних випромінювачів: утворення акустичних коливань у вигляді 

ударних хвиль відбувається внаслідок електричного (іскрового) пробою 

рідкофазного середовища між електродами. Внаслідок зміни параметрів 

середовища в каналі пробою (виникнення гетерофази, пульсації тиску тощо) 

генеруються акустичні коливання УЗ-діапазону, які й збуджують кавітацію [21-

23]. На виникнення іскрового пробою впливає  склад середовища, зокрема 

наявність електролітів, які гальмують розвиток цього явища за рахунок 

збільшення електропровідності системи. Коли проводиться генерування 

іскрових імпульсів спостерігається ерозія електродів. У зазначених вище 

способах кавітацію збуджують передаванням динамічних коливань від робочих 

кавітувальних органів до рідкофазного середовища. При цьому реакційна 

система, яку піддають кавітаційному обробленню, може бути проточною або 

непроточною (умовно статичною). 

Для знезараження також застосовують гідродинамічні кавітатори (ГДК). На 

відміну від акустичних генераторів у ГДК кавітація виникає внаслідок руху 

рідини за нерухомих кавітувальних елементів причиною її виникання 

відбувається за рахунок енергії потоку рідини. Розрізняють декілька типів ГДК, 

в яких енергію потоку порізному використовують для збудження кавітації. У 

ГДК з необтічним кавітувальним елементом кавітація збуджується внаслідок 

обтікання перешкод рідиною, для якої характерні великі значення кінетичної 

енергії, тобто рух відбувається з великою швидкістю [24-27]. Внаслідок 
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обтікання гідродинамічно необтічних перешкод та різкої зміни швидкості потоку 

за ними виникають порожнисті бульбашки (каверни). Їхнє виникнення є 

аналогічними, збудженню кавітації за допомоги УЗ-випромінювача. Як 

кавітувальні елементи у ГДК використовують конуси, зокрема, із ввігнутою 

основою [28-29], циліндрів, труб Вентурі, півсфер, дисків тощо [30]. Причиною 

виникнення кавітації у роторних апаратах здійснюється внаслідок обертання 

лопатей зі швидкістю, що викликає розвинену турбулентність і, як наслідок, 

пульсацїї тиску, [31,32].  

До різновидів цих апаратів динамічного типу можемо віднести 

суперкавітаційні насоси (СКН). Винекнення кавітації відбувається внаслідок 

обертання профільованих лопатей з високою швидкістю. Особливість профілю 

лопатей є в тому, що передня кромка є тонкою, а задня – розширеною. Під час 

обертання позаду задньої кромки лопаті виникає область розрідження, де й 

виникає явище кавітації. Принцип дії резонансних ГДК полягає у збудженні 

акустичних коливань внаслідок вібрації резонуючих елементів (пластин, 

мембран, стрижнів) під час протікання повз них рідини. Саме виникнення 

резонансу створює кавітаційне поле. Найчастіше використовують пластинчасті 

випромінювачі з консольним або двоточковим кріпленням вібруючої пластини 

[33].  

До головного недоліку цих ГДК можемо віднести те, що необхідно 

забеспечити точне налаштування пластин, вибір точки кріплення, визначення 

відстані між пластинами, повинно забезпечуватися сталість швидкості руху 

потоку. Для струменевих гідродинамічних кавітаторах явище кавітації харктерне 

при зіткненні струменів рідини, для їїх реалізації  користуються профільовиними 

сопла. Ці апарати є дещо складнішими, порівняно з апаратами з необтичними 

елементами, але у них область кавітації формується на деякій віддалі від 

кавітувальних елементів (сопел) що практично унеможливлює їх ерозію. 

Збеспечується збільшення тривалості знезараження рідини за рахунок 

розвиненої області кавітації [34].  
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В основі даного методу поставлено задачу підвищення ефективності та 

безпечності підготовки води в басейнах для плавання із застосуванням 

ультразвуку шляхом вдосконалення способу  підготовки води, при якому в воду 

на протязі тривалого часу вводять ультразвукові коливання з інтенсивністю, що 

перевищує поріг виникнення ультразвукової кавітації, за допомогою 

ультразвукового кавітатора.  

Для вирішення поставленої задачі в способі підготовки води в басейнах для 

плавання із застосуванням ультразвуку, при якому в воду на протязі тривалого 

часу вводять ультразвукові коливання з інтенсивністю, що перевищує поріг 

виникнення ультразвукової кавітації, за допомогою ультразвукового кавітатора, 

застосовують проточний ультразвуковий кавітатор, який встановлюють перед 

фільтром у зовнішню гідросистему басейна, через яку здійснюють прокачування 

води з метою фільтрації від механічних забруднень.  

Застосування проточного ультразвукового кавітатора у зовнішній 

гідросистемі басейна дозволяє застосувати ультразвуковий кавітатор дуже 

високої інтенсивності, що можливо досягти за рахунок фокусування 

ультразвукових коливань в проточній частині кавітатора. Електрична частина 

такого кавітатора знаходиться ззовні проточної частини і не контактує з водою, 

що гарантує електричну безпечність. Постійне прокачування води через 

проточний кавітатор дозволяє гарантовано, рівномірно і з максимальною 

інтенсивністю знезаразити усю воду басейну. Такий кавітатор має зону кавітації 

не більше 0,5 метрів за собою у напрямку течії рідини. Тому він буде постійно 

обробляти і фільтрувальний елемент, забезпечуючи його постійну регенерацію, 

тобто самоочищення від забруднень. При цьому зона кавітації в об'єм басейну не 

потрапляє і люди під час роботи такого кавітатора можуть безпечно плавати в 

басейні. 

Таким чином, запропонований спосіб знезараження води в басейні дозволяє 

ефективно і гарантовано обробити усю воду басейну. При цьому електричні 

дроти у воду не занурюються і люди не плавають в кавітаційному середовищі, 



50 
 

що гарантує безпечність процесу очищення. Фільтр, що стоїть за кавітатором, 

буде окрім своєї основної функції очищення води від механічних домішок, буде 

очищувати воду від зруйнованих мікроорганізмів та водоростей і при цьому не 

буде засмічуватися. 

 

Висновки до розділу.   

 

При проведенному аналізу було визначено основні види мікроорганізмів 

шкідливих для здоровя людини, які потраплять до організму людини при 

вживанні зараженої води. 

Проведений аналіз методів водопідготовки, для знезараженя води, щоб вона 

була придатна для використання в басейнах. Визначені переваги та недоліки 

хімічних ( реагентний ), фізичних ( безреагентий ) методів знезараження води. 

Після проведення яких вода буде відповідати санітарно гігієнічним вимогам 

відповідно до законодавчих вимог України. 
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РОЗДІЛ 2. ОГЛЯД ТИПІВ БАСЕЙНІВ, СИСТЕМ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ В БАСЕЙНАХ 

В даному розділі проведемо огляд найпоширеніших типів басейнів за своєю 

конструкцією водообміну систем, які використовуються, це проточні (проточний 

водообмін), наливні (водообмін з періодичною зміною води) та рециркуляційні 

(рециркуляційний обмін води). Який тип рецеркуляції води в басейні 

використовувати визначає власник. Найчастіше  використовується система 

рециркуляції водообміну для будь якого басейну не залежно від форми та 

розмірів. Вище наводилися типи басейнів скіммерні та переливні, які 

використовують рециркуляційну систему водообміну.  

 

2.1  Огляд схем басейнів 

 

Огляд почнемо з проточної системи водообміну. Дана система 

реалізується за таких умов, що подача води відбувається безперервно під час 

експлуатації басейну. Вода, що поступає, змішується з водою, що вже 

знаходиться в басейні. Дана система обмежена у використанні в басейнах з 

місткістю до 200 куб. м. Найчастіше її використовують у фітнес-центрах, 

дитячих установах, саунах, а також в будинках і котеджах.  

  Вода в басейнах з проточною системою знезаражується зазвичай 

хлорвмісними препаратами; використовують також обробку бромом і йодом. 

Повністю воду міняють через 12 годин. Схема проточного водообміну 

басейна показана на Рис. 2.1 
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Рисунок 2.1 Схема проточного водообміну 

 Недоліком даної системи водопідготовки є постійна заміна води, що веде 

за собою затрати на водопостачання, водовідведення та електроенергії. 

Наливна система водообміну (Рис. 2.2) 

 Заповнення чаші робиться за раніше очищеною, продезінфікованої і 

нагрітою водою через впускні отвори в стінках чаші або по перфорованим 

трубах, що прокладається в нижній її частині. Найбільше застосовується в 

особистому користуванні, зневиликою кількістю відвідувачів. Технологічний 

водопровід розрахований на швидке заповнення чаші (менше 3-4 годин), 

тривалість спорожнення 2-3 годин. Наливна система водообміну може бути 

використана в басейнах не великого обєму від 20 до 50 метрів кубічних. 
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Рисунок 2.2 - Наливний басейн 

 До конструктивних особливостей переливних басейнів можна віднести 

наступне. Вода яка переливається з країв його чаші, Яка витісняється 

відвідувачами, потрапляє в спеціально влаштовані стоки, за допомогою яких 

вона рухається в резервний бак, а потім вона подається на системи знезараження 

та фільтрації (Рис. 2.3). Дзеркало води в даних типів басейнах знаходиться на 

рівні з його бортом. Так, як значна частина забруднень знаходиться в верхньому 

шарі, із-за постійної рециркуляції, то і в стічні канали потрапляє 

найзабрудненіша її частина. Для басейнів у яки відсутностій рух води, відсутня 

рециркуляція, така система не дієздатна, тому цю даний тип можливо 

використовувати лише для стаціонарних басейнів, для надувних і каркасних вона 

непридатна. [35] 
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Рисунок 2.3 - Схема переливного басейну 

Скімерний басейн 

Розглянемо найпоширеннішу систему якій найчастіше власники 

використовують надаючи перевагу скімерному типові басейну перед 

переливним, основним кретеріє перед вобором є економічна складова. 

Скімерний басейн потребує менше фінансових затрат за переливний і більше 

використовується у приватних володінях. З самого початку закладається 

невеликий розмір і об’єм. 

Скімер (skim) в перекладі з англійської означає «знімати» (в даному випадку 

– знімати верхній шар води). Дана схема реалізується наступним чином. Забір 

(зняття) води відбувається за допомогою скімерів – спеціальних пристроїв стоку 

та регулювання рівню води в басейні. Коли в переливному басейні дзеркало води 

перебуває в одному рівні з бортами та обхідними доріжками, то в скімерному – 

нижче бортів на 15-20-25 см. Кількість скімерів залежить від розмірів й об’єму 

басейну. 

Будову скімерного басейну наведено для розгляду на (Рис. 2.4): це чаша, 

виконана з залізобетону, де монтується все обладнання котре необхідне. 

Поверхневий шар води через скімери (квадратні вікна в стінках басейну) та 
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донний злив рухається до знезаражувальної і фільтрувальної системи , де 

піддається обробленню, і механічному очищенню в в даній системі. Після цього 

вона підігрівається й обробляться хімічними реагентами. Після проведення 

водопідготовки, вода перекачується до чаші басейну через предназначені отвори. 

При даному типі рециркуляції велика кількість забруднень випадає в осад 

розташовуючись на дні. Для видалення цього бруду потрібно замінювати воду і 

знизу басейну, а потім подавати її на фільтрувальні елементи. Щоб реалізовувати 

дану умову,на дні басейну встановлюється, хочаб, один водозабірний отвір. Їхня 

кількість залежить від обєму води в басейні, рівня забрудненості та кількісного 

його використання. Щоб забеспечити ефективність роботи скрімерних басейнів 

потрібно виконувати вимогу, щодо розподілу потоків водозабору. З верхніх 

шарів басейну необхідно подати на фільтруючий елемент 75% води а через 

донний водозабірник лише- 25%. [36] 

  

 
Рисунок 2.4 - Схема скімерного басейну 

Також функцією донних отворів є здатність повного зливу води. Така 

процедура необхідна при консервуванні басейну на зиму чи капітальному 

ремонті, періодичному повному очищенню та дезінфекції басейну та 

обладнання.  



