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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ БІОФІЛЬТРІВ З ПОСЛІДОВНИМ  

ЗАСТОСУВАННЯМ АЕРОБНО-АНАЕРОБНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ  

ВИЛУЧЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ ІЗ СТІЧНИХ ВОД 

 

Розглянуто сучасні проблеми очищення стічних вод на біологічних філь-

трах в умовах скиду малих витрат. Запропоновано напрямки інтенсифі-

кації роботи біофільтрів та визначено переваги послідовного застосу-

вання аеробно-анаеробних процесів при вилученні забруднень із стічних 

вод. 

 

Рассмотрены современные проблемы очистки сточных вод на биологи-

ческих фильтрах в условиях сброса малых расходов. Предложены на-

правления интенсификации работы биофильтров и определены преи-

мущества последовательного применения аэробно-анаэробных процес-

сов при изъятии загрязнений из сточных вод. 

 

The actual problems of wastewater treatment in biological filters for low 

water discharge rates are considered in paper. The directions of biofilter 

intensification are proposed. The advantages of serial aerobic-anaerobic 

processes for wastewater treatment are defined. 
 

Ключові слова: біофільтр, аеробно-анаеробні процеси, стічні води. 
 

В діяльності водопровідно-каналізаційного господарства країни  намі-

тились чіткі тенденції до зниження водоспоживання через покращення обліку 

витрат питної води, а також підвищення вимог до складу очищених стічних 

вод, що скидаються у поверхневі водні об`єкти. Об`єктивно, це веде до збі-

льшення навантаження на очисні споруди каналізації по вилученню забруд-

нень із стічних вод і вимагає, в більшості випадків, шукати шляхи підвищен-

ня ефективності їх роботи. При цьому, ринкові форми господарювання на ка-

налізаційних станціях ставлять задачу знизити собівартість одиниці об`єму 

очищених стічних вод при одночасному підвищенні ефективності видалення 

забруднень. 

Рішення такої задачі можливе за рахунок новаторських рішень та впрова-

дження інженерно-наукових розробок на станціях очищення стічних вод. 

Найбільш поширеними та найбільш перспективними в практиці очищен-

ня побутово-господарських або суміші побутово-господарських та виробни-
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чих стічних вод є біологічні методи очищення, які зарекомендували себе уні-

версальними, екологічно чистими та простими в експлуатації. 

Пошуки дослідників, метою яких є інтенсифікація роботи споруд біологі-

чного очищення стічних вод, спрямовані головним чином в напрямах збіль-

шення загальної кількості гідробіонтів – агентів очищення води від сполук 

органічного походження – в одиниці об’єму біореактора, а також локалізації 

характерних біоценозів у найбільш відповідних місцях. Переважно це стосу-

ється установок, де головним діючим агентом є вільно плаваючий активний 

мул. При вирішенні цих задач виникають певні труднощі, пов`язані з розді-

ленням висококонцентрованої мулової суміші та підвищеною потребою в ро-

зчиненому кисні. Ці труднощі певною мірою усуваються при влаштуванні в 

об`ємі біореакторів завантаження з фіксованою біомасою. 

Закріплені на завантаженні ценози мікроорганізмів мають ряд переваг, до 

яких відносять: відносно стабільне функціонування в умовах великої нерів-

номірності надходження стоків та нестабільності їх складу; стійкість до зміни 

швидкості потоку рідини та залпових скидів стічних вод із високою концент-

рацією забруднень; більш тривале збереження функціональних властивостей 

при припиненні подачі електроенергії, що дозволяє швидше відновити нор-

мальну роботу станції та якісну очистку стічних вод; можливість створення 

адаптованих до конкретних умов функціонування ценозів мікроорганізмів, 

що дозволяє більш повно вилучати із стічних вод забруднення; кращу водо-

віддачу відторгнутої біоплівки. 

