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Розглянуті відомі технології видалення важких металів із осадів міських стічних вод. Обґрунтувано можли-

вість застосування біосульфідної технології для обробки осадів міських стічних вод сумісно з відходами хіміч-
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Рассмотрены известные технологии удаления тяжелых металлов из осадков городских сточных вод. Обос-
нована возможность применения биосульфидной технологии для обработки осадков городских сточных вод 
совместно с отходами химической промышленности и разработаны основные требования к технологии. 
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Актуальність роботи. Утилізація осадів місь-

ких стічних вод на сьогоднішній день – актуальна 
проблема на всій території України, яка потребує 
нагального вирішення. На очисних спорудах кана-
лізації значної частини комунальних підприємств, 
на жаль, в даний час видалення, обробка, знезара-
ження та утилізація осадів належним чином не ви-
рішені. На даний час утилізація основної маси оса-
дів, що утворюються, не здійснюється через наяв-
ність у їхньому складі токсичних хімічних речовин, 
головним чином, важких металів (ВМ). Це обумов-
лено тим, що стічні води промислових підприємств 
надходять у міську каналізаційну мережу після не-
достатнього очищення або взагалі без будь-якого 
очищення. В результаті, осади міських очисних 
споруд направляють на збезводнення на мулових 
площадках і складування, на що відводяться значні 
земельні ділянки.  

Матеріал і результати досліджень. Серед ві-
домих варіантів технологій видалення з осадів ВМ 
можна виділити реагентне вилужування, аеробну 
мікробіологічну стабілізацію та вермікомпостуван-
ня[1–3]. Процес реагентного вилужування потребує 

застосування кислотних реагентів (наприклад, 
H2SO4)  з одержанням середовища із високим сту-
пенем агресивності, що підвищує витрати на про-
ведення процесу переробки, потребує спеціального 
корозійностійкого обладнання. Нейтралізація 
отриманої кислотної пульпи за допомогою лужних 
реагентів спричиняє процес сорбції частково пере-
ведених у рухомий стан оксидів ВМ. Метод оса-
дження ВМ у формі гідроксидів, описаний в роботі 
[2], базується на взаємодії солей ВМ з гідроксидом 
натрію, теж має низку недоліків, насамперед, непо-
вне видалення ВМ і значний ступінь розчинності 
гідроксидів металів. Таким чином, не забезпечуєть-
ся отримання екологічно безпечного продукту. 

При вермікомпостуванні осади стічних вод, що 
заселені червами, завантажують зверху в бункер, 
перемішують за допомогою шнека для поліпшення 
аерації та створення сприятливих умов життєдіяль-
ності фауни. Проведені дослідження [1] свідчать 
про те,  що черви вилучають з субстрату і акуму-
люють у своєму тілі такі ВМ,  як свинець,  кадмій,  
мідь, цинк. Проаналізувавши вище наведену техно-
логію,  можна зауважити,  що видалення ВМ до рів-
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ня ГДК не завжди можливо внаслідок інтоксикації 
біологічної складової.  

Відомий спосіб аеробної стабілізації з підкис-
ленням осаду соляною кислотою, технологія гли-
бинної мінералізації з рециркуляцією осаду в аеро-
бному мінералізаторі [3]. Після проведення стабілі-
зації практично за всіма металам спостерігається 
збільшення їх вмісту в муловій воді, надалі з муло-
вої води виділяють іони металів шляхом її підлу-
жування. Даний спосіб має свої переваги – збере-
ження в стабілізованому осаді біогенних сполук 
(азоту та фосфору), що необхідні для росту рослин. 
Але при підвищеному вмісті в осаді ВМ дуже важ-
ливим є збереження угрупування мікроорганізмів, 
яке сформувалося при аеробній стабілізації, механі-
зми ж стійкості авторами не описані, крім того сту-
пінь збільшення в муловій воді іонів різних металів 
різниться досить сильно. Тому гарантувати вида-
лення всіх ВМ із осадів до допустимих норм про-
блематично. 

