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Наведені результати дослідження складу підземних вод та питання ефек-

тивності їх очистки на пінополістирольних фільтрах з висхідним рухом 

води.  
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Приведенные результаты исследования состава подземных вод и вопро-
сы эффективности их очистки на пинополистирольних фильтрах с вос-
ходящим движением воды. 
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The resulted results of research of composition of underwaters and question 

of efficiency of their cleaning are on polystyrene filters with ascending motion 

of water. 
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Запаси води на земному шарі становлять більше ніж 1,3 млрд км
2
, в то-

му числі підземні становлять більше 250 тис км
2
. Але не вся підземна вода 

придатна для використання в питних цілях. З цієї великої кількості менше 7% 

можна використовувати для питних потреб [1]. Тому якість води не завжди 

відповідає нормативним вимогам по вмісту загального заліза, сірководню, 

вуглекислоти та інших показниках [7], і склад таких вод залежить від регіо-

нальних, кліматичних, ландшафтних та гідрологічних особливостей зони, в 

яких розташовуються водозабірні свердловини. 

У підземних водах залізо майже завжди зустрічається разом із сірковод-

нем. Поява сірководню в підземних водах можна пояснити за рахунок гниття 

органічних сполук. При невеликих концентраціях видалення сірководню від-

бувається практично миттєво в момент аерації.  

В воді природних джерел міститься також розчинні гази такі, як вуглеки-

слота та кисень. В залежності від рН води вуглекислота може зустрічатись у 
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вільному стані у вигляді вуглекислого газу СО2. Підземна вода може містити 

СО2 до 40 мг/л, розчинений у воді вуглекислий газ виступає важливим фак-

тором, який утримує залізо у вигляді розчину, а тому знезалізнення води пе-

редбачає видалення певної агресивної її кількості. Однак його десорбція за-

лежить від ряду факторів серед яких важливе місце займає карбонатна жорс-

ткість [2]. 

Лужність води характеризується наявністю в ній бікарбонатів, карбона-

тів, гідратів та солей інших слабких кислот. Лужність природної води, скла-

дається із карбонатної та бікарбонатної жорсткості і виражається у мг-екв/л. 

Води із малою карбонатною жорсткістю стають агресивними при наявно-

сті кисню більше 5 мг/л. Кисень відіграє також велику роль у знезалізненні 

підземних вод, цей процес залежить від лужності води [2]. 

Споруди, що призначені для поліпшення якості води не завжди в повній 

мірі можуть вилучити забруднюючі речовини або вартість такої очистки зна-

чно підвищує вартість експлуатації водоочисних споруд та обладнання на 

них. 

Підбір методу очищення, а також споруд по очищенню, залежить від 

складу води, а саме від концентрації забруднюючих речовин у воді, рН сере-

довища, кольоровості, лужності та температури води. 

Води багатьох підземних водоносних горизонтів України мають підвище-

ний вміст заліза, який коливається від 0,5 до 30 мг/л і більше, але найчастіше 

буває до 5 мг/л, тому постає проблема у виборі оптимального методу очистки 

води та ресурсозбереження [3]. Вода, проходячи через грунт і породу, наси-

чується металами. Наявність заліза в підземних водах пов'язано з широким 

розповсюдженням цього елемента в природі. Залізо становить 4,56% маси 

всієї земної кори, займаючи четверте місце серед 107 елементів.  Надлишкове 

залізо може траплятися у багатьох водоносних горизонтах прісних вод, неза-

лежно від приналежності до того чи іншого артезіанського басейну. 

Метод знезалізнення обирається  залежно від хімічного складу води, 

ступеню знезалізнення, продуктивності станції, геологічних та гідрологічних 

умов. Найбільш розповсюдженим є безреагентний метод, адже він простіший 

та дешевший. Суть методу полягає в тому, що в аераційних пристроях підзе-

мна вода насичується киснем, при цьому частково видаляється вугільна кис-

лота та частково окислюється залізо з двовалентної в тривалентну форму. 

Цей метод ефективний при умові, що вміст двовалентного заліза у воді скла-

дає більше 70%, рН≥6,8, вміст сірководню не більше 2 мг/л [4]. 

Попередня аерація води  передбачає насичення води киснем. Введення у 

воду кисню залежить від інтенсивності його подачі та тривалості аерації, а 

також від ступеня насичення киснем та залежить від типу аераційних устано-

вок (розбризкуючі насадки, окислювальні ротори, установки для введення 

повітря і т.д.) [5]. 

