
V Міжнародна науково-практична конференція 

«ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ: НАУКА, ЕКОНОМІКА ТА ВИРОБНИЦТВО» 

20-22 жовтня 2021 року, м. Шостка 

288 

ТИПОВІ СХЕМИ ОЧИЩЕННЯ  
ВИКИДНИХ ВОД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 

О.В. Бабаков1, Г.В. Кримець1, А.В. Лапінський1, О.В. Павленко2
,  

К.О. Полова1, М.С. Поташна1
  

1Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
2Шосткинський інститут Сумського державного університету 

krimets@xtf.kpi.ua 

Одним з напрямів розвитку хімічних технологій в сучасному світі є 
максимально можлива уніфікація виробництв як на рівні обладнання, так і на 
рівні поєднання такого обладнання в технологічні ланцюги. Уніфікація 
обладнання суттєво спрощує ремонтні роботи і собівартість продукції, яка 
виробляється за допомогою такого обладнання. Уніфікація технологічних схем 
спрощує експлуатацію виробництв в цілому, а також підготовку кадрів. Крім того, 
уніфікація дозволяє масштабувати хімічні виробництва у бік мініатюризації. 
Таким чином на ринок потрапляють прилади, товари і послуги, які раніше не були 
доступні широким верствам населення, а вважалися прерогативою лише фахівців 
з хімічних технологій або споріднених професій. Прикладом можуть бути сучасні 
побутові установки для фінішного очищення води, в яких використовуються 
зворотньоосмотичні принципи.  

В разі технологій очищення води, особливо, стічних вод виробництв, має 
місце гігантське різноманіття таких стоків. Зрозуміло, що уніфікувати процеси 
очищення для всіх стічних вод наразі неможливо, проте на рівні хоча б певної 
галузі такі підходи вже сьогодні слід запроваджувати, більш того, саме на 
уніфікацію в сфері промислового водоочищення слід звертати увагу під час 
підготовки майбутніх фахівців-технологів в профільних університетах. 
Продемонструємо, які підходи можуть бути застосовані на прикладі стічних вод 
фармацевтичних виробництв. 

Сучасні фармацевтичні підприємства в Україні в більшості своїй працюють з 
використанням вже готових субстанцій, які або закуповуються на інших 

вітчизняних виробництвах, або імпортуються для власних потреб. Фактично, мова 
йде про так звані «сумішеві технології», а не про повний цикл. Такий підхід 
певним чином вплинув на якісний та кількісний склад стічних вод, що 
генеруються фармацевтичними виробництвами. Тому на часі оновити підходи до 
методології водоочищення в сфері фармацевтичної промисловості нашої країни.  

Зрозуміло, що за фазово-дисперсним, якісним та кількісним складом 
різноманітність стічних вод не поменшилась, а, скоріше, в умовах ринкової 
економіки, навіть, збільшилася через тек, що асортимент готової сучасної 
продукції суттєво оновився і продовжує оновлюватися. Проте цей факт не 
обов’язково тягне за собою додаткові складнощі в методології водоочищення.  

Перш за все, водоочищення не пов’язане безпосередньо з процесом синтезу 
нової речовини, мова йде виключно про технології відокремлення від основної 
речовини (макрокількості) тих, чи інших домішок (напівмакро- або 
мікрокількості). Однак сама водо свій хімічний, себто елементний склад не 
змінює. Більш того, сучасні технологїї підготовки води для потреб 
фармацевтичних підприємств практично однакові, це ультрафільтрація, зворотній 
осмос, дистиляція (одно- або багатократна). Вказані технології водопідготовки не 
зовсім безреагентними тому також є первинними, в технологічному ланцюгу 
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всього виробництва джерелами стічних вод. Водпідготовка генерує власні стічні 
води. Ці технології відокремлюють від води природні домішки або домішки, 
притаманні водогінній воді. Фактично, мова йде про концентрування домішок, 
власне їх якісний склад не потерпає змін, тому загальний підхід полягає в тому, 
що сегмент стічних вод, пов’язаних з водопідготвкою для власних потреб 
фармацевтичних виробництв накопичується і далі просто скидається до 
каналізації, або змішується з лівневими стічними водами і доправляється до 
каналізації після такого змішування. 

