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Изучено влияние факторов процесса биологической очистки сточных вод на структуру потоков. Показано, 
что основными факторами, определяющими структуру потоков, являются геометрические размеры аэротенков, 
интенсивность перемешивания среды в аэротенках, способ подачи в аэротенк активного ила и сточных вод.   
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Influence of factors of process of bioscrubbing of sewages is studied on the structure of streams. It is rotined that 

basic factors, determining the structure of streams, are geometrical sizes  of aerotanks,  intensity of interfusion of 
environment in aerotanks, method of serve in the aerotank of active silt and sewages.    
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Вступ. Домінуюче положення в очищенні стічних вод традиційно займає біологічне очи-

щення, що пояснюється його універсальністю та відносно низькими витратами. Підвищення 
ефективності функціонування очисних споруд – найважливіший чинник покращення стану 
навколишнього середовища, захисту водойм від забруднення шкідливими речовинами. Знач-
но підвищити ефективність роботи споруд біологічного очищення стічних вод можливо за-
вдяки розробці та впровадженню оптимальних технологічних режимів процесу біоочищення 
стоків. Позитивний ефект при цьому дає оптимізація режиму роботи аеротенка та вторинно-
го відстійника. Основна кількість органічних забруднень, що потрапляють на споруди біоло-
гічного очищення, споживається в аеротенках. У силу своїх особливостей процес біоочи-
щення стічних вод в аеротенках відрізняється багатофакторністю та значною складністю. 
Аналіз попередніх досліджень. Аеротенки, що застосовуються при біологічному очи-

щенні стічних вод, поділяють на аеротенки-змішувачі. В них стічні води та активний мул по-
даються по всій довжині споруди, аеротенки-витискувачі, де стічні води та активний мул по-
даються в голову споруди, на їх проміжні форми, в яких стічні води та активний мул пода-
ються назустріч один одному, або один із компонентів подається по довжині споруди, а ін-
ший – в голову споруди. У літературі [1-3] указується на необхідність обліку структури по-
токів в аеротенках при дослідженнях. Дані підтверджують вплив гідродинамічного режиму 
на швидкість споживання органічного забруднення шляхом біохімічного окиснення при 
очищенні стоків в аеротенках.  
Прогностичним методом дослідження різноманітних процесів є математичне моделюван-

ня. Математичні моделі біохімічного окиснення основані на емпіричних залежностях, мають 
обмежене використання. 
Критерій Пекле характеризує відношення між інтенсивністю переносу тепла конвенцією 

та теплопровідністю у рухомому потоці:  
                                              D/LWPe' ∗= ,                                                                       (1) 

де L – величина, яка визначає геометричний розмір об’єкта, м; 
     D – коефіцієнт молекулярної дифузії, м²/с; 
     W – кількість речовини, що переноситься через одиницю площі в одиницю часу, 

м³/м²·с. 
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Значення 'Pe = 0 відповідає ідеальному змішуванню, при якому масопередача відбуваєть-
ся, в основному, за рахунок молекулярної дифузії, а значення 'Pe = ∞  відповідає ідеальному 
витісненню, де головна роль у масопередачі належить конвекції. Досліди, які були проведені 
Каненко Г.К. [4] на моделі коридорного аеротенка, показали, що при варіюванні конструк-
ційних і технологічних параметрів число Пекле змінювалось у межах 1,43-33,3. Це свідчить 
про неможливість створити режим ідеального витіснення у коридорних аеротенках. 
Деякими авторами [5,6]  відмічалося, що якщо реальні аеротенки-змішувачі близькі до 

ідеальних ( 'Pe = 2÷10), то режим потоку рідини в аеротенках-витискувачах займає середнє 
положення між змішуванням і витісненням ( 'Pe = 10÷50). Існує думка, що для отримання 
ефекту витіснення необхідно витримати відношення довжини та ширини аеротенка не менше 
30-50, і що ефект витіснення буде збільшуватися при розподіленні об’єму аеротенка на ряд 
коридорів.  
Аеротенки будь-якого виду розраховуються на основі швидкості процесу окислення орга-