Аеровану воду можуть відстоювати у резервуарах і фільтрувати крізь фі-
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льтруючі засипки, в результаті чого на поверхні фільтруючих засипок затри-

муються утворені пластівці гідроксиду заліза. Залізо у вигляді Fe(OH)3 кон-

тактує з гранулами фільтруючої засипки, поверхня якої має певний заряд, та 

адсорбується на них.  

Досвід експлуатації знезалізнюючих фільтрів показав, що найпрактичні-

ше використовувати зернисті засипки, в якості яких може бути пісок, гравій, 

цеоліт, шлак, туфи, пінополістирол та інші. Тип фільтруючої засипки фільт-

рів та її параметри суттєво впливають на ефективність знезалізнення води. 

Останнім часом себе добре зарекомендували фільтри з плаваючою пінополіс-

тирольною засипкою. 

Фільтрування малоконцентрованих вод через пінополістирольні філь-

три є одним з найбільш ефективних методів безреагентної очистки води, в 

основі якого лежить контактне знезалізнення. Фільтрування води на пінопо-

лістирольних фільтрів може здійснюватися в різних режимах: висхідним, 

низхідним, двопоточне фільтрування тощо, що впливає на конструктивні 

особливості та технологічні показники фільтрів. Ефективність знезалізнення 

на пінополістирольних фільтрах широко використовується на водоочисних 

об’єктах Київської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Рівненської 

областей [3].  

Пінополістирольна засипка дуже ефективно очищує залізовміщуючі води 

до нормативних показників. Додаткові незручності створює відсутність спе-

ціалізованих підприємств по виготовленню пінополістирольної засипки. 

В с. Варковичі Рівненської області на підприємстві по виготовленню пі-

нополістирольних плит в 2011 році було налагоджено виробництво по виго-

товленню пінополістирольної засипки з еквівалентним діаметром 2,8 мм. Пі-

нополістирольна засипка виготовляється шляхом обробки товарного полісти-

ролу паром в пропарочній камері, з утворенням гранул пінополістиролу. Ва-

жливе значення має діаметр гранул, чим дрібніший діаметр, тим кращий 

ефект чистки води. Засипка малого діаметра гранул розміром 1-2 мм і менше 

добре зарекомендували себе для процесів очистки води. Але існує проблема у 

виготовленні пінополістирольної засипки потрібного діаметру, адже спінити 

гранули до потрібних розмірів важко. Засипка з підвищеною крупністю гра-

нул буде гірше чистити підземну воду від сполук заліза, адже діаметр піно 

полістирольних гранул більший. Крім того, в 2010 році були введені більш 

жорсткі вимоги до якості очищеної води [7]. Тому дослідження характерис-

тик пінополістирольної засипки еквівалентним діаметром 2,8 мм для питних 

потреб становить особливий інтерес. Дослідження такої засипки були прове-

дені у виробничих умовах, а саме, на реконструйованому Гощанському водо-

очисному комплексі, введеному в експлуатацію 23 серпня 2011 року.  

Вода із свердловини подається у комплексний аератор, встановлений пе-
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ред повітрявідділювачем діаметром 630 мм, додатково аеруючись киснем по-

вітря. Кількість кисню в воді залежить від температури води, пониження його 

концентрації характеризує ступінь забруднення води.  

Розчинений кисень сприяє адсорбції сполук заліза та утворенню на по-

верхні гранул каталітичної плівки, яка стає каталізатором затримання забру-

днень в процесі знезалізнення. У повітрявідділювачі також частково видаля-

ється вуглекислота, а також окиснюється та переведиться залізо із двовален-

тної у тривалентну форму.  

Під час досліджень води на станції знезалізнення смт Гоща проби дослі-

джуваної води відбиралися у середині аератора перед повітрявідділювачем 

(вихідна вода), після повітрявідділювача (аерована вода) та із фільтрів (філь-

трат). В досліджуваній воді визначався вміст Fe
заг

, Fe
2+

, Fe
3+

, CO2, H2S, O2, t, 

pH. 

Вихідна вода до аерації та після має характеристики, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  

Порівняльна характеристика вихідної та аерованої води  

Показник Вхідна вода Аерована вода 

Температура, ºС 7,0 7,0 

рН 7,15 7,30 

Лужність, мг-екв/л 6,8 7,2 

СО2, мг/л 12 6,8 

H2S, мг/л 0,46 0,25 

О2, мг/л 2,1 3,2 

С
Fe3+

, мг/л 0,59 1,31 

С
Fe2+

, мг/л 1,5 0,78 

С 
Feзаг

, мг/л 2,09 2,09 

У повітровідділювачі за рахунок аерації зростає рН від 7,15 до 7,30, зме-

ншується вміст вільної вуглекислоти з 12 до 6,8 мг/л,  вода насичується кис-

нем з 2,1 до 3,2 мг/л, що пришвидшує коагуляції. Також вміст сірководню не-

значний, тому проходить в аераторі зниження його концентрації з 0,46 до 

0,25 мг/л.  

