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ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДЕСТРУКЦІЇ АКТИВНОГО МУЛУ 

 

Досліджено стічні води та мікроорганізми активного мулу станції очисних споруд з 

метою інтенсифікації процесу очищення промислово-побутових стічних вод з використанням 

деструкції біомаси. Застосування методів деструкції активного мулу у біологічній очистці 

стічних вод дозволяє підвищити ефективність вилучення забруднень та зменшити приріст 

біомаси.  

Ключові слова: стічні води, активний мул, органічні речовини, деструкція біомаси, 

регенерація, пероксид водню. 

 

Исследованы сточные воды и микроорганизмы активного ила станции очистных 

сооружений с целью интенсификации процесса очистки промышленно-бытовых сточных вод 

с использованием деструкции биомассы. Использование методов деструкции активного ила 

при биологической очистке сточных вод позволяет повысить эффективность извлечения 

загрязнений и уменьшить прирост биомассы. 

Ключевые слова: сточные воды, активный ил, органические вещества, деструкция 

биомассы, регенерация, пероксид водорода. 

 

Sewage and sludge microorganisms of wastewater treatment station in order to intensify 

the industrial and domestic wastewater treatment using biomass degradation were 

researched. Use of degradation of the activated sludge in biological wastewater treatment 

improves the pollution extraction efficiency and reduces biomass growth. 
Key words: waste water, activated sludge, organic matter, destruction of biomass, 

regeneration, hydrogen peroxide. 

 

Вступ. Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського 

господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових 

умов і ряд інших чинників все більше ускладнюють проблеми забезпечення водою. Загальна 

тенденція щодо погіршення ситуації з питною водою спонукає людство приділяти дедалі 

більшу увагу водоочисним технологіям. Проте цей процес неможливо розглядати як панацею, 

оскільки збільшення забруднюючих речовин, ускладнення їх хімічних сполук призводить до 

подорожчання водоочисних технологій. 

Побутові та виробничі води містять значну кількість органічних речовин, які можуть 

загнивати, а також хімікати що є дуже небезпечними для людей та біоти. Під очищенням 

стічних вод мається на увазі їхня обробка різними методами з метою руйнування або 

вилучення з них мінеральних і органічних речовин до ступеня, що дозволяє скидати ці води у 

водойми і водотоки або повторно використовувати їх для виробничих та інших цілей [1].  

Поширеними способами підвищення ефективності процесу біохімічного очищення 

стічних вод є попередня їх підготовка чи обробка; регулювання значень основних факторів 

очищення стоків; конструкційні зміни у біологічних реакторах; контроль за коливанням 

кількості активного мулу; покращення процесів нітрифікації/денітрифікації; використання 

коагулянтів, флокулянтів, сорбентів та інших активуючих речовин; вплив на мікроорганізми 

магнітного, електричного полів та ультразвуку; використання систем автоматичного 

управління та контролю біохімічним процесом; хімічний мутагенез та ін. 
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Завдання та мета дослідження. Метою дослідження є обґрунтування та розробка 

технології аеробного очищення стічних вод на базі експериментального дослідження процесу 

з використанням механічної, термічної та хімічної деструкції активного мулу. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- виявити особливості існуючих методів і технології очищення стічних вод;  

- дослідити ефективність очищення стічних вод від ХСК при застосуванні методів 

деструкції біомаси; 

- розробка технології аеробного очищення стічних вод на базі експериментального 

дослідження процесу з використанням хімічної деструкції активного мулу. 

Результати дослідження. 

Для визначення складу стічних вод потрібно проведення великої кількості різноманітних 

аналізів - хімічних, фізико-хімічних, санітарно-бактеріологічних. Основними завданнями, які 

розв'язуються на основі аналізів, є: 

- оцінка санітарно-токсикологічного стану стічних вод; 

- визначення придатності стічних вод для конкретного виду споживання, ступеня і 

характеру забруднення стічних вод; 

- пошук способу очищення води, а також визначення методів управління процесами 

очищення стічних вод і контроль роботи споруд; 

- оцінка ефективності роботи окремих споруд і технологічної схеми очищення стічних 

вод в цілому; 

- контроль стану водойми. 

Існуючі очисні споруди з біохімічного очищення стічних вод мають ряд істотних 

недоліків, такі як недостатня ефективність очищення через збільшення кількості і 

концентрацій забруднюючих речовин; утворення значних об'ємів осадів; витрата великої 

кількості енергії та коштів при експлуатації; значні витрати часу на очищення; забудова 

великих територій під споруди та ін. 

Інтенсифікація біохімічного очищення сприяє видаленню органічних речовин в 

середньому на 60…90% (БСК – 50…99%, ХСК – 55…93%, амонійного нітрогену – 35…99%), 

покращенню седиментаційних властивостей активного мулу, зменшенню на 30…80% його 

надлишку і на 50% мулового індексу та розширенню спектру забруднень, що видаляються. 

Проведені експериментальні дослідження щодо можливості застосування методів 

деструкції активного мулу та їх вплив на очищення стоків. Були проаналізовані наступні 

методи деструкції: термоліз, застосування механічного дезінтегратору, руйнування біомаси 

шляхом окислення пероксидом водню.  

