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параметра . При увеличении интенсивности очистки за счет прикрепленного биоценоза (параметра ) эффект очистки увеличивается, а вариант (в) при невысоких
значениях  является самым невыгодным.
Выводы. Проведенные теоретические
исследования позволяют обосновать рациональный вариант расположения насадок
с прикрепленным биоценозом в аэротенках-смесителях, в первом ректоре которого реакция окисления описывается
уравнением нулевого порядка, а во втором
реакторе ‒ уравнением первого порядка.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ
КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД
Технологічні схеми, до складу яких
входить термічна обробка осадів, надають реальну можливість провести їх
утилізацію з отриманням при цьому
продуктів, що можуть бути реалізовані
в якості товару.

Метою цієї роботи була розробка
оптимальної технологічної схеми обробки та утилізації осадів, що утворюються в процесах очищення стічних
вод.
Об’єктом досліджень були осади
від комплексів біологічної очистки комунальних стічних вод.
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Зупинимося на декількох технологічних схемах обробки та утилізації
осадів каналізаційних очисних споруд,
впровадження яких гальмується з одного боку браком коштів, а з іншого —
інертністю мислення, не розумінням
того, що сама по собі стадія обробки та
утилізації осадів може бути практично
самоокупною [1-6].
Відомо, що суха речовина осадів на
65-70% складається з органічних сполук, які є потенційним джерелом енергії
та поживних речовин. Тому вже більше
п’ятдесяти років на каналізаційних
очисних спорудах експлуатуються метантенки, в яких відбуваються процеси
анаеробного зброджування осадів з отриманням біогазу. Проте зброджування
є лише однією з стадій обробки осадів стабілізацією органічної речовини, а
кінцевої мети - отримання мінімальної
кількості безпечного продукту - вона
досягти не дозволяє [2].
Для каналізаційних очисних споруд середньої та великої продуктивності оптимальними на наш погляд є
технологічні схеми утилізації осадів,
що базуються на механічному обезводнюванні та сушці. Використання цих

стадій вже дозволяє отримати стабільний, безпечний в санітарному відношенні продукт, який має певну споживчу цінність. Він може продаватися
як паливо чи добриво або бути джерелом отримання електричної енергії безпосередньо на каналізаційних очисних
спорудах Україні.
Розглянемо технологічні схеми, до
складу яких входить термічна обробка
осадів, з метою вибору найбільш раціональної. Схема на рис.1» має в своєму
складі стадію анаеробного зброджування в метантенках з отриманням
біогазу. Зброджування суміші осадів
відбувається в мезофільному режимі. За
цією схемою осад, який втратив значну
частину органічних речовин, а відтак і
калорійності, висушується і спалюється. При цьому енергії від спалювання усього осаду вистачає на покриття витрат на сушку та отримання
гарячої води за умови використання на
стадії механічного обезводнювання камерних фільтр-пресів з отриманням
кека вологістю не вище 72 %. Зола
може використовуватися в індустрії
будівельних матеріалів [3,4].
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Рис.1 Блок схема термічної утилізації осадів
1 - механічне обезводнювання; 2 - сушарка; 3 - блок відокремлення висушеного осаду; 4 - піч; 5 блок теплообмінників; 6 - блок отримання електричної енергії; 7 - Блок очищення відпрацьованих
газів; 8 - труба; 9 - бункер «чистої» золи; 10 - бункер умовно «чистої» золи; 11 - метантенк; 12
- відстійник; 13 - газгольдер; 14 - когенераційна установка; 15 - блок отримання гарячої води;
16- склад висушеного осаду; 17- блок підготовки осадів з мулових майданчиків. О - осад; К - кек;
ВО - висушений осад; 3 - зола; ВГ - відпрацьовані гази; П - пара; Е - електроенергія; ГП - гаряче
повітря на сушку; ДВ - де мінералізована вода; ОГ - очищені гази; ВП - відпрацьована пара; ГВ гаряча вода; УЗ - умовно чиста зола; ДО - діатермічна олива; Ф - флокулянт.
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Ще відомі технологічні схеми розраховані на утилізацію свіже утворених
осадів і складаються з блоків механічного обезводнювання, сушки та спалювання, коли отримана енергія частково
використовується на забезпечення теплом стадії сушки, а частково - на отримання електричної енергії [5].
Можлива схема, в якій відсутня
стадія отримання електричної енергії,
спалюється лише та частка висушеного
осаду, що необхідна для забезпечення
тепловою енергією стадії сушки, а решта висушеного осаду реалізується стороннім споживачам в якості палива або
добрив.
Дуже перспективною є технологія,
призначена для утилізації як свіже
утвореного осаду, так і осаду, що накопичений на мулових майданчиках. При
такій схемі додається стадія підготовки

