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ВПЛИВ АНАЕРОБНИХ УМОВ НА БІОЛОГІЧНЕ ОЧИЩЕННЯ  

ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД 

 

Наведені результати дослідження впливу анаеробних умов на біоло-

гічне очищення господарсько-побутових стічних вод на початковій 

стадії. Визначено технологічні параметри роботи анаеробно-

аеробного біореактора. 

Ключові слова: біологічна очистка, стічні води, біореактор, анаеро-

бні процеси, annamox. 

 

Приведены результаты исследования влияния анаэробных условий 

на биологическую очистку хозяйственно-бытовых сточных вод на 

начальной стадии. Определены технологические параметры работы 

анаэробно-аэробного биореактора. 

Ключевые слова: биологическая очистка, сточные воды, биореак-

тор, анаэробные процессы, annamox. 

 

The results of investigation of anaerobic conditions on the biological 

treatment of domestic and industrial sewage in the first stage are 

present. The technological parameters of anaerobic-aerobic bioreactor. 

Keywords: biological treatment, waste water, bioreactor, anaerobic 

processes, annamox. 

 

Господарсько-побутові стічні води містять забруднюючі речовини в 

концентраціях, мг/дм
3
,
 
органічні забруднення – за ХПК 250-900, 

БПК5 200-300, завислі речовини 100-200. Проблемою очищення госпо-

дарсько-побутових стічних вод є складність видалення органічних за-

бруднень, сполук азоту і фосфору з доведенням показників очищеної 

води, до гранично-допустимих норм. Недостатній ефект видалення за-

бруднень зумовлений застарілими технологіями біологічного очищення 

стічних вод, неадаптований до сьогоднішніх стічних вод, які суттєво ві-

дрізняються від тих, на які були запроектовані очисні споруди. В ре-

зультаті недостатньої очистки спостерігається негативний вплив на на-

вколишнє середовище: евтрофікація водойм, замор риби та ін. негативні 

явища. Така ситуація потребує нових технологічних та конструктивних 

рішень для ефективного видалення забруднень з мінімальними експлуа-

таційними витратами та екологічною безпечністю. 
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Сучасні підходи для очищення стічних вод потребують складних 

конструктивних рішень, великих розмірів споруд, високого споживання 

електроенергії як на рециркуляцію мулу, так і на подачу повітря. При 

цьому не завжди вдається обійтися без доочищення, щоб отримати на 

виході допустимі концентрації забруднень, особливо сполук азоту та 

фосфору. Сучасні методи очищення стічних вод передбачають застосу-

вання різних методів та технологій, зокрема багатоступеневої мулової 

технології в малогабаритних установках, USBR реакторах, біоконвеєра. 

На підставі аналізу особливостей сучасних методів для досягнення 

необхідного ефекту розроблені рішення, що дозволяють зменшити спо-

живання електроенергії, розміри споруд біологічної очистки та обробки 

осадів. Досліджено перевагу використання на початковій стадії анаероб-

них умов з іммобілізованими мікроорганізмами в анаеробно-аеробних 

біореакторах для очищення господарсько-побутових стічних вод та ви-

значено основні конструктивно-технологічні параметри споруд. 

Дослідження проводилися за проточною послідовною схемою [1] на гос-

подарсько-побутових стічних водах з початковою концентрацією органічних 

забруднення за ХПК 250 -300 мг/дм
3
. Така схема передбачала використання 

анаеробних, аеробних та аноксидних процесів. Використання такої комбіна-

ції кисневих умов дозволяє вивчити необхідне співвідношення між кисневи-

ми та без кисневими зонами для очищення стічних вод. Завданням дослі-

джень було встановити залежності між початковими концентраціями та кон-

центраціями на виході в різних кисневих умовах. Для підвищення продукти-

вності та ефективності роботи установки кожна зона устаткована носіями 

ВІЯ для іммобілізації мікроорганізмів. 

