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РЕФЕРАТ 

Звіт про  НДР: 83 с., 24 табл.,  9 рис., 6 джерел,  5 додатків 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, ВОДНІ ЕКОСИСТЕМИ, МОНІТОРИНГ, 

СТІЧНІ ВОДИ, МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД, РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Об’єкт досліджень – сучасні методи очищення стічних вод харчової 

промисловості. 

Мета роботи – розробити пропозиції щодо застосування найкращих 

доступних технологій з очищення висококонцентрованих стічних вод 

харчової промисловості з метою попередження негативних наслідків від 

забруднення ними водного середовища.   

Методи дослідження – експериментальні та аналітичні. 

У результаті досліджень розроблені пропозиції для підвищення 

ефективності очищення стічних вод харчових виробництв, які містять великі 

концентрації тваринних білків, жирів (у тому числі, молочних), вуглеводнів, 

амонійного азоту і фосфатів і являють небезпеку для водних екосистем при 

скиданні їх в поверхневі водні об’єкти. На підставі аналізу вітчизняної і 

світової науково-технічної літератури щодо існуючих методів очищення 

стічних вод і власних експериментальних досліджень запропоновані 

ефективні сучасні економічно доцільні методи знешкодження стічних вод і 

розроблені принципові технологічні схеми очищення стічних вод харчових 

виробництв. Встановлено, що, при комбінуванні фізико-хімічного способу 

оброблення стічних вод з біосорбційною очисткою і методом АОPs 

досягається глибоке очищення стічних вод до показників, що відповідають 

нормативним вимогам, встановленим для скиду в поверхневий водний об’єкт, 

або комунальні очисні споруди, або використання для технічних потреб 

підприємств. Досягається ефект очищення стічних вод за інтегральним 

показником – ХСК до 98%, а також спостерігається знезараження стічних вод від 

бактерій групи кишкової палички та інших хвороботворних мікроорганізмів.  

 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК 

БГКП – бактерії групи кишкової палички; 

БОС – біологічні очисні споруди; 

БСК – біологічне споживання кисню; 

БСК5  (БСК-5) – біологічне споживання кисню протягом 5 діб; 

ГДК – гранично допустимі концентрації речовин; 

ГДС – гранично припустимі скиди; 

ЗМЧ – загальне мікробне число; 

НДР – науково-дослідна робота; 

О3 – озон; 

ПАР– поверхнево-активні речовини; 

СПАР – синтетичні поверхнево-активні речовини; 

УФ – ультрафіолетове опромінювання; 

ХСК – хімічне споживання кисню; 

AOРs – Аdvanced Оxidation Рrocesses – глибокі процеси окиснення; 

рН – водневий показник; 

Н2О2 – пероксид водню. 
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ВСТУП 

Промислові стічні води є найбільш потужними антропогенними 

джерелами забруднення природних вод і характеризуються як великими 

об’ємами утворення, так і непостійністю хімічного складу. Разом з тим 

промислові стічні води утворюються несистематично, що ускладнює 

проблему їх утилізації. Серйозною екологічною проблемою сучасної України 

є очищення промислових стоків, зокрема стічних вод підприємств харчової 

промисловості. Це пов’язано з тим що стічні води різних галузей харчової 

промисловості відрізняються як за складом, умовами утворення, об’ємом так і 

за фізико-хімічними властивостями. 

 На сьогоднішній день направлене слідування Європейським стандартам 

функціонування галузей харчової промисловості,  є пріоритетним завданням, 

яке поставлено перед Україною в умовах глобалізації та інтеграції до 

Європейського Союзу. Прогресивність розвитку харчової промисловості 

підтверджується статистичними даними. Так, обсяги реалізації від 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів становить 

більше 20% від загального обсягу реалізованої промислової продукції України 

[1]. Однак, стрімкий розвиток галузі обумовлює те, що підприємства харчової 

промисловості (молокозаводи, винні заводи, дріжджові заводи, кондитерські 

фабрики, м’ясокомбінати та ін.) є одними з найбільших водоспоживачів, де 

95% стічних вод утворюються в процесі виробництва. Для отримання готової 

продукції витрачається в кілька разів більше води, ніж обробляється сировини.  

За даними Національної доповіді про стан навколишнього природного 

середовища в Україні у 2019 році [2] встановлено, що антропогенне 

навантаження на водні об’єкти України у 2019 р. характеризувалося такими 

узагальненими показниками: скинуто 5374 млн. м3стічних вод; у тому числі 

забруднених – 737,2 млн. м3; нормативно-очищених – 1188 млн. куб. м; 

нормативно-чистих без очистки – 3285 млн. м3 та шахтнокар’єрних вод, що не 

мають категорії – 164,3 млн. м3.  
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Основними причинами забруднення поверхневих водних об’єктів були 

скиди зворотних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської 

каналізації. За результатами узагальнення даних державного обліку 

водокористування у 2019 році в поверхневі водні об’єкти було скинуто 

промислових стічних вод – 3478 млн. м 3 (64,7%), комунально-побутових 

стічних вод – 1473 млн. м3 (27,4%), стоків підприємств сільського 

господарства – 373,1 млн. м 3 (6,9%) та стоків інших галузей – 49,9 млн. м3 

(1%) [2]. Також забруднюючі речовини надходять до водних об'єктів з 

поверхневим стоком із забудованих територій та сільгоспугідь. 

У таблиці 1 наведено наявність забруднюючих речовин у розрізі видів 

діяльності промисловості, які мають найбільші обсяги водоспоживання і 

водовідведення [2]. 

Таблиця 1 – Забруднюючі речовини в стічних водах виробництв різних 

галузей промисловості 

Галузі 

промисловості 

Азот 

амоні

йний 

БСК Завислі 

речови

ни 

Нітрат

и  

Нітрит

и  

ХСК Залізо Нафто

проду

кти 

СПА

Р 

Фосфа

ти 

Тис. 

тон 

Тис. 

тон 

Тис. 

тон 

Тис. 

тон 

Тис. 

тон 

Тис. 

тон 

тонн тонн тонн тонн 

Всього по 

Україні 

5,863 1764 21,62 46,75 1,744 66,7 385,3 224,9 178,1 5708 

Промисловість  0,524 1,316 2,598 5,379 0,229 7,654 67,72 33,73 10,9 319,5 

Харчова 0,048 0,088 0,141 0,107 0,009 0,421 2,008 0,253 0,661 15,22 

Сільське 

господарство 

0,006 0,066 0,083 0,153 0,001 0,45 0,711 0,29 0,898 10,17 

Хімічна та 

нафтопереробна 

промисловість  

0,124 0,591 0,73 3,234 0,038 2,937 10,17 6,349 6,105 212,7 

Чорна металургія 0,301 0,248 1,054 1,469 0,164 2,015 43,35 17,34 0,022 29,13 
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З таблиці 1, що такі показники як азот амонійний, БСК-5, завислі 

речовини, нітрити, залізо та фосфати у харчовій промисловості перевищують 

значення  у порівнянні з показниками сільського господарства. А за даними 

національної доповіді 2019 року сільське господарство знаходиться у трійці 

найбільш забруднювачів-підприємств України [2]. Підприємства харчової 

промисловості внесені до Переліку виробничих процесів,  при здійсненні яких 

необхідно мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод, 

що утворюються [3]. Але у реальності не всі підприємства мають централізовану 

систему каналізації, а також  відсутні або недосконалі системи очищення стічних 

вод  [4].   

Основними причинами забруднення поверхневих водних об'єктів є скидання 

неочищених і недостатньо очищених комунально-побутових і промислових 

стічних вод. Міські очисні споруди не справляються з навантаженням, що 

здійснюють ці стоки. Неочищені або недостатньо очищені стічні води, які 

потрапляють у водні екосистеми, негативно впливають на фізичні та 

органолептичні властивості води, сприяють збільшенню вмісту органічних 

речовин, сульфатів, хлоридів, біогенних елементів тощо. Біогенні елементи 

викликають негативні процеси евтрофування водних об’єктів, а патогенні 

мікроорганізми, які надходять зі стічними водами, роблять водойми 

небезпечними.. Внаслідок чого значно погіршується якість води, зменшується 

біорізноманіття і біопродуктивність поверхневих водних об’єктів, що впливає на 

зниження їх рекреаційного значення. 

На сьогоднішній день промислова переробка сільськогосподарської 

сировини, яка відбувається без урахування екологічних наслідків, призводить 

до забруднення не лише водних ресурсів і атмосфери, а й ґрунту, погіршення 

родючості землі. Стічні води різних галузей харчової промисловості значно 

відрізняються за складом, умовами утворення, об’ємом та фізико-хімічними 

властивостями. 

Саме ці виробництва зосереджені на території нашої держави, мають 

великі витрати води на виробництво продукції і саме ці стічні води найбільш 
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концентровані за основними забруднювачами: жири, білки, СПАВ, завислі 

речовини, фосфати, азот амонійний та інші сполуки, що важко окиснюються. 

Ці стічні води в основному потрапляють на біологічні очисні споруди, але 

більшість сполук, які недоокиснені активним мулом, потрапляють в 

поверхневий водний об'єкт. Одним з перспективних напрямків розв'язання цієї 

проблеми є встановлення на підприємствах локальних очисних споруд, які 

дозволяють очищати стічні води до нормативних вимог для скиду в 

поверхневий водний об'єкт. 

Тому на сьогоднішній день гостро стоїть питання щодо попередження 

забруднення водних екосистем концентрованими стічними водами харчової 

промисловості, на вирішення якого направлена дана робота. 

Ця робота є продовженням науково-дослідних робіт за темою  

«Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних 

екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості». На 

попередніх етапах згідно з технічним завданням і календарним планом було 

встановлено наступне.  

Стічні води, що утворюються в результаті виробничої діяльності 

харчової промисловості, на прикладі підприємств м'ясомолочної 

промисловості, відрізняются різхним та непостійним складом і наявностю 

забруднюючих речовин, які важко розкладаються. Оброблення таких стічних 

вод або модельних стоків, що імітували стічні води м'ясомолочної 

промисловості традійціними методами не є ефективним, даний спосіб очистки  

потребує інтенсифікації процесу.  

У процесі досліджень встановлено, що інтенсифікувати процес можливо 

завдяки використанню природних окиснювачів, таких як пероксид водню, 

озон та їх комбінування за технологією AOPs (Advanced oxidation process), а 

також в поєднанні з біосорбційним обробленням іммобілізованим біоценозом 

в реакторах дискового типу. На попередньому етапі експериментально були 

визначені оптимальні параметри очищення стічних вод за обраною 

технологією. В результаті чого було досягнуто  ефективне очищення за ХСК до 
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98% а також майже повне знезараження від бактерій групи кишкової палички, 

Escherichia coli, фекальних ентерококів, патогенних ентеробактерій р. 

Сальмонела. При цьому санітарно-бактеріологічні показники очищеного 

стоку відповідають нормативним значенням для скидання в водний об’єкт або 

для повертання для технологічних потреб підприємств. Перевагою технології з 

заданими параметрами є можливість виробляти озон на місці оброблення стічної 

води, що вирішує питання про його постачання. До того ж озонування усуває 

неприємні запахи, які має стічна вода.  

Були проведенні натурні моніторингові дослідження  стану водного 

об’єкту, в який скидаються стічні води підприємства харчової промисловості. 

На підставі гідро-хімічних, гідро-біологічних і бактеріологічних показників 

акваторії р. Мерло визначені екологічні характеристики. Встановлено, що вода 

в р. Мерло у всіх пунктах відбору за багатьма параметрами, що 

контролювались, значно перевищувала допустимі нормативи українського 

водного законодавства. Це означає, що недостатньо очищені стічні води 

потрапляють у водний об’єкт, забруднюючи його.  

Незважаючи на велику кількість як вітчизняних так і зарубіжних 

розробок, проблема глибокого очищення стічних вод харчової промисловості 

від розчинених в них органічних і неорганічних речовин залишається не 

вирішеною. Тому розробка нових ефективних та енергозаощадливих 

технологій очищення та знезараження стічних вод є як і раніше актуальною 

для харчової промисловості в цілому. А впровадження сучасних технологій 

локального очищення висококонцентрованих стічних вод сприятиме 

оздоровленню малих річок і покрашенню екологічного стану водних об’єктів.  
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 1 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН В ЕКОЛОГІЧНОМУ СТАНІ ВОДНИХ 

ОБ’ЄКТІВ У РАЗІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЧИЩЕННЯ 

СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Моніторингове спостереження води р. Мерло було проведено протягом 

трьох років у різні пори року, які характеризуються певними кліматичними 

періодами (однотипним кодом метеорологічних і термічним режимів): 

навесні, влітку та восени. 

Моніторинг проводили на підставі двох рівнів спостережень – 

візуальному і аналітичному (за гідрохімічними, мікробіологічними і 

екологічними критеріями). 

Пункти відбору проб з річки відповідали місту скиду стічних вод в річку, 

місту нижче скиду (⁓ 250 м) і вище скиду (⁓ 250 м). Проби, що були відібрані 

вище пункту скиду (⁓ 250 м) стічних вод, вважали фоновими.  

 Метою дослідження було встановити ефективність різних методів 

очищення стічних вод, що утворюються під час виробництва м’ясних 

продуктів.   

1.1 Сезонна оцінка стічних вод і поверхневого водного об’єкту за 

органолептичними та гідрохімічними показниками 

Візуальний огляд природного стану р. Мерло протягом усього періоду 

спостереження показав, що річна вода в усіх пунктах контролю проб була 

мутною, білястого кольору із специфічним неприродним запахом.  

У результаті аналітичного контролю отримана кількісна характеристика 

екологічного стану  р. Мерло за визначеними показниками і отримана 

інформація щодо наявності або відсутності відхилення їх від нормативних 

значень. Результати фізико-хімічних досліджень в пунктах спостереження у 

різні пори року (навесні, влітку та восени) надані в таблицях 1 – 5. 
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Таблиця 1.1 – Гідрохімічні показники стічної води з виробництва і води 

р. Мерло у 2021 р.  

Гідрохімічні 

показники 

Стічна вода з 

виробництва 

Пункт скиду 

очищеної 

води з 

виробництва 

Ділянка 

акваторії р. 

Мерло 

нижче 

пункту 

скиду 

Ділянка 

акваторії р. 

Мерло 

вище 

пункту 

скиду 

(фонова) 

рН, од рН 6,6 7,80 7,82 7,25 

Завислі речовини 251 108 48 28 

ХСК, мгО/дм3 876,0 78 50,2 52,0 

БСК5, мгО2/дм3 420,0 20 12,6 8,8 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
18,0 9,8 14,0 29,0 

Азот амонійний 

(NH4
+), мг/дм3

 
38,8 10,2 10,2 11,4 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 
    1,3 0,01 0,01 0,07 

В таблиці 1.1 надані результати аналізів очищеної стічної води, яка 

скидається з м'ясопереробного підприємства в р. Мерло і річної води, проби 

якої були відібрані вищі та нижче пункту скиду води з виробництва. Майже за 

всіма показниками спостерігається перевищення нормативних значень. 