56 
 

За принципом роботи вода для очищення з басейну надходить на попередню 

фільтрацію за допомогою фільтрів грубого очищення, потім циркуляційний 

насос подає її на фільтруючу станцію в якій відбувається більш тонке 

доочищення води з басейну. Далі по шляху слідування води, в системі може бути 

встановлений пристрій для її підігріву. Пристрій для бактеріального очищення 

(хлор генератор, озонатор або інше обладнання) повинен знаходитись на 

фінальному етапі водо підготовки. Після всіх етапів очистки, підготовлена, 

чиста, тепла, без наявних в ній мікроорганізмів вона потрапляє знову в чашу 

басейну.  

 Введення рідини назад до басейну напряму залежить від його типу. При 

водозаборі через скріммери, очищену воду подають через спеціальні отвори які 

розташовують на протилежній від скімерів стіні, а в переливних типах басейнів 

– на його дні. Саме таке розташування зон зворотного введення в басейн води 

сприяє тому, що вона ре циркулює рівномірно по всьому об'єму, а це призводить 

до кращого теплообміну[36].  

 

 2.2 Аналіз систем знезараження та фільтрування води в басейнах. 

 

 Для вирішення поставлених завдань нами був проведений аналіз 

дизенфекції води який викладений вище. Зараз ми проведемо аналіз 

знезараження і фільтрування води в басейні. Процес знезараження це не що інше 

як знищення патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів шляхом 

застосування впливу на них фізичних (ультрафіолетове опромінювання, 

ультразвук, тощо), хімічних впливі (хлор, гіпохлорит, озон, діоксид хлору, 

оксидантний газ, інші) та фізико-хімічних факторів. Відповідно до Державних 

Санітарних Норми та Правила “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10). 

 

 2.2.1 Знезараження води в басейні із застосуванням хімічних сполук. 
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 Найпоширеніший метод знезараження води басейнів який розглядається 

хлорування. При хлоруванні води показник рН не повинен перевищувати 7,8 

(оптимальний 7,2-7,4). При знезараженні води спортивно-оздоровчих басейнів 

робоча доза деззасобів  відзначується дослідним шляхом із розрахунком на 

постійну наявності залишкового вільного хлору не більше 0,5мг/л. В період 

тривалої перерви в роботі басейну, більше двог годин, допускається підвищення 

вмісту залишкового вільного хлору до 1,5 мг/л. Процес хлорування води полягає 

в додаванні концентрованого дезінфекційного розщену який додають у воду: 

 - при використанні проточної системи в приточний трубопровід  

 - у випадку рециркуляційної роботи системи перед фільтрами або після 

фільтрів .  Лабораторний контроль залишкового хлору та інших реагентів для 

знезараження в воді повинен проводитися до початку роботи басейна, при його 

роботі кожні чотири години. 

 При застосувнні хімічних методів знезаражування води найбільше 

використовують хлор і його похідні. Метод хлорування води в минулому зіграв 

дуже важливу роль у ліквідації водних епідемій, його широко використовують в 

усьому світі й до цього часу більше 90% водопропровідних станцій у світі 

знезаражують воду хлором. Характеризувати метод хлорування можливо 

великим діапазоном антимікробної дії, економічністю, технологічною 

простотою, наявністю можливості  контролю над самим процесом 

знезаражування. Крім того, попереднє хлорування води дозволяє знизити 

кольоровість води, усунути її запах і присмак, зменшити витрату коагулянтів. Не 

зважаючи на всі ці переаги даний метод має значні недоліки. При контакті з 

людиною активний хлор може проявляти токсичну, місцеву дратівну й алергенну 

дію. При ситуації витоку хлору – може вражати не тільки обслуговуючий 

персонал, але й людей які знаходяться поряд. Але основний недолік хлорування 

полягає в тому, що в результаті взаємодії з активним хлором багато речовин, що 
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знаходяться у воді, утворюють продукти більш небезпечні, ніж вихідні сполуки. 

Схему станції для хлорування води наведено на Рис. 2.5 

 

 
Рисунок 2.5 - Схема станції для хлорування 

  1 – балон з хлором; 2 – фільтр; 3 – редукційний клапан; 4 – манометри;  

      5 – вимірювальна шайба; 6 – показник дози хлора; 7 – змішувач;  

  8 – ежектор, який створює розрідження в хлораторі 

 

Дослідження процесів, що відбуваються при хлоруванні води, містять 

багато інформації. Ще на початку 70-х років ХХ ст. у літературі з'явилися 

повідомлення щодо можливості утворення галогеновмісних (ГВС) сполук при 

хлоруванні води. В 1974 р. Рук (J.J. Rооk) першим припустив, що наявність ГВС 

у питній воді пов'язане із присутністю природних органічних сполук – 

гуминових і фульвокислот. Хлороформ й інші ГВС були виявлені при хлоруванні 

водного екстракту торфу, що підтвердило висунуту Руком гіпотезу. Було 

встановлено, що вміст у воді ГВС у значній мірі залежить від дози хлору, яку 

вводять при знезаражуванні природної води, і його контакту з водою .  

 Ми можемо спостерігати збільшення концентрації летких хлорорганічних 

сполук (ЛХС) у воді за умови наявності в ній вільного хлору і цей проце 

відбувається певний період часу, більше 50% ЛХС утворюється в перші 4-5год. 
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 Проводивши хлорування води спричиняє утворенню сотні 

галогеносполук,  склад яких залежить від вихідного вмісту у воді речовин. 

Встановлено, що такими є гумінові кислоти, фульвокислоти, таніни, хінони, 

дубильна, карбоксильна, лимонна й амінокислоти, Д-глюкоза, вуглеводні, 

похідні фенолу, аніліну, поверхнево-активні речовини (ПАР), рідше 

зустрічаються барвники, спирти, ефіри, альдегіди, кетони, екстрацелюлярні 

продукти життєдіяльності водоростей, у тому числі – синьозелених, планктонів 

. Джерелом попередників ГВС спричиняють виробничі стічні води, що в своєму 

складі розміщують лігніни, смоляні й жирні кислоти. Надцією проблемою 

працють дуже довго, хоча  з'являються нові дані про попередниць ГВС 

промислового роду, поки що немає актуального переліку антропогенних 

забруднень, при хлоруванні. 

 Питання утворення токсичних продуктів у результаті хлорування 

природних вод постійно обговорюється. Установлено, що при хлоруванні води 

різних джерел в реакцію заміщення, окиснення або приєднання із хлором вступає 

від 10 до 90% органічних речовин і практично неможливо передбачити 

кількісний і якісний склад продуктів, що утворюються при обробці води 

дезинфікантами. 

 Для детальнішої інформації розглянемо видання Посібника Всесвітньої 

Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) . Де наведено відомості щодо речовин 

продуктів хлорування, які є потенційно небезпечними для здоров'я 

населення.Їхня класифікація тригалометани, хлорфеноли, сполуки з груп 

галооцтових кислот, галоацетонітрілів, галогенованих альдегідів, кетонів і 

фуранонів. Лишається не вирішеним питання, чи можливо утворення при 

обробці води хлором хлоретилени, хлоретани, хлорбензоли. Небезпечними 

речовинами, що утворюються при хлоруванні води, є: Хлороформ, 1.2-

Дихлоретан, Чотирьоххлористий вуглець, 1,1-Дихлоретилен, Дихлорбромметан,  

Т рибромметан,   Дибромхлорметан,  2.4.6-трихлорфенол, Трихлоретилен, 2-
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хлорфенол, Тетрахлоретилен, Дихлорацетонітрил,  Бромоформ,  Хлорпіридин,  

Дихлорметан,  Поліхлорировані біфеніли. [37] 

 Також потрібно проаналізувати метод водопідготовки в басейні із 

застосуванням озону. Так як в даний час для обеззаражування широко 

використовується озоноване повітря (тобто повітря в якому кисень частково 

переведений в трьохатомну форму О3), яке пропускається через воду (Рис. 2.6). 

При застосуванні даного методу, молекула розкладається з утворенням 

атомарного водню, який є сильним окислювачем: О3= О2 + О. Доза озону 

0,6…3,5 мг/л. 

Озон має певні переваги перед хлором: 

- він отримуєтсяь на станції очистки води; 

- не погіршує смакових якостей води; 

- не викликає запахів. 

Основні недоліки озону: 

- немає залишкового бактерицидного; 

- є токсичним (в приміщенні де знаходяться люди ГДК=0,00001 мг/л); 

- є сильним окислювачем. 

Перед проведенням знезараження на основі озону. Потрібно атмосферне 

повітря, яке використовують при виробництві озону, повинно не містити 

пилюки, а також не бути вологом. Наявність вологи в повітрі викликає 

збільшення витрат енергії, яку витрачають на отримання озону. Озон отримують 

в результаті тихого електричного розряду в повітрі. Змішування води з озоном 

відбувається у змішувачах (контактні резервуари). Озонування гарно бориться із 

запахами, присмаками, кольором води. 

Використання озон можливо для попередньої обробки води з 

централізованих мереж водопостачання замість хлору перед коагулюванням 

води з високим вмістом органічних речовин. Завдяки їхній деструкції під дією 

озону на 70 - 80% знижується кількість хлор-вуглеводнів у порівнянні з 

хлоруванням води на завершальному етапі водопідготовки. В результаті 
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озонування можуть утворюютися кислоти й альдегіди, які можуть провокувати 

утворення хлорорганічних сполук при наступному хлоруванні. Також слід 

враховувати, що при проведенні первинного озонування існує вузький діапазон 

оптимальних концентрацій озону. При малому вмісту не спостерігається його 

ефективність, а за великої концентраці погіршується процес коагулювання, 

сприяє до збільшення концентрації залишкового алюмінію. У зв'язку із цим дози 

озону в кожному випадку строго індивідуальні й залежать від складу домішок у 

вихідній воді. Вибір концентрації введення озону приймають на основі пробного 

озонування. 

 

Рисунок 2.6 - Схема озонування води в басейні 

 

Ще один дієвий спосіб який застосовують у системах водопідготовки 

басейнів йкий реалізується за допомоги блогородніх металів. Спосіб 

знезараження води в басейні за рахунок застосування іонів срібла, міді, титану 

або сольових розченів (рис. 2.7) в основі якого лежить процес електролізу. 

Бактеріальний вплив цього способу на мікроорганізми базується на взаємодії 

кольорових металів, точніше їх іонів, які виділяються в воду, знищуючи бактерії 

і водорості за рахунок окисних процесів. 
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Рисунок 2.7 - Установка для електролізу 

 

 З матеріалів які розглядалися при вивчені хімії. Нам відомо, що вода 

складається з двох атомів водню і одного атома кисню. Гідроліз є хімічною 

реакцією, при якій виходять окремі атоми водню і кисню за допомогою 

електрики і води. Коли електричний струм, проходячи через воду, спричиняє 

руйнуванню хімічних зв'язків, завдяки цьому негативні іони кисню рухаються до 

анода позитивного електрода, а позитивні іони водню притягуються до 

негативного катода: Електрика + 2H²О → 2H² + О² Гідроліз також виробляє інші 

іонні різновиди такі як озон, одноатомний кисень і перекис водню, відомі своїм 

потужними окислювальними і дезінфікуючими діями які також використовують 

для знезараження. При даному методі використовувати додатково хімічні 

препарати не застосовують. Для проведення гідролізу застосовують кількість 

солі 1-2 г на 1 л води. Речовини, вступаючи в хімічну реакцію, розпадаються, 

діють, а потім знову регенерують. Речовини які виділяються підчас даного 

процесу не ушкоджують шкірні покриви, слизові оболонки тих, кто купається. У 

той же час вони добре руйнують різні органічні речовини і патологічні 

мікроорганізми[38].  

 Порівння різних методів електролізу можливо провести завдяки таблиці 

Табл. 2.1  
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Таблиця 2.1 

Порівняльні переваги між системами для проведення електролізу [39] 

 

 2.2.2 Огляд фільтрів для басейнів. 

 Механічні.  

Фільтрацію механічним шляхом розглянемо завдяки робочої схеми 

фільтрації як ґрунтується на проходженні води крізь певну суміш, таку як пісок, 

земля, або ж застосовують спеціальний картридж для фільтра басейну (Рис. 2.8). 

