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ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО 

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

ПРОМИСЛОВО-УРБАНІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ 

Мета роботи - інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних вод, 

удосконалення технології обробки і зневоднення осадів та створення нових 

комплексних технологій з більш глибокою попередньою очисткою промислових 

стічних вод від токсичних органічних і неорганічних забруднень перед подачею на 

централізовані біологічні очисні споруди. 

Для досягнення мети розроблено та впроваджено: 

 нові технології очищення стічних промислових вод від токсичних 

домішок перед надходженням на централізовані очисні споруди; 

 нові технології інтенсифікації процесів біологічного очищення стічних 

вод на централізованих очисних спорудах; 

 нові технології зневоднення і утилізації осадів біологічного очищення 

стічних вод промислово-урбаністичних центрів; 

 фізико-хімічні методи глибокого доочищення промислових стічних вод 

для їх повторного використання; 

 нові реагенти і сорбенти для інтенсифікації та підвищення глибини 

очистки стічних вод на локальних і централізованих очисних спорудах. 

В роботі вирішено актуальну науково-технічну проблему 

створення і впровадження комплексних технологій очищення 

стічних вод промислово-урбаністичних центрів для зниження 

навантаження на довкілля, суттєвого зменшення забору свіжої 

води і сприяння екологічному благополуччю водних екосистем. 

Технології впроваджено на очисних спорудах міст Києва, 

Харкова, Донецька, Одеси, Артемівська, Макіївки, Канева та 

селищах міського типу Новий Світ, Гольма, Авдотіно, 

Новомихайлівка. 

Загальний економічний ефект від впровадження 

розроблених нових технологій складає 5 млн. 716 тис. 

грн./рік. 

Наукові результати роботи 

відображено в 5 монографіях, більш 

ніж в 342 публікаціях. Загальний 

індекс цитування публікацій складає 

315 (згідно баз даних SCOPUS), h-

індекс = 13. Новизну та конкуренто- 

спроможність технічних рішень 

захищено 63 патентами. 



НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ ВОД ПЕРЕД НАДХОДЖЕННЯМ НА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ БІОЛОГІЧНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ ТА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ  

Розроблено технології: 

- безвідходної очистки стічних вод гальванічних виробництв від кольорових і важких металів; 

- інтенсифікації  освітлення стічних вод з високою каламутністю; 

- технології зниження мінералізації стічних вод; 

- інтенсифікації процесів баромембранної очистки; 

- видалення з води нафтопродуктів, ПАР  та фарбників; 

- глибокої доочистки стічних вод від токсичних органічних речовин на біологічно активному вугіллі; 

- технології отримання нових реагентів для інтенсифікації фізико-хімічних процесів водоочищення: високо основних коагулянтів,  

катіонних флокулянтів, спеціалізованого активного вугілля на базі донецьких антрацитів. 
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СТВОРЕННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД НА 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 

Більшість станцій біологічної очистки не забезпечують необхідного ступеня 

очистки від сполук азоту. Це є причиною повторного забруднення природних 

вод. 

 

Економічно та технічно обґрунтованим рішенням є проведення одномулової 

нітри-денітрифікації (ОНД) біоценозом автотрофних і гетеротрофних 

мікроорганізмів, включаючи анаммокс-бактерії у біореакторах з затопленною 

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 пройшла промислову апробацію на декількох 

станціях біологічного очищення (Старобешевської ТЕС, шахті 

«Красноармійська-Західна», КП «Компанії» Вода Донбасу»), 

конструктивні і технологічні рішення для її реалізації захищені 

патентами України на винахід.  

Переваги даної технології: 

  Скорочується об'єм споруд; 

  Виключається насосне устаткування для рециркуляції об'ємів води між 

спорудами; 

  Не вимагається додавання лужних реагентів і додаткового введення субстрата; 

  Зменшення приросту активного мулу; 

  Економічний ефект від впровадження технології на станції очищення стічних 

вод продуктивністю 6000 м3/доба склав 432 тис. грн. на рік.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ СТІЧНИХ ВОД НЕВЕЛИКИХ МІСТ МЕТОДОМ 

АНАЕРОБНОЇ ОБРОБКИ В ПСИХРОФІЛЬНИХ УМОВАХ  

 Запропонована технологія попередньої анаеробної обробки стічних вод і 
надлишкового активного мулу методом часткового метанового збродження  в 
психрофільних умовах. 

 Обґрунтовано використання аеробних психрофільних реакторів 
витіснення з розширеним шаром мулу з одночасною мінералізацією сирих 
осадів без їх виведення з технологічного процесу; 

 Технологія впроваджена при реконструкції  очисних споруд  м. Канева 
Черкаської обл.. 