Відмічено, що концентрація фосфатів (РО4
3-,) і амонійного азоту в пункті 

відбору, що визначений  фоновим, вище ніж в пунктах скиду очищеної води і 

пункті, що розташований нижче скиду. 

На виробництві з кінця 2020 р. здійснюється очищення стічної води 

флотаційним методом. 

Таблиця 1.2 – Величини показників р. Мерло в пункті скиду  стічної води  
 

Гідрохімічні 

показники 

Влітку 

(липень 

2019) 

Навесні 

(вересень 

2020) 

Восени 

(травень 

2021) 

Гігієнічні вимоги і 

ГДК в 

поверхневому 

водному об’єкті* 

рН, од рН 7,65  7,30 7,80 6,5 – 8,5 

Завислі речовини,  

мг/дм3 150 113 108 

Не повинно 

збільшуватись 

більш ніж на 0,75  
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З даних таблиці 1.2 видно, що найбільше забруднення річної води у 

пункті скиду спостерігалося у 2019 р. Але після застосування на виробництві 

локального очищення (напірної флотації) якість очищеної води, що скидалася 

в р. Мерло, покращилася, так, величина ХСК в стічній воді, яка відводилась в 

річку, відповідала нормативним значенням, а показник БСК-5 наблизився до 

допустимих значень.   

 

Таблиця 1.3 – Величини показників забруднення р. Мерло нижче пункту 

скиду стічних вод  

 

ХСК, мгО/дм3 

400,5  188 78 30,0  

БСК5, мгО2/дм3 

70,0 85 20 6,0  

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 7,7   14,1 9,8 3,5 

Азот амонійний  

(N-NH4), мг/дм3
 

67,4  15,4 10,2 2,0 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 0,009  0,11  0,01 3,3 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 0,44  1,8  11,8 45,0 

Примітка. Для побутово-господарського водокористування в оздоровчих 

рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об’єктів в межах населених 

пунктів 

Гідрохімічні 

показники 

Влітку 

(липень 

2019) 

Навесні 

(вересень 

2020) 

Восени 

(травень 

2021) 

Гігієнічні 

вимоги і ГДК в 

поверхневому 

водному 

об’єкті* 

рН, од рН 7,43  7,30 7,82 6,5 – 8,5 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
48 52 48 

Не повинно 

збільшуватись 

більш ніж на 

0,75  
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За даними табл. 1.3 видно, що показники якості річної води в пункті, що 

розташований нижче скиду стоку, за весь термін спостереження мала 

приблизна однаковий стан і спостерігалося перевищення нормативних 

величин (для поверхневих водних об’єктів відповідної категорії) таких 

показників, як ХСК, БСК-5, фосфати і амонійний азот. 

Таблиця 1.4 – Величини показників забруднення р. Мерло вище пункту 

скиду (фонові) 

ХСК, мгО/дм3 

62,4  50,8 50,2 30,0  

БСК5, мгО2/дм3 

12,0 12,8 12,6 6,0  

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 10,9  12,6 14,0 3,5 

Азот амонійний (N-

NH4), мг/дм3
 

9,6 9,0 10,2 2,0 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 2,1 0,01 0,01 3,3 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 12,1 0,07 0,007 45,0 

Примітка. Для господарсько-побутового водокористування в оздоровчих 

рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об’єктів в межах населених 

пунктів 

Гідрохімічні 

показники 

Ділянка 

акваторії з р. 

Мерло вище 

пункту 

скиду 19) 

(вересень 

2019) 

Ділянка 

акваторії з р. 

Мерло вище 

пункту 

скиду  

(липень 

2020) 

Ділянка 

акваторії з р. 

Мерло вище 

пункту 

скиду  

(травень 

2021) 

Ділянка 

акваторії з р. 

Мерло вище 

пункту скиду 

(усереднені 

величини) 

Гігієнічні 

вимоги і ГДК в 

поверхневому 

водному 

об’єкті1 

1 2 3 4 5 6 

рН, од рН 7,58 7,25 7,25 7,43 6,5 – 8,5 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
16 25 28 23 

Не повинно 

збільшуватись 

більш ніж на 

0,75  

ХСК, мгО/дм3 30,0 53,4 52,0 45,0 30,0  

БСК5, мгО2/дм3 
10,0 7,0 8,8 8,6 6,0 

(за БСК5) 
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З даних таблиці 1.4 видно, що показники якості річної води (ХСК, БСК-

5, фосфати і амонійний азот) в пункті відбору, якій розташований вище пункту 

скиду очищеної води і вважався фоновим, перевищували допустимі 

нормативи річної води. Це пов’язано з тим, що в р. Мерло призводять скид 

декілька інших великих підприємств, стічні води яких забруднюють воду. 

1.2 Сезонна оцінка поверхневого водного об’єкту за 

мікробіологічними показниками 

Для оцінювання екологічного стану р. Мерло визначали загальне 

мікробне число (ЗМЧ) алохтонних і автохтонних мікроорганізмів. Алохтонні 

мікроорганізми – це мезофільні аероби та факультативні анаероби, які 

утилізують органічні сполуки, що легко окислюються. Більшість них 

потрапляють у водойми зі стічними водами і мають антропогенне походження. 

Якщо у водному об’єкті багато органічних речовин та сполук азоту і фосфору, 

які є джерелом живлення для алохтонних мікроорганізмів, останні 

розмножуються та забруднюють воду. Серед них багато бактерій групи 

кишкової палички (БГКП) та умовно-патогенних та патогенних 

ентеробактерій, які мають загрозу для здоров’я людини. Але, якщо немає 

постійного джерела для живлення бактерій цієї групи, вони поступово 

відмирають, поступаючись автохтоннім мікроорганізмам.  

Автохтонні мікроорганізми – це, як правило, сапрофітні  гетеротрофи, 

які притаманні конкретному водному об’єкту і які беруть участь у кругообігу 

органічних речовин і самоочищенні водойми. Чисельність автохтонних 

мікроорганізмів це показник їх активності у водному об’єкті. Алохтонні і 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
11,2 9,8 29,0 16,7 3,5 

Азот амонійний (N-

NH4), мг/дм3
 

1,3 9,7 11,4 7,47 2,0 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 
0,096 0,021 0,07 0,062 3,3 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 
6,26 0,025 0,11 2,12 45,0 

Примітка. Для побутово-господарського водокористування  в оздоровчих рекреаційних, 

спортивних цілях, а також для водних об’єктів в межах населених пунктів 
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автохтонні мікроорганізми є конкурентами щодо живлення, тому мають 

антагоністичні відношення у результаті чого в досить чистих водоймах 

автохтонні мікроорганізми витісняють алохтоні. Але якщо є постійне джерело 

їх надходження, то ця група  буде присутньою у водоймі та буде індикатором 

фекального забруднення. Коефіцієнт співвідношення алохтоної мікрофлори 

до автохтонної є показником самоочищення – якщо він дорівнює «4» та вище, 

це свідчить про інтенсивні процеси самоочищення у водному об’єкті. У табл. 

1.5 наведені результати  дослідження ЗМЧ і БГКП в р. Мерло протягом трьох 

років.  

Таблиця 1.5 – Величини показників мікробіологічного забруднення р. 

Мерло  

Показники Величини показників мікробіологічного забруднення р. Мерло 

Вересень 2019 Липень 2020 Травень 2021 Гігієнічні 

вимоги для 

поверхневого 

водного 

об’єкту 

Вище 

пункту 

скиду 

(фон) 

Пункт 

скиду 

Вище 

пункту 

скиду 

(фон) 

Пункт 

скиду 

Вище 

пункту 

скиду 

(фон) 

Пункт 

скиду 

1 2 3 4 5 6 7 

Автохтонна 

мікрофлора, 

кл/см3 

74х104 95 х105 16 х104 11х106 86 х105 36 х105 

Алохтонна 

мікрофлора, 

кл/см3  

50х104 86 х105 10х104 98х105 49х104 24х105 

Kв.1 

(коефіцієнт 

відтворення) 

1,5 1,1 1,6 1,1 1,8  1,5 

Колі-індекс, 

кл/дм3 
88,0∙104 

 

40,5∙105 

 

38,0∙104 

 

68,5∙105 

 

56,0∙104 

 

12,5∙105 

 

5000 КУО/дм3 

Примітка. Коефіцієнт відновлення відповідає співвідношенню мікрофлори автохтонної до 

алохтонної 

За даними таблиці 1.5 видно, що загальне число сапрофітних 

мікроорганізмів, як автохтонних, так і алохтонних  в пункті скиду очищеної 

стічної води з підприємства дуже високе і перевищує на порядок вміст ЗМЧ в 

пункті, що розташований  вище скиду (фон). Коефіцієнт самовідновлення 
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дуже низький, як в пункті скиду стічних вод, так і в фоновій точці відбору. 

Це свідчить про постійне антропогенне забруднення водного об’єкту 

неочищеними або недостатньо очищеними стічними водами підприємств. 

Показник фекального забруднення  – колі-індекс також дуже великий і 

перевищує нормативні значення у фоновій точці, у середньому, в 120 разів, а 

у пункті скиду стічних вод – у середньому, в 800 разів. Але після застосування 

на підприємстві додаткового очищення стічних вод напірною флотацією 

індекс колі  (БГКП) знизився в 3– 5 разів (табл. 1.5, п.7). 

Але спостереження за динамікою мікробіологічних показників свідчить 

про дуже високу ступень забруднення  річки фекальними бактеріями.  

1.3 Вплив методів очищення стічних вод на величини ГДС  

Для визначення впливу процесу очищення стічних вод визначали ГДС 

речовин – показник, що відповідає максимально допустимої в одиницю часу 

кількості (маси) речовини, яка повинна відводитися із зворотними водами у 

поверхневі води. Такий показник, з урахуванням встановлених обмежень на її 

на скид (від інших джерел забруднення) гарантує дотримання норм її вмісту в 

заданих контрольних створах (пункті скиду) водного об’єкта.  

На підприємстві з виробництва м’ясопродуктів використовувались 

локальні очисні споруди, які складались з відстійника і жировловлювача. Але 

таке оброблення не забезпечило достатній ступень очищення, внаслідок чого 

в поверхневий водний об’єкт (р. Мерло) надходили недостатньо очищені 

стічні води, що дуже негативно впливало на стан водного об’єкту, особливо у 

пункті скиду. Такий стан вимагає вживання заходів з покращення процесу 

очищення.    

Для визначення найкращих методів очищення стічних вод і ступеню їх 

ефективності розраховували ГДС основних забруднюючих речовин і ступень 

очищення за ними. Для цього визначали показники стічних вод, що 

утворювались на підприємстві без додаткового очищення, а також після 

очищення біосорбційним методом і після поєднання біосорбційного метода з 

напірною флотацією.  
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1.3.1 Біосорбційне очищення проводили на експериментальній 

біодисковій установці. На дисках цієї установки була іммобілізована біомаса 

мікроорганізмів, які були адаптовані к складу стічних вод підприємства.  

Флотаційне оброблення стоків проводили на установці напірної флотації з 

використанням коагулянтів і флокулянтів.  

ГДС розраховували на підставі хімічних показників стічних вод до 

локального очищення і у разі застосування різних методів очищення. Для 

порівняння використовували усередненні гідрохімічні показники проби річної 

води на ділянці, яка вважалася фоновою. 

Обсяг стічних вод, що утворювались на підприємстві складав 450 м3/доб. 

Результати досліджень надані в таблицях 1.6 – 1.8. 

Для розрахунку ГДС використовували усереднені фонові показники за 

даними табл. 1.4 п.5. 

Таблиця 1.6 – Усереднені показники проб стічної води підприємства  

(без додаткового очищення) і  води  р. Мерло 

Гідрохімічні 

показники 

Стічна вода з 

виробництва 

Вода з р. Мерло 

вище місця 

скиду (фонова) 

Гігієнічні 

вимоги і ГДК в 

поверхневому 

водному об’єкті⃰  

рН, од рН 6,45 7,43 6,5 – 8,5 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
752 23 

Не повинно 

збільшуватись 

більш ніж на 

0,75 

ХСК, мгО/дм3 1464 45,0 30,0  

БСК5, мгО2/дм3 

680 8,6 
6,0 

(за БСК5) 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
42,0 16,7 3,5 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

34,2 7,47 2,0 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 
0,073 0,062 45,0 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 
3,46 2,12 1,22 

Примітка 1. Для побутово-господарського водокористування  в оздоровчих 

рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних об’єктів в межах населених 

пунктів 
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За даними таблиці 1.6 видно, що на підприємстві утворюються дуже 

забруднені стічні води. В пункті скиду показники стічної води вищі ніж 

фонової: за БСК – у 10 разів, за ХСК – у 7,5 разів, за амонійним азотом – у 7 

разів, за нітратами – у 18 разів; за нітритами – у 4 рази, за завислими 

речовинами – у 6 разів.  

Таблиця 1.7 – Фізико-хімічні показники стічної води після оброблення в 

біоустановці 

Показники Стічна вода, що 

утворюється на 

виробництві 

(усередненні 

значення) 

Після 

очищення в 

біоустановці  

Вода з р. 

Мерло вище 

місця скиду 

(фонова) 

Гігієнічні 

вимоги і ГДК в 

поверхневому 

водному 

об’єкті  

рН, од рН 6,45 7,30 7,43 6,5 – 8,5 

Завислі 

речовини,  мг/дм3 
752 613 23 

Не повинно 

збільшуватись 

більш ніж на 

0,75 

ХСК, мгО/дм3 1464 188 45,0 30,0 

БСК5, мгО2/дм3 

680 85 8,6 
6,0 

(за БСК5) 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
42,0 14,1 16,7 3,5 

Азот амонійний  

(N-NH4), мг/дм3
 

34,2 15,4 7,47 2,0 

Нітрити  

(NО-2), мг/дм3 
0,073 0,11 0,062 45,0 

Нітрати  

(NО-3), мг/дм3 
3,46 1,8 2,12 1,22 

Примітка 1. Для побутово-господарського водокористування  в оздоровчих рекреаційних, спортивних 

цілях, а також для водних об’єктів в межах населених пунктів 

 

Ефект очищення стічної води після біосорбційного очищення складав за 

ХСК і БСК-5 – 87%, за амонійним азотом – 55%, за фосфатами – 66%, за 

завислими речовинами – 18%. Застосування біосорбційного очищення значно 

знизило вміст забруднюючих речовин, але показники не досягли нормативних 

величин. Також спостерігалось багато завислих речовин, які складались з 

відпрацьованої біомаси.  
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Таблиця 1.8– Фізико-хімічні показники стічної води після оброблення 

у флотаторі 

Показники, 

мг/дм3 

Стічна 

вода з 

виробни

цтва 

Очищена 

вода після 

флотатору 

Вода з р. 

Мерло в 

місці скиду 

Вода з р. 

