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Застосування методів деструкції активного мулу підчас біологічної очистки стічних вод дозволяє підвищити 
ефективність вилучення забруднень та зменшити приріст біомаси. Біологічно активні речовини зруйнованих 
клітин безпосередньо впливають на забруднювачі та сприяють інтенсифікації видалення органічних речовин зі 
стічних вод. Експериментально підтверджено, що руйнування клітин внаслідок їх хімічної і механічної дезінте-
грації є найбільш ефективними способами підвищення якості очищення стоків. 
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Application of the activated sludge destruction methods in biological wastewater treatment makes it possible to in-
crease the efficiency of extraction of dirt and reduce the growth of biomass. Biologically active substances of the de-
stroyed cells can directly influence and contribute to the intensification of pollutants in order to remove organic matter 
from waste water. Experimentally confirmed that the destruction of cells due to their chemical and mechanical disinte-
gration is the most effective ways to improve the quality of wastewater treatment. 
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Применение методов деструкции активного ила в биологической очистке сточных вод дает возможность 
увеличить эффективность извлечения загрязнений и уменьшить прирост биомассы. Биологически активные 
вещества разрушенных клеток могут непосредственно влиять на загрязнители и способствуют интенсификации 
удаления органических веществ из сточных вод. Экспериментально подтверждено, что разрушение клеток 
вследствие их химической и механической дезинтеграции являются наиболее эффективными способами повы-
шения качества очистки стоков. 
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Актуальність роботи. Забруднення природного 

середовища викликає якісні зміни основних компо-
нентів природи та їх складових і негативно впливає 
на живі організми. Масштаби змін природного се-
редовища залежать від двох основних факторів: 
інтенсивності прояву речового номенклатури за-
бруднювачів та здатності природи до самоочищен-
ня.  У процесі довготривалої дії забруднювачів по-
гіршуються або порушуються основні природні, 
соціально-економічні функції природного середо-
вища. Це ускладнює життя всіх живих організмів, а 
особливо людини. 

Актуальною проблемою є збільшення концент-
рації біогенних елементів в стічних водах, зокрема 
фосфору, азоту та інших. Найбільш поширеним на 
сьогоднішній день методом видалення сполук фос-
фору є біологічний, оскільки фізичні, хімічні, фізи-
ко-хімічні методи мають низку істотних недоліків 
із точки зору експлуатації споруд і економічної 
спрямованості застосування того чи іншого методу. 
На теперішній час на практиці застосовують різні 
схеми, які включають поєднання біологічного про-
цесу і хімічного осадження. Таке поєднання проце-
сів дозволяє отримати очищувану воду більш висо-
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кої якості, ніж застосування одного з цих методів 
[1]. 

Оскільки останнім часом постійно збільшують-
ся кількість і концентрація стоків, що скидаються в 
міську каналізацію, та процес очищення здійсню-
ється на застарілому обладнанні, екологічна безпе-
ка водних об'єктів дуже низька. Процеси, які відбу-
ваються при біологічній очистці стічних вод потре-
бують постійного контролю параметрів, які вико-
ристовуються для технологічних цілей. Традиційні 
методи очистки, як правило, не дозволяють отри-
мати необхідний ступінь очищення та досягти 
очищення стоків достатньо швидко. Тому необхід-
ною є модернізація роботи існуючих очисних спо-
руд. 

Теоретичні методи дослідження технологічних 
процесів мають виключну цінність, оскільки їх ре-
зультати можна використовувати для розв'язання 
цілого ряду технологічних задач. Проте ці методи 
дуже трудомісткі, дорогі, що знижує ефективність 
їх застосування [2]. 

Переважна більшість методів інтенсифікації 
процесу очищення потребує додаткових стадій, а, 
отже, будівництва нових очисних споруд, наявності 
вільних площ, збільшення витрат матеріальних, 
енергетичних, фінансових та інших ресурсів, що в 
економічних умовах сьогодення практично немає 
перспектив. Таким чином, розв’язання проблеми 
підвищення ефективності очищення стічних вод 
повинно здійснюватись на основі розробки нових 
методів інтенсифікації, придатних для реалізації на 
діючих очисних станціях. Для підвищення ефекти-
вності біологічного очищення стічних вод застосо-
вують різні методи, такі як конструкційні та техно-
логічні зміни в очисних спорудах, іммобілізація 
активного мулу на завантажувальних матеріалах, 
різноманітний вплив на активний мул, що спричи-
нює руйнування клітин біомаси і,  тим самим,  до-
зволяє інтенсифікувати процеси життєдіяльності 
мікроорганізмів мулу. 