Ці переваги обумовлюють доцільність використання завантаження з фік-

сованою біомасою у спорудах для очищення стічних вод малих населених 

пунктів та невеликих об`єктів культурно-господарської діяльності,  які харак-

теризуються значною нерівномірністю витрат води та вмісту забруднень у 

стоках. Прийнятним в цих випадках є застосування біофільтрів. Проте тради-

ційні типи біофільтрів (краплинні, високо-навантажувальні, вежні), незважа-

ючи на широке поширення, мають ряд недоліків, а саме: недостатньо повне 

використання масообмінних властивостей біофільтра, нераціональне викори-

стання об`єму завантаження по висоті, обмежена можливість керування про-

цесом очищення, порушення кисневого режиму, утворення застійних зон. 

Крім того, більшість існуючих технологій очищення на біофільтрах розрахо-

вані на роботу в аеробному режимі і в них переважно протікають чисто аеро-

бні процеси подібні до тих, які протікають в класичних аеротенках-

витискувачах. Брак часу і присутність розчинного кисню в оброблюваній сті-

чній воді значно сповільнюють процеси денітрифікації. Споруди, які працю-

ють лише в аеробному режимі, не здатні повною мірою забезпечити видален-

ня азоту та складних сполук, тому доцільним є впровадження додаткових за-

ходів з інтенсифікації їх роботи.  

До основних напрямків покращення роботи біологічних фільтрів мож-

на віднести: заміну завантаження; введення рециркуляції та покращення умов 
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аерації; формування селекціонованого біоценозу, що дозволить вилучати 

ширший спектр забруднень [1, 2, 3]. 

Аналіз результатів ефективності застосування традиційних  біофільтрів і 

врахування напрямів покращення їх роботи дозволив визначити основні на-

прямки досліджень: 

-  вивчення роботи окремих шарів біофільтра по висоті з метою підви-

щення ефективності використання масообмінних процесів в заванта-

женні; 

-  розробити оптимальну конструкцію біофільтра з розділенням заванта-

ження по висоті на окремі зони і дослідити кінетику вилучення основ-

них забруднень в цих зонах; 

Для визначення основних напрямів підвищення ефективності очищення 

стоків на біофільтрах були розглянуті закономірності очищення та кінетика 

вилучення основних забруднень по висоті біофільтра. В біофільтрі рідина на-

дходить у верхню частину споруди та профільтровується крізь завантаження, 

на якому розвивається біологічна плівка з широким спектром мікроорганіз-

мів, що приймають участь в біологічному очищенні стічних вод. Аналіз зава-

нтаження біофільтрів вказує на наявність різних груп мікроорганізмів по ви-

соті, які відрізняються, як за видовим і кількісним складом, так і за активніс-

тю, що, в свою чергу, залежить від вмісту органічних речовин в біомасі.  

Розташування груп мікроорганізмі по висоті хоча і є структурованим, од-

нак, залежно від умов роботи біофільтра, ці зони розмиті, що не дає змогу 

повною мірою використати весь потенціал біологічного очищення. Інтенсив-

ність накопичення і відриву біоплівки неоднакова по висоті біофільтра і сут-

тєво впливає на загальний ефект очищення. 

Різна інтенсивність кінетики вилучення забруднень по висоті споруди по-

яснюється відмінностями у товщині біоплівки та динаміки зміни БПК5. На 

графіках зміни БПК5 та нітритів можна виділити зону з найінтенсивнішим 

вилученням органічних забруднень та зону з інтенсивним проходженням 

процесів нітрифікації. 

 Нижня частина завантаження виступає резервом для підвищення окислю-

вальної потужності споруди. Цей напрямок досліджувався в Київському на-

ціональному університеті будівництва та архітектури де пропонувалося вирі-

внювати навантаження по висоті за рахунок  розосередженої подачі рідини. 

Однак, запропоноване рішення при незначному збільшенні пропускної здат-

ності приводило до зростання висоти споруди [4]. 

В біофільтрі очищення здійснюється сукупністю біохімічних процесів, які 

при взаємному протіканні можуть приводити до взаємного гальмування. З 

метою забезпечення оптимальних умов для існування певних груп мікроор-

ганізмів доцільним є розділення завантаження на функціональні зони по фа-

зам вилучення забруднень. 
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Для досягнення ефективнішого використання завантаження біофільтра 

можливо інтенсифікувати роботу споруди за рахунок активізації процесів в 

кожному шарі шляхом регулювання цих процесів, що вплине на процес очи-

щення і дозволить використовувати роботу мікроорганізмів більш оптималь-

но. 

