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Проведені порівняльні дослідження чотирьох біопрепаратів, доступних на ринку України, що 

застосовуються для покращення очищення стоків у септиках та очисних спорудах невеликої продуктивності. З 
використанням респірометричних тестів визначено аеробну активність бактерій біомаси, отриманої після 
розбавлення біопрепаратів. Було показано, що одразу після розбавлення біомаса не проявляє аеробної 
активності. Після трьох днів утримання біомаси у аеробному середовищі досягається максимум активності, яка 
дещо спадає впродовж наступних 27 діб аерації. Найвища активність спостерігалась для біопрепарату 
«Санекс». Порівняння з активним мулом Львівських міських очисних споруд показало, що 1 г біопрепарату 
«Санекс» проявляє таку ж активність, що і 70 см3 активного мулу за концентрації завислих речовин 4,81 г/дм3 . 
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В АЭРОБНОЙ СРЕДЕ 

 
М. С. Мальованый, О. Б. Кулик, А. М. Мальованый 
Национальный университет «Львивська политехника» 
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Проведены сравнительные исследования четырех биопрепаратов, доступных на рынке Украины, 

применяемых для улучшения очистки стоков в септиках и очисных сооружениях небольшой 
производительности. С использованием респирометрических тестов определена аэробная активность бактерій 
биомассы, полученной после разбавления биопрепаратов. Показано, что сразу же после разбавления биомасса 
не проявляет аэробной активности. После трех дней пребывания биомассы в аэробной среде достигается 
максимум активности, которая несколько спадает на протяжении следующих 27 суток аэрирования. Самая 
высокая активность наблюдалась для биопрепарата «Санэкс». Сравнение с активным илом Львовских 
городских очисних сооружений показало, что 1 г биопрепарата «Санэкс» проявляет такую же активность, что и 
70 см3 активного ила при концентрации взвешенных частиц 4,81 г/дм3

. 
Ключевые слова: бытовые стоки, биопрепараты, аэробная активность. 

 
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Охорона 

навколишнього середовища сьогодні стає одним з 
найважливіших завдань науки, розвиток якої швидкими 
темпами стимулюється технічним прогресом у всіх 
країнах світу. Практично всі поверхневі водні ресурси 
відчувають антропогенний вплив в основному через 
скид неочищених і недостатньо очищених стоків. 
Побутові стоки складають значну частину цього 
забруднення. Згідно з Національною доповіддю про 
стан навколишнього природного середовища за 2007 
рік [1] (остання опублікована на цей час доповідь), 
житлово-комунальне господарство відповідальне за 
скид 85 % органічних речовин (виражених як БСК 
повне),  82  %  амонійного азоту та 92  %  фосфору від 
загальної кількості, що скидаються у водні об’єкти. 
Стоки приватних житлових будинків, які не підключені 
до централізованої каналізаційної системи, не включені 
у цю статистичну інформацію,  оскільки їх облік і 
контроль за ступенем їх очищення провести складно. 
Зазвичай такі стоки скидаються недостатньо 
очищеними або їх очищення не проводиться взагалі. 
Тому важливим стає завдання очищення побутових 
стоків у цих будинках, оскільки такі стічні води 
завдають шкоди навколишньому середовищу і 
призводять до порушення рівноваги у довкіллі.  

На ринку існує значна кількість препаратів,  які,  за 
словами виробників, покращують очищення стоків в 
малих очисних спорудах. Згідно з класифікацією 

агенції з охорони навколишнього середовища 
США [2], такі препарати за своєю дією 
поділяються на три групи: 

1. Неорганічні препарати, які, в основному, 
містять сильні луги та кислоти. Такі препарати 
рекламують як засіб для розблоковування труб 
систем ґрунтової фільтрації.  Насправді ж такі 
препарати не тільки розблоковують засмічення, 
але і вбивають усяку біологічну активність 
очисної системи і спричинюють значне 
забруднення водних об’єктів, куди скидаються 
очищені стоки. 

2. Органічні розчинники – в основному 
хлоровані вуглеводні (такі як метиленхлорид, 
трихлоретилен), які рекламують як засіб 
розкладання жирів. Поряд з виконанням основної 
функції, ці препарати вбивають значну частину 
редукуючих бактерій і. таким чином, знижують 
ефективність очищення стоків. 

3. Біологічні препарати, які містять у собі 
бактерії, позаклітинні ферменти, поживне 
середовище та поверхнево–активні речовини. 
Такі препарати, на нашу думку, найбільш 
ефективні для підтримання біологічної 
активності у малих очисних спорудах. 

Біологічні препарати, що позиціонуються для 
використання в малих очисних системах 
(септики, очисні споруди для одного/кількох 
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житлових будинків), містять в собі штами і аеробних, і 
анаеробних бактерій для того, щоб препарат був 
ефективним у системі, що працює за різним принципом 
[3–5]. Такі препарати здатні швидко відновити біоценоз 
системи після разового скиду токсичних складових 
стоків (антибіотики, засоби усунення засмічення труб, 
агресивні миючі засоби), а також запобігти 
поступовому виносу біомаси бактерій з очисної 
системи. Також існують біологічні препарати, сферою 
застосування яких є покращення роботи великих 
споруд. Такі препарати містять меншу кількість видів 
бактерій і орієнтовані на покращення якоїсь однієї 
складової технології очищення (покращення розкладу 
нафтопродуктів, мінімізовані об'єми  виробництво 
мулу, усунення проблеми піноутворення, 
пришвидшення осідання мулу та ін.) [6]. 