Мерло вище 

місця скиду 

(фонова) 

рН, од рН 6,11 7,3 7,65 7,25 

Завислі 

речовини,  

мг/дм3 

851 60,0 150 25 

ХСК, мгО/дм3 756,0 231 400,5 53,4 

БСК5, мгО2/дм3 320,0 90,0 70,0 7,0 

Фосфати  

(РО4
3-), мг/дм3 

37,3 9,8 23,1 29,3 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

52,6 26,2 67,4 9,7 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 
0,13 ˂0,03 0,03 0,07 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 
1,64 5,51 1,96 0,11 

Жири, мг/дм3 141,6 22,4 - - 

Ефект очищення стічної води після флотаційного очищення складав  за 

ХСК – 69%,, за БСК-5 – 72%, за амонійним азотом – 50%, за фосфатами – 93%, 

за завислими речовинами – 93%, жирами – 84%. Застосування флотаційного 

очищення також значно знизило вміст забруднюючих речовин, особливо, за 

фосфатами і завислими речовинами, але показники не досягли нормативних 

величин. Спостерігалось значне видалення із стічних вод жирів, які зазвичай в 

великих концентраціях містяться в стічних водах м'ясо-, молокопереробних і 

кондитерських виробництв.  
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1.3.2 Результати оброблення стічних вод методом напірної флотації і 

біосорбційним очищенням надані в табл. 1.9 

Таблиця 1.9 –Фізико-хімічні показники стічної води після оброблення у 

флотаторі та біоустановці 

Гідрохімічні 

показники 

Стічна вода, 

що 

утворюється 

на 

виробництві 

(усередненні 

значення) 

Після 

очищення у 

флотаторі та 

біоустановці  

Ділянка 

акваторії з 

р. Мерло 

вище 

пункту 

скиду 

(усереднені 

величини) 

Гігієнічні 

вимоги і 

ГДК в 

поверхнево

му водному 

об’єкті  

рН, од рН 6,45 7,20 7,43 6,5 – 8,5 

Завислі 

речовини,  

мг/дм3 

752 108 23 

Не повинно 

збільшуват

ись більш 

ніж на 0,75 

ХСК, мгО/дм3 1464 78 45,0 30,0 

БСК5, 

мгО2/дм3 680 20 8,6 
6,0 

(за БСК5) 

Фосфати 

(РО4
3-), мг/дм3 

42,0 9,8 16,7 3,5 

Азот 

амонійний (N-

NH4), мг/дм3
 

34,2 10,2 7,47 2,0 

Нітрити (NО-

2), мг/дм3 
0,073 0,05 0,062 45,0 

Нітрати 

(NО-3), мг/дм3 
3,46 2,8 2,12 1,22 

 

Ефект очищення стічної води після флотаційної очистки складав  за ХСК 

– 95%, за БСК-5 – 88,5%, за амонійним азотом – 70%, за фосфатами – 77%, за 

завислими речовинами – 86%. Застосування флотаційного очищення також 

значно знизило вміст забруднюючих речовин, особливо, за фосфатами і 

завислими речовинами. Таким чином, видно, що найбільший ефект очищення 

спостерігається при застосуванні комбінованого метода очищення, що 

послідовно поєднує напірну флотацію і біосорбціне очищення.  

У табл. 1.10 і рис. 1.1 надані зведені дані щодо параметрів очищення 

стічних вод різними методами. 
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Таблиця 1.10 – Зведені дані параметрів очищення стічних вод 

Гідрохімічні 

показники 

Стічна вода з 

виробництва 

Після 

біосорбційного 

очищення 

(біоустановка)  

Після очищення 

напірною 

флотацією 

 

Після очищення 

у флотаторі і 

біоустановці  

рН, од рН 6,45 7,30 7,30 7,20 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
752 513 60,0 108 

ХСК, мгО/дм3 1464 188 231 78 

БСК5, мгО2/дм3 680 85 90,0 20 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
42,0 14,1 9,8 9,8 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

34,2 15,4 26,2 10,2 

Нітрити (NО-2), 

мг/дм3 
0,073 0,11 ˂0,03 0,05 

Нітрати ( NО-3), 

мг/дм3 
3,46 1,8 5,51 2,8 

 

 

Рисунок 1.1– Параметри очищення стічних вод різними методами 

1.3.3 На підставі отриманих даних розроблені ГДС для стічних вод 

підприємства з переробки м’яса, які оброблювались різними методами 

очистки. Розрахунки надані в додатку А. Порівняльні результати розрахунків 

ГДС надані в табл. 1.11.  
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Таблиця 1.11 – Порівняльні результати розрахунків допустимих 

концентрацій забруднюючих речовин і ГДС 

Показники Допустимі концентрації у  

стічних водах 
ГДС речовин, г/годину 

без 

очищення 

після 

очищення у 

біоустановці 

після 

очищення у 

флотаторі та в 

біоустановці  

без 

очищення 

після 

очищення в 

біоустановці 

після 

очищення у 

флотаторі та в 

біоустановці  

Завислі 

речовини,  

мг/дм3 

104 104 104 1944,8 1944,8 1944,8 

ХСК, 

мгО/дм3 
247 188 78 4627,6 3525,0 1462,5 

БСК5, 

мгО2/дм3 
26 26 20 487,4 487,4 375,0 

Фосфати, 

мг/дм3 
42 14,1 9,8 787,5 264,4 183,8 

Азот 

амонійний 

(N-NH4), 

мг/дм3
 

23 15,4 10,2 422,1 288,8 191,3 

 

Розрахунки екологічного нормативу ГДС показали, що застосування 

схеми локального очищення стічних вод на підприємстві з виробництва 

м’ясопродуктів дозволило значно знизити масу речовин в стічних водах, що 

забезпечує норми якості води у контрольному пункті скиду, що сприятиме 

асимілюючої здатності водного об'єкта. 

Впровадження на підприємстві з виробництва м’ясопродуктів додаткової 

схеми очищення стічних вод, яка складається з комбінування методів напірної 

флотації з біосорбційним очищенням, дозволить  значно знизити масу речовин 

у виробничих стічних водах, що забезпечить норми якості води у 

контрольному пункті скиду та сприятиме асимілюючої здатності водного 

об'єкта. 

1.4 Висновки щодо моніторингових досліджень 

– застосування методу напірної флотації на підприємстві дозволило 

збільшити ефект очищення виробничих стічних вод, що позитивно вплинуло 

на річну воду в пункті скиду. У наслідок чого вміст забруднюючих речовин у 

воді в пункті скиду знизився за показниками: 
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– ХСК – у 5 разів; 

– БСК-5 – у 3,5 рази; 

– амонійний азот – у 6,7 разів. 

Але спостерігалось збільшення вмісту фосфатів, що можна пояснити 

збільшенням застосування детергентів і миючих засобів;  

– кількість індикаторних фекальних мікроорганізмів у досліджуваному 

водному об’єкті протягом періоду спостереження визначена дуже високою. 

Відмічено невелике зниження вмісту бактерій групи кишкової палички в пункті 

скиду стічних вод після застосування на підприємстві локального очищення; 

– протягом періоду спостереження відмічено постійний антропогенний 

вплив на поверхневий водний об’єкт, що досліджувався. Внаслідок чого 

відмічено дуже повільне відновлення водних екосистем. Ділянки, що 

розташовані вище і нижче пункту скиду, за показником сопробності відносяться 

до ȁ-мезосопробних, за показником трофності – до політрофних. Ділянку 

акваторії в пункті скиду на початку спостереження віднесли до полісопробної і 

гіпертрофної. Але після застосування на підприємстві з переробки 

м’ясопродуктів локального очищення  (напірної флотації) ділянку у пункті 

скиду можна віднести також до ȁ-мезосопробної і політрофної зон; 

– впровадження на підприємстві з виробництва м’ясопродуктів 

додаткової схеми очищення стічних вод, яка складається з комбінування 

методів напірної флотації з біосорбційним очищенням, дозволить  значно 

знизити масу речовин у виробничих стічних водах, що забезпечить норми 

якості води у контрольному пункті скиду та сприятиме асимілюючої здатності 

водного об'єкта. 
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2 РЕКОМЕНДАЦІЙ З ОЧИЩЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ 

СТІЧНИХ ВОД ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА НАЙКРАЩИМИ 

ДОСТУПНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

2.1 Комбіноване оброблення стічної води сумісно озонуванням і 

пероксидом водню (метод AOPs)  

Для підвищення продуктивності методу очищення стічної води 

озонуванням, у воду додавали пероксид водню. Оптимальне утворення 

гідроксильних радикалів в цьому процесі залежить від співвідношення 

Н2О2/О3, рН, концентрації озону, часу контактування, складу водної фази 

стічної рідини. Надлишок пероксиду водню небажаний зважаючи на його 

взаємодію з гідроксильними радикалами. Концентрації озону і пероксиду 

водню для експериментальних досліджень підібрані в залежності від типу 

забруднюючих речовин і їх вихідної концентрації. При розкладанні перекису 

водню в ланцюговій реакції утворюються вторинні гідроксильні радикали, що 

прискорює процес окиснення і робить його більш ефективним. Такий 

комбінований метод оброблення води, що заснований на процесах глибокого 

окиснення, називається AOPs-метод, який найбільш ефективним є при 

поетапному дозуванні перекису водню (рис. 2.1). 

 

Рисунок 2. 1 – Установка комбінованого оброблення стічної води сумісно 

озонуванням і пероксидом водню  (метод AOPs ) та біосорбційним методом 
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В основі процесу AOPs лежить поєднання двох потужних 

окиснювачів пероксиду водню з озоном, які при взаємодії призводять до 

утворення гідроксильних радикалів та активного кисню за схемою:  

Н2О2 + 2O3 → 2ОН¯+ 3О2 

В експериментальному дослідженні в модельний розчин, який 

знаходився в реакторі висотою 1,2 м, додавали розчин пероксиду водню (1,5 

см3/дм3 рідини) і продували озоно-повітряною сумішшю з концентрацією 

озону – 5 мг О3/дм3 при дозі озону – 1 г/м3 (О3/Н2О2 = 1 г : 0,5 г). Оброблення 

відбувалось протягом 7,1 хв. далі оброблену воду додавали в біосорбційний 

реактор типу аеротенка-змішувача, де відбувалось окиснення забруднюючих 

речовин біоценозом, іммобілізованим на дисках реактору (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Біодисковий реактор-змішувач з іммобілізованим 

мікробіоценозом 

Контроль процесу проводили за рН, концентрацією розчиненого 

кисню і за ХСК. Відмічено, що іммобілізований біоценоз на дисках відрізнявся 

за кольором та щільністю вздовж приймальної ванни по ходу стічної води. Це 

зумовлено зміною біоценозу, тому що по мірі просування стічної води вдовж 

біореактору, в процесі очищення, змінюється її склад і кількість 

забруднюючих речовин в ній, які є поживним субстратом для мікроорганізмів 

біоплівки. Спостерігається просторова сукцесія біоценозу,  
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мікроорганізми якого виконує роль спочатку гетеротрофів 

(окиснюючі органічні сполуки), потім розвиваються хемоавтотрофи 

(амоніфікатори, нітрифікатори), далі приєднуються денітрифікатори і 

аномокс-бактерії, які виконують кожен свою роль в деструкції доступних для 

них речовин.   Процес біоокиснення в біореакторі здійснюється завдяки тому, 

що вода насичується киснем при обертанні та додатково при попередньому 

озонуванні. Завдяки цій синергії встановлено стрімке зниження концентрації 

органічної речовини за ХСК.  

Експеримент проводили у три етапи: 

1 етап. Визначення параметрів очищення модельного стоку 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі. 

2 етап. Визначення параметрів очищення модельного стоку 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі з попереднім 

оброблення стоку озонуванням. 

3 етап. Визначення параметрів очищення модельного стоку 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі з попереднім 

обробленням сумісно озонуванням і пероксидом водню (AOPs). 

Схема очищення надана на рис. 2.3. 

2.2 Очищення модельного стоку іммобілізованим біоценозом в 

біодисковому реакторі 

Для підбору дози озону і пероксиду водню для комбінованого очищення 

в залежності від типу забруднюючих речовин і їх вихідної концентрації було 

проведено експериментальні дослідження з визначення параметрів очищення 

модельного стоку іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі. 

Модельний стік (розчин) готували з молочної сироватки з додаванням 

необхідних мікроелементів. Дослідження з очищення модельного розчину в 

біореакторі проводили в контактних умовах. Для цього розчин заливали в 

ємність приймальної ванни та проводили контроль за показниками рН, 

концентрація розчиненого О2 та ХСК через кожну годину продовж 5 годин. 
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Вихідні дані: 

Обсяг стічної рідини – 2,5 дм3 

Температура повітря – 22 0С  

Температура води – 20 0С (18,4 0С через 2 год.) 

Концентрація О2 модельного стоку (початкова) – 2,27 мг/дм3; 

рН модельного стоку (початкова) – 6,86. 

Площа диска S = 826 см2; 21 диск. Корисна площа всіх дисків – 17342 

см2 

Маса (m) біомаси фактичної вологості на 12 см2 m (ф) = 0,2014 г; m (с.в.) 

= 0,0179г;  

m (ф) всіх дисків – 291,12 г; m (с.в.) всіх дисків – 25,87 г. 

Для визначення показників за якими велись контроль проби фільтрували 

та розводили в 10 разів (табл. 2.1).  

Таблиця 2.1 – Параметри очищення модельного розчину біосорбційним 

методом 

Показники Неочищ

ений 

стік 

1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. 

Концентрація 

О2, мг/дм3 

2,27 2,69 3,81 3,23 3,37 3,23 

рН, од рН 6,86 7,34 7,44 7,53 7,54 7,60 

ХСК, мгО/дм3 1389 1100 816 

(41%) 

370 

(73,4%) 

218 

(84%) 

168 

(88%) 

 

Як видно з динаміки показника концентрації органічної речовини за 

ХСК відмічене її стрімке зменшення вже після 2 годин обробки майже в два 

рази. 
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2.3 Визначення параметрів очищення модельного стоку 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі з попереднім 

обробленням озонуванням 

Модельний стік (розчин) готували з молочної сироватки з додаванням 

необхідних мікроелементів. Обсяг стічної рідини в готовому вигляді – 10 дм3, 

де рівень води в колоні – 80 см. 

На дно колони занурювали трубку-розпилювач крізь який в модельний 

розчин подавали озоно-повітряну суміш для барботажу. 

Вихідні дані для проведення експерименту: 

Доза озону в суміші – 5 мг/дм3; 

Витрати О3 в суміші – 1 л/хв. 

Концентрація О3 в озоно-повітряній суміші – 7 мг/дм3; 

Період оброблення модельного стоку 7 хв. 8 сек. По закінченню цього 

терміну, оброблену стічну рідину в об′ємі 10 дм3 зливали і відстоювали 

протягом 5 – 7 хв. та заливали в біореактор для наступного доочищення 

іммобілізованим активним мулом. Контроль процесу озонування і 

біооброблення проводили за рН, концентрацією розчиненого кисню та ХСК. 

В таблиці 2.2 надані параметри очищення модельного стоку 

озонуванням з наступним доочищенням біосорбційним методом. 

Таблиця 2.2 – Параметри очищення модельного стоку озонуванням з 

наступним доочищенням біосорбційним методом  

Показники Неочищ

ений 

стік) 

Після 

озонув

ання 

1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. 

