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 Вода є одним з найважливіших елементів біосфери: без води неможливе життя людей, 
тварин і рослин. Вода належить до найбільш поширених речовин  на Землі. Значна її 
кількість у вигляді льоду і снігу вкриває високі гори і величезні простори Арктики і 
Антарктики, значні кількості води містяться і в земній корі у вигляді підземних вод. З другої 
сторони, вода є головною складовою  будь-якого промислового процесу.  

У промисловості воду використовують як сировину, розчинник, реакційне середовище, 
агент для підігрівання або охолодження продуктів і апаратури, промивання різних продуктів. 
Тому важливе раціональне використання води, яке може бути реалізоване через систему 
водопостачання. 

Водопостачання промислових підприємств здійснюють за такими основними схемами: 
1. З прямотечійним використанням води – усю воду, відпрацьовану в будь-якому 

виробничому процесі, скидають у водойму (рис. 1а); 
2. З послідовним використанням води – відпрацьовану воду спрямовують для 

вторинного використання в іншому виробництві без проміжного очищення, 
охолодження та обробки, після чого скидають у водойму; 

3. З оборотним використанням води – усю відпрацьовану воду піддають охолодженню 
і очищенню, а також дезінфікують і знову використовують для тих самих цілей, що й 
раніше, без скидання у водойму (рис. 1б); 

4. Комбіновані системи. 
 Основні продукти, що виготовляються на ВАТ "Карпатнафтохім": вінілхлорид, 
каустична сода, поліетилен, пропілен, бензол, важке рідке паливо, етилен. Вода у кожен з 
цехів подається окремо, тобто система в основному відповідає прямотечійній схемі. 

 

 
Рис.1а Схема прямотечійного використання 

води 
Рис.1б Схема оборотного використання 

води 
 
Аналізуючи вимоги до якості води, що подається на виробництво, слід зазначити 

наступне. Найменш суворі вимоги до якості води є для цеха виробництва каустику. В даному 
виробництві сода використовується для приготування розсолу та проведення електролізу. 
Стічні води утворюються при промиванні обладнання та в процесі випарювання розсолу для 
доведення розчину до потрібної концентрації. Промивні води та дистилят доцільно 
направляти на очищення та повертати у технологічний процес для приготування розсолу. 

Підприємство 
Підприємство ОС 



Окрім цього, стічні води, що утворюються в інших цехах, забруднені органічними 
домішками, завислими речовинами, та ті, що характеризуються високим значенням рН, 
можуть бути повторно використані. Їх доцільно об'єднати в один потік з промивними водами 
та очищати на локальних цехових спорудах. Схема очищення включає в себе зниження 
вмісту завислих та органічних речовин, корекцію рН. Така стратегія поводження з стічними 
водами дозволить скоротити водокористування ВАТ "Карпатнафтохім". 
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