В практичному застосуванні зарекомендували себе досить ефективно, але 

призначені вони для резервуарів невеликих розмірів. 
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Рисунок 2.8 - Схема фільтрації механічних фільтрів 

Залежно від типу використовуваного матеріалу в механічних фільтрах, їх 

розділяють.  

Кварцовий фільтр для басейну. В цих фільтрах вода очищається за рахунок 

пропускання її через спеціально очищений пісок. Термін придатності такого 

фільтра в середньому становить близько трьох років, після чого його необхідно 

замінити, або провести повну заміну піску. Основним недоліком цього фільтру є 

неможливість фільтрації частинок з розміром менше 20 мкм. В якості 

наповнювача в цих фільтрах можливе використання кварцового піску або 

діатому.  

Піщані фільтри на основі кварцу та діатому мають схожу конструкцію, 

відмінність лише в матеріалі наповнювача, який знаходиться в фільтрі. За 

конструкцією вони можуть бути з боковим або верхнім підключенням 

приєднувальних труб. В залежності від фракції піску напряму залежить ступінь 

фільтрації води. Строк служби вказаного фільтру, на відміну від найбільш 

розповсюдженого простого пісочного, не менше 5-6 років. Головним недоліком 

застосування даних фільтрів є той факт, що після кожного робочого дня 

використання піщаних фільтрів їх обов’язково необхідно піддавати очищенню.  

Для цього на їх корпусі розміщений шести позиційний вентиль, який 

дозволяє працювати системі в декількох режимах, один з яких це промивка піску.  



65 
 

В діатомних фільтрах для басейну в якості наповнювача використовують 

раковини морських мешканців. З допомогою цих подрібнених часточок є 

можливість провести механічну фільтрацію з тонкістю фільтрації близько 3 мкм. 

Недоліком даного наповнювача є необхідність раз в півріччя повністю міняти 

наповнювач.  

Серед механічних фільтрі є такий різновид як картриджні. Таких фільтрів 

для басейну налічують цілу систему механічних знімних фільтрів різної 

пропускної спроможності та тонкості фільтрації, що дозволяє затримувати 

частинки забруднювача розміром понад 10 мкм (Рис. 2.9). Перевагою цих 

фільтрів є відсутність необхідності чистити кожен день фільтруючий елемент. 

При значному забрудненні картриджа можнливо промити, якщо бруд вже не 

вимивається то тільки тоді є необхідність повної заміни картриджу. 

Обслуговування таких фільтрів не викликає труднощів, але потрібно мати 

картриджи для заміни, щоб не приривати роботу системи. 

 

 
Рисунок 2.9 - Конструкція катриджиного фільтра 

  

Менбранні фільтри. 

На сьогоднішній день є фільтри які забеспечують фільтрацію наймеших 

частинок. Мембранні фільтри для очищення води застосовуються в системах 

зворотнього осмосу. Для детальнішого аналізу розглянемо, що являє собою 
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зворотний осмос – це явище оберненого руху рідини через мембрану. Цей процес 

вдбувається при прикладенні сили, більшу за «прямий» осмотичний тиск. В 

такому випадку вода проникає через напівпроникну мембрану, з іншого боку 

отримуємо очищену воду. При чому така процедура дозволяє позбутись більше 

99% органічних часток, колоїдних суспензій, бактерій та вірусів. Основним 

елементом який дозволяє отримання такого результату є мембрана, яка 

пропускає лише воду (Рис. 2.10). Така схема фільтра для очищення води 

використовується в промислових та побутових масштабах. 

 
Рисунок 2.10 - Мембрана зворотнього осмосу 

 

На даний момент використовують цілі системи зворотного осмосу які 

включають в себе цілий комплекс складових, що забезпечують очищення води. 

Вона складається із: 

низки попередніх фільтрів, які не допускають до мембрани речовин, що 

можуть її пошкодити (зокрема доволі агресивним у цьому аспекті є хлор, як 

окисник, або ж звичайні механічні домішки);напівпроникної мембрани; 

насосу, що створює необхідний тиск для процесу зворотного осмосу; 

збагачувальних фільтрів, які додають до очищеної води необхідні мінерали; 

бака, для зберігання очищеної води (сам процес доволі повільний, тому 

зручно мати певний об’єм у резерві); 

крана, для зручного користування установкою. 
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2.2.3 Комбіновані системи фільтрації 

Най єфективнішими системами водопідготовки води в басейні це 

комбіновані системи фільтрації (рис 2.11) Воним використовують як механічні, 

так і хімічні фільтри або електрофізичні. Такі системи дуже дорогі та енерго 

затратні. Тому їх встановлюють у великих громадських басейнах, або в великих 

приватних басейнах. Адже їх вартість значно перевищую окремо взяті 

перераховані фільтруючі системе для водопідготовки.  

 

 
Рисунок 1.8 - Схема водопідготовки води комбінованого типу в 

стаціонарному басейні громадського користування 

Так як в даній системі бередбачено застосування різного обладнання та їх 

комбінацій в системах рецеркуляції може побут безліч. Систему водопідготовки,  

яка включає всебе етап фільтрації так і етап знезараження води в великому 

стаціонарному басейні. Крім піщаного або картриджного фільтра тут також 

присутні такі блоки:  

• теплообмінник, за допомогою якого для підігрівають воду в басейні; 

• циркуляційний насос, що забезпечує необхідний тиск та витрату в системі; 

• коннтролер системи (1), системи озонування води (3), ультрафіолетової 

обробки води (2) та хлорування (4). 

Така багатокомпонентна система водопідготовки, яка включає в себе 

очищення та знезараження також не може гарантовано отримувати безпечну та 

чистоту воду. Але для невеликого приватного басейну, в лазні, або в невеликому 
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басейні на задньому дворику,  достатньо використовувати механічні фільтри 

грубої та тонкої очистки з періодичною заміною води та повною дезинфекцією 

всього басейну. 

Висновки до розділу. 

Було проведено огляд систем водопідготивки в різних типах басейнів для 

подальшої роботи, що відповідає темі даної роботи. 
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РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОАОГО КАВІТАЦІЙНОГО 

ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ 

 

 На даний час практичне застосування ультразвукової кавітації для 

основного знезараження серійно не використовуєть.Знезараження води із 

застосуванням ультразвукового устаткування ґрунтується на здатності певних 

звукових частот викликати явище кавітації, тобто утворювати порожнечі, які 

створюють перепад тиску. Подібний дисонанс веде до розриву клітинних 

оболонок і подальшої загибелі клітини бактерії. Залежить рівень бактерицидного 

дії від інтенсивності коливань звуку.  

Ультразвук проводиться генератором - магнітострикційним або 

п'єзоелектричним. Щоб знезараження проводилося максимально ефективно, 

створюється частота звуку в 48 кГц. Говорячи про ефективність ультразвуку, 

варто згадати такий факт: частота в 20 кГц дозволяє різати метали і навіть 

обробляти алмази. Але при низькій частоті ультразвук може спровокувати 

зростання числа бактерій у воді. А тому знання, що протікають і обслуговування 

недешевої апаратури у користувача подібної установки повинно бути 

обов'язково. 

 

3.1 Технічна пропозиція ультразвукового проточночного кавітатора для 

системи підготовки води у басейнах. 

 

Для інтенсифікації технологічних процесів, пов’язаних з рідиною, 

використовують різні фізичні фактори впливу, наприклад, ультразвукові 

коливання, які діють на згадані процеси через, так звані, ефекти першого порядку 

(частота, інтенсивність і т.п.) і ефекти другого порядку, до яких відноситься, 

перш за все, кавітація.  

Ефективність та безпечність зазначеного використання ультразвукових 

коливань в значній мірі залежить від режимів випромінювання ультразвукової 
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енергії та особливостей побудови технологічного обладнання, що реалізує 

вказані технології. 

Відомий спосіб очищення води в басейнах за рахунок хімічного впливу з 

метою знезараження за рахунок застосування хлору та сполук на основі хлору у 

вигляді спеціальних пігулок. 

Недоліком вказаного способу є значний ризик псування здоров’я людини, 

що купається в такому басейні. Пов’язано це з тим, що хлор  є сильно діючою 

ядовитою речовиною і тому його побутове використання пов’язане з 

підвищеною небезпечністю. Застосування хлору вимагає точного дозування і 

обережного  фахового використання. Застосування хлору для знезараження води 

призводить до утворення в воді побічних продуктів – хлороформу, 

діхлорбромметану та бромоформу, що обумовлено взаємодією сполук активного 

хлору з органічними речовинами природного походження. 

Головним недоліком використання хлору з метою знезараження води є те, 

що він травить воду і робить її небезпечною для людини, що плаває в басейні, за 

рахунок мутагенного та канцерогенного впливу на організм через пори шкіри та 

ротову порожнину. 

Спосіб, за рахунок ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі 

240-280 нм, дозволяє здійснити руйнівний вплив на хімічні зв’язки та живі 

клітини. Ультрафіолетові проміні, викликають руйнування та інактивацію 

мікроорганізмів, перешкоджаючи їх життєдіяльності та розмножуванню на 

генетичному рівні. Для реалізації подібного способу знезараження 

використовуються ультрафіолетові лампи, а обробка відбувається в тонкому 

шарі за умови достатньої прозорості води. Цей спосіб, на відміну від 

попереднього, є екологічно безпечним та досить економічним. Він не вимагає 

спеціальних засобів безпеки та спеціальної фахової підготовки обслуговуючого 

персоналу. 

Недоліком вказаного способу знезараження є те, що його ефективність 

суттєво залежить від прозорості води та її жорсткості. На поверхні 
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ультрафіолетових ламп швидко утворюється шар водоростей та органічних 

відкладень, який знижує ефективність обробки води, що прокачується 

гідросистемою через апарат. Суттєвим недоліком є і те, що ультрафіолетові 

лампи швидко втрачають свою працездатність за рахунок зниження 

інтенсивності випромінювання. Причому зовнішнє це зовсім не помітно, що 

призводить до необхідності постійно контролювати стан обробленої води. Тобто, 

застосування вказаного способу знезараження все рівно вимагає  постійного 

фахового контролю процесу водопідготовки. 

В якості прототипу може розглядатися спосіб підготовки води в басейнах 

для плавання із застосуванням ультразвуку при якому в воду на протязі 

тривалого часу вводять ультразвукові коливання з інтенсивністю, що перевищує 

поріг виникнення ультразвукової кавітації, за допомогою ультразвукового 

кавітатора  

У звуковій хвилі високої інтенсивності утворення кавітаційних бульбашок 

відбувається у напівперіодах розрідження, а їх руйнування у напівперіодах 

стиснення. Деякі бульбашки до свого руйнування можуть здійснювати декілька 

переколивань, накопичуючи енергію. Таким чином, енергія, яка вивільняється 

при руйнуванні таких бульбашок, значно перевищує потужність, яку 

ультразвуковий випромінювач споживає при введенні коливань в рідину. 

Руйнування кавітаційних бульбашок супроводжується виникненням ударних 

імпульсів тиску, які сягають 103 МПа, підвищенням температури до 1000оС та 

електричними розрядами. В таких екстремальних умовах гинуть майже всі 

віруси, бактерії та шкідливі мікроорганізми, що потрапляють в зону кавітації. 

Нажаль в способі, що обраний в якості прототипу, ультразвуковий 

випромінювач занурюють в воду прямо в басейні, де він постійно працює, 

випромінюючи ультразвукові хвилі в об'єм басейна. В такому випадку достатня 

для виникнення кавітації інтенсивність ультразвукових хвиль має місце тільки 

поблизу поверхні випромінювання. В цій зоні і відбувається знезараження 

рідини. На деякій відстані від поверхні випромінювання, внаслідок втрат, 
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інтенсивність ультразвукових хвиль значно понижується (до 2 Вт/см2  і менше). 

При такій інтенсивності кавітаційні бульбашки вже не утворюються, а, навпаки, 

спостерігається активний розвиток мікроорганізмів за рахунок вібраційної 

стимуляції. Таким чином, вказаний спосіб не може забезпечити гарантоване 

знезараження всього об’єму басейна. 

