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Наведений склад, властивості шламу хімічного очищення води на об’єктах теплоенергетики, пташиного по-
сліду і технологія отримання на їх основі органо-мінерального добрива. 
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розчин. 
           
Composition, properties of slimes of chemical water treatment on the objects of TPS, bird dung and technology of 

receipt on their basis of organic-mineral fertilizer, is resulted. 
Keywords: slimes TPS, salvaging, bird dung, organic - mineral fertilizer, ground solution. 
 
Вступ. Виробництво товарного продукту супроводжується утворенням відходів, кількість 

і властивості яких залежать від технології виробництва, вихідного матеріалу – сировини і 
ступеня чистоти кінцевого продукту. Згідно з даними Держкомстату, внаслідок низького рів-
ня утилізації, у сховищах організованого складування зберігається майже 3 млрд. т токсич-
них відходів. Оскільки значне накопичення відходів створює обставини екологічної небезпе-
ки, одночасно з розробкою екологічно дружніх технологій, необхідно розробляти і 
впроваджувати технології утилізації відходів. Це особливо стосується багатотоннажних від-
ходів I класу небезпеки, обсяги яких у складі токсичних відходів, що утворюються в Україні, 
складають біля 97 %. Саме до цього класу відходів належать шлам хімічного очищення води 
ТЕС.  
Аналіз попередніх досліджень.  Першим значним внеском до вирішення проблеми утилі-

зації шламу хімічного очищення води ТЕС були дослідження  Е.В.Кіушкіна (1998, 2000, 
2001р.р.) За наведеною автором технологією передбачається отримання на базі шламів суль-
фатовмісних  в’яжучих речовин, що вирішує, окрім екологічних, також проблему альтерна-
тивних, натомість енергоємних,  в’яжучих.  
Розроблена технологія дозволяє використовувати шлам  хімічного очищення води ТЕЦ у 

розчинах кладок і штукатурних як основну в’яжучу речовину. При хімічній активації шламу 
автор застосовував відпрацьовану акумуляторну сірчану кислоту, що дозволило утилізувати і 
даний продукт. 
Слід зазначити, що окрім будівельної, існує індустрія сільського господарства, що країна 

потребує дешевих добрив та меліорантів деградованих ґрунтів. 
Мета роботи. Розробити екологічно безпечну технологію отримання  органо- мінерально-

го добрива за рахунок комплексного використання сировинних ресурсів хімічного очищення 
води ТЕС  і відходу птахоферм  і зменшити техногенне навантаження  на довкілля внаслідок 
утилізації цих відходів. 
Матеріали і результати досліджень. Вирішувалась задача створення економічного спо-

собу виготовлення органо-мінерального добрива, яке, будучи відходом теплоенергетики та 
птахоферм, було б високої якості та мало б такий фізико-хімічний склад, що дозволив би ви-
користовувати його за згаданим призначенням при дотриманні всіх вимог, що 
пред’являються до добрив та меліорантів.  
Шлам хімічного очищення води  на ТЕЦ -  багатотоннажний відхід, обсяги накопичень 

якого складають 5000 т. щорічно для ТЕЦ середньої потужності.  Це рідкий відхід, який піс-
ля відстоювання на шпамонакопичувачах , вивозиться на звалище промвідходів. Не зважаю-
чи на те , що шлам відноситься до 4 – го класу небезпеки він з’являється комплексним за-
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бруднювачем довкілля – призводить до карбонатного засолення грунтів, підвищує мінералі-
зацію ґрунтових вод, забруднює повітря пилом , і вуглекислим газом що утворюється під час 
розкладання його органічної складової. У складі шламу Кременчуцької ТЕЦ міститься  65 – 
75% СаСО3 , Са(ОН)2 і Мg (ОН)2; 2 – 4%,  Fе(ОН)3 – 5-10%, СаSО4 * 2 Н2О – 3-5%,  SіО2  2 – 
3% , органічної речовини 30%.  
Установлено, що шлам є аналогом природних вапняків (переважно дрібнокристалічних 

кальцитів з розміром зерен менше 15 мкм), але має переваги за рахунок вмісту більш дрібних 
фракцій і більшої розчинності в ґрунті.  
Важливими технологічними показниками, що враховувалися  при утилізації шламу, є його  

гранулометричний   склад, водневий показник і гідрофільність. Висушений шлам-  це тонко-
дисперсний порошок, оскільки  більше 80% проби шламу хімводоочищення складають час-
тинки розміром  (0.20)*10-6 м; на частинки розміром більше 20*10-6 м доводиться всього 4-
10%. Шлам міцно утримує вологу і важко піддається висушуванню. У той же час,  гігроско-
пічність зневодненого шламу незначна – коефіцієнт гігроскопічності становить 0,02 %, що 
дозволяє зберігати сухий шлам у звичайних умовах,. рН шламу -10,2. Вміст хімічних елемен-
тів у шламі наведений у табл. 1 

 
Таблиця 1 – Якісні характеристики шламу ХВО 
Наймен 

проби 

 

 

 

Шлам 

ХВО 

Визначено в % мас  

Mg Ca Ni Sr Fe Zn Cr 

Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. 

0,87 31,0 0,002 0,06 3,8 0,001 0,006 

Pb Mn Cl Cu As V Ti 

Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. Наявн. 

