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ВСТУП 

 

     Дані методичні вказівки складені для студентів напряму підготовки 6.051401 

«Біотехнологія» денної форми навчання. 

     Методичні вказівки включають опис трьох практичних робіт. Тематика 

практичних занять відповідає програмі з дисципліни «Біотехнологія переробки 

відходів».  

     На всіх етапах навчання велике значення має практичне застосування теоре-

тичних знань, одним із яких при вивченні курсу «Біотехнологія переробки від-

ходів» є розв’язання задач. Тому кожне практичне заняття включає в себе тео-

ретичну частину, приклади розв’язання задач, завдання різної складності для 

самостійного вирішення. 

     Під час виконання практичних робіт студенти повинні володіти лекційним 

матеріалом; знати біологічний аспект, основні умови та особливості протікання 

наступних біотехнологічних процесів: біологічного очищення стічних вод у бі-

офільтрах, аеротенках; анаеробного зброджування стічних вод, осадів та відхо-

дів у метантенках. 

     Метою проведення даних практичних занять є закріплення теоретичних 

знань, отриманих студентами під час лекційних занять, засвоєння основних па-

раметрів протікання вищевказаних біотехнологічних процесів, набуття практи-

чних навичок та уміння виконувати теоретичний розрахунок очисних біоспоруд 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих за-

вдань. 

     Методичні вказівки включають «Довідкові матеріали для розрахунку біофі-

льтрів» (Додаток А), «Довідкові матеріали для розрахунку аеротенків» (Дода-

ток Б), «Довідкові матеріали для розрахунку метантенків» (Додаток В); та спи-

сок літератури, рекомендованої для виконання запропонованих завдань. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. 

Тема: Теоретичний розрахунок краплинних і високонавантажених 

біофільтрів. 

 

1.1. Теоретичні положення. 

 

     Біофільтри проектуються для часткового і повного очищення стічних вод з 

доведенням БСКповне  до 15 мг/л. В якості фільтруючого матеріалу використову-

ється щебінь, галька, керамзит і різні штучні матеріали. Усі матеріали, природні 

чи штучні, використовувані для завантаження біофільтрів, повинні бути волого- 

і морозостійкими і відповідати вимогам СНиП  [8].  

     Кількість секцій або біофільтрів повинне бути не менш двох. 

     Стічні води розподіляються по поверхні біофільтра розбризкувачами, зро-

шувачами й іншими пристроями. 

     Краплинні біофільтри застосовуються для повного біологічного очищення 

на станціях продуктивністю до 1000 м3/доб. Краплинний біофільтр складається 

з фільтруючої загрузки, дренажу і розподільних пристроїв. Повітря надходить 

природнім шляхом: зверху – через відкриту поверхню, знизу – через дренаж. 

     Стічні води, освітлені в первинних відстійниках, самопливом або під напо-

ром через дозуючі пристрої періодично подаються на поверхню біофільтра. Во-

да, що проходить крізь товщу фільтруючого матеріалу, через дірчасте дно (дре-

наж) стікає на суцільне водонепроникне дно і збирається потім у відвідні лотки. 

Далі вода надходить у вторинні відстійники, де відбувається відділення біоплі-

вки від очищених стічних вод. 

     Ефективність очищення стічних вод нормально працюючими краплинними 

біофільтрами дуже висока і може досягати по БСКповне 90 % і більше. 

     На краплинні біофільтри допускається подавати стічні води БСКповне не бі-

льше 220 мг/л. При більшій концентрації передбачається рециркуляція. Необ-

хідність рециркуляції перевіряється розрахунком також і для стічних вод з кон-

центрацією по БСКповне ≤ 220 мг/л. 
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     Окисна потужність біофільтрів коливається в широких межах, тому що за-

лежить від складу стічних вод, температури Тw, гідравлічного навантаження (qbf 

= 1.…3м3/(м2 ∙ доб)), робочої висоти біофільтра (Нbf  = 1,5.…2м) і способу по-

дачі повітря. Гідравлічне навантаження визначається в залежності від співвід-

ношення: 

                                  Кbf  = 
ex

en

L

L  ,                                                            (1) 

де Len і Lex - БСКповн стічної рідини, яка надходить на біофільтр, і очищеної стіч-

ної води, мг/л. Звичайно Lex приймається 15 мг/л. 

     Загальна площа загрузки біофільтру: 

                                 Fbf  =  
bf

q

Q   ,                                                         (2) 

де Q - розхід стічних вод, м3/доб. 

     Висота шару загрузки  краплинного біофільтра приймається в межах 1,5-2 м. 

Знаючи площу і висоту шару загрузки, можна визначити її об'єм. 

     Розроблені типові проекти біофільтрів різних розмірів. 

     Параметри краплинних біофільтрів Fbf, qbf визначаються за СНиП відповідно 

до заданої розрахункової температури стічних вод Тw і обчисленим значенням 

коефіцієнту Кbf. Загальна площа біофільтрів визначається за формулою (2) в за-

лежності від добового розходу стічних вод і прийнятого по табл. 1 (Додаток А) 

гідравлічного навантаження. Якщо обчислене значення коефіцієнту Кbf  пере-

вищує значення, приведені в табл. 1 для заданої температури стічних вод, необ-

хідно передбачати рециркуляцію. Краплинні біофільтри з рециркуляцією роз-

раховуються в тій же послідовності, що і розрахунок високонавантажених біо-

фільтрів. 

     Отриману розрахунком загальну площу біофільтрів поділяють на окремі се-

кції. Число і розміри секцій біофільтрів залежать від способу розподілу стічної 

води по поверхні, умов їх експлуатації та ін. Однак площа окремих секцій біо-

фільтрів не повинна перевищувати 1000 м2. 
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     Кількість надлишкової біоплівки, яка утворюється на станціях очищення з 

краплинними біофільтрами визначається в залежності від норми на 1 чол., що 

складає 8 г по сухій речовині в добу, і вологості плівки 96 %. 

 

Розрахунок краплинних біофільтрів виконують наступним способом. 

1. Визначають коефіцієнт Кbf за формулою(1). 

2. За заданою середньою зимовою температурою стічної води Тw визначають 

Кbf по табл. 1, задаючи висоту біофільтра Нbf і гідравлічне навантаження 

qbf . Робочу висоту біофільтра Нbf   звичайно приймають 1,5-2 м, а гідравлі-

чне навантаження в межах 1-3 м3/(м2⋅ доб). Якщо БСКповне стічної рідини, 

яка надходить до очисних споруд, більше 220 мг/л, то вводиться рециркуля-

ція. Знаючи розрахунковий розхід стічних вод Q , м3/доб, і гідравлічне нава-

нтаження qbf , м
3/(м2 ⋅ доб), визначають загальну площу біофільтрів Fbf , м

2 

за формулою (2). 

                

Високонавантажені біофільтри (аерофільтри) використовуються на станціях 

продуктивністю до 50000 м3/доб для повного або часткового очищення стічних 

вод. Аерофільтри відрізняються від краплинних висотою загрузки фільтруючо-

го матеріалу і застосуванням штучної вентиляції. 

     Поверхня аерофільтру зрошується рухомим реактивним зрошувачем або 

спринклерами. На відвідних лотках улаштовується водяний затвор висотою 0,2-

0,25 м, який щільно закриває міждонний простір з усіх боків. Повітря у між-

донний простір подають вентиляторами. 

     Ступінь очищення в аерофільтрах залежить від висоти фільтруючої загрузки, 

температури стічної рідини Тw, питомої кількості подаваного повітря qa і гідра-

влічного навантаження qaf. Максимальна БСКповне для стічних вод, подаваних на 

аерофільтри, 300 мг/л. Стічні води більшої концентрації по БСКповне варто роз-

бавляти очищеними стічними водами (робити рециркуляцию). 

      Аерофільтри завантажуються сипучими (гравій, шлак, керамзит, галька й 

ін.) і зблокованими (піноскло, шифер і ін.) фільтруючими матеріалами. Такі фі-
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льтри розраховуються відповідно до вимог СНиП  по табл.2 (Додаток А), де 

приведені значення Кaf для відповідних температур стічних вод, робочих висот 

біофільтрів, кількості подаваного повітря і гідравлічних навантажень. 