В різних кисневих умовах відбувається не рівномірне видалення органіч-

них забруднень за ХПК (рис. 1). Аналіз результатів показав в анаеробних 

умовах трьох послідовно влаштованих біореакторів спостерігається максима-

льне окиснення забруднень вже в першому біореакторі. В двох наступних 

ефективність окиснення зменшується. Максимальне видалення органічних 

речовин в аеробних умовах спостерігається в другому (реактор під № 5) ае-

робному біореакторі, тоді як в останньому видалення органічних забруднень 

практично не спостерігається. Отже, кількість анаеробних зон можна змен-

шити до двох, а аеробну зону залишити одну. 

У виробничих умовах на каналізаційних очисних спорудах РОВКП ВКГ 

“Рівнеоблводоканал” було перевірено застосування біореактора (рис. 2) з 

анаеробно-аеробними умовами та іммобілізованими мікроорганізмами в яко-

му було здійснено біоконвеєр для очищення стічних вод міста.  
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Рис. 1. Ефективність (Е) видалення органічних забруднень за ХПК в реакторах з  

анаеробно-аеробними умовами: 

1, 2, 3 – анаеробні реактори; 4 – перехідний реактор з аноксидними умовами;  

5, 6 – аеробні реактори; 43 – відсоток видалення забруднень в даному реакторі щодо 

загальної концентрації забруднень,% 
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Рис. 2. Схема біологічної очистки в біореакторі з анаеробно-аеробними умовами: 

1-4 зони біореактора 

 

Концентрація забруднень стічних вод, мг/дм
3
, мала широкий діапазон 

коливань, а саме: ХПК – 200-900, БПК – 150-400.  

За результатами досліджень в анаеробних умовах відбувається окиснення 

більшої частини органічних забруднень, але при цьому приріст біомаси знач-
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но менший в порівнянні з аеробними умовами. Тому, завдяки передуванню 

анаеробного процесу перед аеробним, маємо на виході малу кількість надли-

шкового мулу. Забезпечення такої послідовності процесів в анаеробно-

аеробних умовах з іммобілізованою біомасою сприяє утворенню трофічних 

ланцюгів, в результаті чого відбувається виїдання вищими організмами ниж-

чих, що також сприяє зменшенню кількості  надлишкової біомаси.  

Поєднання в комплексі в одній споруді послідовно (без рециркуляції) 

анаеробно-аеробні умови з іммобілізацією мікроорганізмів дозволило ство-

рити ідеальну комбінацію конструктивних та технологічних рішень, які на 

виході дозволяють зменшити об’єми споруд обробки надлишкового активно-

го мулу, витрату електроенергії, підвищити стійкість роботи до коливань ви-

трати та концентрації забруднень і забезпечити необхідний ступінь видален-

ня забруднень. 

Ефект видалення органічних забруднень складав 97-99% за ХПК та 96-

98% за БПК, при тривалості роботи біореактора 4-6 год.  

Крім видалення органічних забруднень, вивчався вплив анеробно-

аеробних умов на видалення біогенних сполук азоту та фосфору (рис. 3). 
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Рис. 3. Вплив кисневих умов на концентрації сполук азоту та фосфору (С): 

1 – анаеробні умови, 2 – аноксидні умови, 3 – анаеробні умови, 4 – аеробні умови 

 

Для здійснення процесу денітрифікації NO3
-
→NO2

-
→NO→NO2→N між 

двома анаеробними зонами влаштовано аноксидну зону, в якій підтримують-

ся умови з низькою концентрацією кисню. Також цей процес може відбува-

тися в товщі іммобілізованої біомаси. Для підвищення ефективності процесу 

денітрифікації розділено потік вхідної води. Частину стічної води (20-30% 

від загальної витрати) подали в анаеробний реактор 3. 
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Процес видалення азоту складається із двох фаз, які здійснюють бактерії 

нітрифікатори сімейства Nitrobacteraceae. 

