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У статті розглянуто особливості застосування електророзрядної технології для 
очищення і знезараження води басейнів. Представлені результати експериментального 
дослідження роботи електророзрядної установки для очищення і знезараження води і 
показана ефективність застосування електророзрядної технології для очищення води 
басейнів. 

Ключові слова: електророзрядні технології, очищення води, технологічна схема, 
басейн 
 

В статье рассмотрены особенности применения электроразрядной технологии для 
очистки и обеззараживания воды бассейнов. Представлены результаты 
экспериментального исследования работы электроразрядной установки для очистки и 
обеззараживания воды и показана эффективность применения электроразрядной 
технологии для очистки воды бассейнов. 

Ключевые слова: электроразрядные технологии, очистка воды, технологическая 
схема, бассейн 
 

The article discusses the features of the use of electrical discharge technology for 
purification and disinfecting of swimming pool water. The results of an experimental study of the 
operation of an electric discharge installation for cleaning and disinfecting water are presented, 
and the efficiency of using electric discharge technology for cleaning pool water is shown. 

Keywords: electrical discharge technology, purification of water, technological scheme, 
swimming pool 
 

ВСТУП 
В даний час розширюється мережа оздоровчих і спортивних басейнів різних 

типів і розмірів. Важливо, щоби при користуванні басейнами бути виключені 
чинники негативного впливу на організм людини. В основі гігієнічних вимог до 
якості води для питних і побутових потреб лежить принцип безпеки в 
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епідеміологічному відношенні, нешкідливості за хімічним складом і сприятливості за 
органолептичними властивостями. Вимоги, що пред'являються до води басейнів 
викладені нормативному документі [1], а методики визначення регламентованих 
санітарних показників води – у відповідних методичних вказівках. Навіть коли басейн 
заповнений водопровідною водою, то кожен день в неї потрапляють органічні і 
неорганічні речовини з навколишнього середовища або заноситься людьми, що 
купаються. Якщо деякий час не очищувати та знезаражувати воду басейну, то вона 
дуже швидко стане каламутною і буде ідеальним середовищем для росту бактерій і 
водоростей. Догляд за водою, що знаходиться в басейні, включає цілий комплекс 
заходів для приведення всіх показників води до встановлених нормами параметрів, 
який включає: аналіз води; рециркуляцію води для рівномірного перемішування води 
у всіх частинах басейну; механічне очищення води; знезараження (дезінфекція) води 
для знищення біологічно активних забруднювачів і продуктів життєдіяльності 
(мікроорганізми, водорості, бактерії, віруси, потожірові виділення тощо) та при 
необхідності підігрів води для підтримки комфортної температури в чаші басейну. 
Існуючі методів знезараження води, розділяються на: реагентні, або хімічні ( 
хлорування, озонування, бромування, олігодінамія (обробка іонами срібла, міді) 
тощо); безреагентні, або фізичні (ультрафіолет, ультразвук, електроімпульси, висока 
температура); комбіновані методи (різні комбінації реагентних і безреагентних 
методів). Переваги та недоліки цих методів розглянуті в літературі і достатньо 
вивчені. 

Останнім часом поряд з традиційними методами очищення води 
використовують і нетрадиційні методи очищення які полягають в комплексному 
впливі на воду декількох факторів. Аналіз публікацій присвячених технологіям 
водоочищення показує, що в останні роки активно розробляються технології 
безпосереднього впливу електричних розрядів на воду. Цей метод дозволяє вирішити 
багато технологічних проблем в процесах знезараження води і очистки її від домішок. 
Плазмовий метод очищення води, що заснований на ініціюванні різними способами 
електричних розрядів в рідині, можна назвати як універсальний, бо у випадку 
використання неврівноваженої плазми електричного розряду іде спільний вплив на 
домішки, що забруднюють воду, одночасно всієї сукупності факторів плазми [2, 3]. 
Тому впровадження плазмового методу очищення води в схеми водоочищення 
басейнів викликає значний інтерес. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є розробка технологічної схеми очищення і знезараження води 

басейнів з включенням в схему очищення електророзрядної установки та аналіз 
можливостей застосування електророзрядних технологій для очищення води басейнів 
від основних забрудників.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Схема очищення води басейнів з електророзрядною установкою показана 

на рис. 1. 
В ємність 2 через фільтр 9 подається забруднена вода з басейну 1. Вода з 

ємності прокачується через електророзрядний модуль 4 за допомогою насосу 7. В 
середині модуля, знаходяться електроди, що занурені в забруднену воду, і між ними 
виникає дуговий заряд. Високочастотне інверторне джерело високої напруги 6, 
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здійснює електроживлення дуги. Установка забезпечена системою подачі повітря з 
компресором 5, яке продувається через електророзрядний модуль.  
 