Крім того, дуже небезпечно перебування людини в зоні кавітаціїї, оскільки 

ультразвукові коливання потрапляють в тіло людини і кавітаційні бульбашки 

негативно впливають на її кров за рахунок руйнування червоних кров’яних 

тілець. 

Суттєвим недоліком цього способу є і те, що занурений у воду 

ультразвуковий випромінювач для досягнення необхідної високої інтенсивності 

коливань збуджується високовольтною напругою, яка підводиться до нього за 

допомогою кабелю. Пошкодження цього кабелю може призвести до нещасних 

випадків в басейні. Тому знаходження людей в басейні при працюючому 

ультразвуковому випромінювачі є неприпустимим. 

Спосіб підготовки води в басейнах для плавання із застосуванням 

ультразвуку, при якому в воду на протязі тривалого часу вводять ультразвукові 

коливання з інтенсивністю, що перевищує поріг виникнення ультразвукової 

кавітації, за допомогою ультразвукового кавітатора, який відрізняється тим, що 

застосовують проточний ультразвуковий кавітатор, який встановлюють перед 

фільтром у зовнішню гідросистему басейна, через яку здійснюють прокачування 

води з метою фільтрації від механічних забруднень. Гідравлічну схему 

знезараження води в басейнах з використанням проточного ультразвукового 

кавітатора вказано на Рис. 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Схема водопідготовки з ультразвукою кавітацією в басейні 

 

Розрахунок і підбір обладнання для системи водопідготовки проводиться 

відповідно до вимог: 

- ГОСТ Р 53491.1 - 2009 «Басейни. Підготовка води. Частина 1. Загальні 

вимоги.  

DIN 19643-1: 1997 »;  

- ГОСТ Р 53491.2 - 2012 «Басейни. Підготовка води. Частина 2. Вимоги 

безпеки »;  

- СП 30.13330.2012. Збірка правил. Внутрішній водопровід і каналізація 

будівель.  

Актуалізована редакція СНіП 2.04.01-85 ";  

- СП 31.13330.2012. Збірка правил. Водопостачання. Зовнішні мережі та 

споруди.  

Актуалізована редакція СНіП 2.04.02-84;  

- СанПін 2.1.4.1074 - 01 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води 

централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості";  

- СП 31 - 113 - 2004 «Басейни для плавання»;  



74 
 

- СанПін 2.1.2.1188 - 03 «Плавальні басейни, гігієнічні вимоги до 

влаштування, експлуатації та якості води. Контроль якості";  

- СанПін 2.1.2.1331-03 «Гігієнічні вимоги до влаштування, експлуатації та 

якості води аквапарків»;  

- DIN 19643 Аufbеrеitung vоn Schwimm - und Bаdеbеckеnwаssеr Tеil 1, 2, 3, 

4. Прийняті технічні рішення, відповідають вимогам екологічних, санітарно-

гігієнічних, протипожежних та інших норм, що діють на території України, і 

забезпечують безпечну для життя і здоров'я людей експлуатацію об'єкту. 

При проведенні роззрахунків приймають до уваги обєм басейну та його 

навантаження ( кількість відвідувачів за зміну) 

Згідно ГОСТ Р 53491.1-2009 циркуляційний витрата розраховується по 

формулі: 

 

Q = N*Qnр, 

де: Q – рециркуляційний потік басейну, м3/год;  

N – допустиме навантаженя, ч-1;   

Qnр – мінімальна церкуляційна витрата на кожного відвідувача, згідно з 

СанПін 2.1.2.1188 – 03. 

Відповідно до СанПін 2.1.2.1188 – 03 повний водообмін має відбуватися не 

більше 6 годин. Рециркуляційний потік в цьому випадку розраховують за 

формулою: 

 

Q = V/t, 

 

де: Q – рециркуляційний потік басейну, м3/год; 

V – об’єм басейну, м3; 

t – час повного водообміну, год. 
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Підбір рециркуляціних насосів проводиться порівнянням робочої точки 

насосу з найбільшим значенням рециркуляційного потоку, враховуючи втрати в 

фільтрах (Рис. 3.2). 

 

 
  

Рисунок 3.2 - Графік продуктивності насоса 

У системі знезараження води використовують фільтри про, що говоролося 

вище, служать для вилучення з води суспензій, органічних забруднень, колоїдів. 

В якості фільтруючого матеріалу, що завантажується в фільтри, 

використовується, зернистий кварцовий пісок різних фракцій і гідроантрацід. У 

нижній частині кожен освітлювальний фільтр заповнюється підтримує шаром 

гравію різної фракції.  

Необхідний діаметр фільтра визначають за формулою: 

 

4 *
* *

QD
V n

=
,
 

 

де: Q – витрата води; 

V – швидкість фільтрації води; 

n – кількість фільтрів. 
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Промивання фільтра проводиться автоматично в нічні години чистою 

водою, коли вода в системі рециркуляції пройшла повний цикл очищення. 

Скидання води від промивання здійснюється в дренажний резервуар і з нього 

відводиться в зливову або господарсько - побутову каналізацію. Ступінь 

забруднення завантаження фільтрів також можна оцінити за різницею тиску на 

манометрах, встановлених на контрольній панелі кожного фільтра. 

При проєктуванні системи рециркуляції басейна проводять розрахунок 

баласного резерввуару. Обєм баласного резервуару визначають за формулою: 

 

𝑉𝑉бр = 𝑉𝑉1 + 𝑉𝑉2 + 𝑉𝑉3, 

де, V1 - об'єм води, витіснений відвідувачами, (м3); 

V2 - обсяг води, витіснений хвилями, (м3); 

V3 - об'єм води на промивку одного фільтра, (м3);  

V1 = 0,075(А/а);  

V2= (0,04-0,06)А; 

А - площа дзеркала води;  

а - площа дзеркала води на одну людину що купається а = 5,3 м2; 0,075 – 

середній обсяг води, витіснений однією людиною, м3; 

0,04-0,06 - середня висота хвилі в басейні, м. 

Розрахунок баласного обєму проводиться для того щоб біль точніше 

визначити обєм води який підаєть очищенню. 

Законодавчих вимох при застосуванні проточног ультразвукового 

кавітатора на даний час не існує, так як даний спосіб знезараження води у 

басейнах, перебуває на експерементальному єтапі, то ми можемо рекомендувати 

вимоги до монтажу та техніки безпеки. 

Ультразвуковий кавітатор проточний при мнтажі до сисстеми рециркуляції 

встановлюється вертикально. Ця умова передбачина тим, що при проходженні 

кавітації вкликаної ультразуковими коливанями, при схлопуванні бульбашок 

поряд з трубопроводом накопичується повітря. При розміщенні кавітатора 
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горизонтально при накопиченні повітря кавітування відбуватися не буде. Також 

його розміщення не повинно перебільшувати 0,5 метра від вільтра так як буде 

порушений ефек очищення фільтра за допомоки кавітації. 

 

3.2 Митодика розрахунку ультразвукового кавітатора. 

 

Методика розрахунку побудована на результатах проведених досліджень 

сформульовані основні вимоги до ультразвукового технологічного кавітаційного 

обладнання для обробки рідких середовищ та запропоновані конструктивні 

схеми, що їх реалізують. Розроблені методики інженерного розрахунку 

резонансних кавітаторів з ультразвуковими трансформаторами коливальної 

швидкості та трубчатих резонансних проточних кавітаторів, в яких 

забезпечується висока ефективність та довговічність за рахунок створення зони 

з мінімальною інтенсивністю кавітації на випромінюючій поверхні трубчатого 

кавітатора і зони з максимальною інтенсивністю кавітації в фокальній області 

кавітатора. На основі експериментальних досліджень надані рекомендації щодо 

розробки та застосуванню ультразвукового технологічного обладнання на базі 

проточних трубчатих резонансних кавітаторів. Експериментально з’ясовано 

механізм інактивуючої дії ультразвукової кавітації на мікроорганізми різного 

розміру, конфігурації і структури, а також наведені методи підвищення 

продуктивності розробленого і дослідженого кавітаційного обладнання 

забезпечило підвищення ефективності технологічних процесів знезараження 

технологічного процесу кавітаційного знезараження рідини. Практичне 

застосування води у відкритих водоймах, дезінтеграції мікроорганізмів, 

підвищення довговічності та безпеки змащувально-охолоджуючих рідин, що 

підтверджено відповідними актами впровадження, наданими Інститутом 

біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Інститутом мікробіології і вірусології 

НАНУ та ОАО «Редуктор-ПМ». Теоретичні та експериментальні результати 
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роботи впроваджені також у навчальному процесі кафедри Прикладної 

гідроаеромеханіки і механотроніки НТУУ «КПІ[16]. 

 Для подальшого розуміння даної методики розглянемо на чому вона 

базується. В основі ультразвукового застосованого резонансного приводу-

випромінювача лежить півхвильовий перетворювач Ланжевена, в якому в якості 

джерела ультразвукових коливань використана п'єзоелектрична кераміка. 

Методика розрахунку розглянутого ультразвукового технологічного 

обладнання для кавітаційної обробки рідких технологічних середовищ заснована 

на рекомендаціях, викладених в роботах [17,18,19]. 

Півхвильовий перетворювач у відповідності до розрахункової схеми        

(рис. 3.1) складається із послідовно составленних і механічно зжатих ізлучаючої 

накладки, пьезокерамічного пакета і частотопонижуючої (демпферуючи) 

накладки.  

В загальному вигляді рівняння поздовжніг колеаань пьезоелектричного 

перетворювача можливо представити у вигляді 
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x
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dt
S 2

2

2

                                         (3.1) 

 

де ξ  - поздовжне переміщення, с  - швидкість звуку, S  – площа поперечного 

розрізу, x  - напрямок поширення хвиль. 
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Рисунок 3.1 - Розрахункова схема півхвильового пє’зоелектричного 

перетворювача 

 

Для перетворювввача, який  виконує гармонічне коливання і має деяку 

власну частоту, розвязок рівняння (3.1) моливо запропонувати у вигляді  

 

( ) ( )tQtPxtx ω+ωε=ξ cossin)(, , 

 

де fπ=ω 2 , f  - частота коливань. 

В основі запропонованої методики лежить розв’язок рівняння повздовжніх 

коливань, що встановилися по довжині п’єзоелектричного перетворювача. 

Розв’язок цього рівняння для випадку гармонічних коливань та застосування 

відповідних граничних умов дозволяє отримати аналітичні залежності для 

розрахунку повздовжніх розмірів п’єзоелектричних перетворювачів різних 

акустичних систем. Так, для розрахунку товщини частотопонижаючих накладок 

складеного симетричного перетворювача отримано вираз 
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де: ; 1с  і 2с  – швидкості звуку в матеріалі накладки та п’єзокерамічної шайби; 

1a  , 1E  , 1S  і 2a , 2E , 2S  – товщина, модуль пружності при розтягу та площа 

торцевої поверхні накладки і п’єзокерамічної шайби відповідно. 

Для розрахунку акустичних розмірів елементів коливальної системи 

проточного кавітатора з трубчатим вібратором, в якій ступені трансформаторів 

коливальної швидкості малої площі виконані ножевидними та розміщені на 

зовнішній твірній поверхні вібратора, використано розрахункову схему (рис. 

3.2).  

 

 
Рисунок 3.2. - Розрахункова схема коливальної системи проточного 

кавітатора з трубчатим вібратором  
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У разі збудження гармонічних коливань, вирішення загального рівняння 

поздовжніх коливань 
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можна записати як: 
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де: А, B, C, D, Q, G – константи; ξ  – поздовжнє переміщення; S - площа 

поперечного перерізу; x  - напрямок розповсюдження хвиль; 

Граничні умови для розрахункової схемою (рис. 3.2) представлені у вигляді: 

 

03 =ξ  при 3ax −= ;                                                 (3.6) 
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01 =
∂
∂ξ

x
 при 21 2aax += .                              (3.9) 

 

Послідовний розв’язок рівнянь (3.3) – (3.5) з урахуванням граничних умов 

(3.6) – (3.9) дозволив отримати наступні аналітичні залежності акустичних 

розмірів: 
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Для визначення поздовжнього розміру 3а  за допомогою формули (2.31) 

необхідно задатися бажаними величинами товщини частотопонижуючої 

накладки і матеріалом, а також вибрати параметри п’єзокераміки. 

