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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Відповідно до Зако-

ну України «Про основи національної безпеки» [1] 
на сучасному етапі до загроз національній безпеці в 
екологічній сфері віднесено погіршення стану вод-
них об’єктів. Стратегічною метою Національної 
програми екологічного оздоровлення басейну Дніп-
ра та поліпшення якості питної води [2] визначено 
досягнення екологічно безпечного використання 
водних ресурсів, що гарантуватиме екологічну без-
пеку водних об’єктів. Однією з довгострокових ці-
лей, які окреслюються для реалізації зазначеної ме-
ти, є забезпечення відповідності ступенів очищення 
стічних вод установленим нормативам та стандар-
там. У Загальнодержавній програмі розвитку водно-
го господарства [3] констатується, що через перева-
нтаження та неефективну роботу очисних споруд 
щодоби скидається майже 5,0 млн. м3 недостатньо 
очищених і 350  тис.  м3 неочищених стічних вод, 
тобто майже третина всіх господарсько-побутових 
стоків. Саме тому розробка ефективних механізмів 
попередження надходження до водойм неочищених 
та неякісно очищених зворотних вод є першочерго-
вим завданням для підвищення рівня екологічної 
безпеки водних об’єктів.  

Чинні методики розрахунку споруд водоочистки 
орієнтовані на розрахункові параметри вихідної во-
ди, якими приймаються [4, 5] максимальна витрата в 
м3/год та середньодобова концентрація нормованих 
забруднень. При цьому вважається, що запроектова-
ні за розрахунковими величинами споруди забезпе-
чать належну якість очищеної води і при інших зна-
ченнях параметрів забрудненої води, обумовлених, 
зокрема, нестаціонарністю її вихідних показників. 

Таке припущення достатньо прийнятне для сис-
тем водопідготовки, оскільки градієнт часової зміни 

показників природних вод зазвичай незначний, але 
стосовно стічних вод цей градієнт настільки знач-
ний та мінливий [6], що може призвести до суттєво-
го та тривалого погіршення ефекту їх очистки і, від-
повідно, недосяжності очікуваного екологічного та 
санітарного ефектів. Відомі дослідження з визна-
чення величини і тривалості такого погіршення сто-
суються технології хімічної очистки стічних вод, а 
розроблені рішення щодо його усунення передба-
чають влаштування усереднювачів [4] та впрова-
дження систем автоматичного дозування реагентів 
[7].  

Застосування усереднювачів для деяких видів 
стічних вод є недоцільним у тих випадках, коли за 
час усереднення в них відбуваються якісні зміни (у 
випадку, коли не проводиться аерування або дода-
вання реагентів), які суттєво ускладнюють їх пода-
льшу обробку. Наприклад, інтенсивні процеси де-
струкції забруднень кислотогенною мікрофлорою 
стічних вод молокопереробних підприємств призво-
дять до закислення середовища до рН = 5,0…5,5, що 
уповільнює процес подальшої очистки, збільшуючи 
час обробки стоків. Тому для таких стоків ураху-
вання фактору добової нерівномірності є особливо 
актуальним. 

Зазначена ситуація з тимчасовим погіршенням 
ефективності очистки особливо небезпечна для про-
цесів аеробної біологічної очистки, оскільки понов-
лення порушеного біоценозу потребує досить три-
валого часу. Стосовно анаеробних процесів вплив 
нестаціонарності вважається несуттєвим, оскільки 
вона нівелюється в біореакторі через відому значну 
тривалість їх перебігу.  

Останнім часом анаеробні процеси активно 
впроваджуються як перший етап очистки не лише 
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концентрованих виробничих, а також побутових і 
подібних до них стічних вод. Розробка біореакторів 
з прикріпленою мікрофлорою, застосування рецир-
куляції та культиваторів біомаси забезпечили ско-
рочення тривалості анаеробних процесів з діб до 
годин. У цих умовах значно загострилося питання 
визначення впливу нестаціонарності показників ви-
хідної води на перебіг анаеробних процесів, оскіль-
ки їх порушення як першого ступеня мікробної де-
струкції призводить до погіршення очистки в ціло-
му. 

У першу чергу стабільність роботи анаеробних 
реакторів сильно залежить від значення рН стічних 
вод і його сталості, оптимальними є рН 7,0–8,0 [8]. 
При стабільній роботі реактору рН середовища під-
тримується за рахунок взаємної збалансованості 
процесів біологічного підкислення і лужнення. Тому 
необхідно підтримувати баланс швидкостей відпо-
відних реакцій, інакше залишки проміжних метабо-
літів за короткий проміжок часу перетворяться на 
продукти неповного розкладу – нижчі жирні кисло-
ти, що призведе до порушення процесу метанового 
бродіння. 

