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ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 
 

УДК 628.33 
 

Саблій Л. А., д.т.н., професор (Національний університет водного  

господарства та природокористування, м. Рівне) 
 

НОВА ЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД 

ШКІРЯНИХ ЗАВОДІВ 
 

Представлено результати досліджень очищення висококонцентрованих 

стічних вод шкірзаводів. Використання розробленої технології дозволить 

одержати високі ефекти видалення органічних речовин за ХСК на 94-

95%, завислих речовин на 93-95%, концентрації токсичних речовин в 

межах нормативів скиду в природні водойми.  

Ключові слова: стічні води шкіряних заводів,  біологічне очищення, ана-

еробні, аеробні умови. 
 

Представлены результаты исследований очистки высококонцентриро-

ванных сточных вод кожзаводов. Использование разработанной техно-

логии позволит получить высокие эффекты удаления органических ве-

ществ по ХПК на 94-95%, взвешенных веществ на 93-95%, концентра-

ции токсичных веществ в пределах нормативов сброса в природные во-

доемы.  

Ключевые слова: сточные воды кожевенных заводов, биологическая 

очистка, анаэробные, аэробные условия. 
  

It is presented results of researches of high concentrated  leather wastewater 

treatment. The using of making technology gives possibility to provide high 

effects of organic matter deleting in terms of COD - 94-95%, suspended solids 

– 93-95%, concentrations of toxic matter in order to discharge norms into 

nature waters.   

Key words: leather wastewater, biological treatment, anaerobic, aerobic 

condition. 
 

Шкіряні заводи споживають на технологічні потреби найбільшу кіль-

кість води, порівняно з іншими підприємствами легкої промисловості. 

Майже всі процеси виготовлення шкіри відбуваються у водному середо-

вищі, через що утворюється значна кількість стічних вод, які містять в осно-

вному розчинні протеїни, що видаляються із шкіри, та надлишки хімічних 

матеріалів, які використовуються у виробництві.  

Кількість стічних вод та їх хімічний склад визначаються особливостями 

технології шкіряного виробництва, залежать від призначення шкіри, що ви-

робляється, а також від якості сировини, її виду, методів консервування і збе-

рігання шкур. 

В якості сировини для дублення різних видів шкір використовують шкури 
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свійських і диких тварин. При виробництві шкіри зі шкури видаляють волос-

ся, епідерміс і підшкірну клітковину. Волокниста структура дерми зберіга-

ється, проте окремі її елементи змінюються під впливом механічних, фізико-

хімічних і хімічних дій, що обумовлює зміну властивостей дерми в цілому. 

Для консервування сировини використовують хлорид натрію витратою 

25-30% маси парних шкур, а у випадку довготривалого зберігання або транс-

портування використовують також і антисептики. 

Всі процеси шкіряного виробництва поділяють на три основні групи: під-

готовчі, які закінчуються одержанням голини (промивання сировини, відмо-

чування, міздріння, зоління, обеззолювання та інші); дубильні або фарбува-

льно-жирувальні, які дозволяють одержати дублений напівфабрикат (пікелю-

вання, дублення, нейтралізація, фарбування і жирування); обробні, які завер-

шують вироблення шкір (розведення, сушіння, зволожування, обрізування, 

тяжіння, прокачування, шліфування, пресування). 

В обробних операціях, які є сухими, стічні води не утворюються, лише 

невелику частину їх одержують при мийці обладнання і приміщень. 

Таким чином, вода в шкіряному виробництві витрачається на такі потре-

би: проведення технологічних процесів (розчинення хімічних матеріалів, 

уведення в товщу сировини і напівфабрикату дубильних речовин і хімічних 

реагентів, видалення різноманітних речовин, передачу тепла, обводнення і 

перемішування); зрошування водою сировини і напівфабрикату при механіч-

ній обробці на міздрильних, волосозгінних, чистильних і двоїльних машинах; 

промивання машин і апаратів, очищення та обезпилювання повітря та ін. 

Процеси хімічної технології шкіри, які проводять у водному середовищі, 

можна розділити на процеси обробки шкіряної сировини хімічними розчина-

ми і процеси видалення із неї різноманітних водорозчинних продуктів реак-

цій шляхом вимивання, що називають промивками. 