Поздовжній розмір 4а , ступеню малої площі трансформатора коливальної 

швидкості визначається залежністю: 

 

f
cа
4

3
4 =

.
 

Для розрахунку акустичних розмірів елементів коливальної системи 

проточного кавітатора з трубчастим вібратором, в якій ступені малої площі 
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трансформаторів швидкості коливань виконані ножевидний і розміщені на 

зовнішній поверхні вібратора, необхідно використовувати розрахункову схему, 

представлену на (рис. 3.2).                                              

При розрахунку акустичних розмірів трубчатого вібратора визначальним 

параметром є резонансна частота коливань вібратора. У разі збудження 

радіальних коливань трубчатого вібратора на нульовій моді резонансна частота 

визначається як [20]: 

 

2
14

4
рез r

E
2
1f

ρπ
=

,
 

 

де: 4E  – щільність матеріалу вібратора, 4ρ  – модуль пружності матеріалу 

кільцевого вібратора при розтягу, 1r  – середній радіус вібратора. 

Застосування ½ – хвильової акустичної схеми приводу лінійних переміщень 

дозволяє забезпечити істотне зменшення габаритів та ваги технологічного 

обладнання. В цьому випадку поздовжній розмір, ступеню малої площі 

трансформатора коливальної швидкості, за умови виготовлення його і  

трубчатого вібратора  з  однакового матеріалу,  визначають із залежності  

 

1
3

4 h
f4

cа −= , 

                                                

де 1h  – відстань від вихідного торця трансформатора коливальної швидкості 

до середнього радіусу трубчатого вібратора. 

З метою ліквідації можливості збудження в трубчатому вібраторі 

поздовжніх радіально-згинних коливань, що знижують ефективність і 

збільшують габарити трубчатої кавітаційної камери, поздовжній розмір 

вібратора вибирають із умови: 
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... 2
1

изгибрадвибрL −λ  . 

Наведені методики розрахунку ультразвукових кавітаторів високої 

інтенсивності дозволяють визначити основні акустичні розміри елементів 

коливальних систем кавітаторів з урахуванням конструктивних матеріалів та 

типу п'єзокераміки. 

Представлена методика розрахунку в складі автоматизованої системи 

проектування дозволяє визначити геометричні розміри елементів конструкції 

ультразвукового перетворювача (рис. 3.3.) 
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Рисунок 3.3 - Робочі вікна системи автоматизованого проектування 

 

Розрахунків для системи знезараження води в басейнах за допомогою 

ультразвукового кавітування не існує так як застосува даного методу 

розглядається в даний ча тільки експерементальним шляхом. Для даної системи  

рекомендуємо встановлення УЗ- кавітатора у вертекальному положенні. Дана 

рекомендація обумовлена виникненням кавітаційного поля. Також потрібно 

встановлювати кавтатор не більше 0.5 метра шляху трубопроводу до фільтра, 

щоб не порушувався ефек очищення фільтра кавітаційним полем. 

Висноки до розділу. 

Було наведено методику розрахунку системи для рецеркуляції води з її 

подальшим знезараженням. В основу водопідготовки водопіготовки в басейні 

було застосовано проточний ультразвуковий кавітатор. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Для проведення експеременту безпосередньо в системі водопідготовки 

басейнах на даний момент не можливе. Тому для можливості використати  

ультразвукову кавітаційну установку, як один із заключних етапів 

водопідготовки для системи басейну нами було прийнято рішення провести 

мікробіологічні дослідження в статичному режимі. 

Для єксперементального дослідження будемо використовувати проточний 

ультразвуковий кавітатор задавшись вхідними параматрами: потужність 

установки - 400Вт, тиск до 2атм, амплітуда 5 мкм, частоти колевань 22,4 кГц, 

диаметр проточної труби 1 1/2". Також геометричні параметри оброблюємої зони 

- диаметр 60мм, висота 80 мм. 

 

4.1 Опис експериментальної установки. 

 

Експерименти проводилися на експериментальному стенді. Стенд 

складеться з (Рис. 4.1) насосу, проточногого кавітатора, баку, дроселя , 

манометру, розподільника та розвантажувального патрубка. 

 

 
Рисунок 4.1 - Експериментальний стенд 
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Основним елементом є трубчастий кавітатор. Система працює за наступним 

циклом(фото стенду приведене на рис 4.2): 

З баку з необробленею водою (Б1), насос (Н1) перекачує воду в бак з водою 

після знезараження (Б2). На шляху, вода протікає крізь кавітатор, за кавітатором 

стоїть дросель, який утворює надлишковий тиск в системі який сприяє 

розвиненню кавітаційного поля. Всередині вода підлягає обробці ультразвуком, 

механізм роботи якого зазначений вище. 

 

 
Рисунок 4.2 - Фото стенду для іспитів обробки води ультразвуком 

 

Експериментально було досліджено трубчастий кавітатор, збуджуваний на 

радіальній моді коливань, тобто здійснюючий тільки радіальні коливання. 

Збудження коливань трубчастого кавітатора здійснювалося за допомогою 

чотирьох п'єзоелектричних приводів осьових переміщень зі східчастими 

трансформаторами швидкості коливань. Приводи встановлені на зовнішній 

циліндричній поверхні вібратора і забезпечують підведення до трубчастого 

вібратора ультразвукової енергії. Для зменшення спотворень форми коливання 

вібратора при зовнішньому підводі ультразвукової енергії ступені малої площі 

трансформаторів швидкості коливання виконані ножевидними і розташовані 

уздовж твірної зовнішньої циліндричної поверхні вібратора. [40] 

Проточиний ультразвуковий кавітато (Рис. 4.3), що здійснює подібні 

коливання, забезпечує фокусування ультразвукового коливання в області 
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поздовжньої осі трубчастого профілю. Для виключення радіально-згинальних 

хвиль уздовж поверхні трубчатого профілю його довжину вибирають меншу 

половини довжини хвилі цих коливань.[40] 

 

 
Рисунок 4.3 - Принципова схема УЗ кавітатора [41] 

 

Цей кавітатор має наступні переваги:  

- велика поверхня обробки;   

- концентрація ультразвукової енергиї вздовж осі камери;   

- довговічність випромінюючої поверхні;   

- здатність інтенсивність ультразвукових колевань до 100 Вт/см2; - здатність 

застосування підвишченого статичного тиску;   

- обработка рідини в потоці. 

- розподіл енергії в камері не рівномірний, а саме як показано на Рис. 4.4[41]: 
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Рисунок 4.4 - Форма ультразвукового поля в циліндрічній камері при 

збудженні радіальних коливань 

Все це ми враховуваємо при проведені експеременту при знезаражені води. 

 

4.2 Методика проведення експеременту. 

 

Для визначення впливу ультразвукової кавітації на життєздатність 

мікроорганізмів  пув провединий вибір та огляд зразків для проведення 

експерименту. Експеремент № 1 на зразках води з природнього водойому, 

розташованого біля свиноферми проводився на таких зразках: яйця аскаріди (Рис 

4.5), амеба (Рис. 4.6) результати наведені в Табл. 4.1 

Дізнаємося щоце таке яйця аскариди (Аscаris lumbricоidеs) — круглий 

черв'як (нематода) довжиною 15–35 см, паразитує утонкому кишківнику 

людини. Заразитися можливо шляхом проковтування інвазивних яєць. 

.У тонкому кишківнику зяйця вилуплюється личинка іпроникає у кровоносне 

або лімфатичне русло пройшовши через печінку ісерце, мігрує до легень мігрує 

по шляху бронхіального дерева в глотку і горло, звідки, після проковтування, 

потрапляє до тонкого кишківника, у якому досягає зрілості та живе протягом 1–

2 років. Через 2–3 міс. після інфікування, самки починають виділяти значні 

кількості яєць, що виводяться із калом і дозрівають у вологому ґрунті 

з достатньою аерацією впродовж ≈3 тиж., до інвазивної стадії. 
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Рисунок 4.5 - Яйця аскаріди 

Також при проведенні експеременті дослідувався вплив УЗ-кавітації на 

амеби. Що ж таке амеби - ряд найменших одноклітинних організмів з підкласу 

корененіжки класу саркодові типу саркомастігофори. Відмінностю всіх 

представників цієї групи найпростішихвидів є здатність створювати несправжні 

ніжки для пересування і захоплення їжі. Псевдоподії являють собою виростені 

цитоплазми, форма яких постійно змінюється. 

 

 
Рисунок 4.6 - Амеба 
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 Таблиця 4.1 

Результати експеременту № 1 

№ Знезараження Результати Розміри, 

мкм 

1 Без знезараження Яйця 

аскаріди – 5 шт. в 

5-ти полях зору 

40…50 

2 Без знезараження Амеба – 2-3  

в полі зору 

20…30 

1 УЗ-знезараження (УЗЗ ) – 

6с 

Яйця 

аскаріди – 5 шт. в 

5-ти полях зору 

40…50 

2 УЗ-знезараження (УЗЗ) – 

6с 

Амеба – 1  в 

полі зору 

20…30 

1 (УЗЗ) – 12с Яйця 

аскаріди – 1 шт. в 

5-ти полях зору 

40…50 

2 (УЗЗ) – 12с Не виявлино - 

1 (УЗЗ) – 30с Не виявлино - 

2 (УЗЗ) – 30с Не виявлино - 

  

 Розглянувши результати експеременту ми спостерігаємо знищення 

мікроорганізмів при збільшенні часу проведення знезараження. 

 В експеременті № 2 було збільшено час знезараження та відібрані інші 

зразки : чисті культури Bаcillus subtilis, Lаctоbаcillus Аcidорhilus, Sаcchаrоmycеs 

cеrеvisiае, та вода водопровідна міста Буча. 

 Результати по впливу на чисті культури Bаcillus subtilis наведені в Табл. 

4.2 
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Таблиця 4.2 

Випробування УЗ-кавітатора на чисті культури Bаcillus subtilis 

Проба Температура 

обробки, 

потужність, 

частота 

коливань 

Час 

обробки 

Кількість 

життєздатних 

клітин 

Метод 

випробувань 

Невизначеність 

вимірювання 

(відносна 

похибка) 

Резервуар 

кавітатора 

Без обробки Без 

обробки 

48,2 10×
КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 

кавітатора 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

1 хв. 48,1 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 

кавітатора 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

3 хв. 48,0 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 

кавітатора 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

5 хв. 47,8 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не визначалось 

 

Для більшою візіулізації результатів, по результатам які наведені Табл. 4.2 

будуємо графік (Рис.4.7). 

 
7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

8,2

8,3

час обробки 0 час обробки 1 хв час обробки 3 хв час обробки 5 хв

Результати обробки
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Рисунок 4.7 - Графік результатів обробітку Bаcillus subtilis 

З цих результатів ми спостерігаємо що і при іншому виді мікроорганізмів 

їхня кількість зменшуєть. Для більшої точної інформації було проведено 

випробування з іншими зразками. 

Результати по впливу на чисті культури Lаctоbаcillus Аcidорhilus наведені в 

Табл. 4.3 та Рис. 4.8, 4.9, 4.10 

Таблиця 4.3 

Зразок: чисті культури Lаctоbаcillus Аcidорhilus 

Проба Температур

а обробки, 

потужність, 

частота 

коливань 

Час 

обробк

и 

Кількість 

життєздатни

х клітин 

Метод 

випробуван

ь 

Невизначеніст

ь вимірювання 

(відносна 

похибка) 

Резервуа

р 

кавітатор

а 

Без обробки Без 

обробк

и 

44,0 10×

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не 

визначалось 

Резервуа

р 

кавітатор

а 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

1 хв. 41,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не 

визначалось 

Резервуа

р 

кавітатор

а 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

3 хв. 31,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не 

визначалось 

Резервуа

р 

кавітатор

а 

До 50 С, 400 

Вт, 22 кГц 

5 хв. Не виявлено ТУ У 24.4-

32430604-

001:2009 

Не 

визначалось 
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Рисуно 4.8 – Результати експеременту над Lаctоbаcillus аcidорhilus  без 

обробки 

 
Рисунок 4.9 -  Результати есперементу над Lаctоbаcillus аcidорhilus 1 хв. 