Оцінку такого впливу можна здійснити через ви-
значення параметрів перехідних процесів, що вини-
кають при зміні окремих характеристик вихідної 
води. 

Метою роботи є встановлення області безпечних 
режимів експлуатації анаеробних складових очис-
них споруд в умовах нерівномірності показників 
стічних вод, що надходять на очистку. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Для 
опису процесів біологічної очистки стічних вод роз-
роблено [9] динамічні математичні моделі, розв'я-
зання яких отримано лише для часткових, зокрема, 
статичних випадків, що не дозволяє оцінити вплив 
нестаціонарності показників вихідної води на якість 
очистки. 

Анаеробний процес описувався макромоделлю 
(1)–(5) [10], отриманою як результат розгляду мате-
ріального балансу початкових, проміжних та кінце-
вих продуктів двостадійної біохімічної реакції – 
гідролізу та ацетогенезу. Метаногенез як заверша-
льна стадія анаеробного процесу утилізації вуглецю 
в моделі не враховувався, оскільки тривалість його 
залишається значною навіть в умовах наведеної ви-
ще інтенсифікації анаеробних процесів:  

+××m×e-+×= viіm Хk)(XDdt/dX 111011 1

111 XDХ vv ×-×m×e+ ,                   (1) 

+××m×e-+×= viіm Хk)(XDdt/dX 222022 1

222 XDХ vv ×-×m×e+ ,                                             (2) 
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1111 SDY/Х s
vv ×-×m×e- ,                 (3) 

+××m×e-+×= 1111022 1 p
viіm Y/Xk)(SDdt/dS

-××m×e--×m×e+ 2222111 1 s
viіm

p
vv Y/Xk)(Y/X .

2222 SDY/X s
vv ×-×m×e- ,                (4) 

+××m×e-= 21221 p
іmііm Y/Xk)(dt/dP

PDY/X p
vv ×-×m×e+ 222 ,                                      (5) 

де X01,  X02 – початкова концентрація бактерій 
першої та другої груп, г/дм3; 

vX1 , vX 2 – концентрація вільноплаваючих бакте-
рій першої і другої груп у реакторі та очищуваній 
воді, г/дм3; 

D – швидкість розбавлення (обернена величина 
тривалості перебування стічної води в апараті), год–

1; 
ε – поруватість псевдозрідженого завантаження; 

v
і

іm
і ,mm – питомі швидкості росту іммобілізова-

ної та вільноплаваючої біомас відповідно, год– 1 (і = 
1, 2); 

ii k,k 21 – коефіцієнти іммобілізації; 
S01,  S02 – початкові концентрації першої і другої 

за ланцюгом перетворень забруднюючих речовин, 
г/дм3; 

S1,  S2 – відповідні концентрації у реакторі та 
очищуваній воді, г/дм3; 

Р – концентрація кінцевого продукту, г/дм3;  
YS1,  YS2,  YP1,  YP2 –  економічні коефіцієнти за 

субстратом і продуктом відповідно, г/г. 
Варто зазначити,  що ця модель може бути вико-

ристана для різних типів анаеробних реакторів або 
відмінних гідродинамічних умов у реакторах одного 
типу. Наприклад, якщо: 

- ε = 1; 121 == ii kk ; 121 == aa kk ;  D  =  0  ― мо-
делюються процеси у реакторі без завантаження, 
який працює у періодичному режимі, або у турбіди-
статі по довжині реактору; 

- ε = 1; 121 == ii kk ; 121 == aa kk ,  D > 0 ― ці па-
раметри відповідають функціонуванню реактора у 
режимі ідеального змішування; 

- 0 < ε < 1; 11 >
ik ; 12 >

ik ; 11 >ak ; 12 >ak , D > 0  ― 
реактор з іммобілізованим мікробоценозом, що фу-
нкціонує у режимі псевдозрідження. 

Визначення впливу змін параметрів процесу на 
його перебіг і візуалізацію отриманих результатів 
здійснено у програмному комплексі MatLab. У мо-
дулі Simulink цього програмного комплексу на ос-
нові рівнянь (1)–(5) складено структурну модель, 
фрагмент якої наведено на рис. 1. Блоки, зображені 
темним тоном, містять кінетичні константи першої 
трофічної групи бактерій, а блоки-осцилографи 
Scope2 і Scope3 дозволяють спостерігати за зміною 
швидкостей росту вільноплаваючої та іммобілізова-
ної біомаси бактерій першої групи у часі. 

