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УДК 504.42 

Тучковенко Ю. С., Сапко О. Ю. (Україна, Одеса) 

СТАНЦІЇ  БІОЛОГІЧНОГО  ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МЕГАПОЛІСУ ОДЕСА ЯК 
ДЖЕРЕЛО БІОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 

На морському узбережжі  Одеського мегаполісу розташовані станції біологічного очищення  
(СБО) стічних вод міста Одеси (СБО «Північна» і «Південна»), а також міст-портів Чорноморськ і  
Південний, які є постійно діючими джерелами біогенного забруднення морського середовища. З 
них найбільш потужними джерелами є очисні споруди Одеси.  Детальний опис цих джерел та 
оцінки їх впливу на якість морських вод наведені в [1]. З початку XXI ст. відбулися значні зміни 
як обсягів скидних вод, які надходять до морського середовища після часткового  очищення  на 
СБО, так і концентрацій в них біогенних речовин. Внаслідок підвищення тарифів на 
водопостачання, значно зменшилося споживання води користувачами, а, отже, і обсяги 
надходження стічних вод на очисні споруди та з них до моря. Якщо в 2000 р. обсяг скидів 
зворотних вод  в море або Хаджибейський лиман  з СБО «Північна»  становив 96,593 млн. м3/рік, 
то в 2016 р. – 56,43 млн. м3/рік. Також і для СБО «Південна» − обсяг скидів в море в 2000 р. 
складав 55,61 млн. м3/рік, а в 2016 – 27,18 млн. м3/рік. У той же час, з початку другого десятиліття 
XXI ст., в скидних водах, що надходять до морського середовища від СБО «Північна» і 
«Південна», в 6-8 разів збільшилася концентрація азоту нітратів і в 3-6 разів − азоту нітритів. 

Очисні споруди міста Одеси (СБО «Північна» і «Південна») були введені в експлуатацію в 70-
х роках минулого століття. На них використовується застаріла технологія біохімічної очистки з 
використанням аеротенків. Вміст амонійного азоту (як продукту біохімічного окислення 
органічної речовини) у стічних водах, які проходять очищення на СБО, багаторазово перевищує 
потреби активного мулу. В результаті, надлишок амонійного азоту в процесі нітрифікації 
перетворюється в нітрити та нітрати, які значно більш токсичні і небезпечні, ніж амонійний азот. 
На виході з очисних споруд СБО «Північна» концентрації азоту нітратів в середньому в 6-7 разів 
перевищують концентрації на вході, а азоту нітритів − в 5-10 разів. Порівняння характеристик 
очищених стічних вод на виході з СБО м. Одеси та водоочисних каналізаційних споруд різних 
країн, на яких використовуються сучасні технології очищення, показало, що концентрації 
амонійного азоту в скидних водах, наприклад, СБО «Південна» в 210 разів перевищують 
стандартні концентрації при застосуванні сучасних технологій очищення, фосфатів − в 36 разів, 
нітратного азоту − в 9 разів, ХСК − в 4 рази. Виняток становлять очисні споруди міста-порту 
Південний, які після реконструкції та, зокрема, встановлення установки денітрифікації в одному з 
коридорів аеротенка, за показниками вмісту біогенних речовин в скидних водах наблизились до 
типових для сучасних технологій очищення.  

Порівняльна характеристика концентрації біогенних речовин в скидних водах з очисних 
споруд м.Одеси, міста-порта Південний та в прибережних морських водах Одеського району      
(мг дм-3) наведена в таблиці нижче, свідчить, що технології очищення та обладнання, які 
застосовуються на СБО «Північна» і «Південна» м.Одеси потребують термінової модернізації, 
оскільки вони можуть   значно впливати на рівень трофності прибережних морських вод 
Одеського району північно-західної частини Чорного моря і призводити до виникнення  
несприятливих для екосистеми і рекреантів спалахів «цвітіння» водоростей, зокрема 
ціанобактерій,  виникнення задух. 

 N-NH4 N-NO2 N-NO3 P-PO4 

СБО«Північна» 6,81 2,6 31,5 4,0 
СБО «Південна» 8,4 1,57 33,4 7,6 

Очисні споруди    
міста Південний 

0,07 0,01 5,0 0,69 

Морська вода 0,015-0,038 0,001-0,005 0,025-0,12 0,007-0,026 
1. Тучковенко Ю. С., Иванов В. А., Сапко О. Ю. Оценка влияния береговых антропогенных 

источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря: 
моногр. / Морской гидрофиз. ин-т НАНУ; Од. гос. эколог. ун-т. Севастополь: НПЦ 
ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 169 с. 

 