Концентрація 

О2, мг/дм3 

3,70 4,18 4,01 4,6 4,3 4,2 4,8 

рН, од рН 6,18 6,14 7,2 7,35 7,5 7,55 7,68 

ХСК, мгО/дм3 1260 1215 805 

(34%) 

644 

(49%) 

491 

(61%) 

274 

(78%) 

120 

(90%) 
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Після оброблення озонуванням стічну рідину направляли в біореактор. 

З даних таблиці 2.2 видно, що після оброблення рідини озоном значення ХСК 

зменшилось незначно, але після 2-х годинного оброблення в біореакторі ХСК 

зменшилось більше ніж на 60% від початкового ХСК стічної рідин і склало – 

491 мг/дм3. А вже після 4 години ефект очищення сягає майже 90%, що 

дорівнює ефекту очищення при біосорбційному методі. 

2.4 Визначення параметрів очищення модельного стоку 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі з попереднім 

обробленням сумісно озонуванням і пероксидом водню (AOPs-метод) 

В третій серії досліджень з очищення модельного розчину 

іммобілізованим біоценозом в біодисковому реакторі проводили з попереднім 

обробленням сумісно озонуванням і пероксидом водню (AOP′s-метод) або 

процес «Пероксон». Модельний розчин виготовлений ідентично, як і в перших 

двох серіях. На дно колони розміщували трубку-розпилювач крізь який в 

модельний розчин подавали озоно-повітряну суміш і закріплювали на ньому 

дозатор через який додавали пероксид водню крапельне. 

Вихідні дані щодо експерименту: 

Фіксована доза озону в суміші складала 5 мг/дм3 

Витрати О3 в суміші – 1 дм3/хв 

Концентрація О3 в озоно-повітряній суміші – 7 мг/ дм3 

Період оброблення модельного стічної рідини 7 хв. 10 сек.  

Доза пероксиду водню 0,5 г на 1 г О3, тобто 3,5 мг Н2О2 в 1 хв. 

Швидкість прокрапування – 2 мл/хв., тобто 3,5 мг Н2О2 в 1 хв., а О3 – 7 

мг/ дм3. Таким чином співвідношення  О3 :  Н2О2 = 2 : 1 

Витрати перекису водню при дозуванні 2 мл/хв. За період озонування 

модельного розчину на окиснення витрачено перекису водню 15 мл 0,175% 

Н2О2. 
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По закінченню цього терміну, оброблений модельний розчин в об′ємі 

10 дм3 зливали і відстоювали протягом 5 – 7 хв. та заливали в біореактор для 

наступного доочищення іммобілізованим активним мулом. 

Схема очищення з застосування процесу AOPs надана на рис. 2.3. 

Доочищення проводили за наступними умовами при оптимальному 

мезофільному температурному режимі: Т повітря – 220С; Т води – 210С. 

Оптимальний вміст якого для окиснення тільки органічної речовини за 

даними наукової літератури який складає 1,0 – 1,5 мг/дм3, 3,5 – 4,0 мг/дм3 

Результати очищення модельного розчину озонуванням та перекисом 

водню (процес AOPs) з наступним доочищенням біосорбційним методом 

надані в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 – Параметри очищення модельного розчину озонуванням та 

перекисом водню (процес AOPs) з наступним доочищенням біосорбційним 

методом 

Показники Неочищ

ений 

стік) 

Після 

озонування 

+ Н2О2 

1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. 

Концентрація 

О2, мг/дм3 

4,58 4,48 

(колона); 

4,41 

(склянка) 

4,35 4,35 4,26 4,40 4,4 

рН, од рН 5,8 5,85 7,24 7,34 7,26 7,32 7,38 

ХСК, 

мгО/дм3 

1425 925 (35%) 508 

(64%) 

468 

(67%) 

263 

(81,5%) 

159 

(89%) 

74  

(95%) 
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1 – ємність вихідної води, 2 – насос, 3 – повітряний компресор, 4 – кран для регулювання витрати повітря через 

озонатор, 5 – ротаметр, 6 – озонатор, 7 – дозатор Н2О2, 8 – реакційна колона, 9 – насос-дозатор, 10 – дисковий 

біореактор,              11 – збірник очищеної води

Рисунок 2.3 – Схема оброблення модельного стічного розчину за методом AOPs 

1 – ємність вихідної води, 2 – насос, 3 – повітряний компресор, 4 – кран для регулювання витрати повітря через 

озонатор, 5 – ротаметр, 6 – озонатор, 7 – дозатор Н2О2, 8 – реакційна колона, 9 – насос-дозатор, 10 – дисковий 

біореактор,   11 – збірник очищеної води 
 

 

Вихідна 

вода 

О3 
Викид надлишків 

озону в атмосферу ↑ 

5 

4 

3 

1 

6 

8 

9 

10 

11 



 

Після оброблення озоно-повітряною сумішшю сумісно з окисненням 

пероксидом водню ХСК модельного розчину знизилось майже на 35% і 

досягло 925 мгО/дм3. Модельний стік за такими характеристиками додавали 

для доочищення в біосорбційний дисковий реактор з іммобілізованим 

біоценозом. А вже за годину оброблення в біодисковому реакторі ХСК 

знизилося на 64%, але також значно підвищилась величина рН майже на 2 

одиниці. Результати очищення модельного розчину біосорбційним методом з 

попередньою обробкою озонуванням та перекисом водню представлені в табл. 

2.4. З даних таблиці видно, що під впливом потужних окиснювачів складні 

хімічні речовини, які входять до складу молочної сироватки розкладаються. 

Це спостерігається у зниженні ХСК зі швидкістю 420 мгО/дм2 у першу годину 

обробки, та після другої години швидкість значно зменшується, що ймовірно 

зумовлено залишковими концентраціями органічної речовини і в середньому 

ця швидкість складає 90 мгО/дм2. При цьому значення рН після першої години 

обробки залишається приблизно в одному значенні. Стічну воду з таким 

значенням середовища можна спрямовувати до каналізаційних мереж на 

міські біологічні споруди. 

Таким чином, очищення модельної стічної рідини біосорбційним 

методом в біодисковому реакторі за попереднім обробленням його озоно-

повітряною сумішшю сумісно з перекисом водню дозволило скоротити термін 

перебування в системі очищення до 2,5-3 годин та досягти ефекту очищення 

за ХСК до 95%. 

Порівняльний аналіз результатів оброблення модельного стічного 

розчину різними методами надано в таблиці 2.4. 
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Таблица 2.4 – Динаміка ХСК (мг/дм3) модельного стоку при його 

обробленні різними методами  

 

Варіанти 

оброблення 

модельного 

стоку 

Почат

кове 

ХСК  

ХСК 

після 

обробл

ення 

О3 

ХСК 

після 

обробле

ння 

О3/ 

Н2О2 

Динаміка ХСК в 

біореакторі 

Період оброблення в 

біореакторі, год 

1 2 3 4 5 

В біореакторі 1389 – – 1100 816 370 218 

 

168  

Ефект очищення, % 

21 41 73 84 88 

З попереднім 

обробленням О3 
1360 1215 – 805 681 644 274 120  

Ефект очищення, % 

– – 36 46 49 78 90 

З попереднім 

обробленням  

О3/Н2О2  

1425 – 925 508 468 263 160 74 

Ефект очищення, % 

35 64 67 82 89 95 

 

Таким чином, попереднє озонування сумісно з додаванням пероксиду 

водню дозволяє більш ефективно очищати воду, яка містить великі 

концентрації речовин, що важко біорозкладаються. Динаміка розкладання 

органічної речовини за ХСК модельної стічної води наведено на рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Динаміка ХСК модельної стічної рідини під час оброблення 

різними методами 

З таблиці 2.4 та на рисунку 2.4 видно, що період окиснення 

забруднюючих речовин в модельному розчині після оброблення його 

озонуванням сумісно з перекисом водню скоротився на 2 години, порівняно з 

попереднім обробленням озоном. При цьому ефект очищення на 3 годину 

складав 82%, що майже дорівнює ефекту після 5 години при попередній 

обробці тільки озоном з ефектом 90%. Найвищій ефект видалення органічної 

речовини за ХСК методом AOPs складав 95%. 

Таким чином, попереднє оброблення методом AOPs модельного розчину 

сприяло окисненню важкорозчинених речовин, що дозволило знизити ХСК 

модельного стоку на 64% після 1 години обробки в біодисковому реакторі.  

Ефект очищення модельного розчину залежно від способу очищення 

наданий на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5– Залежність ефекту очищення модельного розчину від періоду 

оброблення 

1 – біосорційне очищення  в біореакторі; 

2 – біосорційне очищення  в біореакторі з попереднім озонуванням 

(О3); 

3 – біосорбційне очищення в біореакторі з попереднім оброблення 

методом AOPs (О3/Н2О2). 

У табл. 2.5 надані результати вимірювання швидкості окиснення 

органічних забруднення залежно від способу очищення 

Таблиця 2.5 – Швидкість реакцій окиснення модельного стоку в 

біореакторі  

Варіанти 

оброблення 

модельного 

стоку 

ХСК 

початкове, 

мг/дм3 

Період оброблення, год 

1 2 3 4 5 

Швидкість окиснення (∆ ХСК, мг/дм3 : t, год), 

мг/дм3/год 

У біореакторі 1389 289 286,5 340 293 244 

У біореакторі 

з попереднім 

обробленням 

О3 

1215 410 286 285 219 178 
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В біореакторі 

з попереднім 

обробленням 

О3/Н2О2 

925 420 229 221 191 170 

З таблиці 2.5 видно, що швидкість окиснення органічної речовини за 

ХСК після 2 години обробки у всіх трьох варіантах майже співпадають. Але 

відмічено, що з попереднім обробленням у першу годину деструктивні 

процеси відбувається майже в 2 рази швидше і досягають 410-417 мг/дм3 на 

годину. 

Для визначення впливу методу AOPs (О3/Н2О2) на ефективність 

очищення було проведено оброблення модельного стоку при однакових 

початкових значеннях ХСК окремо біосорбційним методом і методом AOPs 

(О3/Н2О2). 

Підготовлений стік додавали в колону висотою 1 м 20 см. Обсяг стоку – 

10 л. (рівень води в колоні – 80 см). 

На дно колони розміщували розпилювач крізь який в модельний стік 

подавали озоно-повітряную суміш і закріплений на ньому дозатор крізь який 

додавали пероксид водню. 

Вихідні дані: 

Доза озону в суміші 5 мг/л 

Витрати О3 в суміші  – 1 л/хв 

Концентрація О3 в озоно-повітряній суміші – 7 мг/л 

Період оброблення модельного стоку 7 хв. 8сек. 

Доза пероксиду 0,5 г на 1 г О3 (3,5 мг Н2О2 в 1 хв. ). 

По закінченню цього терміну, оброблений модельний розчин в об′ємі 10 

дм3 зливали і відстоювали протягом 5 – 7 хв. та заливали в біореактор для 

наступного доочищення іммобілізованим активним мулом. 

У біодисковому реакторі розчин обробляли в контактних умовах при 

швидкості обертанні дисків 14 об/хв. З таблиці 6 видно, що стрімке зниження 

органічної речовини за ХСК відмічається після 2 години, більше ніж в 2 рази 
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з сумарним ефектом очищення 88%. В табл. 2.6 надані параметри очищення 

висококонцентрованого стоку в біореакторі. 

Таблиця 2.6 – Динаміка очищення стоку в біореакторі 

Показники До 

очищ

ення 

1 

год. 

2 

год. 

3 

год. 

4 

год. 

5 

год. 

Ефект 

очище

ння, 

проц 

ХСК, 

мгО/дм3 

1389 1100 816 370 218 

 

168  88% 

Ефект очищення склав 88%. 

В табл. 2. 7 надані результати очищення висококонцентрованого стоку 

біосорбційним методом, але з попереднім обробленням методом AOPs і 

наступним доочищенням озонуванням і О3/Н2О2. 

Таблиця 2.7 – Динаміка очищення і доочищення модельного стоку в 

біореакторі з попереднім обробленням методом AOPs (О3/Н2О2)  

Показни

ки 

Вихідні 

дані 

Оброблення 

методом  

AOPs 

Подальше очищення в біореакторі Доо

чи

щен

ня 

О3 

Дооч

ищен

ня 

AOPs 

1 

год. 

2 

год. 

3 

год. 

4 

год. 

5 

год. 

О2, 

мг/дм3 
3,30 3,48 3,40 3,73 4,04 3,65 3,41 4,16 4,4 

рН 6,13 6,11 6,25 6,12 6,07 5,92 5,41 5,68 5,77 

ХСК, 

мгО/дм3 
1320 

1180 890 644 580 315 90 83 78 

  

У результаті встановлено, що ефект очищення стоку біосорбційним 

методом (з попереднім обробленням AOPs) – 92%, а ефект очищення у цілому 

(з попереднім обробленням AOPs) – 96%, доочищення методом AOPs знизило 
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ХСК ще на 13 %. За ХСК таки очищені стічні води можна скидати в 

поверхневий водний об’єкт. 

На рис. 2.6 надана залежність процесу очищення модельного стоку від 

періоду оброблення у разі застосування методу AOPs. 

 

 

Рисунок 2.6 – Динаміка показників при очищенні стоку в біореакторі у разі 

попереднього оброблення методом AOPs 

З даних експерименту встановлено, що після оброблення стоку методом 

AOPs (7 хв. 10 с.) ХСК стоку знизилось на 11%. 

Подальше очищення такого модельного розчину в біореакторі знизило 

ХСК на 96%.  

Доочищення стічної рідини озонуванням (протягом 10 хв.) дозволило 

знизити ХСК на 7%; а паралельне доочищення методом AOPs (протягом 10 

хв.) дозволило знизити ХСК на 13% і досягти таких значень за ХСК, при яких 

допускається скид стоку в поверхневий водний об’єкт. 
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2.5 Встановлення ефекту очищення модельного стічного розчину 

при високих концентраціях забруднюючих речовин за ХСК методом 

АОPs 

Для виконання досліджень використали висококонцентрований 

модельний стічний розчин, який виготовили з молочної сироватки при 

розведенні в співвідношенні 1:5 (2,0 дм3 сироватки в 10,0 дм3 води) відстояною 

водопровідною водою. 

Підготовлений стічний розчин додавали в колону висотою 1 м 20 см. 

Обсяг модельного стоку – 10 дм3. (рівень води в колоні – 80 см). Обсяг стічної 

рідини, що оброблявся в біодисковому реакторі – 4 дм3. 

На дно колони розміщували диспергатор-розпилювач крізь який в 

модельний стік подавали озоно-повітряную суміш і закріплений на ньому 

дозатор крізь який додавали пероксид водню. 

Вихідні дані: 

Концентрація О3 в озоно-повітряній суміші – 7 мг О3/дм3 

Доза озону 5 мг О3/дм3 стічного розчину 

Період оброблення – 7 хв. 8 сек.  

Доза пероксиду – 1,75 г/1 л 

Швидкість надходження  розчину Н2О2 – 2 мл/хв. 