0,0001 0,018 0,0002 0,004 0,0006 0,0007 0,003 

ГДК 

 

 

Визначено в %  

Mg Ca Ni Sr Fe Zn Cr 

ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК 

40,0 180,0 0,01 - 0,5 0,01 0,5 

Pb Mn Cl Cu As V Ti 

ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК ГДК 

0,03 0,01 0,005 0,001 0,055 - - 

 
Шлам освітлення води – відходу ТЕС містить: 

макроелементи, % мас:  
 
CaO + MgO                - 50;  
SiO2                             - 4; 
R2O3                            - 3,5; 
SO4                              - 8,5; 
органічна речовина  - 31,3; 
інші домішки             - 3,9; 
мікроелементи, мг/кг: 
Cu                                - 20,0; 
Zn                                - 30,0; 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 1/2008(1) 

78 

Mn                               - 200,0; 
Fe                                 - 15000,0; 
Ni                                 - 5,0; 
Cd                                - 3,0; 
Cr                                 - 35,0; 
Sr стаб.                        - 400,0; 
вологість                      - < 10 %;  
рН                                                                       - не менше 10;  
гранулометричний склад                                 - 0,05 – 0,007 мм;  
сумарний вміст карбонатів кальцію та 
вуглекислого магнію 
(у перерахунку на СаСО3)                               – не менше 85%. 
 
До теперішнього часу застосування шламів хімводоочищення у сільському господарстві 

стримувалося значним вмістом вологи в даному відході (більше 60%). Згідно ГОСТ 14050-93 
вологість речовин, що використовуються для вапнування, не повинна перевищувати 10%. 
Упровадження сучасних технологій  дозволяє вирішити вказану проблему і застосовувати 
шлам ТЕЦ  як меліорант і добриво для підвищення родючості ґрунтів. Поставлена задача 
вирішується завдяки простим технологічним прийомам, при використанні яких спосіб отри-
мання органо-мінерального добрива ґрунтується на зневодненні шламу з освітлювачів 
хімводопідготовки теплоелектроцентралі (ТЕЦ) на шламонакопичувачах до вмісту вологи 
більше 60% з подальшим висушуванням у газоходах теплом відпрацьованих газів із казана 
ТЕС. Висушений продукт разом з димовими газами надходить у газохід і уловлюється бара-
банним фільтром, який підтримує температуру 150 о С, де досушується до вмісту вологи ме-
нше 10%. 
Пташиний послід використовується у землеробстві  як азотно-фосфорне добриво. До 

складу пташиного посліду головним чином входять розчинні солі аміаку (мочевинокислі, 
оксалати, фосфати),  фосфорнокисле вапно, і невелика кількість калійних солей. рН пташи-
ного посліду 5,6. Порівняно з другими видами свійської птиці, послід курей найбільш збага-
чений фосфором ( табл.2).  

 
Таблиця 2 – Хімічний склад пташиного посліду ( у % від маси волого посліду) 

Вид 
птиці Н2О N P2O5 K2O CaO MgO O3 

Кури  56 1,5 1,8 0,9 2,4 0,7 0,4 

Качки 57 0,8 0,5 0,5 1,7 0,3 0,3 

Гуси 82 0,6 0,5 1,0 0,6 0,3 1,1 

 
Залежно від величини рН ґрунтового розчину і насиченості ґрунту основами, органо-

мінеральне добриво на основі шламу хімводоочищення і пташиного посліду може   виробля-
тися з різним рН ( залежно від співвідношення компонентів): лужним - при співвідношенні 
шламу і посліду 1:1, нейтральним - при співвідношенні шламу і посліду 1:3, кислим - 1:4. 
  На кислих грунтах                  - пташиний послід         50 %; 

шлам                              50 %; 
 на нейтральних грунтах        - пташиний послід          75 %; 
                                                         шлам                              25 %. 
Пташиний послід перемішують з водою у співвідношенні 1:1 барботацією з видаленням 

твердих домішок за допомогою спеціалізованого пристрою ( Патент України №59804, кл. А 
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01 С3/00 2003). Очищену пульпу випарюють у випарних апаратах.  При випарюванні одно-
часно відбувається знезараження посліду від патогенної мікрофлори та яєць гельмінтів. Ви-
парену пульпу висушують розпиленням у башті при температурі 450-500 ºС.  
Висушений до 14 % вологи пташиний послід і шлам з вологістю до 10 % подають  дозато-

рами у співвідношенні 1:1 або 1:3 у змішувач і відправляють на фасувальну лінію. 
Органо-мінеральне добриво на основі шламу хімводоочищення і пташиного посліду зба-

гачує грунт легкозасвоюваними фосфоровмісними  сполуками кальцію (кальцієві солі фос-
форної кислоти), що утворює оптимальні умови для засвоєння фосфору і азоту  пташиного 
посліду сільськогосподарськими рослинами. 
Висновки. Використання екологічно безпечних технологій отримання органо-

мінеральних добрив на основі шламу хімводоочищення і пташиного посліду надають мож-
ливість зменшити енергетичні витрати  на виготовлення одиниці продукції і частково 
розв’язати екологічну проблему забруднення довкілля багатотонажними відходами виробни-
цтва за рахунок їх утилізації у сільському господарстві. 
При переобладнанні ТЕЦ необхідно враховувати умови до впровадження новітніх техно-

логій з утилізації відходів. 
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