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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 78 с., 22 табл., 9 рис., 22 джерел, 4 додатки
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ, СТІЧНІ ВОДИ, МЕТОДИ ОЧИЩЕННЯ
СТІЧНИХ ВОД, БІОСОРБЦІЙНЕ ОКИСНЕННЯ, ОЗОН, ПЕРОКСИД
ВОДНЮ, УФ-ОПРОМІНЮВАННЯ, МОНІТОРИНГ
Об’єкт досліджень – сучасні методи очищення стічних вод харчової
промисловості.
Мета роботи – визначення оптимальних параметрів ефективного
очищення стічних вод харчових виробництв.
Методи дослідження – експериментальні та аналітичні.
У ході виконання науково-дослідної роботи (НДР) були проведені
експериментальні дослідження очищення і знезараження стічних вод
методами, які засновані на використанні природних окиснювачів, таких як
кисень, озон, пероксид водню. Комбінування цих методів – Аdvanced
Оxidation Рrocesses (AOPs) справляє синергетичний ефект, завдяки чому
відбувається глибоке окиснення речовин, які містяться в стічних водах
харчових виробництв і важко розкладаються. Поєднання цих методів з
біосорбційним дозволяє збільшити ефект очищення і знезараження стічних
вод та скоротити час оброблення. Дослідження проводились на модельних і
реальних стічних водах, які містили великі концентрації тваринних білків,
жирів та вуглеводнів. Ефективність очищення за ХСК досягала (97– 98) %,
знезараження – до 100 %.
Проведені моніторингові дослідження водного об’єкту, куди скидаються
недостатньо очищені стічні води підприємства харчової промисловості.
Визначені гідрохімічні, гідрофізичні, гідробіологічні і мікробіологічні
показники якості води на різних ділянках водойми. Встановлено, що за
ступенем сапробності і трофності річка в зоні скиду стічних вод відноситься
до гіпертрофної і полісапробної.
НДР за даною темою продовжується.
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАК
А.М. – активний мул;
БГКП – бактерії групи кишкової палички;
БОС – біологічні очисні споруди;
БСК – біологічне споживання кисню;
БСК5 – біологічне споживання кисню (протягом 5 діб);
ГДК – гранично допустимі концентрації речовин;
ГПС – гранично припустимі скиди;
ДГА – дегідрогеназна активність;
НДР – науково-дослідна робота;
М.С. – модельний стік;
О3 – озон;
ПАР– поверхнево-активні речовини;
ПО – процеси окиснення;
СПАР – синтетичні поверхнево-активні речовини;
УФ – ультрафіолетове опромінювання;
ХСК – хімічне споживання кисню;
AOРs – Аdvanced Оxidation Рrocesses – вдосконалені процеси окиснення;
рН – водневий показник;
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Н2О2 – пероксид водню.

ВСТУП
Дана робота є продовженням науково-дослідних робіт за темою
«Розроблення рекомендацій щодо попередження забруднення водних
екосистем концентрованими стічними водами харчової промисловості». На
попередньому етапі згідно з технічним завданням і календарним планом були
виконані наступні роботи: вивчений стан питання; проаналізовані існуючі
методи очищення стічних вод харчової промисловості; визначений склад
виробничих стічних вод харчової промисловості за основними показниками
забруднюючих речовин залежно від підгалузі промисловості; визначені
найкращі доступні технології очищення стічних вод підприємств харчової
промисловості стосовно до економічних і екологічних умов України;
проведені фізико-хімічні аналізи проб стічних вод підприємств харчової
промисловості; розроблена програма моніторингового

спостереження у

місцях скиду стічних вод.
Стічні води підприємств харчової промисловості відносяться до
висококонцентрованих і багатокомпонентних у склад яких входять органічні,
і неорганічні речовини. Традиційним деструктивним методом очистки є
біохімічний метод, при якому на очисних спорудах відбувається окиснення
речовин (у тому числі, токсичних) в стічних водах. Частина білків, а також
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жири і СПАР важко піддаються біохімічному розкладанню, що створює
труднощі під час біологічного очищення. Особливою проблемою для
очищення таких стічних вод є наявність в них жиророзчинених сполук.
Підвищений вміст жирів в стічних водах, які направляються на біологічне
очищення, сприяє утворенню плівки на іммобілізованому біоценозі, що
перешкоджає кисневому обміну і порушує масообмін мікроорганізмівдеструкторів, а також сприяє утворенню активного мулу, який погано осідає.
Тому традиційні методи очищення таких стічних вод не можуть забезпечити
належного рівня очистки.
Перевантаження