Таким чином, повітровідділювач забезпечує видалення надлишкової вуг-

лекислоти та зниження вмісту сірководню. Як показують дослідження, пі-

дземна вода в повітрявідділювачі насичується киснем, розчиненим в повітрі, 

який в свою чергу окислює Fe
2+ 

у Fe
3+

. Іони тривалентного заліза, 

зв’язуючись з гідроксогрупою, надають воді темніший колір ніж свіжо-взята 

вода із свердловини. Подальше затримання гідроокису заліза відбувається в 

3-х пінополістирольних   фільтрах      діаметром       1400 мм і 1-у – діаметром  

1200 мм. Проектна швидкість фільтрування складає 7 м/год. Але в зв’язку з 

нерівномірністю роботи станції швидкість фільтрування може варіюватись 

від 3 м/год (в години малого водорозбору) до 13 м/год (в години найбільшого 

водоспоживання).   

Концентрація загального заліза у вихідній воді змінювалася протягом 
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року від 0,9 до 2,5 мг/л. Ефективність знезалізнення води в перші місяці після 

запуску станції також змінювалася. Це пов’язано з недостатністю зарядки за-

сипки, адже засипка, на поверхні якої є сформована каталітична плівка, хара-

ктеризується високою ефективністю знезалізнення [3]. В табл. 2 приведено 

розподіл  швидкостей   по   фільтрах,    при   годинній витраті через    фільтри  

53 м
3
/год. 

Таблиця 2 

Розподіл швидкостей між фільтрами (31.10.2012) 

Показник Фільтр 1 Фільтр 2 Фільтр 3 Фільтр 4 

Швидкість фільтру-

вання Vф, м/год 
7,2 10,9 11,6 12,9 

Осереднена швидкість фільтрування складає близько 10,7 м/год, трива-

лість роботи фільтрів без промивання – 30 годин.  

В процесі фільтрування зростають втрати напору у фільтруючій засипці, а 

при підвищених витратах, приріст відбувається дуже інтенсивно. Тому час 

захисної дії засипки менший, а відповідно коротша тривалість фільтроциклів. 

В табл. 3 приведено  приріст    втрат   напору у фільтруючій засипці протягом  

6 останніх годин досліджуваного фільтроциклу. 

Таблиця 3  

Зміна втрат напору у фільтруючій засипці 

 

№ з/п  Т-сть 

фільтр.  
Фільтр 1 Фільтр 2 

 t, год П1 П2 9h h/h0 П1 П2 9h h/h0 

1 9,0 67,1 121,4 54,3 1,48 63,5 88,1 24,6 1,38 

2 13,0 66,0 126,5 60,5 1,64 63,0 90,0 27,0 1,52 

3 17,0 64,0 129,0 65,0 1,77 62,0 90,0 28,0 1,57 

4 27,0 66,6 160,6 94,0 2,55 63,5 97,7 34,2 1,92 

5 28,0 66,7 162,6 95,9 2,61 63,6 98,5 34,9 1,96 

6 29,0 66,5 165,1 98,6 2,68 63,6 98,8 35,2 1,98 

7 30,0 66,5 166,7 100,2 2,72 63,3 99,8 36,5 2,05 

Початкові втрати напору для фільтра №1 становлять – 17,8 см, для фі-

льтра № 2 – 36,8 см. На рис. 1 зображено графік залежності втрат напору від 

тривалості фільтрування. 
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Рис. 1. Залежність втрат напору від тривалості фільтрування при вхідній концентрації 

загального заліза 2,09 мг/л 
 

Даний графік демонструє, що при великих швидкостях фільтрування 
втрати напору у засипці стрімко зростають і кальматація засипки настане 
швидше. Таким чином, чим більший кут нахилу кривої до горизонту, тим 
тривалість роботи фільтра менша. 

Показники якості фільтрату станом на 31.10.2012 приведені в табл. 4. 