Тверді відходи, що утворюються при механічних операціях, як правило, 

збирають у спеціальні контейнери і спрямовують на подальшу переробку для 

приготування, наприклад, малярного клею і добрив. Деяка частина відходів 

(обрізки шкури, голини і шкіри, кавалки міздри, шерсть і т. ін.) потрапляє в 

цехову каналізацію при відведенні води, яку використовують на зрошення 

при механічних операціях, а також при мийці підлог та прибиранні примі-

щень. 

При виробленні шкіри використовують різні хімічні реагенти, серед них: 

сірчана кислота, вапно, сода, солі натрію (хлорид, сульфат, сульфіт та суль-

фід), сульфат амонію, хромпік, рослинні дубителі – таніди, синтани, синтети-

чні поверхнево-активні речовини (СПАР), барвники, жири, гас, метилові ефі-

ри, патоку та інші. Ці речовини з поопераційними водами потрапляють в ка-

налізаційні трубопроводи і відводяться на очисну станцію. 

Також в стічні води в процесах вичинки шкур надходять речовини, що 

вимиваються із них: фібрилярні та колагенові білки, жири та продукти їх ро-
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зкладення. Крім того, неорганічні солі, якими було засолено шкури для їх до-

вготривалого зберігання (здебільшого – хлорид натрію). 

В даний час проблема очищення стічних вод шкіряних заводів залиша-

ється актуальною, адже існуючі очисні споруди не забезпечують необхідної 

якості очищення цих складних стічних вод, які містять високі концентрації 

органічних речовин різної степені дисперсності та токсичних  для мікроорга-

нізмів активного мулу біологічних очисних споруд речовин.  

Метою досліджень було розробити таку технологію, яка забезпечить 

ефективне видалення токсичних забруднюючих речовин, трансформацію ви-

сокомолекулярних органічних речовин колоїдного і розчиненого характеру у 

біологічно доступні форми в процесі фізико-хімічного очищення з ефектив-

ним подальшим видаленням цих забруднень за участі мікроорганізмів біоло-

гічних очисних споруд і забезпеченням санітарних нормативів скиду очище-

них вод у природні водотоки. 

Для розробки технології очищення стічних вод необхідно, в першу чергу, 

провести аналіз хімічного складу стічних вод, які відводяться на промисло-

вому підприємстві. Було проведено обслідування стічних вод шкіряного за-

воду «Світ шкіри» (м. Болехів Івано-Франківської обл.) за основними показ-

никами забруднень (табл. 1).  

Таблиця 1 

Показники забруднення стічних вод шкіряного заводу «Світ шкіри»  

(м. Болехів Івано-Франківської обл., результати за 2011 р.)  
 

Показники забруднення Величина, мг/дм
3
  

ХСК 1500-6000 

БСК5 700-1500 

Відношення ХСК/БСК5 2,1-4′ 

рН 8,5-11,5′ 

Концентрація 

азоту амонійного 20-25 

іонів хрому (ІІІ) та хрому (VІ) (сума) 5-12 

S
2- 

- іону 50-300 

ефіророзчинних речовин 200-300 

синтетичних поверхнево-активних речовин 75-250 

′ - безрозмірний показник 
 

З наведених даних видно, що концентрації забруднюючих речовин зазна-

ють значних коливань (наприклад, ХСК – від 1500 до 6000 мг/дм
3
), що свід-

чить про велику нерівномірність їх надходження на очисні споруди. Стічні 

води характеризуються високими концентраціями органічних речовин (пока-

зники ХСК і БСК досягають 6000 і 1500 мг/дм
3
, відповідно), азоту амонійно-
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го, хрому (в основному тривалентного), сульфідів (до 300 мг/дм
3
), жирів, 

СПАР та ін. Для загального потоку стічних вод притаманне високе значення 

показника рН (лужне середовище). Слід відзначити високий показник відно-

шення ХСК/БСК5, який досягає 4 і свідчить про те, що в стічних водах шкі-

ряного заводу міститься порівняно із легкоокислюваною органікою в чотири 

рази більша концентрація важкоокислюваних органічних речовин, до яких 

відносяться як хімічні реагенти (синтани, таніди, поліфеноли, барвники, 

СПАР та ін.), так і речовини, які вимиваються із шкур (білки колагену, фіб-

рилярні білки, продукти їх гідролізу, жири та ін.). 