      

Розрахунок аерофільтрів виконують наступним способом. 

1. Коефіцієнт Кaf визначають за формулою (1). 

2. Потім за отриманим значенням Кaf з табл. 2 ( для даної середньозимової 

температури стічних вод знаходять значення Нaf, qaf і qa.  

Якщо отримане значення Кaf відрізняється від значень, приведених у табл.2, то 

для очищення без рециркуляції варто приймати Нaf, qaf і qa по найближчому бі-

льшому значенню Кaf, а для очищення з рециркуляцією – по меншому (установ-

лювати техніко-економічним розрахунком). БСКповне суміші стічних вод, припу-

стиме для подачі на аерофільтр визначається за формулою: 

                           Lmix = Kaf Lex .                                                     (3) 

     При БСКповне вихідних стічних вод, яке перевищує 300 мг/л, варто     прийма-

ти Кaf  = 300/Lex. Якщо в таблиці присутні значення Кaf ≥ 300/Lex , приймають 

Lmix = 300 мг/л. Якщо зазначених значень Кaf у таблиці немає, варто приймати 

менше значення Кaf , визначаючи по ньому значення Lmix. 

3. Якщо Lmix, обчислена за формулою (3), більше Len, то рециркуляція не потріб-

на.  

Знаючи Lmix і БСКповне стічної рідини, яка надходить до очисних споруд, Len, 

г/м3, обчислюють необхідний коефіцієнт рециркуляції за формулою: 

                            Кrc = 
enmix

mixen

LL

LL

−
−  ,                                                    (4) 

де Кrc  - відношення рециркуляційного розходу до розходу стічної рідини (рецир-

куляційне відношення). 

4. Потім визначають загальну площу біофільтрів за формулою: 

                           Faf = 
af

rc

q

KQ )1( +  , м2   .                                              (5) 

де Q – середньодобове надходження стічної рідини, м3; 

      qaf  -  навантаження, м
3, стічних вод на 1м2 площі аерофільтра в добу. 
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У випадку відсутності рециркуляції загальну площу аерофільтра обчислюють 

за формулою: 

                         Faf = 
afq

Q  , м2  .                                                       (6) 

5. В залежності від прийнятої висоти загрузки фільтруючого матеріалу Нaf і 

отриманої площі аерофільтра обчислюється об'єм фільтруючого матеріалу: 

                         Vaf = Haf Faf  , м
3  .                                                  (7) 

     Гідравлічне навантаження на 1м2 аерофільтрів приймається від 10 до 30 

м
3/доб і перевіряється за формулою (6). Якщо qaf менше 10 м3/(м2⋅ доб), то  ва-

рто збільшити рециркуляційне відношення або зменшити висоту біофільтра. 

     Необхідний питомий розхід повітря qа приймається рівним 8-12 м3/м2 з вра-

хуванням рециркуляційного розходу. 

     Кількість біоплівки, яка виноситься з аерофільтрів, приймається 28 г по су-

хій речовині на людину в добу, вологість – 96%. 

 

1.2. Завдання до практичної частини. 

1.2.1. Приклади розв’язання задач. 

 

     Розв’язання практичних задач основане на застосуванні формул і співвідно-

шень, приведених в теоретичній частині цього розділу. 

 

Задача 1. (Розрахунок краплинного біофільтра) 

Розхід стічних вод Q = 860 м3/доб; Len = 190 мг/л; Lex = 18 мг/л. Середньозимова 

температура стічних вод Tw = 12 0С. 

Розв’язок. 

Обчислюємо 

                                  Kbf  = 
ex

en

L

L  = 
18

190 = 10,5. 

     По табл. 1 в залежності від середньозимової температури стічних вод Тw = 

12 0С і висоти біофільтра Нbf, що дорівнює 2 м, знаходимо найближче більше 

значення Кbf, рівне 10,7. При цьому гідравлічне навантаження qbf = 2 м3/(м2⋅доб). 
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     Площа біофільтра 

                               Fbf  = 
bfq

Q  = 
2

860 = 430 м2 . 

     Приймаються типові біофільтри прямокутної форми, які складаються з 4-х 

секцій розміром 9х12 м і висотою 2 м. Площа однієї секції Fbf = 103 м2, а об’єм 

Vbf = 216 м3. 

     Дійсне навантаження на біофільтр 

                             qbf  = 
bfF

Q  = 
432

860  = 1,99 м3/(м2 ⋅ доб). 

 

Задача2. (Розрахунок аерофільтрів). 

На аерофільтри стічні води надходять із БСКповне Len = 340 мг/л. Їх можна випу-

скати у водойму з БПК після очищення Lex = 15 мг/л. Середньозимова темпера-

тура стічних вод 14 0С. Середньодобовий розхід стічних вод 18000 м3/доб. 

 

Розв’язок. 

     БСКповне = 340 мг/л, що більше 300 мг/л. Тому необхідно передбачити рецир-

куляцію, прийнявши Lmix = 300 мг/л. 

     Визначаємо 

                                       Kaf = 
ex

mix

L

L  = 
15

300 = 20. 

     По табл. 2 (Додаток А) для температури стічних вод 14 0С вибираємо най-

ближче до обчисленого значення Kaf , що дорівнює 23,1 при Haf = 4 м, qa = 12 

м3/м3 і qaf = 10 м3/(м2 ⋅ доб). 

     Коефіцієнт рециркуляції 

                               Krc = 
exmix

mixen

LL

LL

−
−  = 

15300

300340

−
−  = 0,14 . 

     Обща площа аерофільтрів 

               Faf   =  
af

rc

q

KQ )1( +  = 
10

)114,0(18000 +  = 2052 м2 . 

     Для подачі повітря в аерофільтри в приміщенні між аерофільтрами передба-

чається пристрій вентиляційної камери з вентиляторами. 
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     Приймається три типових аерофільтра діаметром 30 м, висотою 4 м, загаль-

ною площею 2120 м2. Уточнюємо коефіцієнт рециркуляції: 

                  Krc = 
Q

Fq afaf  − 1 = 
18000

212010⋅  − 1 = 0,18 . 

     Загальний об’єм фільтруючого матеріалу  

                         Vaf = 4 ⋅ 2120 = 8480 м3 , 

де Haf = 4 м. 

     Питомий розхід повітря, згідно табл. 2, приймається рівним 12 м3/м3. 

     Необхідна кількість повітря 

            Qair = qa Q (1 + Krc) = 12 ⋅ 18000 ⋅ 1,18 = 254880 м3/доб. 

 

1.2.2. Завдання для самостійного розв’язання. 

 

Завдання 1. 

Розрахувати краплинний біофільтр при середньодобовому розходу стічних вод 

Q = 950 м3/доб. БСКповн вод, які надходять на очисні споруди Len = 230 мг/л; 

БСКповн очищених вод, необхідне для випуску у водойму, Lex= 18 мг/л. Середня 

зимова температура стічних вод 12 0С. 

 

Завдання 2. 

Розрахувати біофільтр з високим навантаженням (аерофільтр), якщо на споруди 

поступають стічні води з БСКповн Len = 330 мг/л і середньозимовою температу-

рою 12 0С. У водойму допускається випускати очищені води с БСКповн після 

очистки Lex = 15 мг/л. Середньодобовий розхід стічних вод 17000 м3/доб. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2. 

Тема: Теоретичний розрахунок аеротенків при проектуванні очисних спо-

руд. 

 

2.1. Теоретичні положення.  

 

     В аеротенках відбувається біохімічне окислювання органічних речовин стіч-

них вод мікроорганізмами, які складають основну частину активного мулу, і 

киснем повітря. 

     Аеротенк - це резервуар, у якому повільно рухається суміш активного мулу і 

стічних вод. Для нормальної життєдіяльності мікроорганізмів в аеротенк пови-

нен безупинно надходити кисень. У зв'язку з цим суміш стічних вод з активним 

мулом безупинно аерується. 

     Активний мул являє собою біоценоз мікроорганізмів - мінералізаторів, здат-

них сорбувати на своїй поверхні й окисляти органічні речовини стічних вод. 

