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Об'єктом робот є метод озонування, який призначений для знезараження води. 

Описані фізико-хімічні основи процесу. Метою роботи є дослідження технології очистки 

води методом озонування, складання кінетики та розрахунок матеріального балансу 

процесу. 

Ключові слова: питна вода, водопідготовка, озон, озонування, розпад озону, 

окиснення, хлор, хлорування 

 

Объектом роботы является метод озонирования, который предназначен для 

обеззараживания воды. Описанные физико-химические основы процесса. Целью работы 

является исследование технологии очистки воды методом озонирования, составление 

кинетики и расчет материального баланса процесса. 

Ключевые слова: питьевая вода, водоподготовка, озон, озонирование, распад озона, 

окисление, хлор, хлорирование 

 

The object of the robot is an ozonation method, which is designed to disinfect water. The 

physical and chemical bases of the process are described. The purpose of the work is to study the 

technology of water purification by ozonation method, compilation of kinetics and calculation of the 

material balance of the process. 

Keywords: Drinking water, water treatment, ozone, ozonation, decomposition of ozone, 

oxidation, chlorine, chlorination 

 

Очищення води – одна з найгостріших та головних проблем теперішнього часу. 

Постійно збільшується об’єм забрудненої води. Сьогодні якістю не може похвалитися 

навіть та вода, яка використовується для водопостачання. Постійного очищення 

потребують приблизно 90% всіх водних ресурсів, що використовуються, тому що 

джерела прісної води не в змозі забезпечити вимогам населенню землі в загальному 

плані, а також зокрема землевласникам та містам. 

Озонування та хлорування це реальні й практичні методи, які знезаражують 

воду і пройшли перевірку на працюючих спорудах, з великим масштабом, 

водопідготовки. Найпоширенішим з них став метод хлорування. 
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Іншим методом очищення води являється озонування, знезараження води 

озоном. Процес озонування, так само як і процес хлорування здійснюється простим 

шляхом контакту на поверхні розділу фаз (рідина-газ) води та озону. 

В процесі хлоруванні можуть утворюватися хлоровані вуглеводні шляхом 

з’єднання вуглеводнів, які містяться у воді, з хлором. В процесі озонування 

хлорованих вуглеводнів не утворюється. Озон є дуже сильним окисником, що руйнує 

віруси та бактерії, а також руйнує хлоровані вуглеводні, що з’являються в процесі 

хлорування, та інші вуглеводні. Він більш ефективний при знебарвленні води, не 

виникають сторонні присмаки та запахи. 

В табл. 1 наведена частина рівнянь (з 39) розпаду озону та його з’єднань в 

водному середовищі [1]. 

 

Таблиця 1. Частина кінетичної схеми розпаду озону в водному середовищі 
Реакція Константа швидкості 

   

  

  
  

  

  

  

  

  
 

На основі кінетичної схеми складена система диференціальних рівнянь, яка 

описує концентрацію озону по довжині реактора та утворених, при його розпаді, 

з’єднань. У якості моделюючої програми для відображення досліджуваного процесу 

був розроблений програмний модуль в середовищі C++, та вибраний метод Ейлера 

для розрахунку математичного опису процесу (рис. 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Графіки зміни концентрації по довжині реактора  
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Висновки 

Процес озонування води є одним з кращих альтернатив хлорування води через 

руйнування хлорованих вуглеводнів. Була складена та розрахована кінетична схема 

процесу розпаду озону в водному середовищі. За розрахованими значеннями 

кінетичної схеми побудовані графіки розпаду озону в водному середовищі.  
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У статті розглянуто підхід до очищення води від складних забруднень, за допомогою 

електророзрядної технології. Проаналізовано можливості очистки води, забрудненої 

домішками фенолу, за допомогою дугового розряду. 

Ключові слова: очищення води, фенол, електророзрядні технології, плазмовий 

реактор, окиснення 

 

В статье рассмотрен подход к очистке воды от сложных загрязнений, с помощью 

электроразрядной технологии. Проанализированы возможности очистки воды, 

загрязненной примесями фенола, с помощью дугового разряда. 

Ключевые слова: очистка воды, фенол, электроразрядные технологии, плазменный 

реактор, окисления 
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