Співвідношення пероксиду до озону –   Н2О2 : О3= 3,5 : 7 = 1 : 2. 

По закінченню періоду оброблення, модельний стік в об′ємі 10 дм3 

зливали і відстоювали протягом 5 – 7 хв. та заливали в біореактор для 

наступного доочищення іммобілізованим активним мулом. 

Т повітря – 24,50С 

Т води – 22,50С 

Дослідженнями встановлено, що при озонуванні стічних вод, 

попередньо відстояних і відфільтрованих, процес окислення розчинених 

органічних речовин протікає найбільш інтенсивніше в перші 20 хвилин, а 

швидкість і глибина процесу озонування різко зростає з підвищенням рН 

стоків і збільшенням концентрації озону. Експериментально встановлено, що 
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оброблювати стічні води необхідно при рН не нижче 6,5, що доцільно як з 

технологічної, так і економічної точок зору. 

Оптимальними параметрами процесу озонування побутових стічних вод 

пропонуються: рН 8,0 – 8,5, концентрація озону 30 – 50 мг/дм3, експозиція –  

20 – 25 хвилин. Найбільші окислювальні властивості озону проявляються в 

лужному середовищі.  

На рис. 2.7 і табл. 2.8 надані результати очищення стічної рідини за 

різними показниками після оброблення методом AOPs з наступним 

біосорбційним очищенням. 

 

Рисунок 2.7 – Динаміка доочищення стічної рідини 

З рисунку 2.7 і табл. 2.8 видно, що після попередньої обробки методом 

AOPs концентрація розчиненого кисню, і відповідно окиснювачів, 

підвищується на 26%, що вплинуло на різкі деструктивні процеси органічної 

речовини за ХСК зі швидкістю 635 мгО/дм3 на годину і складає 43% у першу 

годину обробки. 
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Таблиця 2.8 – Параметри очищення модельного стоку на біодисковому 

реакторі з попереднім обробленням його методом AOPs (О3/Н2О2). 

Показники Вихідні 

дані 

Після О3 / 

Н2О2 1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. 

О2, мг/дм3 3,74 5,08 3,02 3,52 4,16 6,31 4,21 

рН 5,25 5,25 6,40 6,66 6,83 6,85 6,88 

ХСК, мгО/дм3 2180 1865 1230 805 368 155 110 

З таблиці 2.8 видно, що ефект очищення стічної рідини за ХСК після 

AOPs – 14%. При чому ефект очищення після біореактора – 94%. 

Ефект очищення у цілому (з попереднім обробленням AOPs) – 98%. За 

динамікою зростання амонійного азоту встановлено, що при інтенсивному 

процесі окиснення органічної речовини мінералізуються органічні сполуки 

азоту (аміни та білки) і досягають максимальних значень на фоні стрімкого 

зниження ХСК, тобто на 2 годині. 

У другий серії експерименту встановлювались параметри 

комбінованого очищення модельного стоку методом АОРs і біосорбційним в 

біодисковому реакторі з іммобілізованою біоплівкою.   

Результати зниження ХСК при очищенні і доочищенні модельного 

стічного розчину в біореакторі з попереднім обробленням методом AOPs 

(О3/Н2О2) надана в зведеній табл. 2.9, 2.10 і рис. 2.8. 

Таблиця 2.9 – Ефективність оброблення висококонцентрованого  

модельного стоку методом AOPs 

Вихідні дані за 

ХСК, мг/дм3  

Після О3 + 

Н2О2 

Ефективність 

очищення,% 

1320 1180 11% 

2180 1865 14% 
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У результаті оброблення висококонцентрованих модельних стоків 

методом AOPs (О3/Н2О2) протягом 10 хв. концентрація забруднюючих 

речовин за інтегральним показником знизилась в обох варіантах на (11 – 14) %. 

Оброблений таким чином стік був спрямований на очищення біосорбційним 

методом іммобілізованою біоплівкою активного мулу в біодисковий реактор. 

За 5 годин очищення в біореакторі стічні води доочищували озоном і 

паралельно О3/Н2О2. Результати очищення модельного стоку за такою схемою 

оброблення надані в таблиці 2.10.  

Таблиця 2.10 – Динаміка ХСК при очищенні і доочищенні модельного 

стоку в біореакторі з попереднім обробленням методом AOPs (О3/Н2О2) 

Вихідні 

дані за 

ХСК 

 

Після О3 + 

Н2О2 

1 год. 2 год. 3 год. 4 год. 5 год. Доо

чищ

ення 

О3 

Доочи

щення 

О3+Н2

О2 

1320 1180 890 644 580 315 90 83 78 

2180 1865 1230 805 368 155 110 82 73 

 

Рисунок 2.8 – Залежність динаміки ХСК від періоду оброблення  
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В результаті оброблення висококонцентрованого модельного розчину, 

(аналогу стічних вод, що утворюються на молокозаводах і підприємствах з 

виробництва м’яса), за схемою, що містить методи AOPs, озонування і 

біосорбцію, ефект очищення досяг нормативних показників, які допустимі для 

поверхневих водних об’єктів. 

У результаті експериментів встановлено, що: 

– доочищення стоку методом АОРs більш ефективно, ніж доочищення 

озонуванням; 

– зміна рН середовища у бік лугу збільшує вміст кисню в стоці після 

оброблення озонуванням і методом АОРs, але ефект очищення за ХСК в обох 

випадках виявився нижче, ніж у варіанті без додавання лугу; 

– доочищення стоку методом АОРs дозволило зменшити ХСК до 73 

мг/дм3, що відповідає нормативу для скиду стоку в поверхневий водний 

об’єкт. 

2.6 Загальні принципи розробки технології очистки стічних вод 

підприємств харчової промисловості 

Стічні води підприємств харчової промисловості утворюються при 

миття сировини, обладнання, виробничих приміщень, а також після 

використання води та пари у технологічних процесах. Стічні води, що 

утворюються, є  агрегативно-стійкі колоїди, до складу яких входять тваринні 

та рослинні жири, білки, крохмаль, а також солі, вуглеводи ( у тому числі, 

цукор), загусники, детергенти (ПАР), консерванти, нерозчинені домішки 

тощо. Переробка деяких продуктів як тваринного (м’ясо-, молоко-, 

морепродукти та ін.), так і рослинного походження (картопля та ін.) 

призводить до утворення піни в стічних водах. Вони характеризуються дуже 

високими показниками БСК, ХСК, завислих речовин, а також жироподібних 

речовин. Нерівномірність надходження на очисні споруди стічних вод 

підприємств харчової промисловості, а також значні коливання якісного та 

кількісного складу забруднюючих речовин, що містяться в стічних водах, 

вимагають обов'язкового усереднення потоків стічних вод після їх 



 46 

механічного очищення та відстоювання, а також застосування комбінованих 

методів очищення. 

Такі стічні води є складними полідисперсними системами, які містять 

різні за природою забруднення (органічні сполуки (білки, вуглеводи, 

жироподібні речовини), солі, мінеральні нерозчинні домішки, та ін.), 

характеризуються високими показниками БСК, ХСК, завислих речовин, а 

також СПАР  (як наслідок використання миючих засобів). 

Вагому частину забруднюючих речовин складають жири і 

жиророзчинені речовини, тому що, по-перше, потрапляють в стічні води в 

значній кількості, по-друге, важко розкладаються під час біологічного 

очищення. Наприклад, стічні води від підприємствах масло-жирової 

промисловості містять жири в співвідношенні 300:1 (тобто в 300 т  стічної води 

є 1 тис. т речовин, що містять жири) [5]. Також багато жирів потрапляє в стічні 

води під час переробки м’яса, виробництва молока, кондитерського 

виробництва, переробки рибопродуктів. Нажаль ні всі підприємства мають 

локальні очисні споруди. Зазвичай очищення  стічних вод від жирів проводять 

в жировловлювачах, ефективність яких досить мала – до 40 % в кращому 

випадку. Вміст жирів у стічних водах нормується, тому що вони дуже 

негативно впливають на активний мул міських біологічних спорудах, 

внаслідок чого дуже погіршується процес очищення стічних вод.  Тому 

виникла необхідність розроблення нових методів очищення стічних вод 

харчової промисловості, що містять великі концентрації жирів.  

Для вирішення питання щодо водокористування на підприємствах 

харчової промисловості пріоритетними завданнями повинно бути, як вибір 

ефективних методів очищення стічних вод від жирів, так і вибір найбільш 

раціонального методу вилучення жирів з виробничих стічних вод.  

Аналіз науково-технічної літератури і проведені аналітичні та експериментальні 

дослідження дозволили обрати сучасні методи, які, у разі застосування, мають 

високий ефект очищення і дозволяють отримати якість обробленої води, що 

відповідає нормативним вимогам. 
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Враховуючи, що стічні води підприємств харчової промисловості є 

складною полідисперсною системою, з високим вмістом забруднюючих 

речовин, для їх ефективного очищення потрібен комплекс заходів, що 

включають різні способи оброблення. До основних домішок стічних вод, які 

необхідно видалити, відносяться завислі речовини, органічні (білки, 

вуглеводні, жири) і неорганічні сполуки азоту і фосфати.  

Найбільш ефективними технологіями очищення стічних вод цієї категорії 

до нормативних показників скиду очищених стічних вод у водний об’єкт є 

комбінування таких методів: реагентне оброблення (напірна флотація), 

біосорбційне очищення в біодисковому реакторі і метод глибокого окиснення 

AOPs (Advanced Oxidation Processes).  

2.6 1 Сутність методів очищення 

2.6.1.1  Метод реагентного оброблення (напірна флотація) 

Реагентне оброблення стічних вод реалізується в методі напірної 

флотації (озоно/флотації). Під час напірної флотації стічні води звільняються 

від частини органічних речовин, у тому числі, жирів і жиророзчинених сполук, 

дрібнодисперсних речовин. Для підвищення ефективності очищення 

флотацією, можуть використовуватися відповідні коагулянти та флокулянти. 

Стічні води, які формуються від цехів переробки м'ясу і молока – це складні 

емульсійні та дисперсійні розчини, які можуть ефективно взаємодіяти з 

різними групами коагулянтів. При коагуляції нерозчинені сполуки стоку в 

стані колоїдного розчину дестабілізуються іонами полівалентних металів 

коагулянтів і сорбуються на поверхні пластівців гідроксидів алюмінію або 

заліза. У результаті утворюється колоїдна фракція, яка поділяється на 

нерозчинену та рідку фази. Під впливом напірної флотації утворюється 

флотопіна, яка підлягає видаленню з системи очищення. Найбільш доцільно 

застосування напірної флотації з ефективною системою вводу сатураційної 

води. Діспергування повітря при напірній флотації відбувається з 

застосуванням вводу повітря під тиском. Повітря змішується зі стічною водою 

за допомогою ежектора. Але флотатор може працювати в режимі 
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озонофлотації, коли замість повітря використовується озоноповітряна 

суміш. Озонофлотація сприяє видаленню зі стічної води тваринних білків. Це 

значно оптимізує процес флотації. Період утворення флотопіни, звичайно, 

складає – 2 – 15 хв. При цьому ефективно видаляються нерозчинені домішки і 

завислі речовини, а також зменшується концентрація поверхнево-активних 

речовин, фосфатів, амонійного азоту і органічних речовин. Також у вигляді 

флотопіни видаляються жироподібні речовини.  

 Для високоефективної реагентної обробки рекомендовано 

застосовувати сучасні коагулянти на основі солей алюмінію (наприклад, 

марки Donau PAC activis), заліза (наприклад, марки Klar smart (Німеччина), 

Fer-AQUA і Fer-AIR (Україна)) і флокулянти (наприклад, 

високомолекулярний аніонний флокулянт ZETAG 4110 (Німеччина) і 

EXTRAFLOCK (Україна)), які застосовують для інтенсифікації процесу. 

Реагенти вводяться перед флотатором. Дози реагентів залежать від регламенту 

застосування (їх складу і складу і властивостей стічних вод). Видалення 

основної маси флотопіни з флотатору відбувається в автоматичному режимі і 

з застосуванням скребкового механізму.  

Ефективність зменшення вмісту забруднюючих речовин після напірної 

флотації орієнтировко складатиме за ХСК – 50%, за жиророзчинними 

речовинами – до 97%, за фосфатами – до 89%.  

2.6.1.2 Біосорбціне очищення іммобілізованим біоценозом в реакторі 

дискового типу 

Біосорбційне очищення стічних вод засноване на утворенні 

іммобілізованої біоплівки, яка складається з мікроорганізмів-деструкторів 

забруднюючих речовин. Стічні води харчової промисловості, зазвичай, 

містять всі необхідні поживні речовини для життєдіяльності мікроорганізмів 

біоплівки. У разі дотримання оптимальних умов роботи біосорбційних споруд, 

відбувається ефективне і екологічно безпечне окиснення органічних 

забруднюючих речовин до вуглекислого газу, води і невеликого вмісту 

залишкових органічних сполук. Ефективна реалізація біосорбційного 
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очищення можлива в реакторах дискового типу за прямоточною схемою 

руху води. На кожному етапі очищення стічних вод утворюється певний 

біоценоз мікроорганізмів, який здатний виконувати свої функції окиснення 

або відновлення забруднюючих речовин в стічній воді. Завдяки спеціально 

підібраному носію в біореакторі створюються різні кисневі умови (аеробні і 

анаеробні). У результаті відбувається, як окиснення органічних речовин в 

перших зонах реактору, так і в кінцевих зонах (в умовах лімітування 

органічних речовин) інтенсивні процеси нітрифікації. Одночасно протікають 

процеси денітрифікації і анаеробного окиснення (anammox-процес). При 

anammox-процесі  відбувається аноксидне окиснення  амонійного азоту, при 

цьому в якості акцептора електронів є нітрити, які утворюються в процесі 

нітрифікації. Процес проводиться в дві стадії: часткової нітрифікації, для 

отримання нітриту, і власне реакція anаmmox: 

NH4
+ + 1,5 О2 →  NO2

- + 2H+ + H2O;  

anаmmox: NH4
+ + NO2

-→N2 + 2H2O. 

Під час анаеробного окислення амонію бактерії (хемолітотрофи) 

утворюють молекулярний азот за рахунок відновлення нітриту амонієм, а 

денітрифікатори для відновлення нітриту і нітрату використовують органічні 

речовини або сульфіди. Останні здійснюють процес отримання енергії за 

допомогою нітратного дихання. Процес окислення амонію нітритом 

здійснюють бактерії планктоміцети (Planctomycetales).  

Процеси трансформації сполук азоту до молекулярного стану 

відбуваються в результаті окислювально-відновлених процесів в одній 

споруді.   

Ефективність біосорбційного методу очистки стічних вод в 

горизонтальному реакторі дискового типу визначається процесами 

іммобілізації та формуванням біоплівки на носії, вибором необхідного 

матеріалу носія (залежно від завдання проблеми очищення), адгезійно-

сорбційним вилученням забруднюючих речовин та їх окисненням 

мікроорганізмами біоплівки.  
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Застосування даної технології очищення стічних вод від органічних 

забруднень  і амонійного азоту сприяє до суттєвої економії енергії на аерацію 

(понад 1 кВт·год/кг азоту) порівняно з традиційним процесом нітрифікації-

денітрифікації. Експлуатаційні та капітальні витрати знижуються завдяки 

компактності реактору: у разі традиційного очищення використовують 

декілька споруд, які займають певну площу для процесів нітрифікації-

денітрифікації. 