Якість активного мулу залежить від повноти попереднього відстоювання стіч-

них вод, виду органічних забруднень, повноти їх мінералізації, інтенсивності і 

тривалості аерації і т.д. На якість активного мулу впливає також навантаження, 

яке виражається кількістю вилучених зі стічних вод забруднень по БСКповне
 , що 

приходяться на 1 г беззольної речовини активного мулу на добу. 

     Якісний активний мул здатний добре і швидко осідати. Така здатність оці-

нюється муловим індексом, що представляє собою об'єм активного мулу в ку-

бічних сантиметрах після відстоювання протягом 30 хв, віднесений до 1 г сухої 

речовини мулу. Муловий індекс при нормальному стані активного мулу для мі-

ських стічних вод не перевищує – 130 см3/г. Якщо його значення більше, відс-

тоювання мулової суміші у вторинних відстійниках відбувається повільно і 

спостерігається значний винос мулу. Це може привести до зменшення кількості 

активного мулу в аеротенках і порушенню процесів очищення. 

     Тривалість аерації побутових стічних вод звичайно не перевищує 12 год. З 

аеротенків суміш стічних вод з активним мулом надходить у вторинні відстій-
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ники для вилучення з води активного мулу (вторинне відстоювання). Мул, що 

осідає у вторинних відстійниках, частково повертається в аеротенки (циркулю-

ючий активний мул), а надлишок (надлишковий активний мул) піддається по-

дальшій обробці. 

     Аеротенки можуть працювати по одноступінчатих і двоступінчастих схемах, 

а для виробничих стічних вод і по триступінчастим. Аеротенки-змішувачі за-

стосовуються при очищенні міських стічних вод з домішкою значної кількості 

промислових стічних вод, які містять токсичні органічні речовини в межах, що 

допускаються, СНиП [8]. 

     Аеротенки, що діють за принципом витискувачів, застосовуються при відсу-

тності залпових надходжень токсичних речовин, а також на другій ступіні дво-

ступінчастих схем. 

     Комбіновані споруди типу аеротенків-відстійників (аероакселатори, оксите-

нки, флототенки, аеротенки-освітлювачі, баштові та ін.) при техніко-

економічному обґрунтуванні допускається застосовувати на будь-якій ступіні 

біологічного очищення СНиП [8]. 

     При БСКповне
  води, яка надходить в аеротенки, понад 150 мг/л, а також при 

наявності у воді шкідливих виробничих домішок, передбачається регенерація 

активного мулу. 

     Аеротенки дозволяють одержувати високий ступінь очищення стічних вод з 

доведенням вмісту органічних речовин в очищених стічних водах по БСКповне 

до 15 мг/л. 

     Місткість аеротенків визначається за середньогодинним надходженням води 

за період аерації в години максимального надходження стічної води. Розхід ци-

ркулюючого активного мулу при розрахунку місткості аеротенків без регенера-

торів і вторинних відстійників не враховується. 

     При проектуванні аеротенків визначається період аерації в залежності від 

принципу їх роботи і наявності регенерації активного мулу. 

     Степінь рециркуляції активного мулу Ri  (частках одиниці) в аеротенках роз-

раховується за формулою: 
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                              Ri = 
i

i

a
I

a

i
−1000

  ,                                                   (8) 

де ai – доза мулу в аеротенку, г/л, обумовлена техніко-економічним розрахун-

ком з урахуванням роботи вторинних відстійників; 

     I i – муловий індекс, см3/г. 

     Приведена формула справедлива при I i ≤ 175 см3/г і ai до 5 г/л. При великих 

значеннях I i для визначення Ri необхідно використовувати дані науково-

дослідних організацій. Величина Ri повинна бути не менше 0,3 для вторинних 

відстійників з мулососами, 0,4 – з мулоскребачами, 0,6 – при самопливному ви-

даленні мулу СНиП [8]. Муловий індекс визначається експериментально при 

розведенні мулової суміші до 1 г/л у залежності від навантаження на мул. Для 

міських стічних вод I i у залежності від навантаження має наступні значення: 

 

     qi , мг/год на добу      100  200  300  400  500  600 

     Ii , см
3/г                        130  100   70    80    95  130 

     Для інших видів стічних вод значення мулового індексу знаходять за даними 

табл. 3 (Додаток Б). 

     Навантаження на мул qi , мг БСКповне на 1 г беззольної речовини мула на до-

бу, визначається за формулою : 

                   qi = 
ai tsa

LL exen

)1(

)(24

−
− ,                                                    (9) 

де ta – період аерації стічних вод, год; 

     ai - доза мулу в аеротенку. 

     Доза мулу в аеротенках у залежності від БСКповне  для міських стічних вод 

при відсутності даних наукових досліджень може бути прийнята згідно табл. 4 

(Додаток Б). 

     Одноступінчаті аеротенки без регенерації застосовуються при БСКповн сті-

чних вод 150 мг/л і менше, а з регенерацією – більше 150 мг/л і при наявності 

шкідливих промислових домішок у воді. БСКповне стічних вод після очищення в 

аеротенках цього типу знижується до 15 мг/л. 
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     Місткість аеротенку визначається по добутку розходу стічних вод на трива-

лість аерації. Тривалість аерації в аеротенках-витискувачах без регенерації ви-

значається за формулою:        

tatv=
)1(

1

max saC

a

i

i

o −
+

ρ
ϕ [(Co+Ko)(Lmix–Len)+KlCo × ln

ex

en

L

L ]Kp ,                  (10) 

де ϕ  - коефіцієнт інгібірування продуктами розпаду активного мулу, прийнятий 

рівним 0,07 л/г для міських стічних вод; 

     ρ max – максимальна швидкість окислювання, прийнята за даними науково-

дослідних організацій, для міських стічних вод дорівнює 85 мг БСКповн г у го-

дину; 

      s – зольність мулу, прийнята для міських стічних вод рівною 0,3; 

     Со – концентрація розчиненого кисню, мг/л (у першому наближенні допуска-

ється приймати рівною 2 мг/л і уточнювати на підставі техніко-економічних ро-

зрахунків з урахуванням періоду аерації і питомої швидкості окислювання); 

     Ко – константа, яка характеризує властивості органічних забруднюючих ре-

човин і прийнята для міських стічних вод рівною 0,625 мг О2/л; 

     Kl – константа, яка характеризує властивості органічних забруднень, мг 

БСКповн/л; 

     Lmix – БСКповне , обумовлена з урахуванням розведення рециркуляційним роз-

ходом: 

                             Lmix = 
i

iexen

R

RLL

+
+

1
 ,                                                 (11) 

тут Ri – степінь рециркуляції активного мулу, яку визначають по формулі (99); 

     Кр – коефіцієнт, що враховує вплив подовжнього перемішування (при біоло-

гічному очищенні до Lex = 15 мг/л  Кр = 1,5; при Lex > 30 мг/л  Кр = 1,25). 

     Для міських и деяких видів виробничих стічних вод величини maxρ , Кl , К0, ϕ  

слід приймати по табл 5 (Додаток Б). 

     При проектуванні аеротенків-витискувачів необхідно враховувати, що ре-

жим витиснення забезпечується при відношенні довжини коридорів l до шири-
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ни b більше 30. Якщо l/b < 30, необхідно передбачати секціонування коридорів 

з числом секцій – п'ять-шість. 

     В аеротенках-змішувачах період аерації tatm визначається  за формулою: 

                         tatm =  
ρ)1( sa

LL

i

exen

−
−   ,                                                   (12) 

де ρ  - питома швидкість окислювання, мг БСКповне на 1 г беззольної речовини 

мулу в 1 год, яка визначається по формулі: 

        ρ  = ρ max 
exooloex

oex

LKCKCL

CL

++
 ⋅ 

iaϕ+1

1  ;                                (13) 

інші позначення ті ж, що й у формулах (10), (11). 

     Розраховуючи час аерації і питому швидкість окислювання, варто врахову-

вати, що приведені формули справедливі при середньорічній температурі стіч-

них вод 15 0С. При іншій середньорічній температурі стічних вод Tw тривалість 

аерації повинна бути помножена на відношення 15/Tw. 

