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Актуальність роботи. Перехід економіки країни 

до стійкого розвитку зумовлює рішення ряду важ-
ливих пріоритетних народногосподарських завдань, 
серед яких екологічно важливим є знешкодження 
стічних вод промислових підприємств та населених 
пунктів. 

Відомо [1],  що левова частина комунальних сті-
чних вод піддається біологічній очистці переважно 
в аеротенках чи біофільтрах. орієнтовно питома 
матеріалоємність застосування яких становить від-
повідно 0,8 та 1,1 м3 споруд на 1 м3 їх добової про-
дуктивності  і середня питома енергоємність відпо-
відно 0,2 та 0,5 кВт-год/ 1 м3 очищених стічних вод 
[1].  

Очистка в зазначених спорудах суттєво матеріа-
лоємна, зокрема, через потребу влаштування  вто-
ринних відстійників і надмірно енергоємна через 

необхідність здійснення інтенсивної аерації стічних 
вод. 

Розробка, дослідження і численні дослідно-
конструкторські роботи [2, 3], а також широкі 
виробничі випробування дозволили авторам 
створити і широко впровадити в практику 
високоефективні ресурсоощадні методи і технічні 
засоби технології ступеневого анаеробно-аеробного 
біосорбційно-фільтраційного  (БІОСОФ) очищення 
побутових та висококонцентрованих виробничих 
стічних вод. 

Завдяки ступенево-фільтраційному рішенню 
здійснюється ефективне та близьке до повного 
видалення твердої фази продуктів біореакції, що 
забезпечує локалізацію ступеневих біоценозів навіть 
при рециркуляції очищеного стоку і  створює їх 
належну та доцільну просторову сукцесію.  



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12) 
Розробка екологічно безпечних технологій, процесів і устаткування 

55 

Замулення легкого мілкозернистого завантажен-
ня біосорбера-фільтра  виключається  влаштуван-
ням системи імпульсної гідроавтоматичної її про-
мивки. 

З позицій ресурсоощадності, питома мате-
ріалоємність споруд технології БІОСОФ майже в 2,5 
рази менша від альтернативних технологій, 
насамперед завдяки виключенню відстійників та 
комунікацій з їх обслуговування. 

Питомі енерговитрати на очистку стічної води 
визначаються виключно цілодобовою безперервною  
роботою відцентрового насосу, що подає стічну 
воду (при потребі – разом з рециркуляційною її 
витратою) в приймальну камеру очисних споруд, і 
практично становлять біля 0,1 кВт-год/м3 стічних 
вод [4].    

Відомі численні позитивні результати роботи 
очистки стічних вод за біосорбційно-фільтраційною 
технологією (БІОСОФ), яку впроваджено в багатьох 
регіонах України та за її межами. 

Наразі з цим є випадки, коли, при порівняно 
ідентичних показниках стічної води, не вдавалося 
повністю забезпечити належну якість її очистки. 
При цьому за рядом ознак можна стверджувати,  що 
негаразди викликані дефіцитом кисню у аеробному 
ступені очистки, аерацію якого влаштовано через  
розбризкування стічних вод над поверхнею 
фільтраційного завантаження та його періодичне 
занурення.  

Зазначені обставини обумовили потребу більш 
досконало вивчити механізм, закономірності, кількі-
сні показники  питомого надходження повітря  в 
фільтраційне завантаження та розробити систему 
керування  механізмом аерації аеробного ступеню 
очистки за технологією «БІОСОФ». 

Таким чином, метою роботи є проведення теоре-
тичних і експериментальних досліджень для вияв-
лення механізмів та закономірностей аерації періо-
дично занурених біофільтрів та вдосконалення ре-
сурсоощадних технологічних схем і конструкцій 
споруд біологічної очистки стічних вод. 

Матеріал і результати дослідження.  
В існуючих конструкціях споруд «БІОСОФ» 

завдання аерації реалізується шляхом циклічного, до 
20 разів на годину, затоплення та опорожнення 
верхнього, товщиною 0,3..0,5 м, активного (з точки 
зору аерації) шару завантаження.  