Значна частина проведених досліджень показала, що концентрація завислих речовин та 

сухого залишку має низькі та допустимі значення. Ці дані свідчать про те, що активний мул в 

заданих умовах досліджень являється придатним для ефективного очищення забруднюючих 

речовин у стічних водах. 

Результати експериментів показали, що ефективність очищення за ХСК становить: 

- при застосуванні термолізу – 77% (без інтенсифікації - 85%); 

- при застосуванні механічної дезінтеграції 93%, (без інтенсифікації - 91%); 

- при застосуванні хімічної дезінтеграції 94% (тоді як без інтенсифікації - лише 88%). 

Гідробіологічні дослідження показали, що в біореакторах працює так званий 

«біоконвеєр»: від бактерій, дрібних джгутикових, інфузорій до коловерток, черв’яків та інших 

організмів, за допомогою якого ефективно очищується стічна вода від органічних забруднень 

і регулюється чисельність популяцій гідробіонтів – біологічних очисників води.  

Таким чином, порівнюючи вплив на ефективність видалення ХСК, азоту та фосфатів із 

стоків при застосуванні деструкції мулу, можна зробити висновок, що хімічна та механічна 
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дезінтеграція дає досить високі результати по зменшенню досліджуваних показників. На 

основі обробки даних, отриманих після проведення експериментів, можна підтвердити, що 

деструкція частини активного мулу внаслідок хімічної та механічної дезінтеграції виявилися 

досить ефективним способом підвищення якості очищення стічних вод. Адже, крім 

підвищення видалення ХСК до 94%, відбуватиметься значно менший приріст надлишкової 

кількості активного мулу в порівнянні з традиційними технологіями.  

При розробці схеми відведення та очищення поверхневих стічних вод в залежності від 

конкретних умов (джерел забруднення, розмірів, розташування та рельєфу водозбірного 

басейну тощо) слід враховувати необхідність локалізації окремих ділянок виробничої 

території, на які можуть потрапляти шкідливі речовини, з відведенням стоку у виробничу 

каналізацію або після попереднього очищення в дощову каналізацію. У ряді випадків 

необхідно оцінювати доцільність роздільного очищення стоків з виробничих площ, що 

відрізняються за характером і ступенем забруднення території. Для очищення поверхневих 

стічних вод рекомендується передбачати прості в експлуатації і надійні в роботі споруди 

механічної та фізико-хімічного очищення. У всіх випадках слід застосовувати відстійні 

споруди. Локальне очищення виробничих стоків здійснюється на промислових підприємствах 

перед спуском їх у міську водовідвідну мережу. 

Метод очищення та установки вибираються в залежності від характеристик стічних вод, 

особливостей цих установок та територій, на яких буде розташована очисна станція [2]. 

На основі проведених власних експериментальних досліджень, розроблено технологічну 

схему обробки стічних вод для інтенсифікації процесу біологічного очищення, яка 

відрізняється від існуючої тим, що в схему очищення включений процес регенерації активного 

мулу. Обробка біомаси активного мулу проводиться методом хімічної деструкції (окислення 

пероксидом водню), в результаті чого вивільняють ферменти, вітаміни та інші біологічно 

активні речовини із зруйнованих клітин мулу, що надходять в мулову суміш і, тим самим 

збільшують і посилюють біотрансформацію забруднюючих речовин у стоках, що забезпечує 

високу ступінь очищення і скорочення тривалості процесу, ніж при використанні 

необробленого активного мулу. Процес деструкції активного мулу здійснюється в 

регенераторі з обробкою частини активного мулу розчином пероксиду водню, інша частина 

залишається в первісному стані. Регенерована біомаса завантажується в аеротенк зі стічними 

водами. За допомогою цього видаляються з води домішки біологічного походження, гумусові 

речовини, молекулярні органічні речовини, фосфати та інші. Як було показано в роботі [3], під 

впливом пероксиду водню швидкість переважної більшості окислювально-відновних хімічних 

реакцій зростає, що призводить до інтенсифікації біохімічної очистки стічних вод. 

Технологічна схема процесу, в який включена регенерація біомаси шляхом окислення 

пероксидом водню, представлена на рис 1. 



ГЕОТЕХНОЛОГІЯ, ЕКОЛОГІЯ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА 

 

 

Енергетика. Екологія. Людина 

ISSN 2307-7239                                                                     497 

 

2 3 

6 
Стічні 

води 

Очищені 

стічні води  

4 

5 

Осад  

7
5 

7 

Н2О2 

 

1 

Рисунок 1 - Схема аеробного очищення промислових стоків:  

1 – усереднювач, 2 - відстійник, 3 - аеротенк, 4 - регенератор мулу, 5 - регенератор 

мулу, обробленого Н2О2, 6 - вторинний відстійник, 7 - ущільнювач мулу 

 

За розробленого технологічною схемою мул з регенераторів (5) попередньо 

обробляється 35%-ним розчином пероксидом водню. 

Висновки. Розроблена технологія дозволить вирішити проблеми, пов'язані з 

поліпшенням екологічного стану навколишнього середовища, підвищити ефективність роботи 

очисних споруд (установок). Насамперед, це важливо для заводів, які мають незначну 

земельну площу для очисних споруд. Впровадження даної технології дозволить підвищити 

ефективність очищення стоків до 94%, а також зменшити витрати електроенергії на аерацію в 

2-2,5 рази. 
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