     В усіх випадках тривалість аерації повинна бути не менш 2 год. 

     При концентрації забруднень у стічних водах по БСКповне більше 150 мг/л 

проектуються аеротенки з регенераторами. Тривалість окислювання органічних 

забруднюючих речовин to, год: 

                             to = 
ρ)1( saR

LL

ri

exen

−
−  ,                                                  (14) 

де ar – доза мулу в регенераторі, г/л 

                             ar = ai (
iR

1  + 1) ,                                                    (15) 

тут ρ - питома швидкість окислювання, яка визначається по формулі (104) при 

дозі мулу в регенераторі ar. 

     Тривалість обробки води в аеротенку, год: 

                              tat  = 
ia

5,2 lg
ex

en

L

L .                                                        (16) 

     Тривалість регенерації активного мулу в регенераторі, год: 

                                  tr = to – tat .                                                        (17) 
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     Місткість аеротенка, м3, визначається в залежності від розрахункового  роз-

ходу стічних вод qw, м3/год, і часу обробки: 

                                 Wat = tat (1 + Ri) qw .                                                (18) 

     Місткість регенераторів 

                                      Wr = tr Ri qw .                                                         (19) 

     Для аеротенків і регенераторів приймаються: число секцій – не менше двох; 

робоча глибина – 3-6 м, більше – при обґрунтуванні; відношення ширини кори-

дору до робочої глибини – від 1:1 до 2:1. 

       Приріст активного мулу в аеротенках, мг/л, визначається за формулою: 

                             Pi = 0,8Ccdp + KgLen ,                                                (20) 

де Ccdp – концентрація суспендованих речовин у стічних водах, що надходять в 

аеротенки, мг/л; 

     Kg - коефіцієнт приросту (для міських і близьких до них по складу виробни-

чих стічних вод Kg = 0,3; при очищенні стічних вод в окситенках Kg = 0,25). 

     Аерування стічних вод в аеротенках здійснюється за допомогою аераторів 

наступних видів: дрібнопузирчастих - пористі керамічні і пластмасові матеріа-

ли (фільтросні пластини, труби, дифузори) і синтетичні тканини; середньопузи-

рчастих - труби щілинні і дірчасті; крупнопузирчастих - труби з відкритим кін-

цем; механічних і пневмомеханічних; струминних . 

     Питома витрата повітря qair , м
3/м3 очищеної води, при пневматичній системі 

аерації визначається за формулою: 

                           qair = 
)(

)(

321 oa

exeno

CCKKKK

LLq

T −
−  ,                                          (21) 

де qo – питома витрата кисню повітря, мг на 1 мг знятої БСКповне , приймається 

при очищенні до БСКповн  15-20 мг/л – 1,1, при очищенні до БСКповн понад 20 

мг/л – 0,9; 

     К1 – коефіцієнт, що враховує тип аератора і приймається для дрібнопузирча-

стої аерації в залежності від співвідношення площ аеруємої зони й аеротенку  faz 

/fat ; 
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faz /fat                                0,05    0,1     0,2     0,3     0,4      0,5    0,75     1 

K1                                    1,34    1,47   1,68   1,89   1,94     2      2,13     2,3 

Ja,max м
3/(м2⋅год)      5       10       20      30      40       50     75      100 

     для середньопузирчастої та низьконапірної - К1 = 0,75; 

 

     К2 – коефіцієнт,  який залежить від глибини занурення аератора ha: 

ha, м                    0,5     0,6    0,7   0,8   0,9   1     3         4       5      6 

K2                                 0,4   0,46   0,6    0,8   0,9   1    2,08   2,52   2,92  3,3 

Ja,min м
3/(м2⋅год)  48     42     38    32    28    24    4        3,5     3     2,5 

 

     КТ - коефіцієнт, який враховує температуру стічних вод, 

                          КТ = 1 + 0,02(Тw - 20),                                          (22) 

тут Tw - середньомісячна температура води за літній період; 

     К3 - коефіцієнт якості води, прийнятий для міських стічних вод 0,85; при на-

явності СПАВ приймається в залежності від співвідношення faz /fat : 

 

faz /fat         0,05    0,1      0,2     0,3     0,4      0,5     0,75   1 

K3             0,59   0,59   0,64    0,66   0,72    0,77    0,88   0,99 

 

     для виробничих стічних вод - за дослідними даними, при їх відсутності до-

пускається приймати К3 = 0,7; 

 

     Са - розчинність кисню повітря у воді, яка визначається  за формулою: 

                        Са = (1 + 
6,20

ah ) СТ  ,                                            (23) 

де ha - глибина занурення аератора; 

     СТ - розчинність кисню у воді, прийнята по табл. 6 (Додаток Б); 

     Со - середня концентрація кисню в аеротенкі, мг/л; у першому наближенні 

можна приймати 2 мг/л, уточнюючи потім це значення на основі техніко-
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економічних розрахунків з урахуванням часу аерації і питомої швидкості окис-

лювання. 

     При визначенні площі аеруємої зони для пневматичних аераторів до неї 

включаються просвіти між аераторами до 0,3м. 

     Інтенсивність аерації Ja , м
3/(м2⋅год), визначається за формулою: 

                               Ja = 
a

atair

t

Hq  ,                                                   (24) 

де qair - питома витрата повітря, м
3/м3; 

     Нat - робоча глибина аеротенка, м; 

      ta - тривалість аерації, год. 

     Якщо обчислена інтенсивність аерації вище Ja,max для прийнятого значення 

К1, необхідно збільшити площу аеруємої зони; якщо вона менше Ja,min для при-

йнятого значення К2 варто збільшити витрату повітря. 

     Двоступінчасті аеротенки з регенерацією і без регенерації активного мулу 

застосовуються при необхідності повного очищення висококонцентрованих 

стічних вод з початковою БСКповне 250 і більше і кінцевою 15-50 мг/л, а також 

при наявності у воді речовин, швидкість окислювання яких різко відрізняється. 

     В аеротенках першої ступіні завершується перша стадія очищення - абсорб-

ція органічних речовин активним мулом і мінералізація лише частини, яка най-

більш легко окислюється, що звичайно дозволяє знизити початкову БСКповн на 

50-70%. З аеротенків першої ступіні частково очищена стічна вода направля-

ється на доочищення в аеротенки другої ступіні. 

     Особливістю ступінчастого очищення стічних вод є те, що в кожній ступіні 

аеротенків поступово розвивається специфічна культура мікроорганізмів най-

більш пристосованих до існування в даних умовах, що забезпечує високу ефек-

тивність роботи аеротенків. Тому загальна місткість двоступінчастих аеротен-

ків на одиницю стічних вод, які очищаються, буде менше в порівнянні з місткі-

стю звичайних аеротенків. 

     Двоступінчасті аеротенки можуть проектуватися як без регенераторів, так і з 

регенераторами. 
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     Регенератори передбачаються для кожної ступіні аеротенків з подачею акти-

вного мулу. Для першої ступіні аеротенків регенератори звичайно передбача-

ються об'ємом 50%. Активний мул другої ступіні по кількості забруднень вияв-

ляється менш навантаженим, у зв'язку з чим рекомендується направляти його 

надлишок після регенерації в аеротенки першої ступіні і далі разом з надлиш-

ковим мулом першої ступіні на подальшу обробку. 

     Місткість аеротенків і регенераторів визначається за середньогодинним над-

ходженням стічних вод. 

     Питома витрата повітря для аеротенків першої ступіні визначається так са-

мо, як і для аеротенків при частковому очищенні стічних вод, для аеротенків 

другої ступіні - як для аеротенків при повному очищенні стічних вод. Розхід 

циркулюючого активного мулу приймається рівним 30-40% середнього надхо-

дження стічних вод у кожній ступіні. 

     Сумарна кількість надлишкового активного мулу після двоступінчастого 

очищення розраховується як для аеротенків з доведенням БСКповн очищеної сті-

чної рідини до 15 мг/л (65% для першої ступіні і 35% для другої ). 

     Надлишковий активний мул направляється на ущільнення у мулоущільню-

вач. Вологість ущільненого активного мулу приймається рівною 95-98% у за-

лежності від тривалості ущільнення. 