На основі вивчення кінетики зміни забруднень у стічних водах по ви-

соті біофільтра була запропонована конструкція біофільтра з розділенням за-

вантаження на  три шари [5]: 

- перший шар – зона, де відбувається видалення основної маси забруд-

нень. В цьому шарі переважають біологічні сорбційні процеси, а також від-

бувається окислення простих речовин за інтенсивного споживання кисню; 

 - другий шар – зона з відсутністю чи незначною кількістю кисню з пере-

важно анаеробними процесами. Зона призначена для очищення стоків за 

окремими видами забруднень;  

- останній шар – зона остаточного очищення та насичення рідини киснем. 

Дослідження ефективності процесів очищення стоків на запропонованому 

біофільтрі з розділенням завантаження на три шари з послідовним застосу-

вання аеробно-анаеробних процесів при вилученні забруднень проводилось 

на експериментальній установці (рис. 1), що складалася з трьох частин із ві-

ніпластових  труб діаметром 200мм і висотою 1м, з’єднаних між собою вста-

вками, які обладнані пристроями для відбору проб та регулювання надхо-

дження повітря. 

Установка була розміщена на каналізаційній насосній станції  м. Рівне. 

Забруднена рідина, що надходила на установку, представляла собою суміш 

промислових та господарсько-побутових стічних вод окремого району міста.  

Особливість роботи за запропонованою схемою полягала в тому, що в 

другій зоні для зниження концентрації розчиненого  кисню що надходить  

стічну воду, здійснюється обмеження доступу повітря до завантаження та бі-

оплівки. Зони аеробного очищення навпаки, були повністю відкриті для над-

ходження кисню із атмосферного повітря і забезпечення інтенсивного наси-

чення киснем стічної води.  

Розподіл стічної води по поверхні завантажувального матеріалу на всіх 

рівнях очищення в біофільтрі здійснювали рівномірно. Відбір проб води 

здійснювали з кожної зони реактора і на виході з відстійника. Аналізи води 

виконували за такими показниками: БПК, завислі речовини, азот амонійний, 

нітрити, нітрати, розчинений кисень, фосфати.  

При проведенні досліджень використовувалось блочне пластмасове пер-

фороване гофроване завантаження, з висотою гофру – 10мм, діаметром пер-

форації 5мм, питома площа поверхні завантаження 150м
2
 (рис. 2) 

 Ефективність очищення визначалась умовами роботи кожної із зон. Регу-

лювання кисневого режиму досягалось шляхом зміни умов аерації в кожному 

шарі при застосуванні автономної системи аерації кожної зони. Технологічні 

параметри роботи установки наведені в табл. 1. 
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а)      б) 

  
Рис.1.  Експериментальна установка біофільтра з розділенням завантаження на 

окремі функціональні зони: а) схема установки; б) загальний вигляд 

1 – подача неочищеної стічної води; 2 – пристрій регулювання витрати;  

3 – розподільча система; 4 – корпус біофільтра;  5 – вставка з отворами для відбо-

ру проб та подачі повітря; 6 – перегородка; 7 – подача води в анаеробну зону; 8 – 

розподільча система;   9 – вторинний відстійник 

 

 

 
 

Рис. 2. Завантаження для експериментальної установки 
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Таблиця 1 

Результати роботи експериментальної установки при зміні гідравлічного 

та органічного навантаження на біофільтр 
 

 

Попе-

речний 

переріз 

біореак-

тора 

F, м2 

 

Питома 

площа за-

ван-

таження 

A,  

м2/ м3 

Висота  

зон, м 

 

Обємне гід-

равлічне на-

ванта- 

ження  

 q,  

м3/ (м3·добу) 

 

Гідравлічне 

наванта- 

ження на по-

перечний пе-

реріз,  

м3/(м2 · добу) 

 

Питоме ор-

ганічне на-

ванта-

ження L,  

кг БПК5/ 

добу 

Органічне 

навантажен-

ня на по-

перечний 

переріз  L, 

кг БПК5/ 

(м 3 добу) 

0,03 150 

перша ае-

робна 

0,5-1,5 

4 10 0,23 0,75 

8 20 0,34 1,05 
анаеробна 

0,5-1  
12 30 0,44 1,3 

друга аеро-

бна 0,5-1  16 40 0,53 1,8 

 

Усереднені результати лабораторних досліджень очищення стічних вод на 

багатошаровому біофільтрі наведені в табл. 2 та на графіках рис. 5. 
 