нічних забруднень. Режим витіснення дає можливість отримати високу ефективність очист-
ки, але він не призначений для концентрованих стоків. Аеротенки-змішувачі мають більш 
високу швидкість процесу, але не дають такого ефекту очищення, хоча й використовуються 
для висококонцентрованих стоків. У аеротенках-витискувачах існує градієнт концентрації 
забруднюючих речовин по довжині, тому є необхідним відповідний час на адаптацію мулу. 
Це призводить до необхідності збільшення об’єму аеротенків  порівняно з теоретичним зна-
ченням. Аеротенки-змішувачі виключають час адаптації мулу через відсутність градієнту 
концентрації в об’ємі споруди. Крім того, в аеротенках-витискувачах спостерігається нерів-
номірний розподіл кисню по всій довжині споруди: на початку - дефіцит, а в кінці - надли-
шок. 
Мета роботи. Облік умов використання різних гідродинамічних моделей структури пото-

ків в аеротенках для виявлення шляхів підвищення ефективності процесу біологічного очи-
щення стічних вод. 
Матеріал і результати дослідження. Режим роботи аеротенка визначається значеннями 

технологічних параметрів: об’ємом аеротенка, значенням коефіцієнта рециркуляції мулу, 
концентрацією розчиненого кисню, дозою активного мулу, гідродинамічним режимом пото-
ку рідини в аеротенках, інтенсивністю аерації та ін. 
Мета інтенсифікації біологічного очищення полягає у тому, щоб при відомих характерис-

тиках стічних вод: витрата, вид, склад і концентрація забруднень – і заданих обмеженнях на 
якість очищеної води визначити значення вказаних технологічних параметрів, при яких 
об’єм зони аерації аеротенка буде мінімальним (або будуть мінімальними експлуатаційні ви-
трати). Режим роботи аеротенка може бути відображений за допомогою системи рівнянь, що 
описують закономірність зміни концентрації основних компонентів процесу біологічного 
очищення, тобто математичними моделями. 
Математична модель біохімічного окиснення забруднень повинна бути доповнена емпіри-

чними залежностями, які характеризують гідродинамічний режим в аеротенках. Облік гідро-
динаміки та швидкостей біохімічного окиснення в аеротенку дозволяє більш раціонально 
здійснити аерацію, максимально використати об’єм аеротенка на його початку та уникнути 
надлишкових витрат енергії на кінцевій стадії процесу ( на початку аеротенка при великій 
концентрації забруднень значна швидкість біохімічного окиснення та швидкість споживання 
кисню).  
Розподіл часу перебування компонентів мулової суміші в аеротенку залежить від характе-

ру потоку та від особливостей конструкції. Інформація про час перебування стічних вод в ае-
ротенку важлива для прогнозування концентрації забруднень в очищеній воді. Час перебу-
вання стічних вод в аеротенку значною мірою залежить від структури потоків у ньому (ідеа-
льного змішування, ідеального витіснення).  
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В аеротенках на очисних спорудах правобережної частини м. Кременчука було проведено 
5 серій визначення концентрації активного мулу по довжині. Дані наведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Розподіл концентрації активного мулу по довжині аеротенку 
                       правобережної  частини міста Кременчука 

 
Розподіл концентрації активного мулу по довжині аеротенку з розподільною подачею сті-

чних вод і з зосередженою подачею активного мулу на початку аеротенка обумовлено розве-
денням мулової суміші за рахунок подачі стоків. У другій половині аеротенку концентрація 
знаходиться приблизно на постійному рівні за рахунок незначного приросту активного мулу 
в процесі біологічного очищення. 
Аналітичне визначення концентрації органічних забруднень по довжині аеротенків право-

бережної частини м. Кременчука показали, що її значення змінюється від 86 до 5,2 мг/л, що 
підтверджує припущення щодо необхідності врахування структури потоків. 
Висновки. Для точного опису процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку 

необхідна інформація про структуру потоків. Структура потоків залежить від геометричних 
розмірів аеротенку, особливостей влаштування аераційної системи, інтенсивності перемішу-
вання середовища, способу подачі в аеротенк активного мулу та стічних вод. 
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Концентрація активного мулу по довжині аеротенка, 

г/л 
 
 
 
 

Відстань місця виміру від початку аеротенка, м 

1 13 25 37 40 52 65 77 
1 142 6,1 2,6 4300 21 2,55 1,9 1,30 1,28 1,29 1,3 1,3 1,3 
2 137 5,7 2,75 4100 22 2,7 2,05 1,43 1,39 1,41 1,4 1,4 1,4 
3 151 6,9 2,35 3950 21,5 2,3 1,82 1,36 1,13 1,1 1,12 1,1 1,1 
4 130 5,3 2,6 4000 20,7 2,6 2,1 1,5 1,31 1,30 1,27 1,29 1,3 
5 144 5,7 2,94 4150 20 2,9 2,45 1,9 1,5 1,52 1,51 1,5 1,5 