     Необхідна кількість повітря і геометричні розміри двоступінчастих аеротен-

ків розраховуються за тими же формулами, що і розрахунок одноступінчатих 

аеротенків. 

     При проектуванні двоступінчастих аеротенків будова вторинних відстійни-

ків передбачається після кожної ступіні очистки. 

     У первинних відстійниках перед двоступінчастими аеротенками час відсто-

ювання приймається рівним 1 год. З метою економії матеріалів, скорочення чи-

сла комунікацій і площі рекомендується застосовувати двоступінчасті аеротен-

ки, конструктивно поєднані з відстійниками першої і другої ступіней, тобто ае-

ротенки-відстійники. 
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      Аеротенки-відстійники застосовуються на станціях продуктивністю до 

50000 м3/доб, при цьому БСКповн очищених стічних вод складає 15 мг/л. 

     Аеротенк-відстійник - прямокутний або круглий у плані резервуар, розділе-

ний перегородкою, яка не доходить до дна, на два відділення: аераційне і відс-

тійне. До аераційного відділення стічна рідина підводиться розосереджено, по-

тім вона змішується з активним мулом, очищається і далі надходить у відстійне 

відділення. Тут стічна рідина проходить крізь шар зваженого активного мулу. 

Аеротенк-відстійник може працювати з підвищеними дозами активного мулу 

(до 4-5 г/л). 

     При розрахунку аеротенка-відстійника необхідно визначити загальну трива-

лість аерації стічної рідини за формулою (12). 

     Площа зони відстоювання обчислюється, виходячи з гідравлічної нагрузки 

на муловіддільник. 

 

2.2. Завдання до практичної частини. 

2.2.1. Приклади розв'язання задач. 

 

Розв’язання практичних задач основане на застосуванні формул і співвідно-

шень, приведених в теоретичній частині цього розділу. 

 

Задача 1. (Розрахунок аеротенка-змішувача без регенератора). 

Розрахувати аеротенк-змішувач для очищення міських стічних вод Qw = 30000 

м3/доб; при рівномірному їх надходженні qw = 1250 м3/год, Len = 150 мг/л, Lex = 

15 мг/л, середньорічна температура стічних вод Tw = 15 0С, літня Tw = 20 0С. 

Проектується аеротенк-змішувач без регенератора.  

Розв'язок. 

Визначимо питому швидкість окислювання по формулі (13), прийнявши по 

СНиП наступні значення констант: ρ max = 85 мг БСКповн (г⋅год), Кl = 33 мг/л, Ко 

= 0,625 мг/л, ϕ  = 0,07 л/г, s = 0,3. 

     Приймаємо дозу мулу ai = 2 г/л і З = 2 мг/л. 
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     Тоді 

ρ =85
15625,0233215

215

⋅+⋅+⋅
⋅ ⋅

207,01

1

⋅+
=21,3 мг/(г⋅год). 

     Період аерації по формулі (27): 

       tatm=
3,21)3,01(2

15150

−
− =

72,29

135 =4,54 год. 

     Місткість аеротенка 

        Watm=1250 ⋅ 4,54=5675 м3. 

     Питомий розхід повітря визначаємо за формулою (21) з урахуванням кон-

стант qa = 1,1, K1 = 2,13, Ja,max= 75, K2 = 2,52, ha = 4 м, Ja,min = 3,5 м3/(м2⋅ч), К3 = 

0,85, КТ = 1 (тому як середньомісячна температура води за літній період дорів-

нює 20 0С), СТ = 8,67 мг/л,  

        Са = (1+
6,20

4 )8,67=10,35 мг/л. 

     Тоді 

qair=
)235,10(85,0152,213,2

)15150(1,1

−⋅⋅⋅
− =

1,38

5,148 =3,9 м3/м3. 

     Звідси 

     Ja = 
54,4

49,3 ⋅ =3,44 м3/(м2⋅ч). 

     Отримана величина декілька меньше Ja,min, тому приймаємо Ja = 3,5 

м3/(м2⋅год), тоді питомий розхід повітря: 

     qair=
at

a

H

tJ atm = 
4

54,45,3 ⋅ =3,97 м3/м3. 

     Загальний розхід повітря: 

     Qair=Qwqair=30000⋅3,97 = 119100 м3/доб. 

Площа аеротенку при інтенсивності аерації Ja = 3,5 м3/(м2⋅год): 

     F=
a

air

J

Q

24
= 

5,324

119100

⋅
= 1418 м2. 

Площа аеротенку по знайденому об'єму робочої глибини: 

     Fatm = 
atm

atm

H

W = 
4

5675= 1418,75 м2 , 
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що відповідає площі, отриманої по інтенсивності аерації. 

 

Задача 2. (Розрахунок аеротенка-витискувача з регенератором). 

Розрахувати аеротенк-витискувач з регенератором. Розрахунковий годинний 

розхід стічних вод qw = 4200 м3/год, БСКповн вихідної води - Len = 250 мг/л. 

Розв'язок. 

По формулі (8) визначаємо степінь рециркуляції, де в першому наближенні 

приймаємо Ji = 100 см3/г. Дозу мулу в аеротенкі приймаємо орієнтовно ai = 3 

г/л. Тоді 

 Ri = 
3

100

1000
3

−
 = 0,43. 

Період перебування в аеротенку визначаємо за формулою (16) 

tat =
15

250
lg

3

5,2 = 1,76 ч. Приймаємо tat = 2 ч СНиП [8]. 

     Питому швидкість окислювання розраховуємо по рівнянню (13), де значення 

констант і коефіцієнтів беремо з таблиці СНиП [8]. Для міських стічних вод 

ρ max = 85 мг/(г⋅год), Кl = 33 мг/л, Со = 0,625 мг/л, ϕ = 0,07 л/г, s = 0,3. 

     Концентрацію кисню Со приймаємо 2 мг/л. Дозу мулу в регенераторі визна-

чаємо за рівнянням (15): 

             ar = 3(
43,0

1  + 1) = 9,98 г/л; 

ρ =85
15625,0233215

215

⋅+⋅+⋅
⋅ ⋅ 

98,907,01

1

⋅+
=14,22 мг/(г⋅год). 

   Період окислювання забруднень розраховуємо за формулою (14) 

   to=
22,14)3,01(98,943,0

15250

−⋅
− =5,5 год. 

     Період регенерації мулу за формулою (17) 

         tr=  5,5 – 2 = 3,5 ч. 

     Місткість аеротенка за формулою (18) 

           Wat =2(1 + 0,43)4200 = 12012 м3. 

     Місткість регенератора за формулою (19) 
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       Wr = 3,54 ⋅ 0,43 ⋅ 4200 = 6321 м3. 

     Для визначення навантаження на мул необхідно визначити час перебування 

стічних вод у системі аеротенк-регенератор 

t=(1+Ri)tat+Ritr=(1+0,43)2+0,43⋅3,54=4,36 год. 

і середню дозу мулу у системі 

aim=
t

atRatR rriat ii ++ )1( =
36,4

98,95,343,032)43,01( ⋅⋅+⋅+ =5,41 г/л. 

     За формулою (9) визначаємо навантаження на мул, приймаючи дозу мулу 

5,75 г/л, 

qi=
36,4)3,01(41,5

)15250(24

−
− =341,6 мг/(г⋅доб). 

     Для мулу міських стічних вод при gi = 341,6 мг/(г⋅доб) Ji= 75 см3/г. Це зна-

чення декілька відрізняється від прийнятого раніше – Ji = 100 см3/г. 

    По формулі (8) з урахуванням скоректованої величини Ji = 75 см3/г  уточ-

нюємо степінь рециркуляції: 

         Ri = 
3

75

1000
3

−
 = 0,29, приймаємо Ri = 0,3. 

     Це значення значно відрізняється від розрахованого в першому наближенні, 

тому розрахунок має потребу в уточненні:  

tat прийнято рівним 2 год;  

ar =(
3,0

1 +1)3=13 г/л; 

ρ =85
15625,0233215

215

⋅+⋅+⋅
⋅ ⋅ 

1307,01

1

⋅+
=12б68 мг/(г⋅год); 

to= 
68,12)3,01(133,0

15250

−⋅
− =6,79 год; 

tr=6,79-2≈4,79 год; 

t=(1+0,3)2+0,3 ⋅ 4,79=4год. 

