
ЗНЕЗАРАЖУВАННЯ ВОДИ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вода  в  якості  основної  чи допоміжної  сировини  використовується  в 

більшості технологічних процесів при отриманні харчових продуктів.  Основні 

проблеми при використанні води пов’язані з її різним призначенням, хімічним 

складом  та  властивостями.  Частіше  усього  вона  не  відповідає  вимогам 

споживача  й  потребує  додаткового  очищення. Для  виробництва  соків, 

безалкогольних  напоїв,  пива,  лікеро-горілчаних  виробів  потрібна  підготовка 

води відповідно до твердих специфічних вимог, основні позиції яких викладені 

у  відповідних  нормативних  документах  [1].  Для  ряду  харчових  виробництв, 

наприклад, хлібобулочних виробів, молока і молочних продуктів досить, щоб 

вода  задовольняла  вимогам,  пропонованим  до  питної  води.  Додатковою 

складністю при  вирішенні даного  питання  є те,  що  однакових  джерел  води 

практично  не  буває,  тому  система  водопідготовки  в  кожнім  конкретному 

випадку повинна створюватися з урахуванням місцевих умов. 

Серед  процесів  кондиціонування  якості  води  найбільш  значимим,  з 

погляду  профілактики  епідемічних  захворювань,  є  знезаражування. 

Знезаражування,  як метод водопідготовки,  привертає пильну увагу не тільки 

гігієністів,  але  й  інженерно-технічних  працівників,  хіміків,  фізиків, 

мікробіологів і багатьох інших спеціалістів [2]. 

Сучасна  технологія  очищення  води  передбачає  знезаражування  води 

хлором. Це  найбільш відомий спосіб знезаражування води як у нашій країні, 

так  і  за  кордоном.  Хлорування  води  здійснюється  газоподібним хлором або 

речовинами,  що  містять  активний  хлор:  хлорним  вапном,  гіпохлоритами, 

хлорамінами, діоксидом хлору й ін [3]. 

Хлорування  характеризується  широким  спектром  антимікробної  дії  у 

відношенні  мікроорганізмів,  економічністю,  простотою  технологічного 

оформлення.  Відповідно  до  сучасних  уявлень,  для  активного  хлору 

характерним  є  комплексний  характер  його  впливу  на  різні  структури 



мікроорганізму: цитоплазматичну мембрану, білки цитоплазми, ядерний апарат 

клітини [4]. 

Разом  з  тим  хлорування  має  ряд  істотних  недоліків.  Хлор  і  його 

препарати  є  токсичними  сполуками,  тому  робота  з  ними  вимагає  строгого 

дотримання  техніки  безпеки.  У  літературі  є  численні  повідомлення  про 

реактивацію  мікроорганізмів  у  хлорованій  питній  воді,  появу  хлоростійких 

штамів  [3,4].  Для  одержання  гарантованого  бактерицидного  ефекту 

застосовують  свідомо  надлишкові  дози  хлору,  що  погіршує  органолептичні 

показники і приводить до денатурації води. 

У  процесі  обробки  газоподібним  (зрідженим)  хлором,  іншими 

хлорактивними  сполуками  відбувається  утворення  побічних  токсичних 

продуктів  хлорування  –  летких  галогенорганічних  сполук  (ЛГС), 

чотирьоххлористого  вуглецю  й  ін.,  серед  яких  найбільшої  уваги  заслуговує 

хлороформ, що перевищує концентрацію інших токсикантів, як правило, на 1-3 

порядки. Нагромадження в питній воді ЛГС представляється небезпечним для 

здоров’я   населення  в  зв’язку   з  їхньою  біологічною  активністю.  ЛГС 

характеризуються не  тільки вираженими загальнотоксичними властивостями, 

але і дають віддалені ефекти – ембріотоксичний, мутагенний, канцерогенний [5, 

6].  Відомі шляхи знезаражування води не відповідають згідно ряду чинників 

сучасним  санітарним  вимогам.  Недоліки  традиційних  методів  спонукають 

шукати нові способи вирішення цієї проблеми.  

В  даній  роботі  представлені  експериментальні  дослідження  з  метою 

зниження токсичності питної води за рахунок зниження дози дезінфектантів. В 

якості   реагентів  використовували  коагулянти  сульфат  алюмінію  (СА), 

дигідроксосульфат алюмінію (ДГСА), оксихлорид алюмінію (ОХА), катіонний 

флокулянт полідиалілдиметиламоній хлорид (поліДАДМАХ) та їх композиції. 

Поєднання процесів коагуляції  і  флокуляції  забезпечують глибоке видалення 

органічних речовин з очищуваної води, що в свою чергу також знижує вміст 

хлорорганічних речовин.
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Окрім  інтенсифікації  очищення  природної  води  за  фізико-хімічними 

показниками, композиція «коагулянт – флокулянт» дозволяє більш ефективно 

видаляти з води мікроорганізми. В якості тестової культури використовували 

санітарно–показовий штам бактерій Escherichia coli 1257, отриманого з колекції 

Державного  науково-дослідницького  інституту  стандартизації  та  контролю 

медичних  біологічних  препаратів  ім.  Л.А.Тарасевича  (Москва).  Ступінь 

зараження  очищуваної  води  від  105  КУО/см3.  В  якості  модельної  води 

використовували  стерильну  водопровідну  воду  з  температурою  20°С, 

величиною рН 7,8. Коагулянти дозували з 1%-их розчинів по Al2O3, флокулянт 

з 0,1%-го.