При циклічному опорожненні надходження 
кисню в поровий простір завантаження становить 

                
цt

h
О

М arx ×××
=

2
                           (1) 

де: h – товщина шару періодичного занурення філь-
траційного завантаження, м; 

x  –  коефіцієнт поруватості завантаження; 
ρ  – щільність повітря, кг/м3 
α  –  вагова частка кисню в повітрі; 
tц – тривалість циклу, доб. 
 

Теоретично, при поруватості активного шару 
завантаження споруди 0,4  і його товщині 0,3  м та 
при 20-и циклах «занурення-опорожнення» на 
годину, надходження кисню до біоплівки   
становить біля 0,8 кг/(м2 год). 

Ця величина визначається насамперед 
розрахунковою висотою та робочою поруватістю 
шару періодичного занурення, а також впливом 
ряду супутніх явищ, зокрема: 

Затиснення повітря в поруватому просторі при 
заповненні його стічною водою, що зменшує об’єм 
для заміщення повітрям в наступному циклі. 
Досліди показали, що при швидкості заповнення 3..5 
мм/с зменшення об’єму з цього приводу не 
перевищувало 0,7 %  і може вважатися несуттєвим [3]. 

Неповнота опорожнення поруватого простору 
через утворення в ньому стійких водяних «басейнів» 
зі зменшенням об’єму для надходження повітря в 
поточному циклі. Експериментально при 
швидкостях опорожнення в межах до 4 мм/с 
зменшення об’єму не зафіксовано. 

Незбалансованість в циклі належних 
тривалостей етапів занурення та опорожнення, коли 
наступний етап починається до чи занадто пізніше 
повного завершення попереднього етапу. Вплив 
незбалансованості може бути суттєвим, тому 
необхідно періодично перевіряти відповідність 
реальних та розрахункових тривалостей етапів. 

Ця залежність швидкостей тісно пов’язана з 
динамікою фільтрування, та як наслідок швидкістю, 
та повнотою опускання шару води в завантаженні. 

 Внаслідок конструктивних особливостей тех-
нології, механізм протікання води через установку 
здійснюється двома послідовними шляхами, а саме 
безпосередньо її проходження через шар фільтру-
вання та випуск через систему трубопроводів.  

Тому можна вважати, що загальний опір Н 
буде додаток двох опірив Нф – опір завантажуваль-
ного матеріалу та Нт – опір трубопроводів.  

Коефіцієнт фільтрації основного фільтрува-
льного прошарку завантаження значно Тому можна 
вважати,  що опір нижнього прошарку фільтру є го-
ловним і тому коефіцієнтом фільтрації в верхніх 
шарах можна знехтувати  

Визначимо швидкість фільтрування. 

                     IфkфV ×=                             (2) 

де kф – коефіцієнт фільтрації;  
     І – градієнт тиску. 

                    

фL
фНI =                  (3) 

де Lф – товщина фільтраційного шару, м;           
     Нф – опір фільтраційного шару, м 

Тоді:                       

              
фL
фHфK

фV
×

=                          (4)       
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×

=
     (5) 

Опорожнення можна розглянути як рух води в 
трубопроводі, гідравлічна характеристика А якого, є 
величина стала, тоді втрати тиску в системі опорож-
нення, Нт  будуть розраховуватись за наступною 
формулою: 

                 qLАH TТ ××=                  (6) 

де Нт – тиск в трубопроводах, м; 
     А – гідравлічний коефіцієнт; 

Lт – довжина трубопроводів, м; 
q – витрата, м3/м2 год. 

Оскільки Lт не змінно, можемо вважати, що добуток 
CALT =× =соnst 

Тоді розрахунок втрати тиску прийме наступний 
вигляд: 

                  qСHТ ×=              (7) 

Зважаючи, що витрата в фільтрі та в трубопроводах 
є рівною тоді  

                     z××= FVq                (8) 

де  V – швидкість протоку, м/с; 
 F – площа завантаження, м2; 
 ζ – коефіцієнт поруватості.  