     Місткість аеротенку  

            Wat= 2(1+0,3)4200=10920 м3. 

     Місткість регенератора 
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     Wr= 4,79 ⋅ 0,3 ⋅ 4200 = 6035 м3. 

     Далі уточнене значення aim за формулою 

aim=
4

133,079,432)3,01( ⋅⋅+⋅+ =6,62 г/л, 

з урахуванням якого 

qi=
47,062,6

)15250(24

⋅⋅
− =304,3 мг/(г⋅доб), 

що несуттєво відрізняється від раніше визначеного значення, так що подальшо-

го коректування розрахунків не потрібно. 

 

Задача 3. (Розрахунок аеротенка-витискувача без регенератора). 

Розрахувати аеротенк-витискувач без регенератора. Вихідні дані для розрахун-

ку: розрахунковий розхід стічних вод qw= 4200 м3/год; вид стічних вод – міські; 

БСКповне вихідних вод Len = 150 мг/л; БСКповне очищених вод Lех = 15 мг/л. 

Розв’язок. 

     За формулою (8), приймаємо муловий індекс у першому наближенні Ji = 100 

і дозу мулу ai = 2  г/л. Визначаємо степінь рециркуляції 

     Ri = 
2

100

1000
2

−
= 0,25. 

     Для забезпечення нормального видалення мулу з вторинних відстійників з 

мулососами приймаємо Ri = 0,3. 

     БСКповне води, яка надходить у початок аеротенка-витискувача з урахуван-

ням розведення циркуляційним мулом розраховуємо за формулою (11): 

    Lmix= 
3,01

3,015150

+
⋅+ =119 мг/л. 

     Період аерації визначаємо за рівнянням (10), у якому константи і коефіціен-

ти для розглянутого приклада мають наступні значення: ρ max= 85 мг/(г⋅год), Кl 

= 33 мг/л, Ко = 0,625 мг/л, ϕ  = 0,07 л/г, s = 0,3. При Lex = 15 мг/л коефіціент Кр = 

1,5. Концентрація кисню приймається Со = 2 мг/л. 

     Тоді час аерації 
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tatv=
)3,01(2285

207,01

−⋅⋅⋅
⋅+ [(2+0,625)(119-15)+33ln

15

119]×1,5=2,96 год. 

     Місткість  аеротенка-витискувача з урахуванням рециркуляційного розходу 

Watv= tatv(1+Ri)qw = 2,96(1+0,3)4200=16162 м3. 

      Слід уточнити значення мулового індексу по навантаженню на мул, яке ро-

зраховується по формулі (9), де для аеротенка-витискувача без регенерації ви-

хідна величина БПК Len = Lmix: 

 qi= 
)3,01(296,2

)15119(24

−⋅
− =421 мг/(г⋅доб). 

     При qi = 421 мг/(г⋅доб) I i = 83 см3/г СНиП [8]. 

     При новому значенні I i степінь рециркуляції за формулою (8) 

   Ri = 
2

83

1000
2

−
= 0,199. 

     Але для забезпечення нормального видалення мулу із вторинних відстій-

ників слід прийняти Ri ≥0,3. Таким чином, подальший розрахунок не потрібен. 

 

2.2.2. Завдання для самостійного розв’язання. 

 

Завдання 1. 

Розрахувати аеротенк-змішувач для очищення міських стічних вод Qw = 40000 

м3/доб; при рівномірному їх надходженні qw = 1200 м3/год, Len = 150 мг/л, Lex = 

15 мг/л, середньорічна температура стічних вод Tw = 15 0С, літня Tw = 21 0С. 

Проектується аеротенк-змішувач без регенератора.  

 

Завдання 2. 

Розрахувати аеротенк-витискувач з регенератором. Розрахунковий годинний 

розхід стічних вод qw = 4000 м3/год, БСКповн вихідної води - Len = 240 мг/л. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. 

Тема: Кількісний вихід біогазу при метаногенезі. Теоретичний розрахунок 

метантенків і виходу біогазу при зброджуванні визначеної сировини.  

 

3.1.Теоретичні положення. 

 

     Метантенки застосовуються для зброджування органічного осаду з відстій-

ників і надлишкового активного мулу. Терміни бродіння визначаються темпе-

ратурою і вологістю осаду. Зброджування осадів у метантенках відбувається  в 

умовах мезофільного (при температурі 33 0С) і термофільного (при температурі 

53 0С) процесів. У процесі зброджування в метантенках виділяється газ, що міс-

тить головним чином метан, теплотворна здатність якого приблизно дорівнює 

24000 кдж/м3. Кількість газу, що виділяється, у метантенках залежить від скла-

ду осаду. 

     Для більш точного визначення розпаду беззольної речовини осадів, які зава-

нтажуються, варто користатися формулою: 

                                       Rr = Rlim - Kr Дmt ,                                            (25) 

де Rr – розпад беззольної речовини,  %; 

     Rlim = (0,92Cfat + 0,62Cgl + 0,34Cprt) ⋅ 100 ,                      (26) 

     тут Cfat , Cgl , Cprt  - відповідно вміст жирів, вуглеводів і білків у 1 г беззольної 

речовини осаду, визначений аналізом; 

     Kr – коефіцієнт, який залежить від вологості осаду (табл.7 (Додаток В)); 

     Дmt – доза осаду, який завантажується, % (табл. 7 (Додаток В)). 

     При відсутності даних про хімічний склад осаду, який завантажується в ме-

тантенк, Rlim для осадів з первинних відстійників приймається 53%, для надли-

шкового активного мулу – 44% і для суміші осаду з активним мулом визнача-

ється по зваженому співвідношенню змішуваних компонентів по беззольній ре-

човині. 

     При наявності в стічних водах поверхнево-активних речовин (ПАВ) добова 

доза завантаження (табл. 7 (Додаток В)) перевіряється за формулою: 
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                        Дmt  =  
)100(

10 lim

muddt pC

Д

−
 ,                                           (27) 

де Дlim- гранично допустиме завантаження робочого об’єму метантенка в добу, 

г/м3, прийнята по СНиП [8]; 

     Сdt – вміст ПАВ в осаді, мг/г сухого осаду, прийнятого по експерименталь-

ним даним  або по СНиП [8]; 

     Pmud – вологість осаду, який завантажується, %. 

     Якщо обчислена по формулі (27) добова доза Дmt виявиться менше зазначе-

ної в табл. 7 (Додаток В), то об'єм метантенка варто визначати за отриманим 

значенням Дmt, якщо дорівнює або перевищує – за табличними даними. 

     Відстань від метантенків до основних споруд станції, автомобільних доріг і 

залізничних колій – не менш 20 м, до високовольтних ліній – не менш 1,5 висо-

ти опори. Територія метантенків повинна бути обгороджена. 

     Кількість метантенків приймається не менш двох, при цьому всі метантенки 

повинні бути робочими. 

     Масову кількість газу, одержуваного при зброджуванні, слід приймати 1 г на 

1 г беззольної речовини завантажуваного осаду, яка розпалася; щільність газу - 

1 кг/м3. 

     Після зброджування осаду він збезводнюється на мулових площадках або 

механічним способом. 

     При обмеженості території для розміщення мулових площадок у районах із 

середньорічною температурою повітря не менше 6 0С допускається застосову-

вати двоступінчасті метантенки. У першій ступіні метантенка відбувається 

зброджування органічних речовин осаду, у другій – його розшарування й ущі-

льнення з виділенням мулової води. 