 Мінералізований в психрофільних умовах анаеробний мул добре віддає 
воду :зменшується потреба у площі мулових майданчиків 

Психрофільний анаеробний 

реактор витіснення з розширеним 

шаром мулу: 

1 – анаеробний реактор; 2 – 

трубопровід подачі стоків; 3 – 

розподільник стоків; 4 – приймальний 

потік; 5 – розподільна перепонка, А – 

шар нерухомого мулу; В – розширений 

шар мулу;С – зона розширення, D – 

перехідна зона; F – зона освітлення, G – 

гідростатичний тиск на реактор; K – 

шар кірки. 
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ГЛИБОКА БІОЛОГІЧНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД 

ПРОМИСЛОВО-УРБАНІСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

На теперішній час в Україні накопичено 5 млрд. тон осадів стічних вод, 

щорічно їх стає більше на 8 млн. тон. Площа земель, вкритих муловими 

майданчиками складає 300 тис. га, щороку 800 га відчужується під 

складування нових осадів. 

Раціональним рішенням утилізації осадів стічних вод є глибока аеробна 

мінералізація осадів у спеціальних спорудах біологічним методом. 

 

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 2х років. 

Переваги даної 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 на очисних спорудах продуктивнісю 60.000 м3/добу складає 4,44 млн. 

грн. на рік. 
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Застосовані нові технічні рішення: конструкції мулових майданчиків з 

горизонтальним і вертикальним дренажем та всмоктувально-

нагнітаючою установкою, що дозволяють три наливи осаду на майданчики 

при гравітаційному ущільненні. 

Переваги: 

-збільшена продуктивність мулових майданчиків з 1 до 6 м3/м2∙рік і до 

10 м3/м2∙рік (за умови обробки осаду флокулянтами перед подачею на мулові 

майданчики); 

-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. 

 

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ  

ОСАДІВ МІСЬКИХ СТІЧНИХ ВОД НА МУЛОВИХ МАЙДАНЧИКАХ 

На каналізаційних очисних спорудах України в результаті механічного і біологічного очищення міських стічних вод утворюються 

понад 50 тис м3/добу осадів з низькою водовіддачею. Органічна частина осадів швидко загниває, виділяючи неприємний запах. При 

цьому збільшується кількість колоїдних і дрібнодисперсних частинок, що викликає подальше погіршення водовіддачі осадів. 

Для заболочених мулових майданчиків, у яких відсутня або 

закольматована дренажна система, розроблена нова 

конструкція локального дренажу модульного типу для 

інтенсифікації водовідбору з  використанням установки 

всмоктувально-нагнітаючої дії та запропонована нова 

технологічна схема видалення мулової води з заболочених 

мулових майданчиках. 
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ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО 

Економічний ефект від впровадження даної технології на очисних спорудах Комплексу 

біологічного очищення «Безлюдівський» КП «Харківводоканал» м. Харкова склав 204,25 

тис. грн. на рік 
 

 



ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОГО ЗНЕВОДНЕННЯ ОСАДІВ НА ОСНОВІ ГЕОТЕКСТИЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ 

 Запропоновано технологію 
кондиціювання осадів активного мулу з 
допомогою геотекстильних матеріалів. 

 Створена пілотна установка 
продуктивністю 50дм3/м2годину на 
Бортницькій станції аерації 

 Принцип роботи фільтрувального 
елемента установки «осад зовні контейнера 
→ вода в контейнер» 

Технологічна схема роботи та регенерації установки зневоднення суміші аеробно-стабілізованих мулів на Бортницькій станції аерації: 

1 – суміш АСМ; 2 – фільтруючий модуль; 3 – вентиль; 4 – ресивер; 5 – компресор; 6 – насос; 7 – буферна ємність; 8 – лічильник  
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КОМПЛЕКСНЕ ОЧИЩЕННЯ ТОКСИЧНИХ ДРЕНАЖНИХ ВОД ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ 

ВІДХОДІВ 

Розроблена технологія для полігону ТПВ №5 (с. Підгірці) включає: 

 Попереднє глибоке реагентно-каталітичне окиснення; 

 Доочистку фільтрату мембранними методами; 

 Насичення перміату біотопами; 

 Подачу очищеної води на біоплато; 

 Утилізацію концентратів та осадів в нерозчинних матеріалах на полігоні.  
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКОЕФЕКТИВНОГО АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ НА ОСНОВІ 

АНТРАЦИТІВ ДОНБАСУ 

При використанні сировини з вологістю 8 – 12 % оптимальними параметрами для другої стадії теплової обробки 

антрациту (насиченого ДДSNa) в киплячому шарі  для широкої фракції АА будуть: температура – 800–850 оС; час 

обробки при оптимальній температурі – 60–80 хвилин. 

 

Запропонована принципова технологічна схема отримання сорбентів з антрацитів Донецького бассейну передана 

для використання ТОВ «Ремо» (г.Свердловськ Луганської обл.). 
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