Реалізована програмно математична модель дає 
можливість отримання відгуків біоценозу на зміну 
кількості (витрати) та якості стічних вод, що надхо-
дять на очистку. Коливання витрати відтворюються 
варіюванням показника D, що за умови сталого зна-
чення об’єму реактору V відображатиме зміну ви-
трати стічних вод протягом встановленого проміжку 
часу. Зниження або підвищення рівня забрудненості 
імітується зміною величин S01, S02. 
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Рисунок 1 ― Фрагмент моделі у модулі Simulink для 
обчислення швидкостей росту вільноплаваючої та 

іммобілізованої біомаси бактерій першої групи 
 
Динамічна симуляція проводилась для стічних 

вод,  що містять легкоокислювані речовини та про-
вокують закислення середовища до рН =  5,0…5,5  і 
суттєво ускладнюють їх подальшу обробку. 

 Для реалізації обчислювального експерименту 
використано кінетичні константи для двох груп бак-
терій (молочно- та пропіоновокислих) за літератур-
ними даними, їх початкові концентрації Х01 = 
0,004 г/дм3,  Х02 = 0,0004 г/дм3 (відповідає концент-
раціям бактерій у стічній воді, що надходить до реа-
ктору), коефіцієнти адсорбції 1121 ,kk aa ==  та іммо-
білізації 1521 == ii kk ;  вміст другого за ланцюгом 
перетворень полютанту (лактату), який і спричиняє 
зниження рН, встановлювався 0,25 г/дм3 (що відпо-
відає концентрації лактату у стоках молокозаводів); 
концентрація продукту двостадійного перетворення 
приймалася рівною нулю. 

Оскільки градієнт коливань рівня забрудненості 
стоків характеризується високою амплітудою і є 
більш значним, аніж нерівномірність за витратою, 
тому головний акцент було зроблено саме на ньому. 
Початкова концентрація першої за ланцюгом перет-
ворень забруднюючої речовини (лактози) задавалася 
як змінна у часі величина. Визначені за літератур-
ними даними найбільша та середня концентрації 
лактози у стічних водах молокопереробних підпри-
ємств становлять 7,6 і 2,7 г/дм3 відповідно [11]. Пе-
редбачалася наявність одного залпового підвищення 
концентрації на добу до максимального значення 
тривалістю 1  год,  інші 23  год показник умісту лак-
този на вході до апарату очистки залишався незмін-
ним і дрівнював середньому. 

Показниками, які впливають на стабільність фу-
нкціонування апарату біологічної очистки за наяв-
ності залпових підвищень концентрацій забрудню-
ючих речовин на вході, є: 

- періодичність і тривалість таких підвищень; 
- швидкість протоку, за якої проводиться 

очистка (для проточних реакторів); 
- величина сформованого у процесі пускона-

ладки показника іммобілізації; 

- кінетичні характеристики груп мікрооргані-
змів, які здійснюють вилучення і трансформацію 
забруднюючих речовин; 

- показник поруватості (для реакторів із зава-
нтаженням). 

У процесі проведення обчислювального експе-
рименту ставилося на меті виявлення області безпе-
чних режимів за показником швидкості протоку та 
показником поруватості. Перший з них варіювався в 
межах 0,1…0,8 год–1,  другий ― від 0,3  до 0,6,  щоб 
охопити діапазон, близький до такого, що найчасті-
ше зустрічається на практиці (ε = 0,4–0,5). Крім то-
го, серію експериментів було виконано для реактора 
без завантаження (ε = 1) – для порівняння. 

Результати обчислювального експерименту на-
ступні: 

1) у реакторах із завантаженням лактозу транс-
формовано повністю незалежно від швидкості про-
току та поруватості; 

2) значення стаціонарної концентрації лактату та 
її залпових підвищень при ε = 0,3…0,5 наведено на 
рис. 2. Для ε = 0,3…0,6 повною мірою підтверджено 
відому залежність: зі збільшенням швидкості прото-
ку збільшується стаціонарна концентрація продукту 
біологічної трансформації. Також зростає величина 
залпових підвищень, тобто знижується стійкість 
системи до зовнішніх впливів у вигляді зростання 
вмісту забруднюючих речовин. Для реактору без 
завантаження (ε =  1)  при D  ≥ 0,5  год–1 лактат на 
пропіонат не перетворюється через надзвичайно 
низьку (Х2 → 0) концентрацію бактерій другої гру-
пи, обумовлену їх вимиванням з реактору. Відсоток 
лактози трансформованої у лактат, також знижуєть-
ся.  