Обробки 

 
Рисунок 4.10 - Результати есперементу над Lаctоbаcillus аcidорhilus 3 хв. 

обробки 
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Рисунок 4.11 - Результати есперементу над Lаctоbаcillus аcidорhilus 5 хв. 

обробки 

Час обробки для Sаcchаrоmycеs cеrеvisае був підібраний для вимірів 1, 3 та 

5 хв. З результатами експерименту можна ознайомитись в Табл 4.4 та на Рис 4.12. 

Таблиця 4.4 

Зразок: Чисті культури Sаcchаrоmycеs cеrеvisiае 

Проба Температура 
обробки, 
потужність, 
частота 
коливань 

Час 
обробки 

Кількість 
життєздатних 
клітин 

Метод 
випробувань 

Невизначеність 
вимірювання 
(відносна 
похибка) 

Резервуар 
кавітатора 

Без обробки Без 
обробки 

44,0 10×
КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 
кавітатора 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

1 хв. 41,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 
кавітатора 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

3 хв. 31,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не визначалось 

Резервуар 
кавітатора 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

5 хв. Не виявлено ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не визначалось 

 

 
Рисунок 4.12 - Результати випробувань з Sаcchаrоmycеs cеrеvisiае 
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Результати та час випробування на зразкку води водопровідної міста Буча 

наведено Табл. 4.5 та Рис. 4.13 

Таблиця 4.5 

Зразок: Вода водопровідна м. Буча 

Проба Температур
а обробки, 
потужність, 
частота 
коливань 

Час 
обробк
и 

Кількість 
життєздатни
х клітин 

Метод 
випробуван
ь 

Невизначеніст
ь вимірювання 
(відносна 
похибка) 

Резервуа
р 
кавітатор
а 

Без обробки Без 
обробк
и 

44,0 10×
КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не 
визначалось 

Резервуа
р 
кавітатор
а 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

1 хв. 41,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не 
визначалось 

Резервуа
р 
кавітатор
а 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

3 хв. 31,6 10×  

КУО/г 

ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не 
визначалось 

Резервуа
р 
кавітатор
а 

До 50 С, 400 
Вт, 22 кГц 

5 хв. Не виявлено ТУ У 24.4-
32430604-
001:2009 

Не 
визначалось 

 
Рисунок 1.3 - Гравік результатів обробку води м. Буча 
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Спираючись на ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», для подальших досліджень роботи 

ультразвукового кавітатора, необхідно обрати такі штами бактерій та 

мікроскопічних грибів як: Еschеrichiа cоli (грам негативна ентеробактерія групи 

кишкової палички), оскільки дана бактерія є основним показником чистоти 

води.); Bаcillus subtilis (грампозитивна спороутворююча бактерія), дані 

вказують, що ці бактерії є більш стійкими до дії УЗ; Dеsulfоvibriо dеsulfuricаns 

(сульфатвідновлювальна бактерія) – корозійно-небезпечні бактерії здатні 

викликати мікробну корозію металевих поверхонь і можуть використовуватись 

як індикатор стійкості обладнання кавітатора; Аsреrgillus nigеr (мікроскопічний 

гриб «пліснява»), що має міцну клітинну стінку і більш стійкий навіть за 

грампозитивні бактерії. 

Висновок до розділу. 

З даних експеременту можемо зробити висновок, що  проточний 

ультразвуковий кавітатор можливо використовувати системах водопідготовки в 

басейнах. Його перевагаю являється також те, що його можливо 

використовувати для басейнів різних обємів так як кавітаторі можливо 

збільшувати кількість секцій. 
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РЗДІЛ 5. РОЗРОБКА СТАРТАП – ПРОЕКТУ 

 

Метою даного розділу є проведення маркетингового аналізу 

стартап – проекту для того, щоб визначити принципові можливості його 

ринкового впровадження та можливих напрямів реалізації цього 

впровадження. 

 

5.1. Опис ідеї проекту 

 

У табл.5.1 надано інформацію про зміст ідеї, можливі напрямки 

застосування, основні вигоди, що може отримати користувач товару. 

 

Таблиця 5.1 

Опис ідеї стартап - проекту 

Зміст ідеї Напрямки 

 

Вигоди для користувача 

Ультрозвукова 

проточна система 

знезараження 

замкнутого об'єму 

  

  

 

   

 

1.Знезараження води 

в часних басейнах 

Очищення відбувається 

без застосування хімічних 

реагентів. 

 2.Водопідготовка 
води в басейнах 
спорткомплесах, 
лікувальних 
закладів. 

Півдвищення безпечності 

системи, зменшення 

цінової політики по 

знезараженню води в 

басейні 
 

У таблиці 5.2 зроблено аналіз техніко – економічних переваг 

ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів. 
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Таблиця 5.2 

Визначення характеристик ідеї проекту 

  Техніко-

економічні 

характерис

тики ідеї 

(потенційні) 

/ і  

 

 

W 

(слабк

а 

сторон

а) 

 

N 

(нейтрал 

ьна 

сторона) 

 

S 

(сильна 

сторона) 

Мій 

проект 

Хлоруван

ня 

Ультра

фіолет 

Інші 

комбіно

вані 

системи 

 

 

Кількість 

живих 

мікроорг

анізм ів, 

% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

 

3% 

   

+ 

  

В 

 

40 

 

50 

 

50 

 

60 

  

+ 

 

  

Гр 

 

10 

 

15 

 

15 

 

20 

   

+ 

 

Аналіз слабких, нейтральних та сильних сторін техніко – економічних 

характеристик ідеї дозволяє зробити висновок, що дана ідея може бути 

конкурентоспроможною. 

 

5.2. Технологічний аудит ідеї проекту 

 

Оскільки ідея проекту полягає в новій системі знезараження води в 

проточній системі замкнутого об'єму води, то для аудиту  можливо мати рішення 

в такому варіанті: . 
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- комплетуючі для системи, можливо закупити на ринку України,  

- ультразвуковий кавітатор є в наявності. 

- при монтажі системи не потрібно долучати фахівців спеціальної 

кваліфікації, можуть виконати підрячики які монтують фільтраційну установку 

для басейну. 

 

             5.3 Аналіз ринкових можливостей запуску стартап проекту 

 

В даному пункті необхідно визначити ринкові можливості, які можна 

використати під час ринкового впровадження проекту, та ринкові загрози, які 

можуть перешкодити реалізації проекту, дозволяє спланувати напрями 

розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб 

потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів [35]. 

5.3.1 Аналіз попиту: наявність попиту, обсяг, динаміка розвитку ринку. 

(табл. 5.3) 

 

Таблиця 5.3 

Попередня характеристика потенційного ринку стартап-проекту 

 Показники стану ринку (найменування) Характеристика 
 Кількість головних гравців, од 2 
 Загальний обсяг продаж, грн/ум.од 6 млн. дол. 
 Динаміка ринку (якісна оцінка) Зростає 

 Наявність обмежень для

 входу (вказати характер 

 

Відсутні 

 Специфічні вимоги до стандартизації та 

сертифікації 

ГОСТ Р 53491.1 – 2009 

Бассейни. Підготовка води. 

Чстина 1. 

 Середній рівень рентабельності 10 
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За таблиці 5.3 видно, що за попереднім оцінюванням є ринок 

привабливим для входження. 

 

 5.3.2 Визначення потенційних груп клієнтів, їх 

характеристики, та формування орієнтовних вимог до товару для кожної 

групи (табл. 5.4). 

Таблиця 5.4 

Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту 

 

Потреба, 

що формує 

ринок 

Цільова 

аудиторія 

(цільові 

сегменти 

ринку) 

Відмінності у 

поведінці різних 

потенційних 

цільових груп 

клієнтів 

 

Вимоги 

споживачів до 

товару 

Підвищення 

ефективності 

водопідготов

ки води, 

зменшення 

собівартості. 

Приватні 

домівки з 

басейнами; 

Спорткомплекси 

та державні 

басейни; 

Різний тип 

обладнання; 

Різні потужності 

виробництва 

Різні види фільтрації 

Мала горімтскість 

Надійність 

Найменш

а вартість 

  

 5.3.3  Проводення аналізу ринкового середовища: формування 

таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, 

що йому перешкоджають (табл.5.5 - 5.6). Фактори в таблицях подані в порядку 

зменшення значущості.                                       
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Таблиця 5.5 

Фактор загроз 

 

/

 

Фактор Зміст 

 

Можлива реакція 

  Вартість Вартість системи 

у порівнянні з 

іншими 

 

Різке пониження ціни 

2 Строк служби Строк служби має 

бути більшим ніж у 

конкурентів 

Заміна на нову систему 

іншого постачальника. 

Відмова від подальшої 

співпраці. 

 

Таблиця 5.6 

Фактор можливостей 

 

 

Фактор Зміст можливості Можлива реакція 

  Підвищення 

строку служби 

системи 

Мікроорганізми не 

можуть звикнути до 

ультразвукової кавітації 

Заміна своїх 

комплектуючих на 

наші. 

 Зменшення 

витрат на 

систему 

Зменшення собівартості 

продукту, що 

випускається 

Зниження вартості 

вихідного продукту 

 

 

 5.3.4 Проводення аналізу пропозиції: визначення загальних рис 

конкуренції на ринку (табл. 5.7). 
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Таблиця  5.7 

Ступеневий аналіз конкуренції на ринку 

Особливості 

конкурентного 

середовища 

В чому 

проявляється 

дана 

характеристика 

Вплив на діяльність 

підприємства (можливі дії 

компанії, щоб бути 

конкурентоспроможною) 

1. Вказати тип конкуренції 

монополія/олігопоія 

монополістична/чис

та 

монополістична У разі монополістичної 

конкуренції легко заснувати 

нову фірму або залишити 

ринок. Нові продавці часто 

відчувають труднощі з 

новими для покупців 

торговельними марками і 

послугами. 

2.За рівнем 

конкурентної 

боротьби 

-локальний/національний/… 

Національна Національна 

конкуренція сприяє 

вливанню капіталів і товарів 

державою та інвесторами, 

створює конкурентну 

боротьбу 
3. За галузевою 

ознакою 

- 

міжгалузева/ 

внутрішньогалуз

ева 

внутрішньогалузе

ва 

Сприяла зниженню 

витрат виробництва, 

впровадженню НТП, 

підвищенню ефективності 

виробництва. 
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4. Конкуренція за 

видами товарів: 

товарно-родова 

товарно-видова 

між бажаннями 

товарно-родова Конкуренція між 

різними видами товарів, які 

можуть виконувати подібні 

функції. 

5.За характером 

конкурентних переваг 

- цінова / нецінова 

цінова Головною 

конкурентною 

перевагою є ціна 

політика на систему 

водопідготовки 

6. За інтенсивністю 

- марочна/не марочна 

марочна ситуація на ринку, де 

компанія розглядає як 

своїх конкурентів 

компанії, що пропонують 

подібний продукт тим же 

цільовим покупцям 

 

5.3.5 Проводення більш детального аналіз умов конкуренції в галузі (табл. 

5.8). 

 

Висновки: має місце інтенсивна конкурентна боротьба з боку прямих 

конкурентів, є можливість виходу на ринок, товари замінники пропонують вищу 

вартість. 

Беречи за основу аналізу конкуренції, проведеного в п. 5.3.5 (табл. 5.8), а 

також із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 5.2), вимог споживачів 

до товару (табл. 5.4) та факторів маркетингового середовища (табл. 5.5-5.6) 

5.3.5 Визначенняя та обґрунтованняя, перелік факторів 

конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за Табл. 5.8, 5.9. 
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Таблиця 5.8 

Аналіз конкуренції в галузі за М. Портером 

 

 

 

 

 

 

Складов

і аналізу 

Прямі 

конкурен

ти в 

галузі 

Потенційні 

конкуренти 

Постача-

льники 

 

Клієнти 
Товари- 

замінни

ки 

На ринку 

спостеріга

ється 

тенденція 

до 

збільшенн

я кількості 

підприємс

тв і 

посилення 

конкуренц

ії на 

ринку. 

