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11.4. Каналізація 

Каналізація міста являє собою систему інженерних споруд для збору, транспортування і 
очищення стічних вод. Збір, очищення і скид стічних вод здійснюються каналізаційними 
системами, що складаються з наступних елементів: 1) внутрішніх будинкових чи цехових 
каналізаційних споруд; 2) зовнішньої внутрішньоквартальної каналізаційної мережі;  
3) зовнішньої вуличної каналізаційної мережі; 4) насосних станцій; 5) напірних трубопроводів; 6) 
очисних споруд; 7) випусків стічних вод у водоймище. 

При виборі системи каналізації міста велику роль відіграє склад стічних вод і їх кількість. В 
залежності від джерела забруднення стічні води поділяють на господарсько-побутові, промислові 
та поверхневі. 

Забруднення стічних вод може бути мінеральним, органічним, бактеріальним. До мінеральних 
забруднень відносять: пісок, глина, шлак, розчини мінеральних солей, кислот і лугів. Побутові 
стічні води містять 60% органічних і 40% мінеральних забруднень. Метод і ступінь очистки 
стічних вод повинні визначатися в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого 
використання очищених стічних вод для промислових і сільськогосподарських потреб. Існують 
методи механічної, хімічної та біологічної очистки стічних вод. Для механічної очистки 
використовують решітки, пісколовки, відстійники, жироловки, гідроциклони, фільтри та інші 
очисні споруди. Решітки використовують для відловлювання великих забруднень (папір, залізо 
тощо); пісколовки – для відловлювання нерозчинних мінеральних сумішей; відстійники – для 
очищення стічних вод від забруднення завислими речовинами. При хімічному методі очищення в 
стічні води вводять реагент, що сприяє збільшенню розмілу частинок. Такий вид очищення 
застосовують для знезараження тільки деяких побутових вод. Біологічні методи очищення 
грунтуються на життєдіяльності мікроорганізмів, що сприяють окисленню і мінералізації 
органічних речовин, що знаходяться у вигляді тонких суспензій, колоїдів і в розчині [7]. 

Очищення стічних вод здійснюють послідовно на ряді споруд: механічна очистка проводиться 
перед біологічною очисткою. Спочатку стічні води очищують від нерозчинних, а потім вже від 
розчинних органічних забруднень. На мал. 11.3 змальована схема сумісного очищення побутових 
і промислових стічних вод на спорудах механічної і біологічної очистки. 
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Механічна очистка полягає в проціджуванні стічної рідини крізь решітки, вловлюванні піску в 
пісколовках і освітленні води в первинних відстійниках. Забруднення, вловлені на решітках, 
подрібнюються на спеціальних подрібнювачах і повертаються в потік очищеної води до чи після 
решіток. У цій схемі для біологічної очистки застосовують аеротенки. У них відбувається аерація 
води з додаванням активного мулу (скупчення мікроорганізмів). Мул безперервно циркулює  в 
системі – відокремлюється у вторинних відстійниках і повертається в очищувану воду перед 
аеротенками. При цьому мул, що утворився в мулоущільнювачах, направляється на зброджування 
в метатенки разом з осадом. Осад збезводнюють на мулових майданчиках. У результаті 
механічної та біологічної очистки на біофільтрах і в аеротенках знешкоджується 91-98% 
хвороботворних мікроорганізмів. 

 Економія води населенням досягається тільки шляхом скорочення втрат і нераціональних витрат 
води. На промислових і комунально-побутових підприємствах можливе також застосування води, 
в тій чи іншій мірі використаної в технологічних процесах. Це можна здійснювати шляхом 
безвідхідної, замкненої технології. Суть її полягає в тому, що невикористані відходи виробництва 
одночасно є не повністю використаними природними ресурсами і джерелами забруднення 
навколишнього середовища. 

 Безвідхідне виробництво – одне з сучасних напрямків розвитку виробництва, що забезпечує 
комплексне використання сировинних і енергетичних ресурсів без шкоди для довкілля. Основні 
принципи організації цього виробництва – запровадження нових технологічних процесів, що 
зменшують кількість відходів, повне використання спожитих ресурсів, запровадження безстічних 
водооборотних систем з очищенням води. 

Безстічна технологія забезпечує такий технологічний процес, в результаті якого в довкілля не 
надходять рідкі стоки. Безстічна технологія здійснюється шляхом організації водообороту – 
локальної очистки стічних вод і повернення їх в технологічний процес. Але при реалізації систем 
охолодження оберненого водопостачання виникає велика кількість проблем, головними з яких є: 
підвищення ефекту охолодження оборотної води в охолоджувачах, корозійна агресивність і 
нестабільність оборотної води, порушення нормального технологічного процесу установок. 
Недолік цих факторів призводить до нераціонального використання води. Наприклад, для 
сушіння осаду використовують різні технологічні процеси, але всі вони передбачають 
використання газу чи мазуту. Але завдяки наявності в осадах стічних вод азоту, фосфору, калію 
та мікроелементів, його застосовують як добрива. 

 

 

 

 

 

 

 