 
Рис. 1. Схема очищення води басейнів з електророзрядною установкою:  

1 – відкрита ємність (басейн); 2 – ємність для забрудненої води; 3 – ємність для 
обробленої води; 4 – електророзрядний модуль; 5 – компресор; 6 – високочастотне 

інверторне джерело високої напруги; 7, 8 – насоси подачі води; 9, 10 – фільтри;  
11, 13 – теплообмінники; 12 – система аналізу якості (електропровідність, pH); 

I – очищена вода; II – вода на доочищення; III, VI – забруднена вода; IV – повітря;  
V – оброблена вода; VІІ – вода басейну, яка виступає холодоагентом;  

VІІІ – холодоагент; ІХ – осад 
 

Після електророзрядного модуля оброблена вода очищується на фільтрі 10 та 
подається до теплообмінника 11. Теплообмінник 11 задіяний в схемі тільки тоді, коли 
необхідно підігрівати воду в басейні (холодна пора року). Таким чином рекуперується 
тепло, що виділене при горінні дугового розряду. Далі вода надходить до ємності 3, а 
далі прокачується через систему аналізу якості 12, де перевіряється її 
електропровідність, рівень pH та інші показники. Якщо вода відповідає нормам, то 
вона за допомогою насосу 8 повертається потоком І до басейну, попередньо 
пройшовши повторне охолодження в теплообміннику 13, який охолоджується водою 
з трубопроводу (потік VІІІ). Однак якщо концентрація шкідливих речовин у воді 
перевищує допустимі норми, то воду спрямовують на повторне очищення до 
електророзрядного модуля (потік ІІ). 

При роботі електророзрядного модуля на межі розділу фаз вода-повітря йде 
розряд, що дозволяє проводити глибоке очищення води з мінімальними 
енергетичними витратами навіть за наявності складної органіки, стійких 
мікроорганізмів, бактерій, хімічних реагентів тощо. Оскільки температура плазми 
вище температури дисоціації будь-яких молекул, то це забезпечує розпад будь-якого 
стійкого з'єднання. Технологія забезпечує одночасний вплив на воду, що очищається, 
активних частинок (радикалів, іонів і коливально збуджених молекул, що сильно 
прискорює перебіг хімічних реакцій) і таких факторів як ультрафіолетового 
випромінювання, озон, електричне і магнітне поля, кавітація та інші. Такий вплив є 
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дуже ефективним, так як реакційна здатність у радикалів (навіть короткоживучих), 
що  утворилися, дуже висока. Органічні сполуки окислюються до вуглекислого газу і 
води. Солі важких металів переходять у нерозчинні гідроксиди або карбонати і 
випадають в осад, які легко видаляються найпростішою фільтрацією. 
Ультрафіолетове випромінювання і ударна хвиля, висока температура надають 
найбільш сильний вплив при знищенні мікроорганізмів (бактерій, вірусів). Ударна 
хвиля руйнує клітини мікроорганізмів.  

Завдання технології полягає в доведенні стану очищеної води басейну за 
хімічними і біологічними показниками до рівня, який дозволяє її повертати в басейн  
при повній відповідності вимогам діючих санітарних норм і мінімальних 
енерговитратах. 

Для перевірки ефективності роботи схема очищення води басейнів з 
електророзрядною установкою була зібрана лабораторна установка 
електророзрядного очищення, схема якої наведена на рис.2. 

До складу установки входять: система електроживлення, система підготовки та 
подачі повітря, електророзрядний модуль та система візуалізації та запису параметрів 
роботи установки. Особливістю лабораторної установки є те, що електророзрядний 
модуль не є проточним, що дозволяє варіювати час очищення в електророзрядному  
модулі.  
 