Бар'єри входу 

на ринок є 

порівняно 

незначними. 

Вартість 

організації 

бізнесу сягає 

100 тис. дол. 

Існує 

чітка 

залежніс

ть від 

постачал

ьникі в 

як якості 

продукці

ї, так і 

можливи

х обсягів 

її 

виробни

 

Спожива

чі мають 

широку 

географі

ю 

Посилилас

я 

конкуренці

я зі 

сторони 

товарів 

залежить 

на пряму 

від вибору 

типу 

водопідгот

ов ки. 
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Табл. 5.9 

Обґрунтування факторів конкурентоспроможності 

№ 

п/п 

Фактор 

конкурентоспроможності 

Обґрунтування (наведення чинників, 

що роблять фактор для порівняння 

конкурентних проектів значущим) 

1 Унікальність системи з 

використанням УЗ-кавітації. 

В умовах монополістичної 

конкуренції, коли фактор диференціації 

ТМ є ключовим засобом ведення 

конкурентної боротьби, важливим є 

створення та підтримання унікального 

виду водопідготовки на ринку. 

2 Ціна Оскільки такий пристрій є досить 

дешевий, порівняно з іншими типами, 

він буде досить конкуренто 

спроможнім для споживача. 

3 Маркетинговий бюджет Від розміру маркетингового бюджету 

залежить здатність здійснювати 

маркетингову стратегію підприємства. 

Маркетингові заходи мають 

забезпечувати інші конкурентні переваги 

такі, як рівень диференціації, лояльності, 

репутація виробника, дистрибуція та 

просування. 

 

5.3.6 Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження 

проекту є складання SWОT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strеngth) та 

слабких (Wеаk) сторін, загроз (Trоublеs) та можливостей (Орроrtunitiеs) на 
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основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін 

(табл. 5.10). 

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі 

аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. 

Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими 

результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими 

на ринку та мають певну ймовірність здійснення. 

 

Табл. 5.10 

SWОT-аналіз стартап-проекту 

Сильні сторони: 

     1.  Унікальність установки; 

2. Виконує ті ж самі 

функції за більш низьку ціну. 

3. Нижча ціна порівняно з 

конкурентами 

Слабкі сторони: 

1. Не є досить 

розповсюдженим на ринку; 

2. Відсутність чітко 

вираженої маркетингової 

стратегії, непослідовність 

в її реалізації. 
Можливості: 

1.  Можливість 

збільшення обсягів 

реалізації системи 

2.  Можливість збільшення 

обсягів продаж за рахунок 

впровадження ще більш точних 

систем позиціонування 

Загрози: 

1. Загроза втрати 

споживачів внаслідок 

підвищення тиску зі сторони 

товарів- конкурентів 

2. Загроза підвищення 

пониження ціни у конкурентів. 

 

5.4. Розроблення ринкової стратегії проекту 

 



108 
 

5.4.1. Визначення  стратегії  охоплення  ринку:  опис  цільових  груп  

потенційних споживачів (табл. 5.11) 

Табл.5.11 

Вибір цільових груп потенційних споживачів 

 

 

№ 

п/п 

 

Опис 

профілю 

цільової 

групи 

потенційн

их клієнтів 

 

Готовність 

споживачів 

сприйняти 

продукт 

 

Орієнтовн

ий попит в 

межах 

цільової 

групи 

(сегменту) 

 

Інтенсивніс

ть 

конкуренції 

в сегменті 

 

Простота 

входу у 

сегмент 

1 Басейни 

великих 

розмірів 

 

+ високий середня середня 

2 Басейни 

середніх 

розмірів 

 

+ високий середня середня 

3 Малі (дачні) + середній середня середня 

Які цільові групи обрано: обрані всі три цільові групи потенційних споживачів 

 

За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) 

визначена стратегія охоплення ринку: компанія працює із всім ринком, 

пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками 

товару/послуги), значить використовується диференційований маркетинг. 

    5.4.2 Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати 

базову стратегію розвитку (табл. 5.12). 
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Табл. 5.12 

Визначення базової стратегії розвитку 

 

№ 
Обрана 

альтернатив

а розвитку 

проекту 

Стратегія 

охоплення ринку 

Ключові 

конкурентоспро

можні позиції 

відповідно до 

обраної 

альтернативи 

Базова 

стратегія 

розвитку 

1 Розвиток ринку Масовий 

маркетинг 

Низькі 

витрати 

створюють 

бар’єр входу 

для нових 

конкурентів і 

одночасно 

хороший 

захист проти 

 

 

Стратегія 

лідерства по 

витратах 

2 Розвиток 

товару 

Диференційований

маркетинг 

Відмітні 

властивості 

товару і 

завойована 

прихильність 

клієнтів 

захищають 

фірму і від 

і

 

Стратегія 

диференціації 

3 Глибоке 

проникння 

на ринок 

Концентрований 

маркетинг 

Задоволення 

споживачів. 

Стратегія 

спеціалізції 
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На основі таблиці 5.12 обрана базова стратегія розвитку - стратегія 

диференціації. 

5.4.3 Вибір стратегії конкурентної поведінки табл. 5.13 

 

Табл. 5.13 

Визначення базової конкурентної повидінки 

 

 

№ 

п/п 

 

Чи є проект 

«першопрохі

дцем» на ринку? 

Чи буде 

компанія 

шукати нових 

споживачів, 

або забирати 

існуючих у 

конкурентів? 

Чи буде 

компанія 

копіювати 

основні 

характеристики 

товару 

конкурента? 

 

Стратегія 

конкурентн

ої 

поведінки 

1 Так Так Ні Стратегія 

лідера 

2 Ні Так Ні Стратегія 

виклику 

 
 

3 

 

Ні 

 

Ні 

 

Так 

Стратегія 

наслідуван

   

4 

 

Так 

 

Ні 

 

Ні 

Стратегія 

заняття 

конкурент

  
 

На основі таблиці 5.13 стратегія конкурентної поведінки - стратегія 

лідера. 

 5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту. 

 5.5.1 Формування маркетингової концепції товару, який отримає 

споживач. 
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Для  цього  у  табл.  5.14  потрібно  підсумувати  результати  попереднього  

аналізу конкурентоспроможності товару. 

Таблиця 5.14 

Визначення ключових переваг концепції потенційного товару 

№ п/п Потреба Вигода, яку 

пропонує 

товар 

Ключові переваги перед 

конкурентами (існуючі або такі, 

що потрібно створити) 

1 Підвищенн

я очисної 

спроможно

сті 

Підвищенн

я якості 

роботи 

Легкість в обслуговуванні, 

викростовуванні та діагностиці 

2 Зменшення 

витрат на 

систему 

Зниження 

собівартості 

готової 

продукції 

Невелика вартість продукту 

 

 5.5.2Наступним кроком є визначення цінових меж, якими 

необхідно керуватись при встановленні ціни на потенційний товар. 

Остаточне визначення ціни відбувається під час фінансово-

економічного аналізу проекту, котре передбачає аналіз ціни на товари-

аналоги або товари субститути, а також аналіз рівня доходів цільової 

групи споживачів (табл. 5.15) [34]. Аналіз проводиться експертним 

методом. 

 

 

 

 



112 
 

Табл. 5.15 

Визначення меж встановлення ціни 

 

Рівень цін 

на товари- 

замінники 

Рівень цін на 

товари-

аналоги 

Рівень доходів 

цільової групи 

споживачів 

Верхня та нижня межі 

встановлення ціни на 

товар/послугу 

1-2 тис. дол. 5-6 тис. дол. 200 н. дол. 10-15тис. дол. на ступінь 

 

 5.5.3 Наступним кроком є визначення оптимальної системи збуту, 

в межах якого приймається рішення (табл. 5.16): 

- проводити збут власними силами або залучати сторонніх 

посередників (власна або залучена система збуту); 

- вибір та обґрунтування оптимальної глибини каналу збуту; 

- вибір та обґрунтування виду посередників. 
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Табл. 5.16 

Формування систем збуту 

Специфіка 

закупівельної 

поведінки цільових 

клієнтів 

Функції 

збуту, які має 

виконувати 

постачальник 

 

Глибина 

каналу 

збуту 

Оптимальна 

система збуту 

Характерно для 

наукомістких 

галузей зі 

специфічним і (або) 

дорогим товаром, 

який може бути 

придбаний 

обмеженим числом 

споживачів, які 

потребують 

специфічних 

компонентах для 

свого специфічного 

фінального 

продукту 

(машинобудування 

з виробництвом за 

індивідуальними 

замовленнями або 

дрібними серіями). 

Просування на 

ринок подібних 

продуктів в 

рамках даної 

системи збуту не 

вимагає 

будь-якої 

широкої реклами. 

Швидше потрібно 

одного разу 

з'ясувати, хто з 

потенційних 

покупців 

інновацій може в 

них потребу і яка 

поточна 

платоспроможніст

ь даного клієнта. 

Канал 

нульовог

о рівня 

Канал 

складається з 

виробника, який 

продає свій 

товар 

безпосередньо 

споживачам 

(через відділ 

збуту, збутові 

філії, мережу 

фірмових 

магазинів, 

посилкову 

торгівлю тощо) 

 

 5.5.4Останньою складової маркетингової програми є розроблення 
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концепції маркетингових комунікацій, що спирається на попередньо обрану 

основу для позиціонування, визначену специфіку поведінки клієнтів (табл. 

5.17) 

Табл. 5.17 

Концепція маркетингових комунікацій 

Специфіка 

поведінки 

цільових 

клієнтів 

Канали 

комунікацій, 

якими 

користуютьс

я цільові 

клієнти 

Ключові позиції, 

обрані для 

позиціонування 

Завдання 

рекламного 

повідомлення 

Концепція 

рекламного 

звернення 

Наукомісткі 

галузі зі 

специфічни

м і (або) 

дорогим 

Включаю

ть в себе 

пряму 

поштову 

розсилку, 

Конкурентне 

позиціонуванн

я, яке 

базується на 

демонстрації 

Отримати 

можливіст

ь у кілька 

разів 

збільшити 

Головними 

елементами 

структури 

реклами є 

товаром, 

який може 

бути 

придбаний 

обмеженим 

числом 

 

замовлен

ня по 

друкован

им 

каталога

м і 

  

 

 

переваг товарів 

підприємства 

над товарами 

конкурентів. 

обсяг 

продажу 

своїх 

товарів 

тема 

реклами і 

девіз 

рекламної 

кампанії. 

 

 Висновок до розділу. 

 Було проведено аналіз можливості ринкової комерціалізації проекту. За 

результатами аналізу було виявлено, що технологічна реалізація проекту 

можлива, визначені його сильні та слабкі сторони, конкурентні позиції на 

ринку водопідготовки. 
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Даний ринок є привабливим для входження через невелику вартість та 

високу ефективність технології. З огляду на потенційні групи клієнтів, не 

дуже великі бар’єри входу на ринок, через унікальність технології, у 

порівнянні з товарами конкурентів, даний проект можна вважати 

перспективним для впровадження. 

 

 



  

РОЗДІЛ 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

 6.1 Основні положення 

 

Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, 

організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та 

засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини 

в процесі праці. 

У даному розділі дипломного проекту «охорона праці та безпека у 

надзвичайних ситуаціях» буде розглянуто питання, які стосуються безпеки 

роботи пристрою для ультразвукового очищення води: 

- оцінка приміщення, де проходять випробування; 

- наліз мікрокліматичних умов; 

- розрахунок освітлення ; 

- безпека при використанні ультразвуку; 

- пожежна безпека та оцінка пожежної обстановки під час аварії на 

вибухонебезпечному об’єкті; 

Загальна характеристика комплексу Табл. 6.1 

Табл. 6.1 

Загальна характеристика комплексу 

Небезпечні і шкідливі 

чинники, що наявні в 

конструкції виробу або 

виявляються при його 

експлуатації 

Наявність шкідливих, 

небезпечних або токсичних 

речовин. 