2.6.1.3 Метод глибокого окиснення – AOPs-технології 

Технології AOPs (Advanced Oxidation Processes), або глибокі процеси 

окиснення, засновані на використанні сильних окислювачів, які руйнують  

сполуки, що біологічно важко розкладаються і важко окислюються. 

Окислювальний ефект заснований на сумарному синергічному 

взаємопосиленому впливу окремих природних окиснювачів озону (О3), і 

пероксиду водню (Н2О2), а саме їх комбінацій – О3/Н2О2. Для підвищення 

продуктивності методу очищення стічної води озонуванням, у воду додають 

пероксид водню. При розкладанні перекису водню в ланцюговій реакції 

утворюються вторинні гідроксильні радикали, що прискорює процес 

окиснення і робить його більш ефективним. У результаті реакцій з 

окиснювачами утворюється високо реактивний гідроксильний радикал ОН- , 

який  поліпшує масоперенос окиснювачів з газової в рідку фазу і підвищує 

ступінь деструкції таких домішок, як складні поліпептидні ланцюжки, 

вуглеводні і жири. До переваг методу можна віднести: дуже ефективне 

окиснення складних органічних речовин; насиченість води киснем; 

відсутність потреби в додаткових реагентах; велика ступінь знезараження 

стічних вод, а також використання природних окиснювачів. Ефективність 

очищення орієнтировко складатиме за ХСК – 50%, за жиророзчинними 

речовинами – до 97%, за фосфатами – до 89%.  
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2.6.2 Принципові високоефективні технологічні схеми очищення 

стічних вод харчових підприємств  

Принципові технологічні схеми очищення стічних вод розроблені з 

урахуванням  встановлених санітарно-гігієнічних норм і  вимог до якості 

очищеної води, яка відводиться або в централізовані системи водовідведення, 

або  в поверхневий водний об’єкт. 

Схема № 1. При скиданні очищених стічних вод підприємств харчової 

промисловості до централізованих систем водовідведення, рекомендовано 

використовувати комбінування методів AOPs (О3/Н2О2) з біологічним 

очищенням в реакторі дискового типу з іммобілізованою біоплівкою 

(принципова технологічна схема № 1, рис. 2.3). Така технологічна схема 

включає наступні стадії: 

– механічне оброблення стічних вод від завислих речовин і жирів 

методами гравітаційного осадження у відстійниках і адгезія жиру в 

жировловлювачах;  

–  окиснення органічних речовин (білків, жиророзчинних сполук, 

вуглеводів) методом AOPs (О3/Н2О2);  

–  біохімічне доочищення в реакторі дискового типу з іммобілізованою 

біоплівкою від органічних речовин, сполук азоту (нітрифікація, 

денітрифікація, аноксидне окиснення). 

–  або комбінування біосорбційного очищення з наступним глибоким 

доочищенням за методом AOPs (О3/Н2О2); 

–  відведення очищеній води на міські біологічні очисні споруди. 

У таблиці 2.11 надані результати очищення стічних вод в лабораторних 

умовах за схемою № 1. 
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Таблиця  2.11– Ефективність очищення стічних вод за схемою № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 2. При скиданні стічних вод підприємств харчової 

промисловості у поверхневі водні об’єкти рекомендовано більш інтенсивне 

очищення для досягнення відповідних нормативів, а саме: після фізико-

хімічних і біологічного методів додатково застосування технології, заснованої 

на методі AOPs з використанням озонування і пероксиду водню. При цьому, 

відбувається глибоко очищення від органічних сполук що важко 

розкладаються і знезараження стічної води від фекальних бактерій і 

хвороботворних вірусів. Технологічна схема № 2 (рис.2.9) включає наступні 

стадії: 

• видалення частки завислих речовин від стічних вод (методом 

гравітаційного відстоювання); 

• видалення дрібнодисперсних завислих речовин, емульсованих жирів, 

фосфатів, органічних речовин (методом напірної флотації); 

• окиснення органічних речовин киснем атмосферного повітря і киснем, 

що розчинений у воді; нітрифікація, часткова денітрифікація і аноксидне 

окиснення амонійного азоту до молекулярного (метод біосорбційного 

очищення в реакторі дискового типу з іммобілізованою біоплівкою); 

• відстоювання надлишкового активного мулу; 

• доочищення і знезараження забруднюючих речовин методом AOPs 

(О3/Н2О2);  

• скидання очищеної води в поверхневий водний об'єкт. 

Показники За схемою № 1 

ХСК, мгО/дм3 85 ÷ 135 

БСК5, мгО2/дм3 30 ÷ 85 

N-NH+4, мг/дм3 8,2 ÷ 15,2 

NO-3, мг/дм3 0,6 ÷ 1,2 

PO-4, мг/дм3 6,3 ÷10,8 

Жири, мг/дм3 ≤ 4÷8 
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Основними елементами локальних очисних споруд за даною 

технологією є: напірні флотатори, біосорбціний реактор з іммобілізованою 

біомасою і установка для здійснення методу AOPs (О3/Н2О2).  

Основні етапи очищення складаються з наступного. 

Після очищення від великих часток (більш них 1 мм) на спеціальних 

спорудах стічні води поступають в первинний відстійник-усереднювач (2) для 

гравітаційного відстоюванням, де відбувається змішення стоків різній 

концентрації і видалення більшій частини  завислих речовин (висвітлення 

води).   

Подальше стічні води поступають в установку для напірної 

флотації/озонофлотації (4), яка призначена для видалення емульсованих 

жирів, а також СПАР, фосфатів, дрібнодисперсних завислих речовин (р. 2, пп. 

2.6.1.1). У флотатор додаються реагенти (коагулянти і флокулянти). Для 

підвищення ефекту очищення застосовують сатурацію води залишковим 

озоном і киснем (озонофлотація). Озонофлотація особливо ефективна при 

обробленні стічних вод з високим вмістом білків. При цьому утворюється 

флотошлам, який видаляється (5), а стічна вода подається в біореактор для 

біосорбційного очищення. 

Біосорбція здійснюється в біореакторі (7), який заповнений носієм з 

іммобілізованою активної біомасою (р. 2, 2.6.1.2). Під час біологічного 

окиснення відбувається деструкція органічних сполук, нітрифікація і 

аноксидне окиснення амонію до молекулярного азоту. Біореактор представляє 

компактне горизонтальне спорудження, яке оснащене рухомими дисками з 

іммобілізованою на них біомасою активного мулу. Структура матеріалу носія 

сприяє створенню аеробних і аноксидних умов. Диски насаджені паралельно 

один одному на вісь обертання, що проходить через корпус біореактора і 

занурених у воду на 30-50%. Швидкість обертання дисків складає з 10 – 15 

обертів на хвилину (залежно від потужності споруд можуть застосовуватися 

різні швидкості обертання). 
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Рухомі дики виконуються з міцного пластикового матеріалу, інертного 

до мікроорганізмів біоплівки, наприклад, зі стільникового полікарбонату, 

котрий є двошаровою панеллю з розташованими між ними поздовжніми 

ребрами жорсткості. Коміркова структура матеріалу забезпечує високу 

механічну міцність диска, а його розгалужена поверхня – комфортні умови для 

іммобілізації біомаси активного мулу. Умовні зони біореактора оснащені 

перегородками, які розташовані між рядами дисків для поліпшення 

масообміну між рідиною, що очищується, та іммобілізованою біомасою. У 

біореакторі забезпечується досить повний контакт стічної води з 

іммобілізованою біомасою. Окиснення забруднюючих сполук здійснюється за 

рахунок кисню повітря, а також надлишкового кисню і озону, який 

утворюється після оброблення води за методом АОPs. Залежно від складу 

стічної води, яка надходить, і потужності споруди можуть застосовуватися 

різні схеми розміщення обладнання, швидкості обертання дисків та комбінації 

розміщення зон з біоконтакторами. Біореактор може виконувати функції 

пілотної промислової установки для локального очищення стічних вод від 

сполук азоту. 

Після біоокиснення вода поступає у вторинний відстійник (9), 

призначений для видалення залишкової/відмерлої біоплівки, що виноситься з 

біологічного реактора з очищеною водою. 

Із вторинного відстійнику висвітлена вода подається для глибокого 

доочищення і знезараження методом AOPs  (р.2, пп. 2.6.1.3). Установка для 

здійснення методу АОPs  складається з озонатору (11) і пристрою для 

дозування в систему розчину пероксиду водню (12). Озон виробляється або 

безпосередньо з повітря шляхом «тліючого» розряду у спеціальному приладу – 

озонаторі, або за допомогою додавання кисню, що є більш ефективно. Окислення 

озонуванням дозволяє досягти додаткове зниження ХСК і БСК. Також 

досягається великий ефект знезараження стічних вод. Залишковий озон та 

кисень направляються на повторне використання та для обробки вихідних 

стічних вод перед освітленням відстоюванням. Для інтенсифікації процесів 
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окислення озонування може проводитися з використанням технологій AOPs 

(дозування перекису водню та (або) використання ультрафіолетового світла 

спільно з озонуванням). 

Застосування технологій AOPs дозволить окислити антибіотики, стійкі 

органічні забруднювачі (СОЗ), та досягти більшої ефективності зниження 

ХСК та БСК. 

При необхідності, для додаткового освітлення та досягнення глибшого 

очищення стічних вод система може бути доповнена вузлами фільтрації та 

сорбції. 

Введення озону в воду, що озонується, проводиться за допомогою 

ежекторів, що працюють з високим протитиском. Озонова суміш надходить 

через фільтросні пластинки у воду і змішується з нею у контактному резервуарі. 

До води, що очищується дозовано додають розчин пероксиду водню.  

Концентрація  озону в киснево-озоновій суміші складає 60 – 100 мг 

О3/дм3.   

Питому дозу озону (г О3 на 1 м3 стоків, що очищаються) рекомендується 

визначати за допомогою лабораторних випробувань пробного озонування на 

зразках реальних стоків. Питома доза пероксиду водню відноситься до озону, 

як  – 0,5 : 1. 

При низьких значеннях рН (< 6,0) рекомендується передбачати вузол 

дозування лужного реагенту в стічні води, що надходять на очищення. 

В наслідок реакції АОPs утворюється надлишковій озон і кисень, який  

відводиться або в біореактор, або у флотатор для утворення сатураційної води, 

що дозволяє підвисити ефективність очистки і повністю використати озон. 

Період доочищення і знезараження методом АОPs складає 5 – 10 хв. 

Принципова технологічна схема очищення стічних вод харчових 

виробництв (наприклад, м’ясо-молочних і кондитерських  виробництв) 

надані на рис. 2.9.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 Принципова технологічна схема очищення стічних вод харчових виробництв 

1 – неочищена стічна вода; 2 – первинний відстійник-усереднювач; 3 – освітлена стічна вода; 4 – напірний флотатор; 5 – 

відведення флотошламу; 6 – стічна вода після флотатору; 7 – біосорбційний реактор з іммобілізованою біоплівкою; 8 – 

очищена вода; 9 – вторинний відстійник; 10 – освітлена вода; 11 – озонатор; 12 – дозатор Н2О2; 13 – очищена стічна вода; 

14 – надлишковий озон і кисень повітря  

 

 



 

У таблиці 2.12 надані результати очищення стічних вод в лабораторних 

умовах за схемою № 2. 

Таблиця  2.12 – Ефективність очищення стічних вод за схемою № 2 

 

 

 

 

 

 

 

У розробленій технологічній схемі запропоновані ефективні сучасні методи, 

які засновані на окисненні жирів методами коагуляції (напірній флотації) та АОPs. 

При поєднанні фізико-хімічного способу оброблення стічних вод з біосорбційним 

методом і методом АОPs таку очищену воду можна скидати в поверхневий водний 

об’єкт або використовувати для технічних потреб підприємства.  

Для очищення стічних вод, які утворюються на підприємствах харчової 

промисловості необхідна розробка індивідуальних технологічних рішень, які 

залежать від характеристик об'єкта, основної технології виробництва, обсягу 

водоспоживання і водовідведення, вимог до якості очищеної води, потреб 

підприємства.  

Перед впровадженням даної технологічної схеми оброблення стічних вод 

харчових виробництв рекомендовано визначити режими обробки і оптимальні 

параметри очищення конкретно для кожного об’єкту, з урахуванням його 

особливостей, складу і характеристик стічних вод. 

 

 

 

 

Показники За схемою № 2 

ХСК, мгО/дм3 20,0 ÷ 75,0 

БСК5, мгО2/дм3 8,0 ÷ 15,0 

N-NH+4, мг/дм3 0,4 ÷ 5,0 

NO-3, мг/дм3 1,5 ÷ 25,0 

PO-4, мг/дм3 0,4÷0,5 

Жири, мг/дм3 ≤ 5 
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ВИСНОВКИ 

1. Протягом періоду спостереження відзначений постійний антропогенний 

вплив на поверхневий водний об’єкт, що досліджувався. Внаслідок чого відмічене 

дуже повільне відновлення водних екосистем.  

2. Впровадження на підприємстві з виробництва м’ясопродуктів додаткової 

схеми очищення стічних вод, яка складається з комбінування методів напірної 

флотації з біосорбційним очищенням, дозволяє значно знизити масу забруднюючих 

речовин у виробничих стічних водах, що наблизить норми якості води у 

контрольному пункті скиду та сприяти асимілюючої здатності водного об'єкту. 

3. У процесі експериментальних досліджень встановлено, що 

інтенсифікувати процес очищення стічних вод, які містять великі концентрації 

тваринних білків, жирів та вуглеводів, можливо завдяки використанню природних 

окиснювачів, таких як озон і пероксид водню та їх комбінування за методом AOPs 

(Advanced oxidation process), а також в поєднанні з біосорбційним обробленням 

іммобілізованим біоценозом в реакторах дискового типу. 

4. При застосуванні методу АОPs у комбінуванні з реагентним і 

біосорбційним обробленням досягається ефект очищення стічних вод: за ХСК – на 

89– 98%, за БСК – на 85 – 99%; за амонійним азотом – до 97 – 99%, за фосфатами 

– до 98%, а також спостерігається глибоке знезараження від бактерій групи кишкової 

палички, Escherichia coli, фекальних ентерококів, патогенних ентеробактерій р. 

Сальмонела.  

5. Застосування методу АОPs сприяє усуненню неприємних запахів, які має 

стічна вода.  

6. Встановлено, що, при комбінуванні фізико-хімічного способу оброблення 

стічних вод з біосорбційною очисткою і методом АОPs досягається глибоке 

очищення стічних вод до показників, що відповідають нормативним значенням 

встановленим для: скиду в поверхневий водний об’єкт, комунальні очисні споруди 

або використання для технічних потреб підприємства. 

