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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗРАХУНОК МЕМБРАННИХ  

БІОРЕАКТОРІВ  

 

Встановлено, що розрахунки мембранних біореакторів за методи-

кою НДІ ВОДГЕО і за навантаженням на активний мул дають 

приблизно однакові результати, однак розрахунок за навантажен-

ням більш простий і не потребує спеціального попереднього ви-

значення необхідних коефіцієнтів і констант. 

Ключові слова: мембранні біореактори, розрахунок за кінетикою 

окислення забруднень, розрахунок за навантаженням на мул. 
 

Мембранний біореактор (MБР) є аеротенком із розділенням 

мулової суміші за допомогою ультрафільтраційних мембран. Ос-

новним елементом MБР є мембранні модулі із пласких, рулонних або 

капілярних (порожнистоволоконних) полімерних мембран. Мембранні 

модулі можуть занурюватися у мулову суміш безпосередньо в аероте-

нку (МБР із зануреним модулем) або бути розміщеними зовні аеротен-

ка (МБР із зовнішнім модулем). Застосування МБР дозволяє: – виклю-

чити із технологічної схеми очистки стічних вторинні відстійники для 

гравітаційного розділення мулової суміші; – інтенсифікувати процес 

біологічної очистки в аеротенках за рахунок збільшення дози активно-

го мулу до 15-20 г/дм
3
; – забезпечити ступінь очистки стічних вод на 

рівні норм скиду у водойми рибогосподарського призначення. Зазна-

чені переваги роблять МБР найбільш ефективними сучасними спору-

дами для біологічної очистки стічних вод [1, 2, 3]. Хоча вітчизняне ви-

робництво ультрафільтраційних мембран для МБР ще не налагоджене 

на український ринок поставляються мембрани, вироблені провідними 

закордонними фірмами, такими як Zenon, Kubota, Mitsubishi, Rayon, 

Norit, Huber, Memcor, Toray та іншими. 

Не дивлячись на тривалий, більш ніж 15-річний, досвід застосуван-

ня мембранних біореакторів у закордонній практиці і постійно збіль-

шуване застосування МБР для очистки стічних вод в Україні, донині 

відсутні вітчизняні методики їх розрахунку. Частково, таке станови-

ще може бути пояснене переважно рекламним характером публікацій, 

присвячених МБР, у закордонній практиці. Будівництво очисних спо-
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руд з МБР в Україні здійснюється шляхом закордонної розробки інжи-

нірингових рішень та постачання відповідного імпортного обладнання. 

Не останню роль відіграють також відмінності у вітчизняних та закор-

донних методиках розрахунку власне аеротенків. Тому метою даної 

роботи є аналіз закордонних методик розрахунку мембранних біореак-

торів з метою вибору найбільш придатної для розрахунку МБР.  

У загальному випадку розрахунок мембранних біореакторів поля-

гає у розрахунку власне їх об’єму, витрати повітря та приросту мулу, 

визначенні продуктивності мембран за пермеатом та необхідної їх 

площі поверхні, встановленні режимів зворотної промивки мембран у 

процесі роботи, та режимів хімічних промивок мембран у процесі ре-

генерації. У даній роботі автори обмежилися лише розглядом методик 

визначення об’ємів мембранних біореакторів. 

В основі методики розрахунку аеротенків, закладеної у СНиП 

2.04.03-85 і перенесеної у проект нових вітчизняних ДБН [4], лежать 

рівняння кінетики ферментативних реакцій. Головним параметром для 

розрахунку об’єму аеротенків є питома швидкість окислення забруд-

нень стічних вод, яка визначається за модифікованим рівнянням бісуб-

стратної ферментативної реакції, що враховує вплив продуктів мета-

болізму активного мулу [5]. 

Питома швидкість окислення забруднень, у мг БПКповн на 1 г без-

зольної речовини активного мулу, при температурі 15 
о
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де ρmax  – максимальна швидкість окислення забруднень, яка стано-

вить для міських стічних вод 85 мг БПКповн/(г.год); Co  – концентрація 

розчиненого кисню, мг/л; Lex  – БПКповн очищених стічних вод, 

мг/л; Kl  – константа, що характеризує властивості органічних домі-

шок стічних вод, яка для міських стічних вод становить 33 мг 

БПКповн/дм
3
; Ko  – константа, що характеризує вплив кисню, яка скла-

дає для міських стічних вод 0,625 мг О2/дм
3
;ϕ  – коефіцієнт інгібуван-

ня продуктами розпаду активного мулу, який становить для міських 

стічних вод 0,07 дм
3
/г; ai  – доза мулу, г/дм

3
. 