біоценозу

органічними

речовинами

негативно

позначається на окиснювальної активності мікроорганізмів і фізичному стані
активного мулу – здатності до швидкого осідання. У результаті відбувається
пригнічення метаболізму флокулоутворюючих бактерій, які мають підвищену
біохімічну активність і відбувається зміна біоценозу з переважанням
нитчастих форм мікроорганізмів і грибів. Це викликає «спухання» мулу і
винос його з системи очищення, що спричиняє забруднення водних об’єктів.
Поліпшити якість очищення стічних вод, запобігти «нитчастому»
спуханню і поліпшити седиментаційні властивості активного мулу можна
досягти під час оброблення його міцними окиснювачами, наприклад, озоном,
ультрафіолетовим опромінюванням, пероксидом водню. Використання їх в
різному поєднанні багатократно збільшує ефективність процесу очищення
стічних вод.
У сучасній технології очистки стічних вод є тенденція щодо
використання екологічно "чистих", природних окиснювачів, наприклад,
кисень повітря, озон, пероксид водню, ультрафіолетове опромінювання.
Застосування цих окиснювачів не призводить до вторинного забруднення води
продуктами їх розкладання, що не справить шкідливої дії під час скидання
очищеної води у поверхневий водний об’єкт або у разі подальшого її
безпечного використання. Озонування стічної води і модельного стоку
проводили за консультацією і на обладнанні, наданими фахівцями інституту
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плазмової

електроніки

і

нових

методів

прискорювання

Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»
(ННЦ

ХФТІ).
Науково-дослідна робота розрахована на три роки та її виконання буде

продовжено у 2021 році.

1 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ
ВОД ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ РІЗНИМИ
МЕТОДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ЗА ОБРАНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
1.1 Використання пероксиду водню для очищення і знезараження
стічних вод харчових виробництв
Одним з механізмів самоочищення води у відкритих водоймах є реакції
окислення з пероксидом водню. Пероксид водню утворюється у відкритих
системах під впливом різних природних процесів, наприклад під час грози,
космічного випромінювання, в різних хімічних реакціях. Встановлено, що
-6
-8
концентрація перекису водню в природних водах 10 – 10 моль/л. [1].

Пероксид водню є одним з природних і потужних окиснювачів, застосування
якого має наступні переваги:
– екологічна чистота (відсутність вторинного забруднення води
продуктами відновлення реагенту);
– можливість використання в широкому діапазоні температур та
величини рН середовища;
– висока селективність окиснення різноманітних домішок стічних вод;
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– добра розчинність у воді;
– висока стабільність товарних розчинів окиснювача під час
зберігання;
– простота апаратурного оформлення процесів очищення води.
Пероксид водню часто використовують для знешкодження сполук сірки:
сірководню і сульфідів, сульфітів, тіосульфатів, меркаптанів, тіонатів тощо.
Сірководень дуже токсичний компонент стічних вод, здатний до біохімічного
окиснення киснем повітря з утворенням сірчаної кислоти, що призводить до
корозії бетону і металів. Українське законодавство забороняє скид у водні
об’єкти очищені стічні води, які містять сірководень. Пероксид водню
використовується для їх знешкодження.
Одним з методом використання пероксиду водню є його застосування
для окиснення стічних вод, які містять нітрити. Пероксид водню дуже
повільно взаємодіє зі зв'язаним активним хлором (у вигляді хлорамінів), тому
якщо зв'язаний активний хлор є переважаючою формою залишкового хлору,
то знезараження пероксидом водню не рекомендується [2].
Окремим напрямком застосування пероксиду водню є очищення води
від розчинених сполук важких металів [3], де використовуються як
окислювальна так і відновлювальна властивість цього реагенту. Вміст важких
металів в очищених стічних водах і у воді поверхневих водних об’єктів
жорстко

нормується,

тому

що

важки

метали

мають

особливість

накопичуватися, як в біоті так й в макроорганізмах, що потребує необхідність
знешкодження стічних вод, які їх містять [4].
Також пероксид водню можна застосовувати для знешкодження
різноманітних органічних сполук під час очищення виробничих стічних вод
харчової промисловості.
AOPs-технологію на основі

поєднання пероксиду водню з УФ-

опроміненням і озоном [5] перспективно застосовувати для оброблення
стічних вод, які містять сполуки, які важко розкладаються, наприклад,
пестициди, які все частіш зустрічаються в продуктах сільско-господарського
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походження,

що

використовують

в

переробної

галузі

харчової

промисловості та потрапляють в стічні води. Ступінь очищення після
застосування такої технології дозволить скидати очищену воду або в міську
каналізацію або у водний об’єкт. Присутність залишкових концентрацій
пероксиду водню в очищеній воді сприяє процесам аеробного біологічного
очищення за рахунок насичуваності водного середовища додатковим киснем
[6]. Пероксид водню вважають найбільш екологічно безпечним реагентом для
водного біоценозу