7. Розроблена принципова технологічна схема очищення стічних вод 

підприємств харчової промисловості, яка базується на комбінуванні фізико-
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хімічного способу оброблення стічних вод з біосорбційною очисткою і методом 

АОPs. При цьому досягається глибоке очищення стічних вод до показників, що 

відповідають нормативним значенням для скиду в поверхневий водний об’єкт або 

використання для технічних потреб підприємства. 

8. До економічних переваг методів відноситься наступне: 

– застосування біосорбційного очищення в реакторі дискового типу за даною 

технологією очищення стічних вод від органічних забруднень і амонійного азоту 

сприятиме економії енергії на аерацію (понад 1 кВт·год/кг азоту) порівняно з 

традиційним процесом нітрифікації-денітрифікації в аеротенку. Експлуатаційні та 

капітальні витрати знижуються завдяки компактності реактору; 

– можливість отримання озону на місці оброблення стічної води, що вирішує 

питання про його постачання; 

– залишковий озон і кисень після завершення процесу АОPs, можна повторно 

використовувати для сатурації води під час напірної флотації або для 

інтенсифікації біологічного окиснення в біореакторі. 

До екологічних переваг відноситься: 

– ступінь очищення стічних вод відповідає нормативним вимогам для 

скидання в поверхневий водний об’єкт; 

– в результаті доочищення стічних метод методом АОPs не утворюється 

шкідливих речовин, які можуть зашкодити водним екосистемам, а очищена стічна 

вода додатково насичується киснем. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

Розрахунки ГДС і ГДК 

ГДС речовин розраховується за формулою А. 1: 

допm q С=  ,     (А.1) 

де m – гранично допустима масова годинна витрата (г/годину) нормованої 

речовини на випуску стічних вод; Сдоп - допустима концентрація нормованої 

речовини в стічних водах; q – максимальна годинна витрата стічних вод 

(м3/годину), що затверджується. 

Алгоритм визначення допустимих концентрацій речовин у стічних водах 

залежить від розташування випуску стічних вод. У разі коли фонові концентрації 

речовин не перевищують ГДК, допустимі концентрації визначаються наступним 

чином. Відповідно до п. 3 розділу 2 методичних рекомендацій [6], якщо випуск 

розташований у межах населеного пункту, допустимі концентрації визначаються 

за умови не перевищення комунально-побутових ГДК безпосередньо у стічних 

водах; якщо ж випуск розташований за межами населеного пункту, допустимі 

концентрації визначаються, виходячи з умови не перевищення рибогосподарських 

ГДК у контрольному створі випуску стічних вод. При випуску стічних вод у 

водотоки контрольний створ призначається на відстані не нижче 500 м від випуску 

нижче за течією. 

У разі коли фонові концентрації речовин перевищують відповідні ГДК, 

допустимі концентрації визначаються на основі пунктів 6-7 розділу IV методичних 

рекомендацій [6]. Відповідно до п. 6 у разі, коли перевищення ГДК у фоновому 

створі зумовлене господарськими факторами, допустимі концентрації у стічних 

водах рекомендується призначати «з урахуванням не погіршення фонової якості 

води водоприймача». Відповідно до п. 7 у разі, коли перевищення ГДК у фоновому 

створі обумовлене природними факторами, допустимі концентрації у стічних водах 

рекомендується призначати «виходячи з умови дотримання у контрольних створах 

природної фонової якості води, що сформувалася». Тобто в цьому випадку для 
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перевірки виконання вимог необхідно розраховувати концентрації в 

контрольному створі. 

Фонові концентрації, концентрації стічних вод і гранично допустимі 

концентрації речовин для різних видів водокористування наведені в табл.  

1–2. Дані про рибогосподарські ГДК наведені згідно з додатком 3 методичних 

рекомендацій [6]. 

Таблиця А. 1 - Концентрації у стічних водах  

Показники Стічна вода з 

виробництва 

без очищення 

Стічна вода 

після 

очищення в 

біоустановці 

Стічна вода після 

очищення у 

флотаторі та 

біоустановці 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
752 513 108 

ХСК, мгО/дм3 1464 188 78 

БСК5, мгО2/дм3 680 85 20 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 
42 14,1 9,8 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

34,2 15,4 10,2 

 

Таблиця А. 2 – Фонові концентрації та гранично допустимі концентрації речовин 

Показники Вода р. Мерло 

вище пункту 

скиду за 300 м 

(фонова) 

Гігієнічні 

вимоги і ГДК в 

поверхневому 

водному об’єкті 

Рибогосподарські 

ГДК 

Завислі 

речовини,  

мг/дм3 

23 фон + 0,75 
 

25 

ХСК, мгО/дм3 45,0 30,0 50 

БСК5, 

мгО2/дм3 
8,6 6,0 3 

Фосфати 

(РО4
3-), мг/дм3 

16,7 3,5 2,14 

Азот 

амонійний 

(N-NH4), 

мг/дм3
 

7,47 2,0 0,5-1 

Як очевидно з наведених у табл. А.1–А.2 даних для випадку розташування 

випуску стічних вод в межах міста для всіх показників, крім завислі речовин, 

фонові концентрації перевищують ГДК. Так як контрольний створ у разі 
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розташування випуску в межах міста розташовується безпосередньо в точці 

випуску, незалежно від того, якими факторами обумовлено фонове забруднення 

(природними або господарськими) допустимі концентрації у стічних водах не 

повинні перевищувати фонові. Тому для показників ХСК, БСК-5 та азот амонійний 

допустимі концентрації приймаються рівними фоновим як у разі очищення тільки 

в біоустановці, так і у разі очищення у флотаторі та біоустановці. Для фосфатів 

концентрація у стічних водах менша за фонову, тому для даного показника 

допустима концентрація приймається на рівні концентрації у стічних водах. Для 

зважених речовин допустима концентрація приймається лише на рівні комунально-

побутової ГДК. Припустимі концентрації та ГДС речовин, що затверджуються, для 

випадку розташування випуску в межах міста наведені в табл. А. 3. 

Таблиця А. 3 – Допустимі концентрації у стічних водах та ГДС речовин для 

випадку розташування випуску стічних вод у межах міста 

Показники Допустимі 

концентрації 

у стічних 

водах 

ГДС 

речовин, 

г/годину 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
23,75 445,3 

ХСК, мгО/дм3 45 843,75 

БСК5, мгО2/дм3 8,6 161,25 

Фосфати (РО4
3-), 

мг/дм3 

14,1* 264,4* 

9,8** 183,75** 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

7,47 140,1 

Примітка 1. Перевищення ГДК 

Примітка 2. Перевищення фонових концентрацій 

У випадку, коли випуск стічних вод розташований за межами міста, фонові 

концентрації для показників завислих речовин і ХСК не перевищують 

рибогосподарських ГДК, а для показників БПК-5, фосфати та азот амонійний – 

перевищують. У цьому випадку для показників зважені речовини та ХСК 

допустимі концентрації визначаються, виходячи з умови не перевищення 

рибогосподарських ГДК у контрольному створі. Для показників БПК-5, фосфати та 

амонійний азот допустимі концентрації залежать від того, якими факторами 

обумовлено фонове забруднення. Якщо фонове забруднення обумовлено 
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господарськими чинниками, то для даних показників допустимі концентрації і 

ГДС збігаються зі значеннями, наведеними в табл. 2 для випадку розташування 

випуску стічних вод у межах міста. Якщо ж фонове забруднення обумовлено 

природними факторами, допустимі концентрації визначаються виходячи з умови 

не перевищення в контрольному створі фонових концентрацій. 

Таким чином, необхідно розрахувати значення показників у контрольному 

створі. Відповідно до п. 3 розділу 2 Методичних рекомендацій контрольний створ 

призначається на відстані не нижче 500 м за течією від випуску стічних вод. Тому 

розрахунки концентрацій у контрольному створі проводилися на відстані 500 м від 

випуску. 

Концентрації у контрольному створі розраховувалися за формулою А.2: 

,    (А. 2) 

де С0 – концентрація речовини у стічних водах, Скс – концентрація у контрольному 

створі, Сфон – фонова концентрація, k – коефіцієнт не консервативності речовини, t 

– час переміщення води від точки випуску стічних вод до контрольного створу, NL 

– кратність розведення стічних вод на відстані L від випуску. 

Алгоритм розрахунку кратності розведення стічних вод за її скидання в річки 

залежить від співвідношення витрати стічних q вод до витрати річки Q. У нашому 

випадку q = 450 м3/доб = 0,0052 м3/с. Розрахунки проводяться для витрати річки 

95% забезпеченості. Для р. Мерла в районі Богодухова витрата річки 95%-ї 

забезпеченості Q = 0,23 м3/с. Отже, для відношення витрат отримаємо 

0,0052
0,023

0,23

q

Q
= = . Оскільки виконується умова (за формулою А.3): 

0,0025  q/Q  0,1,     (А. 3) 

розрахунок кратності розведення виконувався методом Фролова-Родзиллера. 

Згідно з цим методом для обчислення кратності розведення на деякій відстані 

L від скидання використовують таку формулу А.4: 

0 фон k t

КС фон

L

C C
C e C

N

− 
−

=  +
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L

q Q
N

q

+
= ,     (А. 4) 

де γ – безрозмірний коефіцієнт змішування, що показує, яка частина витрати 

річкових вод бере участь у змішуванні. Коефіцієнт γ обчислюють наступним чином 

(А.5): 

( )

( )

3

3

1 exp

1 exp

L

Q
L

q






− −
=

+  −

,     (А. 5) 

тут α - коефіцієнт, для якого існує наступна наближена залежність від коефіцієнта 

турбулентної дифузії, звивистості річки та положення скидання (А. 6): 

3 / qD =
,     (А. 6) 

де D – коефіцієнт турбулентної дифузії; ξ - коефіцієнт, що враховує місце випуску 

(ξ=1 – для берегового випуску та ξ =1,5 – для руслового); φ – коефіцієнт звивистості 

річки: 
П

L

L
 =  (L – повна довжина русла річки від випуску стічних вод до 

контрольного створу; LП - відстань від випуску до контрольного створу по прямій). 

Коефіцієнт турбулентної дифузії D за відсутності льодоставу визначається за 

формулою А. 7: 

237/ ( ),шD guR n С=     (А. 7) 

де g = 9,81 м /с2 – прискорення вільного падіння; u – середня швидкість течії у 

водоймі, м/с; R – гідравлічний радіус потоку, м (R~ H, де H - середня глибина 

водойми, м); nш - коефіцієнт шорсткості ложа водойми, що визначається за 

таблицею М.Ф. Срібного; C - коефіцієнт Шезі, м с/ , при 5R   м, що 

визначається за формулою Н.Н.Павловського (А. 8): 

1
,y

ш

С R
n

=       (А. 8) 

де ( )2 5 0 13 0 75 0 1, , , ,ш шy n R n= − −  − . 
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Вихідні дані для розрахунку кратності розведення наведено у табл. 4; 

результати розрахунків, виконаних за формулами (А. 2 – А. 6) у табл. А. 5. 

Таблиця А. 4 - Вихідні дані для розрахунку кратності основного розведення  

стічних вод. 

Параметри 
Умовні 

познаки 

Одиниця 

виміру 
Величина 

Витрата стічних вод q м
3
/с 0,0052 

Витрата річки Q м
3
/с 0,023 

Коефіцієнт шорсткості ложа 

річки 
nш – 0,033 

Коефіцієнт звивистості річки φ – 1,1 

Коефіцієнт, враховуючий 

месцерозташування випуску 
ξ – 1 

Швидкість течії u м/c 0,2 

Відстань від випуску до 

контрольного створу 
L м 500 

Глибина річки  H м 1 

 

Таблиця А.5 – Проміжні результати розрахунку та розрахункові значення 

кратності основного та загального розведення стічних вод для випуску 

підприємства 

Параметры 

Условное 

обозначе-

ние 

Единица 

измере-

ния 

Величина 

Показник ступеня в формулі для 

коефіцієна Шезі 
y м

3
/с 0,263 

Гідравличний радіус потоку R м 0,5 

Коефіцієнт Шезі Сш  30,3 

Коэффициент турбулентної 

дифузії 
D м2/c 0,00175 

Коефіцієнт α – 0,765 

Коефіцієнт змішування γ – 0,91 

Відношення витрати стічних вод 

до витрати річки 
q/Q – 0,023 

Кратність загального 

розбавлення в контрольному 

створі 

NL – 40,2 

 

с/м
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Розрахунки концентрацій у контрольному створі виконувались згідно з 

формулою (А.1). Значення коефіцієнтів неконсервативності у цій формулі, 

прийняті згідно з додатком 6 методичних рекомендацій [6], наведено у табл. А.6. 

Таблиця А. 6 – Коефіцієнти неконсервативності нормованих речовин 

Показники Коефіцієнти 

неконсервативності, 

доб-1 

Завислі речовини 0,15 

ХБК 0,15 

БСК-5 0,233 

Фосфаті 0,03 

Азот амонійній 

(N-NH4) 
0,069 

 

Час надходження стічних вод від випуску до контрольного створу t (добу) 

розраховувався за формулою А.9: 

86400

L
t

u
=


.     (А.9) 

За результатами розрахунків його величина становить 0,03 доби. 

Результати розрахунків наведено у табл. А. 7 – А.8. 

 

Таблиця А. 7 – Розрахункові концентрації нормованих речовин у контрольному 

створі при скиданні без очищення 

Показники Концентрації в 

контрольному 

створе 

Перевищення ГДК 

або фонових 

концентрацій, % 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
41,1 64,21 

ХСК, мгО/дм3 80,2 601 

БСК5, мгО2/дм3 25,2 1932 

Фосфати, мг/дм3 17,3 42 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

8,1 92 

Примітка 1. Перевищення ГДК 

Примітка 2. Перевищення фонових концентрацій 
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Таблиця А. 8 – Розрахункові концентрації нормованих речовин у контрольному 

створі після очищення 

Показники Концентрації в 

контрольному 

створі 

Перевищення 

ГДК або 

фонових 

концентрацій, % 

Концентрації в 

контрольному 

створі 

Перевищення ГДК 

або фонових 

концентрацій, % 

 После очистки в биоустановці  
После очистки в биоустановці и 

флотаторе 

Завислі 

речовини,  

мг/дм3 

25,2 11 25,1 0,41 

ХСК, мгО/дм3 48,5 01 45,8 01 

БСК5, мгО2/дм3 10,5 222 8,9 32 

Фосфати, 

мг/дм3 
16,6 02 16,5 02 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

7,7 32 7,5 12 

Примітка 1. Перевищення ГДК 

Примітка 2. Перевищення фонових концентрацій 

Як очевидно з даних, наведених у табл. А.7 – А.8, за показником ХСК умова 

перевищення ГДК у контрольному створі виконується як у разі очищення у 

біоустановці та у флотаторі, так і у разі очищення тільки у біоустановці. Для 

показника фосфати умова не перевищення фонової концентрації також 

виконується в обох випадках. Тому для показників ХСК та фосфати в обох 

випадках допустима концентрація приймається на рівні фактичної концентрації у 

стічних водах. 

За показником завислі речовини умова в обох випадках не виконується. 