Таким чином, розглянуті технології мають низ-
ку недоліків, відповідно проблема детоксикації 
осадів залишається не вирішеною.  

Метою даної роботи є обґрунтування потенціа-
лу біосульфідної технології для обробки осадів мі-
ських стічних вод та відходів хімічної промислово-
сті. Дослідження здійснювалось в таких напрямках: 
визначення особливостей протікання процесу біо-
логічної сульфатредукції; дослідження акцепторно-
донорних зв’язків мікробіологічної системи та мо-
жливості застосування малорозчинних сірковміс-
них відходів хімічної промисловості (малонебезпе-
чних) як джерела сульфат-іонів для проведення 
процесу сульфатредукції; проаналізувати ефектив-
ність осадження іонів ВМ біогенним сірководнем.  

Використання сульфату для синтезу сірковміс-
них компонентів мікробної клітини і подальше роз-
кладання цих сполук призводить до того, що суль-
фат повністю відновлюється до H2S,  який може 
виводитися з колообігу сірки у вигляді нерозчин-
них сульфідів металів. Цей процес є перспективним 
напрямком переробки вторинних ресурсів. Напри-
клад, його ефективно застосовують для осадження 
іонів важких металів із стічних вод гальванохіміч-
ного виробництва [4]. 

Для відновлення сполук сірки до сульфіду не-
обхідні донори електронів. Такими є прості органі-
чні та неорганічні сполуки, наприклад ацетати і 
водень, що утворюються при конверсії складних 
органічних сполук осадів міських стічних вод різ-
ними групами анаеробних мікроорганізмів, що 
входять до складу сульфідогенної асоціації, сфор-
мованої безпосередньо у біореакторі.  

За дослідженнями [5] найбільш доцільним в ас-
пекті біохімічної конверсії відходів є використання 
осаду стічних вод з мінімальним терміном збері-
гання (не більше півроку) або використання фугату 
– сирого осаду з первинних відстійників спільно з 
надлишковим мулом, що дозволить максимально 
використовувати поживні речовини, що містяться в 
осадах. 

В анаеробних умовах в процесі життєдіяльності 
сульфатвідновлюючих бактерій (СВБ) органічні 
речовини (вуглеводи, органічні кислоти) піддають-
ся дегідрогенізації, водень переноситься на сульфа-
ти, сульфіти чи тіосульфати, які відновлюються в 

сірководень. При цьому утворюються оцтова кис-
лота і сірководень [6]: 

 
2C2H5COOH+2H2O→CH3COOH+2CO2+8H+ 

10CH+ + SO4
2-→H2S + 4H2O 

 
Мікроорганізми можуть утворювати сірково-

день і без розкладання органічних речовин, отри-
муючи енергію для розвитку при окисленні газопо-
дібного водню і використовуючи сульфати як акце-
птора водню [7]: 

 
4H2 + H2SO4→H2S↑ + 4H2O 

 
Як показали дослідження [7], можливим джере-

лом аутогенного утворення металів можуть бути не 
тільки розчинні сульфати, а й нерозчинні сульфати 
барію, свинцю та сульфіт кальцію. Ріст СВБ на ма-
лорозчинних субстратах обумовлений високою 
спорідненістю мікробних клітин до суль-
фат/сульфіт іонів[7]. Нерозчинні сполуки сірки, що 
є відходами деяких промислових виробництв, мо-
жуть бути використані як дешева мінеральна сиро-
вина в біотехнологіях очистки осадів міських стіч-
них вод від ВМ.  Сульфідогенна асоціація мікроор-
ганізмів, що формується в анаеробному реакторі, 
подавляє ріст інших конкурентних груп мікроорга-
нізмів, зокрема метаногенів, внаслідок більшого 
ступеня спорідненості до субстрату.  