На шкіряному заводі «Світ шкіри» використовується традиційна техноло-

гія очищення загального потоку стічних вод в двохступеневих аеротенках. 

Таке рішення не дозволяє одержати необхідний за вимогами ступінь очищен-

ня (наприклад, за сполуками азоту), при роботі споруд спостерігаються силь-

не піноутворення в лотках, ємностях (усереднювачах і аеротенках, що поси-

люється при аерації), спухання мулу внаслідок перевантаження аеротенків 

органічними речовинами та надходження токсичних речовин, спливання ак-

тивного мулу у вторинних відстійниках та погане відокремлення активного 

мулу від очищеної води, внаслідок чого значно збільшується його винесення 

з очищеною водою у водойму, зміна рН при надходженні післяопераційних 

стоків (кислих дубильних чи лужних зольних) та інші негативні явища. 

За результатами проведених досліджень розроблено технологію поперед-

нього очищення стічних вод шкіряних заводів фізико-хімічними методами з 

використанням флотаційних споруд [1].  

Згідно із запропонованою технологією, очищенню підлягає загальний 

потік стічних вод шкіряного заводу. На першій стадії стічні води проходять 

через волокновловлювач (наприклад, шнекового типу). Можна 

використовувати сита, решітки але розміри прозорів повинні забезпечувати 

затримання шерсті. 

Оскільки значна частина грубодисперсних частинок (шерсть) залишається 

у воді, то передбачено встановлення флотаційного шерстежировловлювача, 

який працює за принципом безнапірної флотації при подачі повітря за 

допомогою ежектора перед насосом для перекачування стічних вод на очисну 

споруду (І ступінь флотації). Після флотаційної камери концентрація шерсті 

зменшується до 4 мг/дм
3
, жирів – до 60 мг/дм

3
. Ефект видалення завислих 

речовин досягає 35%, СПАР – 30%. 

Для забезпечення сталості надходження стічних вод на подальше 

очищення за витратами та концентраціями забруднень запропоновано 

використання усереднювачів, розрахованих на тривале перебування стічних 

вод протягом 16-24 год. Для покращення процесу використовується стиснуте 

повітря, завдяки якому в стічній воді також відбувається окиснення 

сульфідів. 

Усереднена стічна вода подається на ІІ ступінь флотаційного очищення у 
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камеру біокоагуляції-флотації, де при параметрах процесу: тривалості – 40-45 

хвилин, дозі активного мулу – до 1 г/дм
3
, відбувається видалення токсичних 

речовин (барвників, сполук три- та шестивалентного хрому, синтетичних 

поверхнево-активних речовин, синтанів) із стічних вод.  

На підставі проведених експериментальних досліджень розроблено і запа-

тентовано вдосконалену конструкцію флотаційної камери, яка рекомендуєть-

ся для застосування в якості біокоагулятора-флотатора [2]. Схему камери, 

пристроїв для збору та відведення шламу наведено на рисунку. 

 

 

Попередньо очищена стічна вода (з концентраціями забруднень, 

наведеними в табл. 2) подається на наступну стадію – анаеробно-аеробне 

очищення в ступеневих біореакторах з носіями іммобілізованих 

мікроорганізмів. Осади і флотаційні шлами можуть відводитись в 

метантенки для обробки і в подальшому – на механічне зневоднення на 

фільтр-пресах. Зневоднений осад вивозиться в спеціальні відвали або за 

дозволом санітарних органів може використовуватись як добавка до добрив. 

В експериментальних та виробничих умовах на шкірзаводі «Світ шкіри» 

проведено дослідження процесів біологічного очищення стічних вод в 

системі проточних біореакторів в різних кисневих умовах: анаеробних, 

аноксидних та аеробних. В конструкції споруд передбачено встановлення  

носіїв ВІЯ, на яких відбувається іммобілізація мікроорганізмів.  