Метою роботи є пошук найбільш ефективного 
методу деструкції активного мулу, за якого відбу-
ватиметься інтенсивне вилучення забруднюючих 
речовин зі стічних вод, збільшиться ступінь очист-
ки та зменшиться кількість надлишкової біомаси.  

Матеріал і результати досліджень. Нами були 
проведені експериментальні дослідження щодо 
можливості застосування методів деструкції актив-
ного мулу та їх вплив на очищення стоків.  Були 
проаналізовані наступні методи деструкції: руйну-
вання біомаси шляхом окислення пероксидом вод-
ню, термоліз при 90 ºС, застосування механічного 
дезінтегратору, висушення активованого шламу.  

Оброблену біомасу додавали в аеротенк з акти-
вним мулом.  

При використанні цих методів відбувається 
руйнування клітин активного мулу, з яких вивіль-

няються ферменти у навколишнє середовище, тим 
самим прискорюючи і поглиблюючи біотрансфор-
мацію забруднюючих речовин у стоках. Викори-
стовуючи вказані методи інтенсифікації вилучення 
забруднень із води, можна досягти зниження при-
росту активного мулу на 60–70%. 

У контролі були використані натурні стічні води 
(суміш побутових і промислових стоків) КП "Жи-
томирводоканал" із додаванням регенерованого 
активного мулу; експерименту – натурні стічні во-
ди із додаванням регенерованого та обробленого 
(одним з методів деструкції)  активного мулу.  Під 
час експерименту із застосуванням хімічної дезін-
теграції значення рН знаходилось в допустимих 
межах – від 5 до 9 [3], а саме – дорівнювало 7,15–
8,05. Температура води становила +14°С, що задо-
вольняє межам температури для перебігу аеробних 
процесів (+6...+37°С [2]). Прозорість на початку 
досліду становила 0,5 см, на кінець – 30 см у конт-
рольному та більше 30 см у експериментальному 
аеротенку, що свідчить про повну, задовільну біо-
логічну очистку стічних вод [4]. 

Результати експерименту щодо визначення 
ХСК, азоту, фосфатів, завислих речовин та сухого 
залишку проілюстровані на рисунку 1–4. 

Аналіз залежностей зміни концентрації ХСК від 
періоду очищення, відображених на рис. 1 показує, 
що найбільше видалення ХСК у двох випадках спо-
стерігалося у перші дві доби. На третю та четверту 
добу відбувалося поступове зменшення різниці кі-
лькості ХСК порівняно із попереднім. У контролі 
та експерименті швидкість очищення за ХСК була 
майже однаковою. В кінці досліду не було переви-
щення за ГДК. 
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Рисунок 1 – Кінетика зміни концентрації ХСК при 

застосування хімічної дезінтеграції 
 
Результати досліджень за азотом (рис.  2.)  пока-

зали, що при застосуванні хімічної дезінтеграції 
інтенсивність очищення у експерименті більша. Це 
пояснюється тим, що під дією пероксиду водню 
відбулося руйнування клітин активного мулу,  яке 
спричинило вивільнення біологічно активних речо-
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вин у водне середовище, і, таким чином, підвищив-
ся ступінь біорозкладання органічних сполук, що 
присутні у стічних водах. У контролі не було дося-
гнуто нормативних значень, спостерігалося пере-
вищення по ГДК майже вдвічі.  
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Рисунок 2 – Кінетика зміни концентрації азоту при 
застосування хімічної дезінтеграції 

 
Ефективність очистки за азотом у контролі ста-

новила 84%, у експерименті – 92%. 
Під час аеробного біологічного очищення зі 

стоків видаляється до 50% фосфатів. Удосконален-
ня технологічного режиму очистки (зниження на-
вантаження на мул по органічним забруднюючим 
речовинам, збільшення періоду аерації тощо) до-
зволяє значно підвищити ефективність видалення 
фосфору [4]. 
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Рисунок 3 – Кінетика зміни концентрації фосфатів 
при застосування хімічної дезінтеграції 

 
При використанні хімічної дезінтеграції, змен-

шилось навантаження на активний мул, що спри-
чинило підвищення швидкості очищення стоків за 
фосфатами,  що видно з рис.  3.  У результаті було 
досягнуто високий ступінь очистки у контролі та 
експерименті.  