     Застосування двоступінчастих метантенків дозволяє приблизно вдвічі змен-

шити об'єм осаду за рахунок видалення мулової води. При цьому процес збро-

джування здійснюється в більш стійкому режимі в умовах нерівномірного над-

ходження стічних вод на очисні споруди. 
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     При двоступінчастій схемі для метантенків першої ступіні приймається ме-

зофільний режим зброджування. Процеси другої ступіні здійснюються звичай-

но у відкритих резервуарах, які не обігріваються. Місткість другої ступіні мета-

нтенків розраховується по дозі добового завантаження, рівної 3-4 %. Вологість 

осаду, що вивантажується, приймається в залежності від складу зброджуваного 

осаду: 92 % - при зброджуванні осаду з первинних відстійників і 94 % - суміші 

осаду з активним мулом з аеротенків на повне очищення. 

       Друга ступінь метантенків будується з випусками мулової води на різних 

рівнях по висоті спорудження, збірним приймачем для видалення осаду під гід-

ростатичним напором по муловій трубі. 

 

Розрахунок метантенків. 

     На підставі ефективності відстоювання зважених речовин у первинних від-

стійниках E і початкової концентрації стічних вод, які надходять на споруди, 

по зважених речовинах Сеn визначається кількість осадів у первинних відстій-

никах (по сухій речовині), т/доб, 

                         Мmud = 
610

EKСen Qw ,                                            (28) 

де К – поправочний коефіцієнт (1,1-1,2), який враховує збільшення кількості 

осаду за рахунок крупних фракцій суспензії. 

     Кількість надлишкового активного мулу по сухій речовині, т/доб, 

 

         Ма⋅ mud = [
610

)1(8,0 taLKEC engen −+− ]Qw ,                              (29) 

де аt – винос активного мулу із вторинного відстійника мг/л, прийнятий по 

СНиП або за експериментальними даними;  

    Len – БСКповне стічних вод; 

   Кg – коефіцієнт приросту. 

     Кількість абсолютно сухої беззольної речовини у сирому осаді  М s
mud  та у 

надлишковому активному мулі М s
muda•  , т/доб, можна обчислити за формулами: 
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         М s
mud  = 

410

)100)(100( mudmud spM g −− ;                                      (30) 

         Ms
muda•  = 

410

)100)('100( mudagmuda spМ ⋅⋅ −− ,                                (31) 

де рg , p/
g   - гігроскопічна вологість сирого осаду і надлишкового активного му-

лу, у середньому рівна 5-6 %;  

    smud , sa⋅ mud – зольність абсолютно сухої речовини сирого осаду й активного 

мулу, рівна 25-27 % (враховується за дослідними даними). 

     Визначається об'єм сирого осаду  Wmud і надлишкового активного мулу Wa⋅ 

mud , м
3/доб: 

                        Wmud = 
mudmudp

M s
mud

ρ)100(

100

−
;                                       (32) 

                   Wa⋅ mud = 
mudamudap

M s
muda

⋅⋅−
⋅

ρ)100(

100
 ,                                 (33) 

де рmud – вологість сирого осаду (93-95 %); 

    ра⋅ mud  - вологість ущільненого активного мулу по табл. 8; 

    ρmud , ρa· mud – щільність сирого осаду й активного мулу (відповідно 1,08 і 1,03 

т/м3). 

     Загальна кількість сирого осаду і надлишкового активного мулу, т/доб, ви-

значається за формулами: 

     за сухою речовиною 

                    Mtot = Mmud + Ma⋅ mud ;                                                (34) 

     за абсолютно сухою беззольною речовиною 

                    Ms
tot  = M s

mud  + M s
muda⋅  ;                                                (35) 

     за об’ємом суміші фактичної вологості, м3/доб, 

                    Wtot = Wmud + Wa⋅ mud  .                                                (36) 

     Середня вологість суміші, %, може бути визначена за формулою  

                    Pmix = 100 ( 1 - 
tot

s
tot

W

М
 ) .                                             (37) 

     Необхідна розрахункова місткість метантенку, м3, обчислюється за фор-

мулою 
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                     Vmt = 
mt

tot

Д

W 100 ,                                                  (38) 

де Дmt – доза завантаження, %, прийнята в залежності від середньої вологості 

суміші і процесу зброджування згідно з даними, приведеними у табл. 7. 

 

3.2. Завдання до практичної частини. 

3.2.1. Приклади розв’язання задач. 

 

Задача. 

Розрахувати метантенки для зброджування сирого осаду з первинних відстій-

ників і надлишкового активного мулу з вторинних при продуктивності станції 

55,8 тис.м3/доб, концентрації завислих речовин Сen = 232 мг/л, ефективності ві-

дстоювання в первинних відстійниках Е = 0,6, БСК стічних вод Len = 169,4 мг/л, 

виносу активного мулу з вторинних відстійників аt = 20 мг/л. 

 

Розв’язок. 

     Кількість осаду в добу за сухою речовиною: 

     сирого осаду 

        Мmud = 
1000

EKСen Qw , 

де Сen = 232 мг/л, Е = 0,6, К = 1, Qw = 55,8 тис. м3/доб; 

      Мmud = 
1000

2,16,0232 ⋅⋅  55,8 = 9,32 т; 

     надлишкового активного мулу 

     Мa⋅ mud = 
610

3,0)1(8,0 taLEС enen −+−  Qw , 

де аt = 20 мг/л; Len = 169,4 мг/л; 

     Мa⋅ mud = 
1000

204,1693,0)6,01(2328,0 ⋅⋅+−⋅  55,8 = 5,86 т. 

     Кількість осаду по абсолютно сухій беззольній речовині на добу при гігро-

скопічній вологості pg = 6 та зольності 27% 
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     М s
mud  = 

410

)27100)(6100(32,9 −−  = 6,39 т. 

     Кількість надлишкового активного мулу 

    M s
muda⋅  = 

410

739486,5 ⋅⋅  = 4,02 т. 

     Об’єм сирого осаду при вологості 95% 

    Wmud = 
1)95100(

10032,9

−
⋅  = 186,4 м3. 

     Об’єм ущільненого надлишкового активного мулу при вологості 97% 

    Wa⋅ mud = 
1)97100(

10086,5

−
⋅  = 195,3 м3. 

     Загальна кількість осаду на добу: 

     за сухою речовиною 

     Mtot = Mmud + Ma⋅ mud = 9,32 + 5,86 = 15,18 т; 

     за абсолютно сухою беззольною речовиною 

     M s
tot  = M s

mud  + M s
muda⋅  = 6,39 + 4,02 = 10,41 т; 

     за об’ємом суміші фактичної вологості 

     Wtot = Wmud + Wa⋅ mnd = 186,4 +195,3 = 381,7 м3/доб. 

     Середня вологість суміші 

     pmix = 100 (1 - 
tot

tot

W

М  ) = 100  (1 - 
7,381

18,15  ) = 96%. 

     Приймаємо термофільний режим зброджування, при якому цілком знищу-

ються гельмінти, які знаходяться в осаді. Температура зброджування 53 0С. 

     Добова доза завантаження осаду в метантенк при вологості осаду 96 % 

приймається  Дmt = 18 %. 

     Тоді необхідна місткість метантенків 

     Vmt = 
mt

tot

Д

W 100⋅  = 
18

1007,381 ⋅  = 2120 м3. 

     Для обробки осаду використовуються два метантенка корисною місткістю 

1000 м3 і діаметром  12,5 м кожний. 

     Основні розміри метантенків: діаметр 12,5, висота конічної частини 1,9, ци-

ліндра 6,5, нижньої конічної частини 1,7 і загальна висота 10,1 м. 
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     Розпад беззольної речовини 

Rr = Rlim – KrДmt = 49,5 – 0,24 ⋅ 18 = 45,18% , 

де Кr = 0,24;  Дmt  = 18%; Rlim = 
41,10

82,44439,653 ⋅+⋅  = 49,5. 

     Кількість беззольної речовини, яка розпалася 

     10,41 ⋅ 0,4518 = 4,7 т. 

     Добовий масовий вихід газу 4,7 т при об'ємній масі 1 кг/м3, тобто 4700 

м3/доб. 

 

3.2.2. Завдання для самостійного роз’язання. 

 

Завдання 1. 

Розрахувати метантенки для зброджування сирого осаду з первинних відстій-

ників і надлишкового активного мулу з вторинних при продуктивності станції 

55,0 тис.м3/доб, концентрації завислих речовин Сen = 230 мг/л, ефективності ві-

дстоювання в первинних відстійниках Е = 0,6, БСК стічних вод Len = 160 мг/л, 

виносу активного мулу з вторинних відстійників аt = 20 мг/л. 