Першу фазу окиснення солей амонію до солей азотистої кислоти (нітри-

тів) NH4
+
→NO2

-
 здійснюють амонійокиснюючі бактерії роду Nitrosomonas, 

Nitrosolobus та ін. Даний процес спостерігається в реакторі 2 з аноксидними 

умовами і завершується в 4-му аеробному реакторі. 

Другу фазу окиснення нітритів до нітратів NO2
-
→NO3

-
 здійснюють, нітри-

тоокиснювальні бактерії роду Nitrobacter, Nitrococcus та ін., що відбувається 

в 4-му аеробному біореакторі.  

При біологічному видаленні біогенних забруднень використання анаеро-

біозу позитивно відзначилося на ефекті очищення стічних вод  з навантажен-

ням на активний мул, 400-650 мг ХПК/(г добу) (таблиця). В анаеробній зоні 

біореактора відбувається витіснення фосфатів, в аноксидній –  денітрифіка-

ція, в оксидній – нітрифікація та споживання фосфору.  

Таблиця 

Залежність показників очищеної води від гідравлічного навантаження 

Показники Стічна вода 

неочищена очищена 

Гідравлічне навантаження,  

м
3
/(м

3
 добу) 

12,13 6,07 3,03 1,52 

БПК5, мг/дм
3
 150-250 30 6,8 1 0 

ХПК, мг/дм
3
  400-800 500 230 20 7 

Азот амонійний, мг/дм
3
  40-50 8,6 0,68 0,14 0 

Фосфати, мг/дм
3
 15-18 11 10 2 1 

Завислі речовини, мг/дм
3
 300-400 22 22 22 22 

рН 7,28 7,33 8,03 8,14 8,42 

 

В результаті роботи біореактора було встановлено, більша частина за-

бруднень видаляється в перші дві годин (рис. 4) і раціональний час перебу-

вання стічної води лежить в межах 4-6 год при гідравлічному навантаженні 

біореактора 6 м
3
/(м

3
 добу), тоді як в аеротенку час перебування –  8 год, а на 

існуючих каналізаційних очисних спорудах для таких параметрів вхідної сті-

чної води час перебування в аеротенку складає 15год. 

В роботі вирішена важлива проблема біологічного очищення господар-

сько-побутових стічних вод шляхом встановлення раціональних умов та па-

раметрів застосування анаеробно-аеробного біореактора. 
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Рис. 4. Залежність ефекту видалення забруднень стічної води (Е) від часу  

перебування в анаеробно-аеробному біореакторі (t) 

 

1. Застосування анаеробних умов на початковій стадії дозволяє значно 

зменшити витрати електроенергії на аерацію повітря зробити споруди стій-

кими до залпових скидів стічних вод та сезонної їх роботи. 

2. Прямоточна технологія біологічної очистки (без рециркуляції), за 

принципом біоконвеєра дозволяє зменшити кількість надлишково-активного 

мулу, а відповідно і об’єми споруд для обробки осаду. 

3. На носіях ВІЯ досягається висока концентрація іммобілізованої біо-

маси до 40 г/дм
3
, що дозволяє зменшити споруди біологічної очистки. 

4. За результатами досліджень встановлено раціональний час перебу-

вання 4-6 год стічних вод в біореакторі. 

5. В результаті анаеробно-аеробних процесів з іммобілізованими мік-

роорганізмами досягається високий ступінь видалення забруднень: для поча-

ткового  БПК5 – 100-250 мг/дм
3
,
 
ефект очистки досягав 99-100%; ХПК 400-

900 мг/дм
3 

 – ефект 95-97%; амонійного азоту 50-40 мг/дм
3
 – ефект 99-100%; 

фосфатів 15-20 мг/дм
3
 – ефект 92-95%; завислих речовин 250-400 мг/дм

3
 – 

ефект 95-97%. 
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