Завислі речовини є важливим показником при 
оцінці забруднення водних об'єктів побутовими 
стічними водами. Концентрація завислих речовин у 
стічних водах зв'язана зворотною залежністю з до-

бовою нормою водовідведення на одну людину. 
Сухий залишок – це дуже важливий, сильно змін-
ний, контрольний показник роботи всіх етапів біо-
логічної очистки, призначення яких поступово ви-
лучати завислі та колоїдні сполуки. 
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Рисунок 4 Кінетика зміни концентрації завислих  
речовин при застосування хімічної дезінтеграції 

 
Значна частина проведених досліджень концен-

трація завислих речовин (рис. 4) та сухого залишку 
має низькі та допустимі значення.  Ці дані свідчать 
про те, що активний мул у заданих умовах дослі-
джень є придатним для ефективного очищення за-
бруднюючих речовин у стічних водах. 

Проведений дослід з використанням процесу 
термолізу показав наступні результати. Значення 
рН дорівнювало 7,3–7,7. Початкова температура 
води становила +7°С, температура експерименту 
+10°С. Прозорість на початку досліду становила 1,5 
см, на кінець – 8 см у контрольному та 10,5 і 6 см в 
експериментальних аеротенках. Початкове значен-
ня за нітритами становило 0,66 мг/дм3. 

Досліджували процес із натурними стічними 
водами з додаванням регенерованого та підігрітого 
до 50ºС активного мулу (експеримент 1) і процес із 
натурними стічними водами з додаванням регене-
рованого та підігрітого до 90ºС активного мулу 
(експеримент 2). 

Аналізуючи проведений дослід з використання 
процесу термолізу, можна відмітити, що ефектив-
ність очищення була низькою.  
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Рисунок 5 – Кінетика зміни концентрації ХСК при  

термолізі 
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З рис.  5 видно,  що використання підігрітого ак-
тивного мулу до 50ºС дозволяє досягти задовільних 
результатів, тобто показник за ХСК у експерименті 
1  вже на першу добу був нижчим за ГДК вдвічі.  
Стосовно експерименту 2, зниження ХСК відбува-
ється досить складно. У контролі показник тримав-
ся на одному рівні з 2 доби досліду. 

Показники за азом та фосфатами (рис. 6,7) у ко-
нтролі та експерименті 2 були досить високими в 
порівнянні з експериментом 1, та перевищували 
нормативи. Тільки у першому експерименті були 
досягнуть позитивні,  або близькі до цього резуль-
тати по зниженню азоту та фосфатів у стічних во-
дах.  Вже при визначені прозорості у досліді,  вста-
новлено, що біологічна очистка була незадовіль-
ною, оскільки необхідне забезпечення не менше 12 
см прозорості очищеної води. Позитивним момен-
том цього досліду було зниження приросту біома-
си.  
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 Рисунок 6 – Кінетика зміни концентрації азоту при  
термолізі 
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Рисунок 7 – Кінетика зміни концентрації 

фосфатів при термолізі 
 

Метою наступного досліду було визначення 
ефективності використання механічної дезінтегра-
ції для біологічного очищення стічних вод (рис. 8, 
10). Значення рН дорівнювало 7,4–7,7. Початкова 
температура води становила +7°С, температура 
експерименту +12°С. Прозорість на початку дослі-
ду становила 1,0 см, на кінець – 12,5 см у контролі 
та 20 см у експерименті. Початкове значення за 
нітритами становило 0,59 мг/дм3, у контрольному 

та експериментальному аеротенках відповідно 0,29 
та 0,13 мг/дм3, що свідчить про проходження про-
цесів нітрифікації. 
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Рисунок 8 – Кінетика зміни концентрації ХСК при  
        застосуванні механічної дезінтеграції 

 

Вихідні дані за ХСК становили 440 мгО2/л (рис. 
8). Після першої доби у контролі та експерименті 
значення становили 80  і 50  мгО2/л. Інтенсивність 
очищення з використанням механічної дезінтегра-
ції є більшою. Ступіть очищення у експеримента-
льному аеротенку становила 93%. 
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Рисунок 9  – Кінетика зміни концентрації азоту 
при застосуванні механічної дезінтеграції 