 

Завдання 2. 

Розрахувати метантенки для зброджування сирого осаду з первинних відстій-

ників і надлишкового активного мулу з вторинних при продуктивності станції 

58,8 тис.м3/доб, концентрації завислих речовин Сen = 220 мг/л, ефективності ві-

дстоювання в первинних відстійниках Е = 0,6, БСК стічних вод Len = 150 мг/л, 

виносу активного мулу з вторинних відстійників аt = 20 мг/л 
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ДОДАТОК  А 

 

Довідкові матеріали для розрахунку біофільтрів. 

 

Таблиця 1. Параметри для розрахунку краплинних біофільтрів 

 

Гідравлі-

чне нава-

нтаження 

qbf , 

м3/(м2⋅доб

) 

Коеффіцієнт Кbf при середній зимовій температурі стіч-

ної води Тw, 0С 

8 10 12 14 

при висоті біофільтру Нbf , м 

1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 

1 8 11,6 9,8 12,6 10,7 13,8 11,4 15,1 

1,5 5,9 10,2 7 10,9 8,2 11,7 10 12,8 

2 4,9 8,2 5,7 10 6,6 10,7 8 11,5 

2,5 4,3 6,9 4,9 8,3 5,6 10,1 6,7 10,7 

3 3,8 6 4,4 7,1 6 8,6 5,9 10,2 
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Таблиця 2. Параметри для розрахунку аерофільтрів (високонавантажених біофільтрів) 

 

Кіль-

кість 

повітря, 

яке по-

дається, 

qa , 

м3/м3 

Висота 

біофі-

льтра, 

Нaf , 

м 

Значення коефіцієнту Кaf при температурі стічної води Tw, оС; 

Tw= 8 Tw =10 Tw= 12 Tw= 14 

при гідравлічному навантаженні qaf, м
3/(м2⋅доб). 

qaf=10 qaf=20 qaf=30 qaf=10 qaf=20 qaf=30 qaf=10 qaf=20 qaf=30 qaf=10 qaf=20 qaf=30 

8 2 3,02 2,32 2,04 3,38 2,5 2,18 3,76 2,74 2,36 4,3 3,2 2,56 

3 5,25 3,53 2,89 6,2 3,96 3,22 7,32 4,64 3,62 8,95 5,25 4,09 

4 9,05 5,37 4,14 10,4 6,25 4,37 11,2 7,54 5,56 12,1 9,05 6,54 

10 2 3,69 2,89 2,58 4,08 3,11 2,76 4,5 3,36 2,93 5,09 3,67 3,16 

3 6,1 4,24 3,56 7,08 4,74 3,94 8,23 5,31 4,36 9,9 6,04 4,84 

4 10,1 6,23 4,9 12,3 7,18 5,68 15,1 8,45 6,88 16,4 10 7,42 

12 2 4,32 3,38 3,01 4,76 3,72 3,28 5,31 3,98 3,44 5,97 4,31 3,7 

3 7,25 5,01 4,18 8,35 5,55 4,78 9,9 6,35 5,14 11,7 7,2 5,72 

4 12 7,35 5,83 14,8 8,5 6,2 18,4 10,4 7,69 23,1 10 8,83 
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                                                                              ДОДАТОК  Б 

Довідкові матеріали для розрахунку аеротенків. 

Таблиця 3. Значення мулового індексу 

Вид стічних вод 
Муловий індекс I i , см

3/г, при навантаженні 

на мул, мг/(г· доб) 

 100 200 300 400 500 600 

Міські 130 100 70 80 95 130 

Нафтопереробних заводів  120 70 80 120 160 

Синтетичного каучуку  100 40 70 100 130 

Комбінатів штучного во-

локна 

 
300 200 250 280 400 

Целюлозно-паперових 

комбінатів 

 
220 150 170 200 220 

Хімкомбінатів азотної 

промисловості 

 
90 60 75 90 120 

 

Таблиця 4. Оптимальні дози мулу в аеротенках 

Тип аеротенка 
БСКповне  стічної води, 

яка надходить, мг/л 

Доза мулу 

аi, г/л 

Аеротенк-змішувач: 

     без регенераторів 

     з регенераторами 

Аеротенк-витискувач: 

     без регенераторів 

     з регенераторами 

Аеротенк-відстійник 

То же 

 

 

100-150 

150-300 

 

100-150 

300-400 

100-200 

Більш 200 

 

 

3 

2-3,5 

 

3-5 

           3,5-4,5 

3-3,7 

              4,5 
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Таблиця 5.  Параметри для розрахунку аеротенків 

 

Вид стічних вод 

М
ак
си
м
ал
ьн
а 

ш
ви
дк
іс
ть

 
ок
ис

-

ле
нн

я,
  

ор
га
ні
чн

их
 з
а-

бр
уд
не
нь

, 

м
г 
Б
С
К

/л
 

К
он

ст
ан
та

 в
пл

и-

ву
 к
ис
ню

, 

м
г 
О

2/
л 

К
ое
ф
іц
іє
нт

 ін
гі

-

бі
ру
ва
нн

я,
 

г/
г 

Міські 85 33 0,625 0,07 

Нафтопереробних 

заводів: 

I система 

II система 

 

 

33 

59 

 

 

3 

24 

 

 

1,81 

1,66 

 

 

0,17 

0,16 

Азотної промис-

ловості 
140 6 2,4 1,11 

Целюлозно-

паперової промис-

ловості: 

сульфат-

целюлозне вироб-

ництво 

сульфіт-целюлозне 

виробництво 

 

 

 

125 

 

72 

 

 

 

59 

 

67 

 

 

 

1,5 

 

1,7 

 

 

 

0,16 

 

0,17 

Первинної оброб-

ки шерсті 

I  ступінь  

II ступінь 

 

 

32 

6 

 

 

156 

33 

  

Дріжджових заво-

дів 

232 90 1,66 0,16 

Оргсинтезу 83 200 1,7 0,27 
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     Таблиця 6. Розчинність атмосферного кисню у воді при нормальному ти-

ску 

 

 

Т 0С 

 

О2, 

мг/л 
Т 0С 

О2, 

мг/л 
Т 0С 

О2, 

мг/л 

1 14,23 11 11,08 21 8,89 

2 13,84 12 10,83 22 8,83 

3 13,48 13 10,6 23 8,68 

4 13,13 14 10,37 24 8,53 

5 12,8 15 10,15 25 8,38 

6 12,48 16 9,95 26 8,22 

7 12,17 17 9,74 27 8,07 

8 11,87 18 9,64 28 7,92 

9 11,59 19 9,35 29 7,77 

10 11,33 20 9,17 30 7,63 
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    ДОДАТОК  В 

Довідкові матеріали для розрахунку метантенків. 

 

Таблиця 7.  Дані для визначення добової дози осаду, який завантажується, 

Дmt і коефіцієнтів Кr (Kr/Дmt) 

Температура 

зброджуван-

ня,0С 

При вологості осаду, що завантажується, 

% 

 93 94 95 96 97 

33 
7

05,1  
8

89,0  
8

72,0  
9

56,0  
10

4,0  

53 
14

455,0  
16

385,0  
17

31,0  
18

24,0  
19

17,0  

     Примітка. Значення Кr – в чисельнику, Дmt – в знаменнику. 

 

Таблиця 8. Параметри для розрахунку мулоущільнювачів 

Характеристика надлишкового 

активного мулу 

Вологість ущільне-

ного активного му-

лу, % 

Тривалість ущіль-

нення, год 

Ущільнювач 

верти-

кальний 

радіаль-

ний 

верти-

кальний 

радіаль-

ний 

Мулова суміш з аеротенків з кон-

центрацією 1,5-3 г/л 
 97,3  5-8 

Активний мул із вторинних 

відстійників з концентрацією 4 г/л 
98 97,3 10-12 9-11 

Активний мул із зони 

відстоювання аеротенків-

відстійників з концентрацією 4,5-

6,5 г/л 

98 97 16 12-15 
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