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Інтенсифікація технологічних процесів
комплексного очищення стічних вод
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Мета роботи - вирішення актуальної екологічної проблеми
захисту водних ресурсів країни шляхом інтенсифікації
технологічних процесів комплексних технологій очищення
стічних вод вилученням з них токсичних органічних і
неорганічних забруднень, біогенних елементів; технологій
зневоднення та утилізації осадів; синтезу і одержанню нових
реагентів та матеріалів для водоочищення.
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ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ТОКСИЧНИХ ДОМІШОК
ПЕРЕД НАДХОДЖЕННЯМ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ
ПРОМИСЛОВО-УРБАНІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ
Визначено умови інтенсифікації освітлення
промислових стоків з високою
каламутністю.
Розроблено нові флокулянти, що
забезпечують ефективне освітлення стічних
вод картонно-паперових виробництв та
повторне їх використання у виробництві.

Розроблено реагенти для інтенсифікації
освітлення води на первинних відстійниках
міських очисних споруд, визначено умови
запобігання спуханню активного мулу в
аеротенках.
Створено електрохімічні установки
переробки регенераційних розчинів
іонообмінного очищення води з
отриманням відновлених металів,
розчинів кислот та лугу, придатних для
повторного використання.
Розроблені реагентні та електрохімічні
процеси переробки мінералізованих
стоків.

Для запобігання забрудненню іонами
важких та кольорових металів стічних вод
та активного мулу на міських очисних
спорудах розроблені локальні іонообмінні
установки очищення промислових вод від
іонів важких та кольорових металів. Це
дало можливість реалізувати замкнуті
цикли водовикористання в гальванічних
виробництвах.

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ СИЛЬНО- ТА СЛАБО ЗАБРУДНЕНИХ
ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

В основі технології вилучення нафтопродуктів із
сильнозабруднених вод покладено магнітосорбційний метод
Слабозабруднені води очищаються флотацією, для
доочищення води використовується фільтр з окислюючим
завантаженням

СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА
ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ

Більшість станцій біологічної
очистки запроектовані тільки на
видалення
органічних забруднень, а не на
забезпечення необхідного
ступеня очистки від сполук азоту.

Скидання очищених стічних
вод з підвищеним вмістом
азоту у водоймище стає
причиною повторного
забруднення води та
погіршення органолептичних
показників.

Економічно та технічно обґрунтованим рішенням є
проведення одномулової нітри-денітрифікацію (ОНД)
біоценозом автотрофних і гетеротрофних
мікроорганізмів, включаючи анаммокс-бактерії у
біореакторах з затопленою ерліфтною системою аерації.

Створено, досліджено та
експериментально апробовано
унікальні споруди – біоректори з
ерліфтною системою аерації, що
дозволяють очистити стічні води
від органічних речовин та сполук
азоту з найменшими у
вітчизняній та світовій практиці
витратами енергії.
Дана технологія пройшло
промислову апробацію на
декількох станціях біологічного
очищення (Старобешевської
ТЕС, шахті «КрасноармійськаЗахідна», КП «Компанії» Вода
Донбасу»), конструктивні і
технологічні рішення для іі
реалізації захищені патентами
України на винахід.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
• скорочується об'єм споруд;
• виключається насосне устаткування для
рециркуляції об'ємів води між спорудами;
• не вимагається добавки лужних реагентів і
додаткового введення субстрата;
• зменшення приросту активного мулу;
• економічний ефект від впровадження
технології на станції очищення стічних вод
продуктивністю 6000 м.куб/добу склав
432 тис. грн. на рік.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ СТІЧНИХ
ВОД З ЇХ ПОПЕРЕДНЬОЮ АНАЕРОБНОЮ ОБРОБКОЮ МЕТОДОМ
МЕТАНОВОГО ЗБРОДЖЕННЯ В ПСИХРОФІЛЬНИХ МОВАХ
Базова схема комбінованих
споруд біологічного очищення
каналізаційних стоків
АНР – анаеробний EGSB – реактор;
АБ – аеробний біофільтр;
АО – аеротенк – відстійник;
В – вентилятор;
К – повітряний електричний підігрівач;
1. Подача стоків на очищення.
2.Скид переробленого мулу.
3.Лінія рециркуляції – лінія постійного
скиду надлишкового мулу з еротенкавідстійника.
4.Вихід біогазу.
5.Вихід очищеної води.
6.Забір повітря.

ІСНУЮЧА ТЕХНОЛОГІЯ - АЕРОБНЕ ОЧИЩЕННЯ
стічних вод аеробнимимікроорганізмами в
аеротенках, біофільтрахі біоставках
НЕДОЛІКИ:
1. Значні енерговитрати на аерацію;
2. Чутливість прикріплених мікроорганізмів до
нерівномірності надходження стоків;
3. Проблеми, пов’язані з обробкою і утилізацією
великих об’ємів надлишкового мулу, який має
надзвичайно низькуздатність до водовіддачі.
Вказані недоліки найбільше відчуваються при
експлуатаціїканалізаційних очисних споруд (КОС) в
невеликих містах.