Однак перевищення ГДК у разі очищення у флотаторі та біоустановці становить 

менше 1%. Тому для цього випадку допустима концентрація може бути прийнята 

на рівні фактичної концентрації у стічних водах. Для випадку очищення 

біоустановки необхідний розрахунок допустимої концентрації за даним 

показником. 

Для показників БСК-5 та азот амонійний розрахункові значення 

концентрацій у контрольному створі теоретично завжди перевищують фонові 

концентрації. Тому згідно з прийнятою у країнах ЄС практиці перевіряється 

здійсненність умови не перевищення у контрольному створі фонових концентрацій 

більш ніж на 5%. Для показника азот амонійний ця умова виконується в обох 
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випадках очищення. Для показника БСК-5 ця умова виконується лише у разі 

очищення у флотаторі та в біоустановці. Тому для показника азот амонійний 

допустима концентрація в обох випадках очищення може бути прийнята на рівні 

фактичної концентрації у стічних водах. Для показника БСК-5 – у разі очищення у 

флотаторі та в біоустановці, а у разі очищення тільки в біоустановці необхідний 

розрахунок допустимої концентрації. 

Розрахунок допустимих концентрацій у стічних водах показників завислих 

речовин і БСК-5 для випадку очищення в біоустановці виконувався за формулою 

(А. 10) 

( )0

k t

доп фон L фонC C C N e C= −   + ,    (А. 10) 

Результати розрахунків допустимих концентрацій за формулою (А.10) та 

ГДС речовин за формулою (А.1) у разі розташування випуску стічних вод за 

межами міста наведено у табл. А.9 – А.11. 

Таблиця А. 9 – Допустимі концентрації та ГДС нормованих речовин після 

очищення в біоустановці при випуску стічних вод за межами міста 

 
Показники Допустимі 

концентрації у 

стічних водах 

ГДС речовин, 

г/годину 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
104 1944,8 

ХСК, мгО/дм3 188 3525,0 

БСК5, мгО2/дм3 26 487,4 

Фосфати, мг/дм3 14,1 264,4 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

15,4 288,8 

 

Таблиця А. 10 – Допустимі концентрації та ГДС нормованих речовин після 

очищення у флотаторі та в біоустановці при випуску стічних вод за межами міста 
Показники Допустимі 

концентрації у 

стічних водах 

ГДС речовин, 

г/годину 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
104 1944,8 

ХСК, мгО/дм3 78 1462,5 

БСК5, мгО2/дм3 20 375,0 

Фосфати, мг/дм3 9,8 183,8 

Азот амонійний 10,2 191,3 
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(N-NH4), мг/дм3
 

Таблиця А. 11 – Допустимі концентрації та ГДС нормованих речовин при 

випуску стічних вод без очищення за межами міста 

Показники Допустимі 

концентрації у 

стічних водах 

ГДС речовин, 

г/годину 

Завислі речовини,  

мг/дм3 
104 1944,8 

ХСК, мгО/дм3 247 4627,6 

БСК5, мгО2/дм3 26 487,4 

Фосфати, мг/дм3 42 787,5 

Азот амонійний 

(N-NH4), мг/дм3
 

23 422,1 
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природних територій особливої охорони 

3.  Заступник голови Вченої ради – Дмитрієва Олена Олексіївна – д-р екон. наук, 

старш. наук. співроб., заступник директора з наукової роботи та маркетингу 

наукових досліджень, завідувач лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля  

4.  Секретар Вченої ради – Савченко Наталя Володимирівна –  вчений секретар 

5.  Аніщенко Людмила Яківна – д-р. техн. наук, доц., завідувач лабораторії оцінки 

впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи (ZOOM) 

6.  Брук Володимир Вікторович – канд. техн. наук, в. о. завідувача лабораторії 

проблем формування та регулювання якості вод 

7.  Варламов Євгеній Миколайович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

завідувач сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного 

середовища лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля (ZOOM) 

8.  Гутков Георгій Валентинович – завідувач сектору дослідження технологічних 

викидів забруднюючих речовин та еколого-енергетичного аудиту лабораторії 
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охорони атмосферного повітря та систем управління відходами; голова первинної 

профспілкової організації 

 

9.  Зінченко Ірина Василівна – завідувач лабораторії міських і виробничих стічних 

вод  

10.  Калініченко Олена Олексіївна – завідувач лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень (ZOOM) 

11.  Квасов Володимир Андрійович – канд. техн. наук, старш. наук. співроб., 

провідний науковий співробітник. сектору засобів і методів моніторингу 

навколишнього природного середовища лабораторії екологічно безпечного 

природокористування, засобів і методів моніторингу довкілля  

12.  Клімов Олександр Васильович – канд. геогр. наук,  завідувач сектору досліджень 

територій особливої охорони лабораторії досліджень екологічної стійкості 

об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони (ZOOM) 

13.  Коваленко Григорій Дмитрович – д-р фіз.-мат. наук, проф., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

(ZOOM) 

14.  Козловська Оксана Вікторівна – науковий співробітник лабораторії 

радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу; голова Ради молодих 

вчених (ZOOM) 

15.  Крайнюкова Алла Миколаївна – д-р біол. наук, проф., завідувач лабораторії 

біологічних досліджень та біотестування (ZOOM) 

16.  Маркіна Надія Кузьмівна – завідувач лабораторії екологічної гідрогеології та 

оцінювання екологічного стану територій (ZOOM) 

17.  Палагута Оксана Анатоліївна – канд. техн. наук, старший науковий співробітник 

сектору засобів і методів моніторингу навколишнього природного середовища 

лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і методів 

моніторингу довкілля; член Ради молодих вчених (ZOOM) 

18.  Пісня Леонід Андрійович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи 

(ZOOM) 

19.  Саввова Оксана Вікторівна – д-р. техн. наук, доц., старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу 

20.  Свердлов Борис Соломонович –  старший науковий співробітник лабораторії 

оцінки впливу на навколишнє середовище та екологічної експертизи  

21.  Ткачова Олена Володимирівна – завідувач сектору розробки систем управління 

відходами лабораторії охорони атмосферного повітря та систем управління 

відходами (ZOOM) 

22.  Уберман Володимир Ілліч – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник 

лабораторії проблем формування та регулювання якості вод (ZOOM) 

23.  Хабарова Ганна Володимирівна – канд. техн. наук, старший науковий 

співробітник лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, 

завідувач аспірантурою зі спеціальності 101 – Екологія, галузь знань 10 – 

Природничі науки (ZOOM) 
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24.  Цапко Наталія Сергіївна – канд. техн. наук, доц., провідний науковий 

співробітник лабораторії екологічно безпечного природокористування, засобів і 

методів моніторингу довкілля 

 

25.  Шевченко Людмила Петрівна – завідувач сектору оцінювання екологічного стану 

територій лабораторії екологічної гідрогеології та оцінювання екологічного стану 

територій 

26.  Юрченко Анатолій Іванович – завідувач лабораторії природоохоронних заходів в 

агропромисловому та паливно-енергетичному комплексах  

 

ЗАПРОШЕНІ: 

Вітько В. І. – завідувач лабораторії радіоекологічної безпеки та радіаційного моніторингу, канд. 

фіз.-мат. наук, УКРНДІЕП; (ZOOM) 

Бабіч О. В. – провідний науковий співробітник лабораторії міських і виробничих стічних вод, 

канд. техн. наук, УКРНДІЕП; 

Верніченко-Цветков Д. Ю.– провідний науковий співробітник лабораторії досліджень екологічної 

стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони, канд. біол. наук, 

УКРНДІЕП; 

Гайдріх І. М. – науковий співробітник сектору досліджень територій особливої охорони 

лабораторії досліджень екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої 

охорони, УКРНДІЕП; (ZOOM); 

Ангіна Л.С. – інженер лабораторії міських і виробничих стічних вод, УКРНДІЕП. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

4. Про розгляд остаточного звіту про науково-дослідну роботу № 30 «Розроблення 

рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем концентрованими 

стічними водами харчової промисловості» на замовлення Міндовкілля України. 

Науковий керівник: Зінченко Ірина Василівна 

Доповідач: Бабіч Олена Вікторівна  

Рецензент внутрішній: Клімов Олександр Васильович 

Рецензент зовнішній: Юрченко Валентина Олександрівна – завідувач кафедри безпеки 

життєдіяльності та інженерної екології Харківського національного університету 

будівництва та архітектури, д-р техн. наук, професор 

 

4. СЛУХАЛИ:  

Бабіч О. В.  – виступила з доповіддю про розгляд остаточного звіту науково-дослідної роботи № 

30 «Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних екосистем 

концентрованими стічними водами харчової промисловості»  на замовлення Міндовкілля 

України. У своїй доповіді він зазначила, що актуальність роботи: завдяки перспективному 

розвитку малих форм бізнесу, з’явилося багато підприємств харчової промисловості, внаслідок 

діяльності яких утворюється великий обсяг дуже забруднених стічних вод. Міські очисні споруди 

не можуть впоратися з навантаженням, що чинять ці стоки, проте в сільській місцевості, часто, 

взагалі відсутні каналізаційні очисні споруди. Неочищені або недостатньо очищені стічні води, 

що потрапляють у водні екосистеми, призводить до значного забруднення поверхневих водних 

об’єктів, зменшенню біорізноманіття і біопродуктивності та впливають на зниження їх 

рекреаційного значення. Незважаючи на велику кількість як вітчизняних так і зарубіжних 

розробок, проблема глибокого очищення стічних вод харчової промисловості від розчинених в 

них органічних і неорганічних речовин залишається не вирішеною. Тому розробка нових 

ефективних та енергозаощадливих технологій очищення та знезараження стічних вод є 

актуальною для харчової промисловості в цілому. 
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Метою роботи  

Розроблення пропозицій щодо застосування найкращих доступних технологій з очищення 

висококонцентрованих стічних вод харчової промисловості з метою попередження негативних 

наслідків від забруднення ними водного середовища.  

 

Основні завдання роботи: 

Основні завдання на 2021 рік: 

Дослідження змін в екологічному стані водних об’єктів у разі застосування методів очищення 

стічних вод виробництв харчової промисловості. 

 

Розроблення рекомендацій з очищення концентрованих стічних вод харчової промисловості за 

найкращими доступними технологіями. 

 

Основні результати роботи: 

1. Проведені моніторингові дослідження екологічного стану р. Мерло; визначені сапробність і 

трофність її ділянок в створі скиду стічних вод м’ясопереробного підприємства і місцях, що 

розташовані вище і нижче скиду; проведена сезонна оцінка поверхневого водного об’єкту за 

органолептичними та гідрохімічними показниками. 

 

2. Проведені експериментальні дослідження з очищення стічних  вод  м’ясопереробного 

підприємства різними методами і визначена їх ефективність. 

 

3. Досліджений процес очищення стічних вод, які містили великі концентрації тваринних білків, 

жирів, вуглеводів, методами, заснованими на використанні природних окиснювачів (кисню, 

озону, пероксиду водню) за технологією глибокого окиснення АОРs (Advanced Oxidation 

Processes). 

 

4. Відпрацьовувались параметри очищення стічних вод у процесах поєднання біосорбційного 

оброблення в біодисковому реакторі з методом АОРs. 

 

5. Розроблені принципові технологічні схеми очищення концентрованих стічних вод для 

підприємств харчової промисловості до показників цільового призначення. 

 

Висновки: 

1. Протягом періоду спостереження відмічено постійний антропогенний вплив на 

поверхневий водний об’єкт, що досліджувався. Внаслідок чого відмічено дуже повільне 

відновлення водних екосистем.  

2. Впровадження на підприємстві з виробництва м’ясопродуктів додаткової схеми очищення 

стічних вод, яка складається з комбінування методів напірної флотації з біосорбційним 

очищенням, дозволить  значно знизити масу забруднюючих речовин у виробничих стічних 

водах, що покращить показники якості води у контрольному пункті скиду та сприятиме 

асимілюючої здатності водного об'єкту.  

 

3. У процесі експериментальних досліджень встановлено, що інтенсифікувати процес 

очищення стічних вод, які містять великі концентрації тваринних білків, жирів та вуглеводів 

можливо завдяки використанню природних окиснювачів, таких як озон і пероксид водню та 

їх комбінування за методом AOPs (Advanced oxidation process), а також в поєднанні з 

біосорбційним обробленням іммобілізованим біоценозом в реакторах дискового типу.  
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4. При застосуванні методу АОPs досягається ефект очищення стічних вод за ХСК до 98%, 

а також спостерігається глибоке знезараження від бактерій групи кишкової палички, 

Escherichia coli, фекальних ентерококів, патогенних ентеробактерій р. Сальмонела. При 

цьому відбувається усунення неприємних запахів, які має стічна вода.  

 

5. Розроблені принципові технологічні схеми очищення стічних вод підприємств харчової 

промисловості, які базуються на комбінуванні фізико-хімічного способу оброблення стічних 

вод з біосорбційною очисткою і методом АОPs. При цьому досягається глибоке очищення 

стічних вод до необхідних показників, які відповідають нормативним значенням або для 

скиду в поверхневий водний об’єкт, або в мережі міських очисних споруд.  

 

6. До економічних переваг рекомендованих схем очищення відноситься: 

– економія енергоресурсів за рахунок відсутності потреби щодо примусового 

подавання повітря при біосорбційному очищенні (наприклад,  в реакторі дискового 

типу (наприклад, економія енергії на аерацію тільки для нітрифікації складає понад 

1 кВт·год/кг азоту); 

– зниження експлуатаційних і капітальних витрат завдяки компактності реактору; 

– можливість отримання озону на місці оброблення стічної води, що вирішує 

питання з його постачання; 

– залишковий озон і кисень після завершення процесу АОPs, можна повторно 

використовувати для сатурації води під час напірної флотації або для 

інтенсифікації біологічного окиснення в біореакторі.  

 

7. До екологічних переваг рекомендованих схем очищення відноситься: 

– ступінь очищення стічних вод відповідає нормативним вимогам для скидання в 

поверхневий водний об’єкт; 

– після очищення не утворюються шкідливі речовини, які можуть зашкодити водним 

екосистемам, а очищена стічна вода додатково насичується киснем. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Уберман В. І. – запитав за якими критеріями  стічні води відносяться до висококонцетрованих? 

 

Пісня Л. А. – поцікавився як озонування буде впливати на властивості очищеної води? 

 

Кавасов В. А. – Чи є економічне обґрунтування розробленим технологіям? 

 

Васенко О. Г. – У чому полягає метод AOPs? 

 

Доповідач відповіла на питання у повному обсязі. 

 

Дмитрієва О. О. – зазначив, що подана робота є актуальною та дуже оптимістичною. 

Запропонувала ухвалити роботу та рекомендувати представити для розгляду до Міндовкілля 

України. 

 

Гриценко А. В. – відмітив, що робота відповідає технічному завданню та виконана у повному 

обсязі. Запропонував схвалити звіт про науково-дослідну роботу, рекомендувати представити 

роботу для розгляду до Міндовкілля України та приступити до відкритого голосування.  
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