Таким чином, на наш погляд, є доцільним вико-
ристання відходів хімічної промисловості, що міс-
тять сполуки сірки в малорозчинній формі як дже-
рела сульфату в процесі біохімічної сульфатредук-
ції. Наприклад, фосфогіпсу, який складається в ос-
новному з двоводного сульфату кальцію 
(CaSO4×2H2O)  і містить домішки фосфату,  що не 
розклався, фосфорнокислих солей і силікатів. За 
фізичними властивостями він близький до супер-
фосфату.  Дія фосфогіпсу на зброджений осад стіч-
них вод зумовлена тим, що сірнокислотний зали-
шок, який входить до його складу, є джерело акце-
пторів електронів для СВБ та зв’язує аміачний азот 
в сульфат амонію.  

Високі концентрації розчинених металів і низь-
кий рН – основні екологічні фактори, що обмежу-
ють розвиток СВБ. Багато побоювань викликала 
стійкість СВБ до токсичної дії ВМ, але як показали 
дослідження [8] процесів осадження ВМ за допомо-
гою біогенного сірководню показують ряд адапти-
вних можливостях мікробної клітини. Однією з 
форм резистентності мікроорганізмів до впливу ВМ 
є осадження іонів металів у формі нерозчинних 
сульфідів. 

Сірководень у водному середовищі дисоціює на 
іони водню і сірки в дві ступені:   

H2S↔H+ + HS-↔2H+ + S2- 

 
З наступною взаємодією з іонами металів. Хімі-

чні реакції, що відбуваються в осадах схематично 
можна записана у вигляді: 

 
Me++ + S2-→MeS↓ 

HS- + Men+ + SO4
2-→MeS↓ + H2O 

nMeS +mS2-→ (MenSn+m)-2m↓, 
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де Me – загальне позначення іонів ВМ; MeS – 
загальне позначення сульфідів ВМ. 

Перевагою біогенного осадження у вигляді су-
льфідів є їх низька (порівняно з утвореними при 
хімічному очищенні гідроксидами) розчинність і 
можливість використання традиційних методів гід-
рометалургії для вилучення металів [7].  

Досліджено [9], що частина ВМ зв’язується сір-
ководнем з кислого розчину, а інша випадає в осад 
тільки при нейтральних значеннях рН, за наявності 
аміачного розчину (розчину сульфіду амонію). На-
приклад, з кислого розчину сірководень осаджує 
наступні елементи у вигляді їх сульфідів: 

1) миш'як, сурму і олово; 
2) срібло, ртуть, свинець, вісмут, мідь та кадмій. 
При нейтральних значеннях рН осідають насту-

пні елементи: цинк, марганець, кобальт, нікель, 
залізо, хром і алюміній. Тому важливим аспектом 
проведення процесу є регулювання значення рН 
відповідно до наявних у відходах ВМ для найбільш 
повного осадження іонів металів у формі сульфідів.  

Доцільним є трансформація надлишкового сір-
ководню у форму елементарної сірки, що досяга-
ється пропусканням біогазу через шар твердого 
матеріалу, здатного адсорбувати сірководень з 
утворенням твердих сірковмісних сполук на повер-
хні матеріалу. Періодична регенерація шару мож-
ливо здійснювати шляхом розкладання зазначених 
сірковмісних сполук і виділення парів елементарної 
сірки. 

Висновки. Здійснено обґрунтування технології 
обробки осадів міських стічних вод, що направлена 
на його анаеробну мікробіологічну деструкцію та 
детоксикацію: дослідженні акцепторно-донорні 
зв’язки мікробіологічної системи та можливість 
застосування малорозчинних сірковмісних відходів 
хімічної промисловості (малонебезпечних) як дже-
рела сульфат-іонів для проведення процесу сульфа-
тредукції, проаналізувано ефективність осадження 
іонів ВМ біогенним сірководнем.  
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