Сегмент стічних вод фармацевтичних виробництв, пов'язаний безпосередньо 
з виробництвом лікарських препаратів має значно більше забруднень і повинен 
обов’язково бути або знешкодженим, або тим, чи іншим чином утилізованим. Такі 
стічні води утворюються при промиванні обладнання, особливо в разі 
використання періодичних хіміко-технологічних процесів. Крім того, джерелами 
стічних вод можуть бути будь-які технологічні стадії, від надання однорідності в 
змішувачах, або гомогенізаторах до формування і пакування готових лікарських 
форму у тару. Всі ці стічні води в наш час успішно піддаються порівняно 
невеликій кількості технологічних варіантів водоочищення. Невелика кількість є 
наслідком того, що сучасні технології і технологічне обладнання для їх реалізації 
не вимагає в більшості випадків використання підходів, які базуються на 
знешкодженні окремих стоків. 

До традиційних методів очищення стічної води від лікарських препаратів 
відносяться: біологічні процеси, фільтрація і коагуляція, адсорбційні, окисні і 
мембранні процеси тощо. В процесах коагуляції  і осадження використовують 
хімічні речовини, щоб підвищити ступінь утворення твердих сполук, пластівців, 
колоїдних утворень, які осідають. Ці методи вимагають подальшої обробки для 
видалення забруднюючих речовин із стічних вод. За останні десять років 
традиційні методи переглядаються для більш ефективного видалення 
фармацевтичних забруднювачів зі стічних вод [1]. Більш ефективні є методи 
біологічної та окисної обробки стічної води. Під біохімічним розкладом 
розуміють видалення органічних сполук за рахунок одночасно протікаючих 
процесів дисиміляції і асиміляції. Дисиміляція представляє собою сукупність 
ензиматичних процесів, в результаті яких органічна речовина послідовно 
перетворюється в більш просту органічну сполуку, причому кінцевими 
продуктами являються вуглекислий газ, вода, аміак, солі азотної і сульфатної 
кислоти і інші неорганічні компоненти вихідної речовини. Під асиміляцією 
розуміють сукупність реакцій, в результаті яких органічна речовина виявляється 
переробленою в біомасу. Органічні речовини розкладаються в результаті 
біохімічних процесів з різними механізмами, що визначаються їх складом і 
структурою. Процеси біохімічного розкладу залежать від фізико-хімічних, 
біологічних і хімічних факторів. До головних фізико-хімічних факторів належать 
температура, розчинність речовини в стічній воді, рН води, а також (у випадку 
аеробного розкладу) концентрація кисню, що розчинений в стічній воді. До 
головних біологічних факторів слід віднести вибраний комплекс мікроорганізмів і 
характер їх адаптації до специфічних речовин, співвідношення між 
концентрацією даної речовини і концентрацією сухої частини біомаси, а також 
активність мікроорганізмів, яка визначається перш за все віком культури. По мірі 
старіння активного мулу зменшується доля асимільованих органічних речовин і 
зростає кількість продуктів розкладу. Із хімічних факторів вирішуючими 
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являються склад і структура досліджуваної сполуки, присутність речовин, що 
легко піддаються біохімічному розкладу і біогенних елементів [2]. Окиснювачі 
застосовують в практиці підготовки питної води для знезараження і поліпшення її 
органолептичних показників. Однак в останні роки в зв'язку з прогресуючим 
забрудненням стічних вод хімічними та органічними сполуками антропогенного 
походження значення окиснювачів в практиці очищення стічних вод істотно 
зросла, так як багато забруднюючих речовин, що присутні у воді, руйнуються в 
тій чи іншій мірі під дією окиснювачів. Утворені продукти можуть значно 
відрізнятися від вихідних речовин забруднювачів не тільки за своєю хімічною 
структурою і фізико-хімічними властивостями, але і за токсичністю. 