Метою роботи є порівняння чотирьох біопрепаратів, 
призначених для застосування у малих очисних 
спорудах, за умови використання в умовах аеробного 
очищення стоків. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Досліджували біопрепарати таких торгових марок, як 
“Санекс”, “Водограй”, “Біо-ензим”, “Biazim”. Оскільки 
під час застосування цих препаратів в аеробних умовах 
відбуваються процеси, подібні тим, що діє у аеротенках 
великих міських очисних споруд, активність препаратів 
порівнювали з активністю активного мулу очисних 
споруд м. Львова. Принцип очищення із застосуванням 
біопрепаратів та активного мулу грунтується на 
здатності аеробних гетеротрофних мікроорганізмів 
споживати органічні речовини та кисень з 
перетворенням їх до вуглекислого газу.  Згідно з 
основним принципом проходження аеробного процесу, 
його швидкість можна визначати або за кількістю 
забрудника, який був вилучений, або за кількістю 
утвореного вуглекислого газу, або за кількістю 
спожитого кисню. Оскільки з використанням сучасних 
киснемірів можна вимірювати навіть зміну 
концентрації розчинного кисню, саме такий метод і 
використовувався у цій роботі.  

Обраний метод носить назву респірометрія, що 
походить від латинських слів respiro – «дихати» та 
metrum – «вимір», оскільки вимірюється дихальна 
активність організмів. 

Оскільки в пропорціях, рекомендованих 
виробниками біопрепаратів, не було виявлено високої 
активності бактерій, для кожного визначення аеробної 
активності бралось по 2 г біопрепарату. До 
біопрепарату додавали 1 дм3 розчину KH2PO4 
концентрацією 20 мМ, що забезпечував рН на рівні 7,0, 
і барботували повітрям. Визначення активності 
проводили після 20 хв., трьох, 14 і 30 діб барботування. 
Для цього розчини біопрепаратів кількісно переносили 
у бутель ємністю 1,1  дм3 і додавали концентровані 
розчини NH4Cl; NaNO2 та CH3COONa до досягнення 
кінцевих концентрацій 10 мг NH4-N/дм3,  10  мг NO2-
N/дм3 та 250 мг/дм3 відповідно. Таким чином 
забезпечувалась наявність субстрату для 
гетеротрофних та нітрифікуючих автотрофних 
бактерій. Дані досліджень показали на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Динаміка зміни концентрації 

розчиненого кисню в середовищі досліджуваних 
біопрепаратів 

 
Концентрацію розчиненого кисню 

вимірювали за допомогою киснеміра Hach Lange 
Sension 6, робота якого ґрунтується на 
полярографічній технології (Clark комірка). 
Електрод киснеміра вставлявся в горловину бутля і 
таким чином загерметизовував його вміст.  Кожне 
вимірювання швидкості поглинання кисню 
проводили тричі. Визначення швидкості 
поглинання кисню для активного мулу 
проводили аналогічно з використанням 50 см3 
мулу.  Оскільки бактерії в мулі знаходяться в 
активному стані, проводились дослідження лише 
після 20 хв і трьох діб аерування. 

Зміна спожитого кисню служить сигналом 
споживання живильного середовища, і тому, чим 
швидше спадає концентрація розчинного кисню, 
тим активнішою є досліджувана біомаса.  Як і 
очікувалось, після 20 хвилин барботування всі 
препарати ще неактивні, тому для всіх 
досліджуваних середовищ змін концентрації 
розчиненого кисню не спостерігалось (рис. 1).  
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Проте, після трьох днів барботування активність 
біомаси значно зростає, що свідчить про активацію 
біопрепаратів.  

Для всіх кривих, поданих на рис. 1, будувались лінії 
тренду, і з коефіцієнтів k розраховувалась питома 
швидкість поглинання кисню на 1 г біопрепарату. З 
даних видно, що біопрепарати Biazim, Санекс і 
Водограй досягають максимуму своєї активності 
приблизно через три дні, після чого вона починає 
спадати. Активація препарату Біо-ензим відбувається 
повільніше, тому найвища питома швидкість 
поглинання кисню спостерігається після 30 діб 
взаємодії. Максимум активності спостерігається для 
препарату Санекс після взаємодії впродовж 3 діб. 