В  очищувану  воду  вносили  необхідну  кількість  бактерій  E.coli, 

отриманий  розчин  розливали  в  стакани  в  об’ємі  500  см3.  В  кожен  стакан 

вносили певну кількість коагулянтів і флокулянту і перемішували на магнітній 

мішалці  зі  швидкістю перемішування 40 об/хв.  5-10 хв.  Тривалість контакту 

бактерій  з  реагентами  до  60  хв.  Після  чого  розчин  фільтрували  через 

стерильний паперовий фільтр.  В фільтраті  визначали  кількість бактерій,  що 

вижили, методом прямого посіву на середовище Ендо. Культивування бактерій 

проводили  при  37°С  на  протязі  18-24  год.  Результат  (порядок  видалення) 

виражали  як  логарифм  відношення  бактерій,  що  вижили,  (Nt),  до  загальної 

кількості (No).

На  першому  етапі  визначили  вплив  тривалості  контакту  реагентів  з 

мікроорганізмами. Коагулянти дозували в кількості 6,0 мг/дм3  (що відповідає 

мінімальній концентраціїї коагулянтів для отримання води питної кондиції за 

фізико-хімічними  параметрами),  флокулянт  1,0  мг/дм3,  тривалість  контакту 

становила  10,  20,  30,  60  хв  (рис.  1).  Основна  кількість  мікроорганізмів 

видалялася  коагулянтами на протязі 10 хв  –  98-99% і флокулянтом до 98,87% 

за  20-30  хв.  Збільшення  тривалості  контакту  до  60  хв.  збільшувало  ступінь 

видалення  бактерій  відповідно  для  коагулянтів  до  98,4-99,15%  (ступінь 

видалення 2 порядка з 5), для флокулянту 99,4% (2,24 порядка з 5). Тому для 

подальших досліджень тривалість контакту складала 60 хв.
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Рис. 1. Вплив тривалості контакту бактерій Е.coli 1257 з коагулянтами СА 

(1), ОХА (2), ДГСА (3) та флокулянтом (4) на ступінь їх видалення 

(вихідне навантаженн 106 КУО/см3).

Якщо концентрації коагулянтів були відомі, то оптимальну концентрацію 

флокулянту  потрібно  було  підібрати,  оскільки  для  очищення  за  фізико-

хімічними  показниками,  будь-яка  концентрація  флокулянту  буде  позитивно 

впливати  на  якість  води.  Дослідження  впливу  концентрації  флокулянту 

проводили за вище вказаною методикою. Концентрація коливалася від 1,0 до 10 

мг/дм3. Вихідне навантаження бактерій 105 КУО/см3.
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Рис.  2. Залежність  ступеню  видалення  бактерій  E.coli  від  концентрації 

флокулянту поліДАДМАХу.

Встановили,  що основний ефект  видалення  мікроорганізмів  відбувався 

при концентрації флокулянту 1 мг/дм3 і становив 99,4%. Подальше видалення 

мікроорганізмів відбувалося дещо з меншим ефектом і при 3 мг/дм3  становило 

99,7%, що склало 2,5 порядка з 5. Підвищення концентрації флокулянту до 10 

мг/дм3 підвищувало  видалення  бактерій  на  0,07%  (2,62  порядка  з  5),  тому 

застосовувати  більш  високі  концентраціїї  коагулянту  не  мало  сенсу.  В 

подальших дослідах використовували дозу флокулянту 3 мг/дм3.

Наступним  етапом  було  дослідження  ефективності  видалення  тест-

мікроорганізмів за допомогою композиції “коагулянт-флокулянт”. В заражену 

воду  вносили  спочатку  коагулянт  і  через  5  хвилин  перемішування  вносили 
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флокулянт.  Концентраціїї  коагулянтів були 6 мг/дм3,  флокулянту – 3 мг/дм3, 

тривалість  контакту  реагентів  з  бактеріями  60  хв.  Вихідне  навантаження 

мікроорганізмів − 105 КУО/см3.
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Рис.3. Порівняльна  ефективнсть  видалення  тест-мікроорганізмів   E.coli 

композиціями  СА+поліДАДМАХ,  ОХА+поліДАДМАХ, 

ДГСА+поліДАДМАХ.

Максимальне  видалення  бактерій  спостерігали  при  використанні 

композиції  ДГСА+поліДАДМАХ   і  було  99,96%  (3,4  порядка  з  5),  що 

відповідало вимогам до питної води, а саме,  в 1 см3 води менше 100 клітин 

E.coli.  Щодо  композицій  СА+поліДАДМАХ та  ОХА+поліДАДМАХ,  то  їх 

концентрації ще потрібно було збільшувати, оскільки межа 100 мікроорганізмів 

в  1 см3 не була досягнута.  Для першої композиції  вона перевищувала в три 

рази,  а  для другої  майже вдвічі,  хоча  ефективність  видалення бактерій  була 

досить високою 99,78% і 99,87% відповідно.

Таким  чином,  ступінь  видалення  бактерій  Escherichia  coli  1257  при 

застосувнні коагулянтів була досить ефективною і становить від 98,0 до 99,2%, 

причому  їх  більша  частина  видалялася  при  тривалості  контакту  реагентів  з 
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бактеріями  до10-30  хв.,  тому  при  підвищенні  концентрації  реагентів  можна 

було  досягти  тих  же  значень  за  більш  короткий  час,  що  зменшувало  б 

тривалість  технології  отримання питної  води.  Проте  ефективність  видалення 

збільшувалась  і  досягала  99,96%  при  застосуванні  флокулянтів,  що 

задовольнило санітарні  вимоги для води питної кондиції,  але не відповідало 

вимогам  більш  специфічних  харчових  підприємств  (дитяче  харчування, 

виробництво соків і безалкогольних напоїв та ін.). Це свідчить про необхідність 

підібрати такі реагенти і такі умови очищення води, які могли б задовольнити 

всі нормативи по підготовці води в харчовій промисловості.
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