Звідси знайдемо швидкість 

                   
z×

=
F

qV                              (9) 

Тоді         

                            
Fфk

q
фH

×
=                                 (10) 

     
Fфk

qqСфНТНh
×

+×=+=               (11) 

де h – загальна витрата тиску в системі, м  

Можемо вважати, що 
1

1 C
Fфk
=

×
, тоді 

                       загCqCCqh ×=+×= )( 1              (12) 

де Сзаг – добуток постійних величин С та С1 
         Визначимо зміну пониження рівня води з ура-
хуванням протікання води через завантаження. 

                       
F

dqdh
×
×

=-
z

t                                  (13) 

Знак «-» зображує механізм стікання, або зменшен-
ня рівня води в споруді. 
Виразимо звідси витрату 

                                   
t
z

d
Fdhq ××

-=                      (14) 

Замінивши q через h з рівняння 11 отримаємо: 

                загС
d

Fdhh ×
××

-=
t
z                    (15) 

Звідси знайдемо 
h

dh
-                 

                    
загCF

d
h

dh
××

=-
z

t                  (16) 

Інтегруємо по h та отримуємо 

                     
іС

загCF
h +

××
=-
z

tln              (17) 

де Сі  - константа інтегрування. 
Якщо прийняти при t = 0 та h = H 
де Н – загальна висота періодично занурюва-

ного простору завантаження, м 
Тоді  

           lnН = Ci                       (18) 

Підставивши lnН  в рівняння 17, отримаємо 

             lnh = H
загCF

ln+
××

-
z

t               (19) 

            lnh – lnH =   
загCF ××z

t                (20) 

Звідси знайдемо час зниження рівня води t , с. 

          ( ) загCFhH ×××-= zt lnln          (21) 

або                       загCF
h
H

×××= zt ln             (22) 

При h® 0 та ¥®t . 
 
Підтвердження технологічної спроможності 

дотримання коливання висоти занурення заванта-
ження та вивчення динаміки зменшення повітряного 
простору в періодично занурюваному завантажені 
на протязі фільтроциклу був проведений експери-
мент на діючій станції очистки стічних вод потужні-
стю 50 м3/доб.  

Користуючись рівняннями (16-19) та результа-
тами експерименту, провели баланс витрат вхідної 
та вихідної води, яка розраховувалась за рахунок 
перерахування загального тиску h, який фіксувався 
за рахунок врізаного п’єзометра. 

Як виявилось, при зрівнюванні балансів витрат 
необхідно корегувати коефіцієнт пористості заван-
таження з 0,4 до 0,35, що спричинено неоднорідним 
фракційним складом завантаження, зростанням біо-
маси та утворювання закупорених повітряних кана-
лів.   

На протязі фільтроциклу аналізуючи отримані 
дані експериментів за результатами балансів витрат 
при постійному гідравлічному навантаженні відбу-
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вається зменшення пористості в послідовних циклах 
«занурення-спорожніння». Зміна пористості на про-
тязі фільтроциклу,  пов’язана перш за всім з локаль-
ним утворенням  в товщі завантаження замулених 
чи закритих від доступу води просторів,  що приз-
водить в свою чергу до зменшення об’єму повітря-
ного простору, та як наслідок до зниження ефекту 
аерації.  

Зменшення поруватості через накопичення 
біомаси в активному шарі завантаження. 
Накопичення біомаси може сягати до 50  кг/м3 
об’єму завантаження зі зменшенням абсолютного 
значення поруватості на 0,05.  Як свідчать 
результати виробничих випробувань, поруватість 
завантаження, регенерованого промивкою, 
становила 0,4, а поруватість перед промивкою 
зменшувалась до 0,35, тобто на 12,5% [5]. Тому 
зменшення поруватості повинно бути враховане при 
проектуванні системи аерації. 

