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ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИСТКИ ДЕЯКИХ РЕЧОВИН   

СТІЧНИХ  ВОД, ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ В РІЧКУ 

КАМИШУВАХА 

 

Сучасний Алчевськ - великий промисловий центр Луган-

щини. В межах  міста розташовані  промислові підприємства: 

вагонобудівний, машинобудівний, коксохімічний, фероспла-

вний та інші заводи, які скидають свої стічні води в р. Ками-

шуваха (притока р.Сіверський Донець). Крім того, в місті 

працюють підприємства легкої і харчової промисловості, тра-

нспортні, будівельні компанії міста: Трест «Алчевськстрой» 

(колишній трест «Коммунарскстрой»), приватна компанія 

«АлчевскСтройСервіс». Розвивається сільське господарство. 

Основу тваринництва становить саме приватний сектор - це 

приватні фермерські господарства, що розташовані на околи-

цях міста, в яких розводять птахів, свиней, велику рогату ху-

добу. До галузі сільського господарства відноситься: птахо-

ферма, м'ясо-молочний комбінат. Також сільське господарст-

во спеціалізується на виробництві зернових (головним чином 

озима пшениця і кукурудза), олійних культур (соняшник), 

овочів. В м.Алчевськ є Свинарський завод, ТОВ Алчевський 

крупозавод та ін. 
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Перелічені об’єкти становлять значне техногенне наван-

таження, що негативно впливає на якість води річки. В районі 

м.Алчевськ знаходиться очисна споруда №7. Обсяг стоків, що 

поступають на очисну станцію, становить 12-13тис. м3/добу.  

З ростом відповідальності муніципальних і промислових 

підприємств за негативний вплив на навколишнє середовище 

пов'язана необхідність будівництва очисних споруд, які за-

безпечили б необхідну якість очищення (в т.ч. від азоту і фо-

сфору) стічних вод. Забезпечення вимог до якості очищених 

вод потребує щоденного контролю з боку експлуатаційних 

служб у відношенні не тільки технічного стану споруд, а й 

технологічних параметрів їх роботи.  

 Ефективність видалення забруднюючих речовин як в ці-

лому на каналізаційних очисних спорудах, так і на окремих 

спорудах, визначається за формулою: 

 

                                ,                             

 Е-ефективність видалення забруднювальної речовини , %; 

Sвх - концентрація даної забруднювальної речовини Si на 

вході в споруду, мг/дм3 

Sвих - концентрація даної забруднювальної речовини Si на 

виході з споруди, мг/дм3  

В таблиці представлені розрахунки внутрішньорічної ефе-

ктивності очистки стічних вод  по біогенних, завислих речо-

винах та БСК5.  

Таблиця  - Ефективність очистки стічних  вод, (%) 

Місяць 

Завислі 

речовини 

 

БСК5 

Азот амо-

нійний Нітрити Фосфати 

Січень  92,8 90,6 89,7 31,6 46,7 

Лютий  92,8 90,8 88,9 32,1 42,4 

Березень  93,2 91,2 89,7 31,6 46,9 

Квітень  92,5 90,9 89,4 33,2 46,9 

Травень  92,8 91,6 90,1 27,9 38,7 

Червень  92,6 90,3 90,1 24,8 40,6 

Липень  92,6 90,3 90,3 23,3 41,9 

Серпень  92,3 90,7 89,4 19,5 43,8 

Вересень  92,3 90,6 89,9 18,8 43,8 
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Жовтень  92,5 91,5 90,3 16,0 40,0 

Листопад 92,5 90,8 90,0 23,5 42,4 

Грудень  92,2 91,1 90,2 25,2 40,6 

Як видно, середньомісячна ефективність очищення стіч-

них вод по завислих речовинах, БСК5  та азоту амонійному 

коливається у межах 89-93% не залежно від періоду року.  

Найгірша ступінь очистки стосується  нітритів і змінюється 

від 16 до 33,2% на протязі року.  Найменший відсоток ефек-

тивності очистки припадає на  літньо-осінній період. Зрозу-

міло, що низька ступінь очистки протягом року по нітратах та 

фосфатах (менш 50%) пов’язана не тільки з потраплянням 

промислових стоків, а й побутових  та сільськогосподарських. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ГРАНУЛЬОВАНОГО МУЛУ ТА 

ІММОБІЛІЗОВАНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ ДЛЯ 

ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПИВОВАРНОГО 

ЗАВОДУ 

 

Пивоваріння - матеріаломістке виробництво, де ступінь 

використання сировини для отримання готового продукту 

становить приблизно 75%, решта переходить в технологічні 

відходи і є вторинними матеріальними ресурсами. Найбільш 

забруднені стічні води виходять від замочування зерна, екс-

тракції хмелю, миття фільтромаси, відмивання дріжджів. По 

об'єму вони складають 27% від всіх стічних вод, основні 

показники забруднення - завислі речовини (10-15 г/дм3), 

БСК5 (5-10 г/дм3) [1]. 
Метою дослідження є порівняння параметрів 

біореакторів з гранульованим мулом та іммобілізованих 

мікроорганізмів при очищення стічних вод пивзаводів. 

Анаеробне бродіння можна використовувати в якості 

першого ступеня біологічного очищення висококонце- 