11

5,8

19

9,5

4,5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3
Т, доба

С
, м

г/
л

Контроль Експеримент

 
Рисунок 10 – Кінетика зміни концентрації фосфа-

тів при застосуванні механічної дезінтеграції 
 

Чіткої відмінності зміни концентрації показни-
ків у третьому досліді з використанням механічної 
дезінтеграції не спостерігається. Однак швидкість 
очищення більша і кінцеві показники кращі за кон-
трольний аеротенк. У контролі не відбулося вилу-
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чення фосфатів до встановлених норм. 
Результати додавання до аеротенків висушеного 

активованого шламу можна побачити на рис. 11–13 
Значення рН лежало у межах 7,4–8,0. Початкова 
температура води становила +11°С, температура 
експерименту +14°С. Прозорість на початку дослі-
ду становила 2,0 см, на кінець – 12 см у контроль-
ному та 12,5; 11 см у експериментальних аеротен-
ках. Початкове значення за нітритами становило 
0,37 мг/дм3, що є допустимим. 

Досліджували процес із натурними стічними 
водами з додаванням регенерованого та 1%  (від 
загального об'єму споруди) висушеного активного 
мулу (експеримент 1) і процес із натурними стіч-
ними водами з додаванням регенерованого та 3% 
(від загального об'єму споруди) висушеного актив-
ного мулу (експеримент 2). 

При додаванні до аеротенку меншої кількості 
висушеного активованого дає можливість знизити 
показники за ХСК до допустимих норм вже на 1  
добу. У контролі та експерименті 2 таке зниження 
відбулося тільки на другу добу. Зміна показників у 
даному досліді відбувається поступово. У експери-
менті 1 очищення відбувається більш інтенсивно. 
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Рисунок 11 – Кінетика зміни концентрації ХСК 
при висушені активованого шламу 

 
Стосовно експерименту 2 можна сказати, що 

додавання більш великої кількості висушеного ак-
тивованого шламу сприяє сповільненню процесу 
очищення та створює додаткові відходи у вигляді 
пластинок. 

Результати експериментів показали, що ефекти-
вність трьохдобового очищення за ХСК становить: 

– при застосуванні хімічної дезінтеграції 94% 
(тоді як без інтенсифікації лише 88%); 

– прим застосуванні термолізу – 77%, при піді-
гріванні до 50º С – 92% (тоді як без інтенсифікації 
лише 85%); 

– при застосуванні механічної дезінтеграції 
93%, (тоді як без інтенсифікації 91%); 

– при додавання висушеного активного мулу у 
кількості: 1% від загального об'єму ефективність 
очищення становила – 78%, 3% від загального 
об'єму – 44% (тоді як без інтенсифікації 67%). 
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Рисунок 12 –  Кінетика зміни концентрації азоту 

при висушені активованого шламу 
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Рисунок 13 – Кінетика зміни концентрації фосфа-
тів при висушені активованого шламу 

 

Таким чином, порівнюючи вплив на ефектив-
ність видалення ХСК,  азоту та фосфатів із стоків 
при застосуванні деструкції мулу, можна зробити 
висновок, що хімічна та механічна дезінтеграція 
дає досить високі результати зі зменшення дослі-
джуваних показників. На основі обробки даних, 
отриманих після проведення експериментів, можна 
підтвердити, що деструкція частини активного му-
лу внаслідок хімічної та механічної дезінтеграції 
виявилися досить ефективним способом підвищен-
ня якості очищення стічних вод.  Адже,  крім підви-
щення видалення ХСК до 94%, відбуватиметься 
значно менший приріст надлишкової кількості ак-
тивного мулу  порівняно з традиційними технологі-
ями.  

Висновки. Застосування в біотехнологічних 
процесах деструкції біомаси активного мулу відк-
риває нові можливості біологічної очистки. Експе-
риментально доведено, що найбільш ефективними 
методами деструкції активного мулу для біологіч-
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ного очищення стічних вод є використання механі-
чної та хімічної дезінтеграції, за яких відбувається 
підвищення ступеня очистки стоків. Обробка час-
тини активного мулу механічною дезінтеграцією 
показала, що видалення шкідливих елементів із 
стічних вод відбувається найбільш інтенсивно. 
Проте, концентрація азоту при хімічній дезінтегра-
ції не перевищувала ГДК на відміну від механічної.  

Деструкція частини активного мулу внаслідок об-
робки термолізом призводить до зменшення його 
приросту. Але, оскільки це потребує додаткових 
енергетичних витрат, то в якості деструктивного 
процесу в промислових умовах доцільніше застосо-
вувати той, де необхідне найменше споживання 
енергії. 
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