Дифузія кисню атмосферного повітря в  запов-
неному ним поруватому каналі. Для визначення 
швидкості поновлення кисню вздовж повітряного 
каналу було досліджено механізм надходження кис-
ню в біоплівку у момент послідовного занурення 
верхніх шарів завантаження, і, було виявлено, що 
надходження нової порції повітря відбувається від-
повідно до пониження рівня води під час припинен-
ня подачі вхідної води на другий модуль біоспору-
ди, а також одночасне дифузійне поновлення конце-
нтрації кисню у повітряному каналі, який утворився 
при опусканні рівня води, і певне вирівнювання йо-
го концентрації по всій довжині повітряного каналу. 

Від так, поновлення кисню в повітряному каналі 
відбувається за рахунок двох механізмів. Перший, 
це насамперед надходження кисню з атмосфери в 
процесі послідовного пониження рівня води в заван-
таженні. Другий – це одночасне його поновлення з 
урахуванням використання кисню біоплівкою за 
рахунок дифузійного газообміну, вирівнювання 
концентрації кисню по всій висоті каналу. 

Щоб відобразити відношення швидкостей поста-
чання кисню до нижчих прошарків завантаження та 
його одночасне споживання біоплівкою, поєднаємо 
дві швидкості надходження кисню в повітрі та ріди-
ни: 

                  Vг = dp ×D××× гCdгD 2           (23) 

                       Vр = рChhdрD D×××××× p4               (24) 

де dMM – маса кисню,  яка абсорбована  водою з 
повітря, г; 

Vг –  швидкість поновлення кисню вздовж 
повітряного каналу, м/с;  

Vр – швидкість поглинання кисню біоплівкою 
закріпленою на завантаженні вздовж повітряного 
каналу, м/с; 

Dг – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
Dр – коефіцієнт дифузії, м2/с; 
d – еквівалентний діаметр каналу, м; 

С – градієнт концентрацій у напрямку n, 
перпендикулярно до поверхні  розділу фаз,  г/м4; 

d  - товщина біоплівки, м 
h -  висота каналу, м  
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                   (25) 

Після перетворень отримаємо: 

                
рр

гг

ChD
CdD

Vр
Vг

D×××
×D××

= 24
d

              (26) 

Після проведення розрахунків зміна 
відношення швидкостей до еквівалентного діаметру 
наведена на рис. 1.   
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Рисунок 1 – Залежність відношень швидкостей 

поновлення кисню, та його поглинання біоплівкою 
до еквівалентного діаметру каналу 

 
Аналіз графіку дає можливість зробити виснов-

ки, що механізм постачання кисню в повітряному 
каналі завантаження залежить від зменшення  діа-
метру пори в наслідок приросту біомаси в біофільт-
рі,  тому кількість і швидкість постачання кисню до 
біоплівки вздовж глибини повітряного каналу є не 
стаціонарним і лише при еквівалентному діаметру 
каналу 7 – 9 мм процес надходження набуває режи-
му стаціонарності.  

Оцінка комплексного впливу зазначених змін, 
[5] спонукали авторів розробити та впровадити спо-
сіб [6], керування системою аерації через регулюю-
чий пристрій випуску очищеної води та автоматич-
ної часткової регенерації завантаження задля підт-
римання стаціонарної величини еквівалентного діа-
метру повітряних каналів. 

Для цього пропонується встановити клапан на 
трубопроводі очищеної води для автоматичного ке-
рування послідовного заміщення вода-повітря в 
верхньому прошарку завантаження та своєчасної 
регенерації біофільтра. 

Висновки. Дослідження виявили, що головний 
механізм постачання кисню відбувається за рахунок 
його потрапляння  в верхні шари активного заван-
таження в проміжок періодичного зниження рівня 
води в ньому.  Теоретично доведено,  що кількісно 
кисню достатньо для біологічної очистки неконцен-
трованих побутових стічних вод. Виявлені ряд супу-
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тніх явищ,  які можуть впливати як позитивно так і 
негативно на окислювальну здатність біологічної 
споруди. Для усунення негативних явищ, авторами, 

пропонується ввести контроль за випуском очище-
ної води, задля досягнення якісної роботи аеробної 
зони в біофільтрі. 
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