осадів з мулових майданчиків, які не
можуть безпосередньо подаватися на
сушку.
В розглянутих схемах ми принципово не зупинялися на виді та характеристиках обладнання, за допомогою
якого може бути реалізована запропонована технологія.
Вибір як технологічної схеми, так і
обладнання для її реалізації в кожному
конкретному випадку визначається
місцевими умовами та можливостями
реалізації товарного продукту, що може
бути отриманий при утилізації осадів
стічних вод [6].
Цікавою на наш погляд є ще одна
комбінована схема, в якій поєднано
стадію анаеробного зброджування
осаду в термофільному режимі та
термічну утилізацію (рис. 2).

Рис.2 Комбінована блок-схема, в якій поєднано стадію анаеробного зброджування осаду в термофільному режимі та термічну утилізацію
1 - механічне обезводнювання; 2 - сушарка; 3 - блок відокремлення висушеного осаду; 4 - піч; 5 блок теплообмінників; 6 - блок отримання електричної енергії; 7 - Блок очищення відпрацьованих
газів; 8 - труба; 9 - бункер «чистої» золи; 10 - бункер умовно «чистої» золи; 11 - метантенк; 12
- відстійник; 13 - газгольдер; 14 - когенераційна установка; 15 - блок отримання гарячої води;
16- склад висушеного осаду; 17- блок підготовки осадів з мулових майданчиків. О - осад; К - кек;
ВО - висушений осад; 3 - зола; ВГ - відпрацьовані гази; П - пара; Е - електроенергія; ГП - гаряче
повітря на сушку; ДВ - де мінералізована вода; ОГ - очищені гази; ВП - відпрацьована пара; ГВ гаряча вода; УЗ - умовно чиста зола; ДО - діатермічна олива; Ф - флокулянт.
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Відмінністю цієї технологічної
схеми обробки та утилізації осадів є те,
що сирий осад та надлишковий активний мул на перших стадіях обробляються окремо, і лише їх термічна утилізація відбувається разом.
При цьому на стадії механічного
обезводнювання можуть використовуватися як камерні фільтр-преси, так і
центрифуги.
Реалізація запропонованої схеми
дозволить вирішити поставлене завдання - забезпечити гарантоване безпечне знешкодження свіже утворюваних осадів з отриманням корисних продуктів та поступову рекультивацію мулових майданчиків.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИДАЛЕННЯ РОЗЧИНЕНИХ
ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ПРИ ПІДГОТОВЦІ ПИТНОЇ ВОДИ
них функції очисних споруд водопідготовки у відношенні розчинених органічних
речовин природного і техногенного характеру.
Адсорбційний метод вилучення з води
розчинених органічних речовин є найбільш перспективним і потребує подальшого вивчення, так як він заснований не на
хімічному перетворенні органічних речовин, а на їх фізичному вилученні з води
(відбувається концентрування забруднень
на поверхні адсорбенту), що не призводить до появи у воді проміжних продуктів
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Вступ. Стан водойм України в даний
час характеризується підвищеним вмістом
розчинених органічних речовин, внаслідок зарегульованості поверхневого стоку
водосховищами та скиду недостатньо очищених стічних вод. З цієї причини традиційні схеми підготовки питної води, склад
споруд та технологічний режим їх роботи,
які були розроблені для менш важких
умов якості вихідної води, не в змозі забезпечити необхідний ступінь очищення.
Тому виникає потреба у підвищені бар’єр-

