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ную политику. Нужно не ликвидировать, не бороться с подтоплением, 
а постоянно поддерживать нормальное санитарное и экологическое 
состояние городских территорий, что не замедлит сказаться и на со-
стоянии грунтовых вод. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ДІАМЕТРА ВІДСТІЙНИКА  
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 Приводяться результати визначення раціонального діаметра відстійників з гвинто-
вими полицями за критерієм оптимальності. 
 

Одним з поширених способів механічного очищення води є її об-
робка у відстійниках з гвинтовими полицями (рис.1). При цьому обер-
товий рух у поєднанні з тонкошаровим відстоюванням сприяє збіль-
шенню використання об’єму споруди і агломерації завислих речовин, 
що, в свою чергу, приводить до підвищення ефективності очищення 
води та зменшення об’єму установки. У таких установках осаджуваль-
ний елемент має вигляд однієї чи декількох гвинтових полиць з по-
стійним або змінним кроком. 

Для глибокого очищення води на потреби невеликих водоспожи-
вачів доцільно використовувати установки, що складаються з відстій-
ника з гвинтовими полицями і фільтра з плаваючим завантаженням. 
Такі установки високоефективні, займають невелику площу і об’єм, 
що особливо важливо за умови відсутності вільних площ для будівни-
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цтва очисних споруд. Крім того, вони передбачають влаштування бло-
ків реагентної обробки води на випадок значного погіршення її якості 
в джерелі водопостачання або підвищення продуктивності установки. 
 

 
 

Рис.1 – Тонкошаровий відстійник  
з гвинтовими полицями: 

1 – трубопровід подачі забрудненої води; 2 – трубопро-
від відводу просвітленої води; 3 – корпус відстійника;  

4 – гвинтова полиця; 5 – центральна труба; 6 – отвір для 
відбору просвітленої води; 7 – трубопровід відводу 

осаду 
 

Вибір оптимального 
варіанта очищення за-
бруднених вод від по-
лідисперсних домішок 
повинен здійснюватись 
з урахуванням конкре-
тних умов і на основі 
техніко-економічної 
оцінки. Для визначення 
раціонального діаметра 
відстійника з гвинто-
вими полицями автори 
розглядали схему об-
робки води, за якою 
фільтр з плаваючим 
завантаженням і від-
стійник з гвинтовими 
полицями використо-
вувалися як самостійні 
споруди (рис. 2).  

 
 

      

 
 

Рис.2 – Установка для очищення забруднених вод: 
         1 – відстійник з гвинтовими полицями;  2 – фільтр з плаваючим завантаженням 
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Визначення раціонального діаметра відстійника з гвинтовими по-
лицями проводили за економічним критерієм оптимальності – приве-
деними витратами: 

                         КВЕЕВПВ н ⋅+= ,                                     (1) 

де ЕВ  – річні експлуатаційні витрати, тис. грн.; нЕ  – нормативний 

коефіцієнт ефективності капіталовкладень; згідно з [1] для нової техні-
ки =нЕ 0,15; КВ  – капіталовкладення, тис. грн. 

Капітальні витрати складалися з витрат матеріалу на відстійник з 
гвинтовими полицями і фільтр, а експлуатаційні витрати – з витрат на 
поточний ремонт, на електроенергію, амортизаційні відрахування та 
інших витрат [1]. Оскільки розроблене рішення ми порівнювали з 
установкою “Струя” (блок “тонкошаровий відстійник – швидкий 
фільтр”) і вважали, що витрати на реагенти і заробітну плату будуть 
однаковими в обох варіантах, то при визначенні критерію оптимально-
сті їх не враховували. 

 Визначення раціонального діаметра відстійника з гвинтовими 
полицями проводили за допомогою програми TurboPaskal. Початкови-
ми умовами для визначення критерію оптимальності були: гідравлічна 
крупність частинок, які можуть бути затримані у відстійниках з гвин-
товими полицями, =u 0,0001486 м/с; схема очищення – реагентна; 
ефективність очищення води у відстійнику =E 90%; кількість гвинто-
вих полиць =Np 10; лінійна швидкість потоку в міжполичному прос-

торі =Vл 0,005м/с; швидкість фільтрування  =Vf 6 м/год;  кількість 

фільтрів =nf 1; інтенсивність промивання =Ipr 0,014 м3/с⋅м2; час 

промивання =tpr 4 хв.; кількість промивань за добу =npr 2; висота 

завантаження =Hz 1 м; відносне розширення завантаження −ez 25%; 

швидкість руху води в колекторі промивних вод =Vkol 1,1 м/с; про-

дуктивність відстійника Q =100, 200, 400 і 800 м3/добу; товщина лис-

тової сталі t =0,002 м; щільність сталі stρ =7,85 т/м3; щільність піно-

полістиролу zρ =0,1 т/м3; вартість сталі Cst =1,4 тис. грн./т; вартість 

пінополістиролу Czav =4,5 тис. грн./т; вартість електроенергії 

Cel =0,000018 тис. грн./кВт; коефіцієнт корисної дії насоса 1η =0,75; 

коефіцієнт корисної дії електродвигуна 2η =0,9; норма амортизаційних 

відрахувань A =0,04; норма витрат на поточний ремонт R =0,01; нор-
ма інших витрат ІВ =0,06. Слід зазначити, що всі ці параметри можуть 
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змінюватись залежно від конкретних умов. Завданням оптимізації було 
визначення такого діаметра відстійника, при якому приведені витрати 
установки були б мінімальними. Діаметр відстійника vD  змінювали 

від 0,5 до 2 м з кроком 0,5 м. Параметри фільтра визначали згідно з 
[2,3]. Вартість матеріалів відповідала цінам 2000 р. [4,5]. Норми витрат 
на поточний ремонт та інших витрат визначали згідно з [1], витрати на 
електроенергію – з [3], норми амортизаційних відрахувань – з [6].  

У результаті проведених розрахунків виявлено, що раціональним 
діаметром відстійника з гвинтовими полицями при =Q 100 м3/добу є 

діаметр =D 1 м, при =Q 200 ÷ 800 м3/добу – =D 2 м. 
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО РАБОТАЮЩИХ  
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

 Приводится математический аппарат, описывающий параллельную работу насо-
сов на общую сеть водоснабжения. Анализируется параметрическое управление парал-
лельно работающими насосами. 
 

На насосных станциях для перекачки воды, как правило, исполь-
зуется несколько насосных агрегатов. В зависимости от технологиче-
ских требований в работе на общую сеть одновременно может нахо-
диться различное их количество [1]. 