Отримані рівнянняі з використанням даних 
досліджень лінії тренду наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Динаміка спаду концентрації розчиненого 

кисню в середовищі досліджуваних біопрепаратів 

Біо-
пре-
па-

рати 

Три-
валість 
взає-
модії 

Рівняння лінії 
тренда 

Швид-
кість 
спаду 

концен-
трації 
кисню, 
мг О2/ 
(л×хв) 

Швид-
кість 

погли-
нання 
кисню, 
мг О2/ 
(г×год) 

Біо-
ен-
зим 

20 хв y=–0,003x+7,171 0,003 0,085 
3 доби y=–0,008x+7,071 0,008 0,265 
14 діб y=–0,037x+8,985 0,037 1,214 
30 діб y=–0,044x+7,475 0,044 1,461 

Bia-
zim 

20 хв y=–0,008x+7,245 0,008 0,265 
3 доби y=–0,068x+5,945 0,068 2,229 
14 діб y=-0,028x+8,712 0,028 0,919 
30 діб y=–0,039x+7,937 0,039 1,298 

Са-
некс 

20 хв y=–0,009x+7,114 0,009 0,310 
3 доби y=–0,153x+3,795 0,153 5,039 
14 діб y=–0,092x+7,812 0,092 3,047 
30 діб y=–0,089x+7,414 0,089 2,930 

Во-
до-

грай 

20 хв y=–0,002x+6,935 0,002 0,078 
3 доби y=–0,117x+6,095 0,117 3,845 
14 діб y=–0,129x+7,726 0,129 4,240 
30 діб y=–0,095x+6,780 0,095 3,056 

 
Питома швидкість поглинання кисню для активного 

мулу розраховувалась на 1 г сухої речовини та складала 
16,7 мг О2/(г×год) при аеруванні 20 хв. і 15,1 
мг О2/(г×год) після трьох діб аерування. Таким чином, 
активність мулу після трьох діб аерування дещо спадає, 
що можна пояснити тим,  що впродовж трьох діб 
частина бактерій відмирає в зв’язку з недостачею 
живильного середовища. Для порівняння аеробної 
активності біопрепаратів та активного мулу будувався 
графік зміни концентрації розчинного кисню на 1 г 
біопрепарату або 1 г сухої речовини мулу (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Динаміка зміни концентрації 

розчиненого кисню в середовищі досліджуваних 
біопрепаратів та активного мулу після трьох діб 

барботування 
 

Побудовані з використанням даних 
досліджень лінії тренду представлені в табл. 2.  

 
Таблиця 2 – Динаміка зміни концентрації 

розчиненого кисню в середовищі досліджуваних 
біопрепаратів та активного мулу після трьох діб 

барботування 
Біопрепарати Рівняння лінії тренда 

Біо-ензим y = –0,2648x + 3,8907 
Водограй y = –3,8445x + 3,3524 
Санекс y = –5,0391x + 2,0874 
Biazim y = –2,2288x + 3,2701 
Активний мул y = –15,095x + 34,147 

 
Як видно з кривих і коефіцієнтів ліній тренду, 

активний мул є втричі активнішим за біопрепарат 
Санекс і у 55 разів більш активним за біопрепарат 
Біо-ензим. Це пояснюється тим, що активний мул 
в основному складається з аеробних бактерій, а 
частка інертної речовини є невеликою. 
Біопрепарати ж містять у собі значну частину 
поживного середовища, що забезпечує 
виживання бактерій під час терміну зберігання та 
швидку активацію при внесенні до очисної 
систему. Також, біопрепарати для малих очисних 
споруд містять у собі і анаеробні бактерії, 
активність яких не відображається у тестах з 
визначення аеробної активності. 

ВИСНОВКИ. Після розбавлення бактерії 
практично неактивні, а після трьох діб аерації 
повітрям активність бактерій зростає. Для 
більшості препаратів максимум активності 
спостерігається на третій день аерації, після чого 
активність спадає. Найбільша активність після 
інкубації спостерігається у препарату «Санекс», а 
препарат «Біо-ензим» проявляє низьку аеробну 
активність навіть після 30 діб аерації. Активний 
мул міських очисних споруд має як мінімум 
утричі вищу аеробну активність, ніж 
досліджувані біопрепарати. Активність 1 г 
препарату Санекс є такою ж, як активність 70 см3 
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активного мулу з концентрацією завислих речовин 4,81 
г/дм3. 
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COMPARISON EFFICIENCY OF BIO-ADDITIVES FOR DOMESTIC SEWAGE TREATMENT IN 

AEROBIC ENVIRONMENT 
 

M. Malovanyy, O. Kulyk, A. Malovanyy  
National university “Lviv polytechnic” 
vul. Bandera, 12, Lviv, 79013, Ukraine. E–mail: mmal@polynet.lviv.ua 
There were compared four bioaugmentation additives available on the Ukrainian market, which are used to improve 

sewage treatment in the septic tanks and small-scale treatment systems. Aerobic bacterial activity of biomass obtained 
after dilution of bio-additives was determined using respirometry tests. It was found that biomass showed no aerobic 
activity immediately after dilution. After 3 days of retention of biomass in the aerobic environment its maximum 
activity was achieved, which slightly decreases after following 27 days of aeration. The highest activity was observed 
for additive «Saneks». Comparison with activated sludge of Lviv municipal wastewater treatment plant showed that 1 g 
of bio-additive «Saneks» showed the same activity as 70 cm3 of activated sludge at concentrations of suspended solids 
4,81 g/dm3. 

Key words: household sewage, bio-additives, aerobic activity. 
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