Таблиця 4  

Порівняльна характеристика фільтрату  

Показник Фільтр 1 Фільтр 2 Фільтр 3 Фільтр 4 

Температура, ºС 7,5 7,5 7,5 7,5 

рН 7,10 7,15 7,25 7,20 

Лужність, мг-екв/л 6,9 7,0  6,9  6,9  

СО2, мг/л 8,8 9,3 8,5 9,8 

H2S, мг/л 0,25 0,25 0,25 <0,01 

О2, мг/л 2,5 2,7 2,5 3,1 

С
Fe3+

, мг/л <0,05 <0,05 0,07 0,06 

С
Fe2+

, мг/л <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

С 
Feзаг

, мг/л <0,05 <0,05 0,075 0,065 

Дослідження, проведені в лютому 2012 року при підвищених швидкостях 

фільтрування, показали, що якість фільтрату не відповідала нормативним ви-

могам [6]. Якість фільтрату може бути різною у різні періоди року, впливає 

на це багато чинників, серед яких слід відмітити вміст заліза у вихідній воді, 

швидкість фільтрування (навантаження на фільтри), особливе місце займає 

регенерація зернистої засипки: інтенсивність промивки та вміст залишкового 

заліза після промивки на поверхні засипки, що визначає якість фільтрату. По 

мірі кальматації фільтруючої засипки якість фільтрату перестає відповідати 

нормативним вимогам [6], тому фільтри необхідно переводити у режим реге-

нерації. Під регенерацією пінополістирольної засипки розуміється відмиван-

ня затриманих залізистих сполук з поверхні гранул засипки. На станції знеза-

лізнення передбачена регенерація пінополістирольної засипки зворотнім то-
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ком води із взаємопов’язаного надфільтрового простору. Для прикладу наво-

диться кінетика вимиву забруднень з фільтра № 1 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Кінетика виносу забруднень із фільтруючої засипки фільтра №1 при  

інтенсивності промивання І = 17 л/(с·м2) 
 

Тривалість фільтроциклу становила 30 годин. Графік на рис. 2 демон-

струє, що ступінь промивки фільтруючої засипки не є достатнім. Залишки 

колоїдів заліза на засипці може додатково доочищувати воду, але це несе свої 

негативні наслідки. Недостатній ступінь промивання засипки спричинює її 

злипання у комочки, а з часом – цементацію, і фільтри виходять з ладу. Тому 

потрібно контролювати якість промивання засипки.  

Інтенсивність промивання регулювалась ступенем відкриття промивної 

засувки. На початку промивання вміст заліза у промивній воді незначний, але 

вже на 15-20 секунді спостерігається пік вимивання сполук заліза із товщі фі-

льтруючої засипки, цей пік пов’язаний із інтенсивним вимиванням забруд-

нень з центральної частини фільтруючої засипки, де затримується значна ча-

стина забруднень.  

Тривалість промивання фільтруючої засипки визначалася об’ємом води у 

надфільтровому просторі. Зазвичай, при розрахункових витратах, витрати 

води із надфільтрового простору вистачає для повної регенерації зернистої 

засипки. Проведені дослідження показали, що при витратах, більших за роз-

рахункові, кількість затриманих сполук заліза більша, тож і тривалість реге-

нерації повинна бути довшою.  

Промивання тривало близько 60 секунд, але кінцевий вміст заліза у про-

мивній воді залишається ще досить високим. При недостатньому промиванні 

фільтруючої засипки швидко зростають втрати напору, що призводить до 

скорочення фільтроциклу в цілому. Тому доцільно провести ще одне проми-

вання, або застосувати удосконалений спосіб – ступінчасто-зубчасте проми-

вання, який був розроблений на базі кафедри водопостачання та бурової 

справи Національного університету водного господарства та природокорис-

тування. Завдяки такому промиванні забезпечується більш ефективний змив з 

поверхні зерен забруднень при менших об’ємах промивної води (рис. 3), за 

рахунок досягнення оптимальної інтенсивності промивного потоку.   
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   – промивний об’єм 1-го фільтра при простому промиванні  
   

                – промивний об’єм 2-го фільтра при ступінчасто-зубчастому промиванні 
 

Рис. 3. Об’єми води, які витрачаються на регенерацію фільтрів при  

різних способах промивання 

 
Рис. 4. Кінетика виносу забруднень із фільтруючої засипки  

при ступінчасто-зубчастому промиванні 
 

Проведення ефективної регенерації фільтрів дозволить відновити фільт-

раційні та адгезійні властивості фільтруючої засипки. 

Отже, пінополістирольна засипка промислового виробництва з підви-

щеною крупністю гранул дозволяє забезпечити нормативну якість фільтрату, 

навіть у випадках збільшеної швидкості фільтрування через пінополістиро-

льні  фільтри. 
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