АНАЕРОБНО-АЕРОБНА ТЕХНОЛОГІЯ
Попередня анаеробна обробка стічних вод методом
часткового метанового зброджування в
психрофільних умовах, тобто, в умовах помірного
клімату без підігріву, суміщена з переробкою
надлишкового мулу споруд

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ ПІСЛЯ
БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВОУРБАНІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Мулові площадки роками
нагромаджують тверді осади
стічних вод
На теперішній час в Україні
накопичено 5 млрд. тон
осадівстічних вод, щорічно їх
стає більше на 8 млн. тон

Площа земель, вкритих
муловими майданчиками
складає 300 тис га, щороку
800 га відчужується під
складуваннянових осадів
Мулові майданчики є
джерелом значного
негативного впливу на
навколишнє середовище

ГЛИБОКА БІОЛОГІЧНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
ПРОМИСЛОВО-УРБАНІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
Раціональним рішенням утилізації осадів
стічних вод є глибока аеробна мінералізація осадів у
спеціальних спорудах біологічним методом

При збільшенні часу перебування мула в
спеціальному мінералізаторі культивуються
особливі штами мікроорганізмів, здатні розкласти
активний мул без сухого залишку
Створено, науково обгрунтовано та
апробовано унікальну споруду аеробний мінералізатор із затопленою
ерліфтною системою аерації і
муловідділювачем зі зваженим шаром
осаду.
Дана конструкція вперше в світовій
практиці дозволяє досягнути величини
розпаду органічної речовини активного
мулу 95%.
Технологію впроваджено на очисних
спорудах КП «Компанії» Вода Донбасу »,
де вона використовується вже більше 2-х
років.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБЛЕНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
• відпадає необхідність у відчуженні значних
площ господарчих земель під мулові
майданчики;
• значно знижується негативний вплив станцій
біологічного очищення стічних вод на
навколишнє середовище;
• економічний ефект від впровадження
технології глибокої мінералізації осаду
наочисних спорудах продуктивнісю
60000 м.куб на добу складає
4,44 млн. грн. на рік.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА
МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛОКУЛЯНТІВ ТА ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВОДОВІДБОРУ
Переваги:
Обробка осаду флокулянтами та
застосування нових конструкцій
мулових майданчиків з
горизонтальним і вертикальним
дренажем, всмоктувальнонагнітаючою установкою збільшують
продуктивність мулових майданчиків
до 10 м3/м2∙рік, і дають значне
зменшення необхідної площі
земельних ділянок.
Економічний ефект від впровадження
даної технології на Комплексі
біологічного очищення
«Безлюдівський»
КП «Харківводоканал» м. Харкова
склав 638,72 тис. грн на рік.

ВНУ-2

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВОДОВІДБОРУ З ЗАБОЛОЧЕНИХ МУЛОВИХ
МАЙДАНЧИКІВ
Розроблена нова конструкція
локального дренажу модульного типу
дренажна вода
для інтенсифікації водовідбору з
заболочених мулових майданчиків при
фільтруючий
використанні установки
елемент
стеклополотно
всмоктувально-нагнітаючої дії та
запропонована нова технологічна
схема видалення мулової води з
заболочених мулових майданчиках.
резервуар

насос

Визначено раціональні технологічні та
конструктивні параметри установки,
що забезпечують найбільшу
ефективність її роботи, а також
найбільш ефективну схему
розташування і кількість фільтруючих
елементів.
Економічний ефект від впровадження
даної технології на очисних спорудах
Комплексу біологічного очищення
«Безлюдівський» КП
«Харківводоканал» м. Харкова склав
204,25 тис. грн. на рік

ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ПІСЛЯ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ «GEOТUBE

Фільтрувальний модуль важливий елемент сучасної
технології зневоднення осадів
Бортницької станції аерації

ВИСНОВКИ
•

Запропоновано нову наукову концепцію щодо доцільності поєднання в проточному біологічному реакторі
декількох біологічних процесів з різними вимогами до концентрації розчиненого кисню, вмісту органічних
речовин і мінеральних сполук азоту: автотрофної нітрифікації, гетеротрофної денітрифікації, анамокс-процесу та
гетеротрофного окиснення.

•

Розроблено нові математичні моделі для інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних вод,
зневоднення осадів на мулових майданчиках, видалення мулової води, що дозволяють реалізувати інженерні
методи розрахунку технологічних і конструктивних параметрів різних споруд очищення стічних вод.

•

Виявлено специфіку застосування іонного обміну для безвідходного вилучення нітратів з біологічно очищених
стічних вод .

•

Показано, що застосування технології глибокої мінералізації осадів скорочує на 95% кількість їх твердої фази,
усуває проблему нагромадження органічних осадів, що містять іони важких металів, зменшує експлуатаційні
витрати на зневоднення в порівнянні з існуючими технологіями більш ніж у 10 разів.

•

Встановлено, що впровадження безвідходних технологій очищення стічних вод гальванічних виробництв від іонів
важких металів підвищує ефективність роботи біологічних очисних споруд і дозволяє отримати метали у вигляді
порошків для повторного використання в виробництві.

•

Розроблені і випробувані технології комплексної обробки накопичених фільтратів та концентратів звалищ
твердих побутових відходів,розроблено техніко-економічне обґрунтування, технічна і проектна документація
очисних споруд для локалізації фільтратів та утилізації вторинних концентратів та осадів фільтратів на території
полігону №5 (м. Київ), чим створені науково-технічні передумови для його безпечного функціонування.

•

Розроблено і реалізовано нове технологічне рішення для проектування, реконструкції і будівництва
каналізаційних очисних споруд для невеликих та середніх міст України, яке базується на технології попередньої
анаеробної обробки міських «холодних» стічних вод в психрофільних умовах,що забезпечує зменшення в 3-4
рази обсяги відходів та у 2-3 рази - площ земельних ділянок під розміщення каналізаційних очисних споруд,
знищення шкідливих емісій газів та стабілізацію осадів до вивантаження їх на мулові майданчики.

•

Розроблено та випробувано технології зневоднення мулу біологічних споруд за допомогою геотекстильних
матеріалів, які дозволяють оперативно знижувати критичні рівні дзеркала мулових карт та зменшувати
навантаження на загороджувальні дамби.

•

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених нових технологій складає 5 млн. 716 тис. грн./рік.