Таблиця 2 

Результати експериментальних досліджень очищення стічних вод на багато-

шаровому біофільтрі 

 

№ 

з/п 

Показники 

забруднень 

Од. ви-

міру 

Неочищена 

стічна вода 

Стічна вода 

після 1-ї аеро-

бної 

зони 

Стічна вода 

після анае-

робної зони 

Стічна вода 

після 2-ї ае-

робної  

зони 

1 БПК5 мг/дм3 180 40 14 10 

2 ХПК мг/дм3 323 151 46 21 

3 
Завислі речо-

вини 
мг/дм3 165 30 18 10 

5 
Азот амоній-

ний 
мг/дм3 23 8 4,3 0,4 

6 Нітрити мг/дм3 - 3 0,2 0,1 

7 Нітрати мг/дм3 - 7,6 3,8 4,6 

8 Фосфати мг/дм3 10,4 3,3 3,1 2,7 
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Рис. 3.  Графіки зміни показників забруднень стічних по висоті біофільтра з різ-

ними функціональними зонами: 

I – перша аеробна зона, ІІ  – анаеробна зона, ІІІ – друга аеробна зона 
 

Результати досліджень з очищення стічних вод на біофільтрі з аеробно-

анаеробними зонами показали, що в першій зоні висотою завантаження 1,5м 

одночасно спостерігаються процеси окислення органічного субстрату та ніт-

рифікації, тобто зменшення БПК5, та амонійного азоту, з активним зростан-

ням концентрації нітритів та нітратів.  

Було встановлено, що при надлишку кисню, у цій зоні має місце інтенси-

вне очищення за органічними забрудненнями, а також проходження процесів 

нітрифікації. При цьому біомаса функціонує при підвищених швидкостях 

споживання кисню.  

В другій безкисневій зоні висотою завантаження 1м спостерігалось зни-

ження концентрації нітратів. Введення цієї зони в біофільтр дозволило пок-
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ращити ефективність видалення складних важкоокислювальних сполук 

(ХПК) та азотовмісних сполук за рахунок функціонування анаеробної мікро-

флори. 

В третій зоні відбувалось глибоке очищення стічних вод при концентрації 

розчиненого кисню на виході з споруди до 5 мг/дм
3
 з одночасним вилучен-

ням із рідини газоподібного азоту.  

За зміною динаміки показників забруднень має місце досить чітке розді-

лення завантаження по висоті на зони з перевагою того чи іншого процесу та 

різною ефективністю вилучення забруднень. При цьому, має місце інтенсив-

не зниження: 

- органічних забруднень по БПК5 до величини 7-12 мг/дм
3
 з ефектом 

очищення 95-98%, ХПК до величини 20-25 мг/дм
3
 з ефектом очищення 

94-97%.    

- амонійного азоту до величини 0-0,6 мг/дм
3
 з ефектом очищення 95-98%. 

Крім того, при поєднанні аеробно-анаеробних процесів в біофільтрі кіль-

кість надлишкової біоплівки зменшується на 50-65% порівняно з традицій-

ними високонавантажувальними біофільтрами і ця біоплівка має кращі седи-

ментаційні властивості, що покращує роботу вторинних вістійників. 

 Висновки:  

1. Було вивченно роботу окремих шарів по висоті біофільтра та виявле-

но можливості підвищення ефективності використання масообмінних 

процесів в завантаженні шляхом використання комбінації аеробно-

анаеробних процесів. 

2. На основі проведених досліджень встановлені основні закономірності 

роботи різних зон та ефективність очищення по окремим видам за-

бруднення. 

3. Встановлено, що процеси біологічного очищення в біофільтрах з різ-

ними функціональними зонами відбуваються з більшою ефективністю 

ніж в традиційних біофільтрах.  
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