3) залпові скиди надмірно забруднених стічних 
вод небезпечні при високих швидкостях протоку 
незалежно від величини показника поруватості; 
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в) ε = 0,5 

Рисунок 2 ― Залежність стаціонарної концентра-
ції лактату та величини залпових підвищень від 

швидкості протоку та поруватості 
 
4) якщо 15³ik , то такої концентрації бактерій 

достатньо для видалення зі стічних вод лактози у 
повному обсязі і майже повного перетворення лак-
тату на пропіонат при низьких (D = 0,1…0,3 год–1) 
швидкостях протоку. Величина накопиченої біомаси 
дозволяє системі краще нівелювати «сплески» рівня 
забрудненості; 

5)  варто також зазначити,  що реактор без заван-
таження виходить на стаціонарний режим у 8– 
12 разів повільніше (за різними показниками), аніж 
із ним; 

6) час відновлення стаціонарного режиму збіль-
шується зі зростанням коефіцієнта поруватості (тоб-
то зі зменшенням об’єму завантаження),  що обумо-
влено наявністю значної кількості біомаси, здатної 
зреагувати на зміну концентрації субстрату. У всіх 
випадках час відновлення стаціонарного режиму за 
вмістом лактату приблизно однаковий і коливається 
у межах 2–3 год. Аналогічний показник для пропіо-
нату набагато вищий і становить 5–20  год,  що 
пов’язано з нижчою концентрацією бактерій другої 
групи, тому ступінь небезпечності залпових підви-
щень забрудненості стічних вод варто оцінювати за 
повільнішою трофічною групою мікроорганізмів; 

7) концентрація кінцевого продукту даної стадії 
трансформації (пропіонату) коливається в невели-
ких межах і з урахуванням підвищень становить 
1,6 – 2 г/дм3 (рис. 3).  

Але першочерговою задачею є попередження 
надходження до наступних за технологічною схе-
мою споруд очистки вод із критичним (нижче 5,5) 
значенням рН, оскільки цей фактор здатен суттєво 
знизити швидкість подальшого розкладу забруд-
нень, навіть до повного його припинення. 
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б) ε = 0,5 

Рисунок 3 ― Залежність стаціонарної концентрації 
пропіонату та величини залпових підвищень від 

швидкості протоку та поруватості 
 
Динаміка рівня рН в залежності від D та ε наве-

дена на рис. 4. 
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Рисунок 4 ― Активна реакція середовища у пікові 

періоди в реакторі залежно від умов проведення 
процесу деструкції органічних забруднень 

 
При ε = 1 (апарат без завантаження) безпечним є 

режим D  ≤ 1,5  год–1. Для інших значень показника 
поруватості прийнятна швидкість протоку сягає 
0,5 – 0,7 год–1 і є найбільшою при ε =  0,3.  Області 
безпечних режимів експлуатації анаеробних складо-
вих очисних споруд в умовах нерівномірності пока-
зників стічних вод, що надходять на очистку, графі-
чно подано на рис. 5. 

Слід зазначити, що наведені результати не відо-
бражають відомого явища  інерційності біомаси, яке 
в подальшому обов’язково має бути враховане. 
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Рисунок 5 ― Залежність рН очищуваної води у реа-
кторі із завантаженням від швидкості протоку D та 

показника поруватості ε 
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ВИСНОВКИ. 1. Залпові скиди забруднюючих 
речовин протягом 1 год. здатні призводити до по-
рушення у роботі очисних споруд на термін до 20 
год, що може бути причиною суттєвого відхилення 
показників очищеної води від нормативних величин. 

2. Отримані межі області безпечних режимів 
експлуатації анаеробних складових очисних споруд 
дозволяють вибрати параметри проведення процесу 
деструкції забруднюючих речовин, виходячи з  ви-
трати стічних вод і ступеня наповненості біореакто-
ру завантаженням. Крім того, вони дають змогу оці-
нити припустимість підвищення швидкості протоку 
при технологічно обумовленому збільшенні витрати 
стічних вод. 

3.  Визначено тривалість переходу реактору із 
псевдозрідженим завантаженням у стаціонарний 
стан після дії збурюючих факторів.  

4. Дотримання рекомендованого режиму обумо-
вить стабільність роботи анаеробних очисних спо-
руд, а, отже, забезпечить відповідність ступенів 
очищення стічних вод установленим нормативам та 
стандартам, що, в свою чергу, підвищить рівень 
екологічної безпеки водних об’єктів. 
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NONSTATIONARITY IMPACT OF INITIAL WATER PARAMETERS TO ITS TREATMENT GRADE 
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Patterns of impact caused by initial water parameters nonstationarity on treatment processes stability are investigat-
ed. Exploitation safe mode field for anaerobic component of wastewater treatment facilities is established. Expedience 
of using fluidized bed for parametrically nonstationarity wastewater is proved.  
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