 

ні 

Наявність шуму так 
Наявність небезпек при роботі 

установки 

 

так 
Наявність можливості ураження 

людини електричним струмом 

 

так 

 

 



  

6.2 Оцінка приміщення 

Лабораторія, де працює пристрій для ультразвукової проточної системи 

знезараження замкнутого об'єму води, має наступні параметри: 

1. висота h  = 2.5м ; 

2. ширина b= 6 м; 

3. довжина l = 5 м. 

S  = b*l; 

S = 6 *5 = 30м2 

V = b *l *h ; 

V = 6 *5*2,5 =75м3 . 

 

У приміщенні для ультразвукового кавітаційного очищення еластичних 

матеріалів працює 1 працівник. Таким чином, маємо таку площу і об'єм 

приміщення, які припадають на одну людину: 

S  = 30м2 

V =75м3 

Таким чином, порівнюємо фактичні дані щодо площі та об'єму, які 

припадають на одного робітника, з нормативними (див. табл.6.2). 

Таблиця 6.2. 

Порівняння фактичних і нормативних даних щодо площі й об'єму 

приміщення на одного працівника. 

Параметри Нормативні Фактичні 

Площа, м2 не менше 6 30 

Об'єм, м2 не менше 71,5 75 

 

Таким чином, бачимо, що параметри виробничого приміщення, де 

проходить ультразвукове кавітаційне очищення води, а саме розміри цього 



  

приміщення, які припадають на одного працівника, в цілому відповідають 

нормативним параметрам площі й об'єму приміщення на одного працівника. 

 

6.3  Аналіз мікрокліматичних умов 

 

Розглянемо вплив параметрів мікроклімату лабораторії, в якому 

проводиться ультразвукове кавітаційне очищення води. 

Основним нормативним документом, який визначає параметри 

мікроклімату виробничих приміщень, є ДСН 3.3.6.042-99 

У даному приміщенні маємо такі фактори мікроклімату: 

Мікроклімат даного виробничого приміщення забезпечується за 

допомогою проточної-витяжної вентиляції. Оптимальна температура повітря 

підтримується взимку за рахунок центрального опалення, а влітку - за 

допомогою кондиціонерів. 

У цьому виробничому приміщенні відбувається робота, яка відноситься до 

категорії Іб, тобто легка робота. 

Далі порівняємо фактичні параметри мікроклімату приміщення з 

нормативами, і ці дані зведемо в таблицю 6.3. 

Таблиця 6.3. 

Оптимальні норми температур, відносної вологості і швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничого приміщення. 

Фактори 

мікроклімату 

Нормативні Фактичні 
Холодний 

період 

року  

(t < + 10 C) 

Теплий період 

року (t >+10 C ) 

Холодний 

період року  

( t <+10 C ) 

Теплий 

період року   

(t >+10 C ) 

Температура, 

C 

 

21 

  

 

         22 - 24 

 

22-24 

 

23-25 



  

Вологість,% 40 

  

         40 - 60 40 - 60 40 - 60 
Швидкість 

руху 

повітря, м/с 

Не 

більше 0,2 

Не більше 0,3 0,15-0,2 0,3-0,35 

 

Таким чином, ми бачимо, що фактичні параметри мікроклімату даного 

виробничого приміщення відповідають нормативним параметрам санітарних 

норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99 впровадженим 

відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. 

У процесі ультразвукового кавітаційного очищення еластичних 

матеріалів виконуються зорові роботи малої точності. Таким чином, 

мінімальна освітленість даного виробничого приміщення становить 150 лк. 

Розрахунок природного освітлення 

Основним показником природного освітлення є коефіцієнт природного 

освітлення. Відповідно ДБН В.2.5-28-2006 значення коефіцієнта природного 

освітлення (КПО) для даного виробничого приміщення, розташованого в IV 

поясі світлового клімату, визначається за формулою: 

* *IV III

Н Н m ce е=  

Де: m =0,9 - Коефіцієнт світлового клімату; 

c =0,85 - Коефіцієнт сонячності; 

III

Не = 3,0 - Значення КПО в III поясі світлового клімату. 

 Таким чином маємо: 

IV

Не = 3,0*0.9*0.85 = 2.25 

Маємо  бічне  освітлення,  при  якому,  відповідно  до  ДБН  В.2.5-28-

2006,  норма природного освітлення по зоровій роботі малої точності становить 

ен  1,0 . 



  

Таким чином, для даного виробничого приміщення маємо достатньо 

природного 

освітлення. 

Розрахунок штучного освітлення 

При розрахунку штучного освітлення використовуємо метод 

світлового потоку. 

Метод світлового потоку призначений для розрахунку загального 

рівномірного освітлення горизонтальних поверхонь. Цей метод враховує як 

прямий світловий потік, так і відбитий від стін і стелі. 

Світловий потік лампи Фл визначають за формулою: 

3* * *
* *Л

Е S Z
N n j

kФ =  

 

де Е - нормована освітленість, яка для пристрою для ультразвукового 

кавітаційного очищення еластичних матеріалів (загальне спостереження за 

ходом виробничого процесу) за нормами штучного та природного освітлення 

виробничих приміщень (відповідно до 

«Будівельних  норм  і  правил» -  ДБН  В.2.5-28-2006  )  знаходиться  в  

межах  70 - 30  лк прймаєма Е = 50 лк  

S - площа освітлюваного приміщення; приймаємо S = 30м2  ; 

kз  - Коефіцієнт запасу, який враховує зниження освітленості в результаті 

забруднення і 

старіння ламп ( kз = 1,3...1,8 ), Приймаємо kз  =1,5; 

Z - коефіцієнт нерівномірності освітленості (Z = 1,1 ... 1,15), приймаємо Z = 

1,15; 

N - кількість світильників; для даного приміщення, приймаємо N = 2; 



  

n - кількість ламп у світильнику, приймаємо n = 2; 

j- Коефіцієнт використання світлового потоку, приймаємо J = 0,8 . 

 Таким чином маємо: 

 

50 * 30 *1,5*1,15 808,59
2 * 2 * 0,8Л лмФ = =  

 

З розрахунку обираємо 12 ламп РHILIРS TL-D, Фл кожної 

дорівнює 80 
 

6.4Безпека при використанні ультразвуку 

 

Ультразвук – це коливання пружного середовища, що розповсюджуються з 

частотами понад 20 кГц. 

По частотному спектру ультразвук класифікують на: 

- низькочастотний (коливання від 1,12∙104 до 105 Гц), що розповсюджується 

повітряним і контактним шляхом; 

- високочастотний (коливання від 105 до 109 Гц), що розповсюджується 

тільки контактним шляхом. 

Ультразвук характеризується ультразвуковим тиском (Па), інтенсивністю 

ультразвуку (Вт/м2), частотою коливань (Гц). При розповсюдженні у різних 

середовищах (окрім пружних середовищ (вода, метал), де ультразвук мало 

поглинається і здатний розповсюджуватися на великі відстані, не втрачаючи 

енергії) ультразвук зі збільшенням частоти поглинається, що супроводжується 

нагріванням середовища. Завдяки великій частоті і малій довжині хвилі 

ультразвук здатний розповсюджуватися направленими пучками (променями). 

Основним документом, що регламентує безпеку при роботі з ультразвуком, 

є „Санітарні норми та правила при роботі на промислових ультразвукових 

установках”. 



  

Гігієнічною характеристикою повітряного ультразвука на робочих місцях є 

рівні звукового тиску (дБ) в 1/3-октавних смугах з середньогеометричними 

частотами 12,5-100 кГц. 

Захист від ультразвуку: 

- локалізувати дію ультразвука конструктивними і планувальними 

рішеннями (автоматизація та дистанційне керування, системи блокування); 

- підвищити робочі частоти джерел ультразвука, що забезпечує зменшення 

інтенсивності ультразвука; 

- використання кожухів та екранів із органічного скла або сталевих листів, 

що мають гумові покриття; 

- використання ЗІЗ (рукавички, протишуми); 

- організаційно-профілактичні заходи (проведення інструктажів, 

раціональні режими труда та відпочинку). 

 

6.6 Пожежна безпека та оцінка пожежної обстановки під 

час аварії на вибухонебезпечному об’єкті 

Відповідно до ОНТП 24-86 дана лабораторія за класифікацією по 

вибухонебезпечному і пожежної безпеки відноситься до категорії «Д», тобто 

в ньому знаходяться негорючі речовини і матеріали в холодному стані. 

Для запобігання розповсюдження пожежі приміщення обладнане 

засобами пожежної зв'язку та сигналізацією за ГОСТ 12.1.004-84 і телефоном 

загальноміської мережі для зв'язку з пожежною охороною. 

Пожежна сигналізація в даному приміщенні електрична, основою якої є 

фотоелектрична сигналізація (фотореле). Фотоелектрична сигналізація 

спрацьовує в слідстві затемнення димом світлового променя, спрямованого на 

елемент. 

У даному приміщенні передбачено також наявність таких засобів 

пожежогасіння, як: 

• вогнегасники ОУ-5 або ОУ-8 – 2шт. 



  

У разі пожежі повинна бути забезпечена можливістю евакуації людей, 

які перебувають в лабораторії, через евакуаційні виходи. Двері повинні 

відкриватися в бік виходу з об'єкту. 

Складемо таблицю (табл.6.5) щодо нормативних значень параметрів 

евакуаційних виходів і фактичних значень параметрів евакуаційних виходів, 

які розташовані в даному виробничому приміщенні.  

Таблиця 6.5 

Параметри евакуаційних виходів 

Характеристики Нормативні 

значення 

Фактичні 

значення 
Висота дверних проходів, м не менш 2м 2 м 
Ширина дверних проходів, м не менш 0,8 м 0,8 м 
Ширина проходу для евакуації, м не менш 1м 1 м 
Ширина коридору, м не менш 2м 2м 
Кількість виходів, шт 2 2 
Висота поручнів сходів, м не менш 0,9 м 1 м 

Ширина сходів, м не менш 1м 1,2 м 
 

 Характеристика елементів лабораторії: будівля – цегляна, кабельні лінії - 

наземні, контрольно-вимірювальна апаратура-наявна, границя вогнетривкості 

несучих стін - 2.5Ч год. 

 Таким чином, ступінь руйнування будівлі – слабкий. Наслідки вибуху: 

часткове руйнування внутрішніх перегородок, покрівлі, дверних і віконних 

коробок, легких будівель і ін. Основні несучі конструкції зберігаються. Для 

повного відновлення потрібен капітальний ремонт. 

Будівля має III-ій ступінь вогнестійкості (будинки з несучими та 

огороджувальними конструкціями з природних або штучних кам'яних 

матеріалів, бетону або залізобетону. Для перекриттів допускається 

використання дерев'яних конструкцій, захищених штукатуркою або 

важкогорючими листовими, а також плитними матеріалами. До елементів 

покриттів не висовуються вимоги щодо межі вогнестійкості і меж поширення 



  

вогню, при цьому елементи покриття із деревини підлягають вогнезахисній 

обробці). 

Категорія пожежної безпеки В (приміщення, в яких знаходяться 

(обертаються) горючі і важкогорючі рідини, тверді горючі і важкогорючі 

речовини і матеріали речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем 

повітря або один з одним тільки горіти). 

Висновок до розділу: 

Згідно вимогам до охорони праці та безпеки при надзвичайних ситуаціях. 

Було проведено розрахунки та порівняння згідно яким, лабораторія де 

проводиться есперемент відповідає відповідним вимогам. 

 

 

 

 

 



 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Проведений аналіз існуючих способів очищення води в басейнах дозволив 

рекомендувати для технології знезараження застосування ефектів, що що 

супроводжують явище ультразвукової кавітації. Проведено експериментальні 

дослідження впливу ультразвуку на мікроорганізми, які підтвердили 

ефективність запропонованої технології. Запропонована схемазастосування 

проточного ультразвукового кавітатора в процесі знезараження води у басейні. 

Наведені можливості використання УЗ-установки в комбінованій системі 

водопідготовки води для басейнів. Розроблений старта-проект для розуміння 

виходу на ринок і як потрібно себе на ньому вести. Були розроблені розрахунки 

та порівняння, що до охорони праці в умовах лабораторії. 
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