Досвід токсиколого-гігієнічної та технологічної оцінки ефективності 
використання окиснювачів показує, що найбільш важливим є вибір окиснювача 
для очищення стічної води від хімічних і органічних забруднень.  

При цьому необхідно враховувати не тільки величину окисно-відновного 
потенціалу кожного окиснювача, але також і інші фактори, що роблять істотний 
вплив на ефективність очищення води: її склад; ступінь і характер забруднення; 
наявність природних сполук, таких як гумінові кислоти і складні феноли, що 
здатні окиснюватися; величину рН води тощо. При цьому повинна враховуватися 
здатність деяких окиснювачів до реакцій заміщення із включенням молекул 
окиснювача в утворенні хімічних речовин, в результаті чого у воді можуть 
з'явитися небажані і навіть небезпечні сполуки. Так, при обробці хлором води, що 
містить феноли, можуть утворюватися хлорфеноли, що додають їй різкий 
неприємний запах. У практиці водоочищення в основному застосовують такі 
окиснювачі: озон, перманганат калію, хлор і його похідні [3]. При цьому 
традиційні методи очищення стічних вод не завжди ефективні відносно 
фармацевтичних препаратів [4]. 

Одною з можливих стадій для модернізації очищення питної та стічної води 
на станціях очищення є застосування розширених окисних процесів (Аdvanced 
oxidation processes) [5-7]. 

Advanced oxidation process (AOPs) є окиснювальними методами, що засновані 
на генерації проміжних гідроксильних радикалів, що мають більшу реакційну 
здатність і меншу селективність, ніж інші окиснювачі (наприклад, хлор, озон 
тощо). Його стандартний окислювальний потенціал Е0

 = 2,8 В, що є більшим, ніж 
в звичайних окиснювачах, це робить їх надзвичайно ефективними в окиснюванні 
різноманітних органічних сполук. У таких процесах, очікується, що органічні 
сполуки окиснюються до менш токсичних, які здатні до біодеградації або 
мінералізуються до CO2 і H2O [6]. 

Універсальність розширених окисних процесів відображається в різних 
варіантах генерування гідроксильних радикалів. Вони характеризуються 
різноманітністю реакцій, протікання яких включає комбінацію хімічних речовин 
(наприклад, озон, пероксид водню, перехідні метали, оксиди тощо) і допоміжного 
джерела енергії (наприклад, УФ-випромінювання, електричний струм, γ-

випромінювання, ультразвук тощо). Іншими прикладами розширених окисних 
процесів є комбінована дія Н2О2 – УФ; система Фентона (Н2О2/Fe

2+); фото- і 
електро-Фентон системи; хемоутворюючі речовини, що сприяють протіканню 
фото-Фентон процесів; гетерогенне фотоокиснення з використанням діокиду 
титану (TiO2); γ-радіоліз і соноліз. Гідроксильні радикали представляють собою 
надзвичайно реакційно здатні частинки з константами швидкості реакції з 
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більшістю органічних молекул порядку 106
 – 10

9
 1/Мс. Відсутність селективності 

взаємодії цих радикалів з речовиною, і в дуже забруднених водах вважається 
перевагою. 

Згідно з дослідженнями найбільш ефективними є процеси окиснення 
органічних сполук пероксидом водню в присутності іонів металів змінної 
валентності (Fe2+

, Mn
2+, Со2+

, Cr
2+

, Ag
+). До ефективних процесів окиснення 

відносяться також системи Фентона (H2O2 / Fe2+) і Раффа (H2O2 / Fe3+).  
Головна перевага процесів фотокаталітичного окислення ґрунтується на 

протіканні реакцій окислення при кімнатній температурі і можливості 
ефективного використання електромагнітного випромінювання в видимій або 
ультрафіолетовій частини спектра, які можуть привести до значних економічних 
заощаджень для великомасштабних очисних процедур. 
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