              
Рис. 2. Cхема лабораторної установки електророзрядного очищення забрудненої води 

та фото електророзрядного модуля: 
1 – електророзрядний модуль; 2 – високочастотне інвенторне джерело високої 
напруги; 3 – компресор Werk №2016/04 0111538; 4 – персональний комп’ютер;  

5 – осцилограф 3000 Series Scope Connect Software;  
І – модельний розчин; ІІ – очищення вода; ІІІ – повітря 

 
У відповідності до розробленої методики експериментальних досліджень 

готували модельні розчини певного об’єму та з заданою концентрацією 
досліджуваного забрудника, проводили вимірювання електропровідності та 
показника рН розчину та направляли його в електророзрядний модуль. Під час роботи 
установки фіксували режимні параметри роботи та час очищення. Після завершення 
експерименту очищену воду зливали до мірного циліндру, знову проводили 
вимірювання електропровідності та показника рН, а потім  в спеціальній тарі 
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направляли в сертифіковану хімічну лабораторію для проведення аналізів очищеної 
води. 

Результати експериментальних досліджень показали ефективність роботи 
установки електророзрядного очищення при очищенні води від забрудників, що може 
містити вода басейну.  

Наприклад, в табл.1 наведені результати по очищенню води від складної 
органіки: 1 – метилфіолетового барвника, 2 – УФ-блокатору. 
 

Таблиця 1 – Хімічний аналіз метилфіолетового барвника 
 

№ 
Модельний розчин Оброблений розчин 

pH TDS, мг/л ХСК, мгО2/дм3 pH TDS, мг/л ХСК, мгО2/дм3 
1 8,18 519 810,5 7,62 485 620,3 
2 7,25 445 1200 7,25 421 1000 

 
З таблиці 1 видно, що значення TDS (Total Dissolved Solids – загальна 

мінералізація, що є показником кількості розчинених речовин у воді, як неорганічних 
так і органічних) знизилось і відповідає нормі, яка для басейнів становить 450-500 
мг/л; показник ХСК (хімічне споживання кисню – кількість кисню у мг/дм3 яка 
необхідна для повного окиснення органічних речовин, що містяться в пробі води) теж 
суттєво знижений (при нормі для басейнів 500…1000 мгО2/дм3); показник рH також 
практично має нормативне значення (для басейнів межі показника рH – 7,2…7,6).  

Паралельно для метилфіолетового барвника з використанням фотометру Unico 
та програмного забезпечення K3 Analyts був проведений і фотометричний аналіз, 
результати якого наведені на рис. 3. 
 

   
  а       б 

Рис. 3. Результати фотометричного аналізу:  
а – модельний розчин; б – очищений розчин 

 
З наведених результатів можна побачити значне зниження метилфіолетового 

барвника в розчині після очищення. 
В таблиці 2 наведені результати по очищенню води міді та цинку. Для 

приготування модельних розчинів були використані мідний купорос – CuSO4 та 
хлористий цинк – ZnCl2. З таблиці видно суттєве зниження концентрацій розчинених 
речовин у воді, що пройшла очищення на лабораторній установці електророзрядного 
очищення води. 

Аналогічні експериментальні дослідження, що були проведені з іншими 
модельними розчинами води також показали ефективність плазмохімічного методу 
очищення води і роботи установки електророзрядного очищення. 
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Таблиця 2. Хімічний аналіз очищення розчинів від міді та цинку 
 
 
 

 
 
 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, використання плазми в технології знезараження і очищення води 

басейнів є перспективним щодо промислового застосування і має ряд переваг: 
відсутність утворення побічних продуктів та застосування хімічних реагентів. 

Технологічний процес очищення є екологічно чистим і заснований на спільній 
дії окислювачів (озону, атомарного кисню, радикалів OH, перекису водню) і УФ-
випромінювання та інших, що генеруються безпосередньо в водоповітряному потоці 
в середині електророзрядного модуля. При необхідності, до цієї схеми очищення 
можуть додаватися інші технології – коригування pH, пом'якшення та інші. 
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