Формула (1) використовується для розрахунку питомих швидкос-

тей окислення забруднень при повній біологічній очистці стічних вод 

( exL = 15 мг/дм
3
) при дозах мулу до 5 г/дм

3
, однак другий множник у 
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цій формулі враховує вплив на швидкість окислення забруднень про-

дуктів метаболізму активного мулу. При дозі активного мулу у мем-

бранному біореакторі 20 г/дм
3
 значення згаданого множника станови-

тиме 0,42, тобто внаслідок впливу продуктів метаболізму швидкість 

окислення забруднень має зменшитися більш ніж у два рази. Однак, 

наприклад, для випадку очистки в МБР стічних вод молокозаводу пи-

тома швидкість окислення забруднень становить за БПК5 6,23 

мг/(г.год), що характерно для звичайних аеротенків [2]. Ця обставина 

вказує, зокрема, на необхідність коригування множника, що враховує 

вплив продуктів метаболізму мулу при його високих концентраціях.  

У методиці розрахунку мембранних біореакторів, розробленої в 

НДІ ВОДГЕО, визначення питомої швидкості окислення забруднень 

здійснюється за рівнянням кінетики для випадку гальмування субстра-

том [6] 
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На основі експериментальних досліджень роботи МБР, виконаних 

на міських стічних водах, були отримані кінетичні константи та коефі-

цієнти, значення яких наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Кінетичні константи і коефіцієнти для технологічного розрахунку  

аеротенків і мембранних біореакторів [6] 

Найменування констант і коефіцієнтів 

Одиниця 

вимірю- 

вання 

Аеро-

тенк 
МБР 

Максимальна швидкість окислення, 

ρmax  
мг/(г.год) 22 43 

Константа Міхаеліса, Kl  мг/дм
3
 13 13 

Константа гальмування субстратом, α  - 0,18 0,1 

Коефіцієнт інгібування продуктами ме-

таболізму активного мулу, ϕ  
дм

3
/г 0,023 0,023 

 

У закордонній практиці розрахунок мембранних біореакторів 

здійснюють за навантаженням на активний мул. Значення розрахунко-

вих параметрів та ефективність роботи мембранних біореакторів наве-

дені у таблиці 2.  
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Таблиця 2 

Параметри та ефективність роботи мембранних біореакторів [7] 

Найменування параметрів 
Одиниця  

вимірювання 

Значення 

параметрів 

Об’ємне навантаження за ХПК кг/(м
3
.добу) 1,2-3,2 

Доза активного мулу: 

- за сухою речовиною 

- за беззольною речовиною 

 

мг/дм
3
 

мг/дм
3
 

 

5000-20000 

4000-16000 

Навантаження на беззольну  

речовину мулу за ХПК 

 

мг/(г.добу) 

 

100-400 

Тривалість перебування мулу діб 5-20 

Продуктивність за пермеатом дм
3
/(м

2
.добу) 600-1100 

Вакуум кРа 4-35 

Концентрація розчиненого кисню мг/дм
3
 0,5-1,0 

Концентрації забруднень в очище-

них стічних водах: 

- БПК5 

- ХПК 

- NH3 

- загальний азот 

 

 

мг/дм
3
 

мг/дм
3
 

мг/дм
3
 

мг/дм
3
 

 

 

< 5 

< 30 

< 1 

< 10 

Порівняння двох розглядуваних методик розрахунку мембран-
них біореакторів здійснювали на основі експериментальних даних, 
отриманих А.В. Киристаєвим на міських стічних водах [6]. Для ви-
ключення із розрахунків витрати очищуваних стічних вод і порівняння 
ефективності застосування мембранних біореакторів із звичайними ае-
ротенками, розглядали відношення об’єму мембранних біореакторів до 
об’єму звичайного аеротенка. У варіанті із застосуванням мембранних 
біореакторів попереднє відстоювання очищуваних стічних вод не пе-
редбачалося (таблиця 3). Результати розрахунків наведені на рисунку. 

Як слідує із отриманих результатів, вплив дози активного мулу на 
об’єм мембранних біореакторів, визначений за двома методиками роз-
рахунку, має подібний характер. Із збільшенням дози мулу у мембран-
них біореакторах їх об’єм суттєво зменшується. При дозі мулу 20 г/дм

3
 

за сухою речовиною об’єми мембранного біореактора становлять лише 
8-33% від об’єму звичайного аеротенка при набагато вищій якості очи-
стки стічних вод. Однак, автор роботи [6] приходить до висновку, що 
збільшувати дозу мулу в МБР вище 8 г/дм

3
 недоцільно через процеси 

самоокислення мулу, накопичення продуктів метаболізму та помітного 
погіршання умов масопередачі. При цьому об’єм мембранного біореа-
ктора буде становити приблизно половину від об’єму аеротенка, що не 
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повністю дозволить реалізувати його переваги. На відміну від методи-
ки ВНДІ ВОДГЕО, у іншій методиці розрахунку мембранних біореак-
торів гранична доза мулу встановлюється на рівні 20 г/дм

3
. 