 

 

 

 

1 

2 3 

4

5 

6

7 

8 

Схема флотаційної камери: 

1 – корпус; 2 – подача стічних вод; 3 – підведен-

ня рециркуляційної води, насиченої повітрям; 4 

– перфорована труба; 5 – тонкошаровий модуль; 

6 – збірник флотошламу; 7 –  труба для вида-

лення флотаційного шламу; 8 – відведення очи-

щеної води 
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Таблиця 2 

Результати попереднього очищення стічних вод за розробленою технологією  

Показник 

забруднення  

В загальному по-

току стічних вод 

на вході в очисні 

споруди, мг/дм
3
 

Після двоступе-

невого флотацій-

ного очищення, 

мг/дм
3
 

Ефект 

очищення, 

 % 

Показник: 

біохімічна пот-

реба в кисні 

БСК5 

1500 500 66,7 

рН  8,5′ 6,7-7,2′ 7,2-7,4 

Концентрація: 

іонів три- та ше-

стивалентного 

хрому (Cr
3+

 та 

Cr
6+

) за сумою  

10 2 80 

S
2- 

- іону 100 3,5 96,5 

синтетичних по-

верхнево-

активних речовин 

150 15 90 

ефіророзчинних 

речовин 

200 0 100 

шерсті 40 0 100 

зависі 3000 390 87 

′ – безрозмірний показник  
 

За результатами досліджень розроблено багатоступеневу технологію ана-

еробно-аеробного очищення стічних вод [3, 4] та встановлено раціональні 

режими роботи. При концентраціях органічних речовин в стічних водах за 

ХСК 4000-4500 мг/дм
3
 було одержано наступні технологічні показники для 

успішного очищення висококонцентрованих стічних вод: 

- окисна потужність, г ХСК/(м
3
·добу), анаеробних І і ІІ ступенів, відпо-

відно, – 7200-8000 і 4000-4500, аноксидних І і ІІ ступенів, відповідно, – 1300-

2000 і 500-650, аеробного – 400-500; 

- питома швидкість окиснення, мг ХСК/(г·год), анаеробних І і ІІ ступенів, 

відповідно, – 40-45 і 20-24, аноксидних І і ІІ ступенів, відповідно, – 18-23 і 

13-15, аеробного – 10-13;  

- концентрація біомаси, г/дм
3
, в анаеробних І і ІІ ступенів, відповідно, – 

15-20 і 10-15, в аноксидних І і ІІ ступенів, відповідно, – 4-6 і 3-4, в аеробному 

– 2-3; 
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- зольність біомаси, %, в анаеробних І і ІІ ступенів – 30, аноксидних І і ІІ 

ступенів, відповідно, – 30-40 і 40-50, в аеробному 50-60.  

Концентрація органічних речовин в очищених стічних водах за показни-

ком ХСК, мг/дм
3
, становить: 

- після анаеробного І і ІІ ступенів, відповідно, – 2100-2400 і 640-750; 

- після аноксидних І і ІІ ступенів, відповідно, – 230-360 і 130-180; 

- після аеробного – 50-80. 

Розроблена технологія очищення стічних вод була впроваджена на очис-

них спорудах шкіряного заводу «Світ шкіри». Здійснено реконструкцію очи-

сних споруд продуктивністю 100 м
3
/добу, в склад яких входять: усередню-

вач-відстійник, станція висадки хрому (ІІІ), первинні відстійники (два ступе-

ня), усереднювачі, двоступеневі аеротенки: І ступінь – витиснювач з регене-

ратором, ІІ ступінь – змішувач; вторинний відстійник.  

Впровадження технології анаеробно-аеробного очищення стічних вод, 

полягало в наступному. В діючому регенераторі створено анаеробний сту-

пінь, в якому для перемішування установлено пропелерну мішалку і для ім-

мобілізації мікроорганізмів – носії типу ВІЯ. В аеротенку-витиснювачі І сту-

пеня та аеротенках-змішувачах ІІ ступеня влаштовано носії типу ВІЯ. Таким 

чином, було впроваджено прямоточну анаеробно-аеробну систему очищення 

води за допомогою іммобілізованих мікроорганізмів.  

Використання розробленої нової технології дозволяє досягти високої 

ефективності очищення стічних вод шкірзаводів: за ХСК – 94-95%; від завис-

лих речовин – 93-95%; за рахунок використання анаеробно-аеробного проце-

су очищення, збільшення концентрації біомаси в спорудах – до 25 г/дм
3
 при 

використанні іммобілізованих мікроорганізмів, що дозволило підвищити 

окисну потужність біологічних очисних споруд, як в анаеробній стадії, так і в 

аеробній, створення умов в біореакторах для роботи біоконвеєра і зменшення 

об’ємів утворених осадів. 
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