Таблиця 3 

Вихідні дані до розрахунку мембранних біореакторів [6] 

Вихідні дані 

МБР без 

первинно-

го відстій-

ника 

Аеротенк із 

вторинним ві-

дстійником 

Завислі речовини у вихідній воді, 

мг/дм
3
 

154 154 

Ефект відстоювання, частка одиниці 0 0,5 

Завислі речовини на вході в аеротенк, 

мг/дм
3
 

154 77 

ХПК вихідної води, мг/дм
3
 260 260 

БПК5 вихідної води, мг/дм
3
 169 169 

ХПК на вході в аеротенк, мг/дм
3
 260 208 

ХПК очищеної води, мг/дм
3
 30 50 

БПК5 на вході в аеротенк, мг/дм
3
 169 135 

БПК5 очищеної води, мг/дм
3
 < 1 6 

Доза мулу, г/дм
3
 3-20 3 

Зольність мулу, частка одиниці 0,3 0,3 

 
Рисунок. Залежність відношення об’єму мембранного біореактора до об’єму 

аеротенка від дози мулу в МБР. Розрахунки здійснювалися: 1, 3 – за наванта-

женням на беззольну речовину активного мулу за ХПК (значення, відповідно, 

100 і 400 мг/(г.добу)); 2 – за методикою НДІ ВОДГЕО 
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Нескладні розрахунки показують, що крива 2, отримана за методи-

кою ВНДІ ВОДГЕО, практично повністю співпадає із кривою, отри-

маною за навантаження на активний мул, яке становить 248 мг 

ХПК/(г.добу). Це дозволяє зробити декілька висновків. По-перше, ме-

тодика розрахунку мембранних біореакторів за навантаженням на ак-

тивний мул є більш універсальною і з достатньою точністю описує ви-

падок очистки у мембранних біореакторах міських стічних вод. По-

друге, ця методика є більш простою, не вимагає попереднього прове-

дення спеціальних досліджень, необхідних для визначення максималь-

ної швидкості окислення забруднь, константи Міхаеліса, константи га-

льмування субстратом і коефіцієнта інгібування продуктами метаболі-

зму активного мулу тощо. По-третє, для випадку очистки у мембран-

них біореакторах характерні навантаження на активний мул за ХПК, 

властиві для аеротенків продовженої аерації. 

Останній висновок підтверджується даними, наведеними у таблиці 

4. При очистці міських стічних вод у мембранних біореакторах наван-

таження за ХПК на суху речовину активного мулу у більшості випад-

ків знаходиться у межах 79-302 мг ХПК/(г.добу).  

Таблиця 4 

Параметри роботи мембранних біореакторів при очистці  

міських стічних вод 

Доза мулу  

за сухою 

речовиною, 

г/дм
3
 

Зольність 

мулу,  

частка 

одиниці 

Об’ємне на-

вантаження 

за ХПК, 

г/(м
3
.добу) 

Навантаження  

за ХПК на суху 

речовину актив-

ного мулу, 

мг/(г.добу) 

Літера- 

тура 

18-20 0,75 1700 89-94 [8] 

12-18 - 1000-2000 100* [9] 

5,7-9 0,74-0,76 1200 133-210 [10] 

9,2-9,5 0,65-0,76 2000 210-217 [10] 

15,6-21,7 0,59-0,65 3300 152-212 [10] 

10,4-22,0 0,67-0,68 2700 123-260 [10] 

11,6-22,7 0,69-0,75 3500 154-302 [10] 

9,0 - 1170 130 [11] 

6,7-14,2 - 800-1700 120 [12] 

12,0 - 1043 87 [13] 

18-20 - 1200-1800 79* [14] 

*Отримані за середніми значеннями дози мулу та об’ємного наванта-

ження за ХПК. 
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Висновки: 

1.  Методика розрахунку аеротенків, закладена у СНиП 2.04.03-85, при 

розрахунку мембранних біореакторів дає невірні результати, і, та-

ким чином, не може застосовуватися. 

2.  Методика НДІ ВОДГЕО і методика розрахунку мембранних біоре-

акторів за навантаженням на активний мул дають близькі результа-

ти, однак остання є більш простою, не вимагає попереднього ви-

значення ряду коефіцієнтів і констант. 

3.  При розрахунку мембранних біореакторів за навантаженням на ак-

тивний мул його значення може прийматися як для аеротенків про-

довженої аерації. 
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ON THE MEMBRANE BIOREACTOR CALCULATION  

 

Found that the estimates of membrane bioreactors by the method NII 

VODGEO and load activated sludge yield similar results, but the 

calculation of the load easier and does not require the prior definition 
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