і вміст його в поверхневих водних об’єктах не

регламентується українським законодавством [7].
Високі значення ХСК в стічних водах харчової промисловості свідчать
про наявність великої кількості важкоокислювальних органічних сполук, тому
подальше хлорування такої води може призвести до утворення в ній
хлорорганічних похідних, які надходитимуть у природний водний об’єкт [8,
9]. Проте застосування пероксиду водню (Н2О2) для деструкції органічних
сполук, які важко розкладаються, не призводить до вторинного утворення
токсичних і шкидливих речовин.
З урахованням хімічного складу стічних вод і питомих доз пероксиду
водню, визначають максимальну концентрацію Н2О2, що необхідна для
знешкодження стічних вод [10, 11]:
Відповідно до рівняння реакцій, на окислення 1 моль NO2- –
витрачається 1 моль Н2О2, або 0,52 мг/дм3 (1 ммоль Н2О2 відповідає 34 мг/л
Н2О2); 2 моль Fe2+ реагує з 1 моль Н2О2, що відповідає 9,75 мг/дм3 Н2О2; з 1
моль формальдегіду реагує 2 моль Н2О2, або 0,45 мг/дм3;

на окиснення

фенолів дозою до 100 мкг/ дм3 необхідно 0,56 мг/дм3 Н2О2 і так далі. Отже,
сумарна кількість Н2О2, необхідне для одночасного окислення компонентівзабруднювачів, присутніх в стічних водах харчової промисловості можна
розрахувати з кількісного складу в ній забруднюючих речовин таблиці 1.
У разі використання Н2О2 в процесах очищення стічних вод, в результаті
хімічних реакцій утворюються речовини, які є менш небезпечними, ніж їх
вихідні реагенти.
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Наприклад, при окисненні сульфідів, які відносяться до 3 класу
небезпеки, вміст яких взагалі не припустимий у водоймах, під дією пероксида
водню утворюються сульфати, які відносяться до 4 класу небезпеки; при
окисненні NO2-, що відносяться до 2 класу небезпеки, утворюються нітрати (3
клас небезпеки); при окисненні ціанідів, формальдегіду, що відносяться до 2
класу небезпеки, утворюються речовини 3 класу небезпеки [7]. Таким чином,
застосування Н2О2 не призводить до утворення токсичних продуктів
розкладання, але сприяє видаленню з води шкідливих хімічних речовин. Тому,
в технології водопідготовки та водоочищення в умовах сільської місцевості чи
малих населених пунктів або при наступному використанні такої води у
технології виробництва харчових продуктів, пероксид водню є одним з
найбільш екологічно сприятливих реагентів [10 –12].
Таблиця 1.1 – Застосування пероксиду водню для знешкодження та
очищення стічних вод

З урахуванням хімічного складу стічних вод, а також їх микробіального
забруднення, підбираються дози препарату.
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Для визначення розрахункової концентрації пераксиду водню
враховують питому дозу Н2О2, яка витрачається на окиснення компонентазабруднювача (табл. 1), та концентрацію пероксиду водню, яка викликає
бактерицидний ефект. Розрахункова доза Н2О2 визначається за формулою (1)
[11]:
ДH2O2 = 4,25СS2-+ 0,43СSO32-+ 1,31СCN-+ 0,3СFe3++ 0,74СNO2-+ 2,27СCH2O+
+5,06СC6H5OH+ 100

(1),

де ДH2O2 – розрахункова доза Н2О2, мг/дм3; Сх – концентрація
забруднювача, визначена експеріментально (за результатами фізико-хімічного
аналізу стічних вод), мг/дм3. Дане рівняння дозволяє розрахувати дозу Н2О2,
яку необхідно ввести через дозуючий пристрій в стічну воду для оброблення
стічної води залежно від її хімічного складу.
У ряді випадків ступінь видалення токсичних речовин підвищується зі
збільшенням співвідношення H2O2/ХСК [14], а ефективність використання
окиснювача при цьому зменшується, тобто

частина Н2О2 не впливає на

зниження ГДК, а розкладається з виділенням О2 і Н2О. Тому у формулі
приймається коефіцієнт ХСК за 1.
Для ефективного знезараження стічних вод необхідно використовувати
високі концентрацій пероксиду водню. Зменшити концентрацію можливо
внесенням активаторів розкладання Н2О2, до яких відносять метали змінної
валентності Fe+ 2, Mn+ 4, Cu+ 2, Co+ 2, Cr+3, Zn+2,Ag +, які самі мають в різній
ступені

бактерицидну

дію

[15].

Найбільші

бактеріцідні

властивості

проявляються при поєднанні з Н2О2 іонів Ag+, Cu+.
Зменшення дози Н2О2 при одночасному збільшенні ефекта окиснення
або знезараження можливо досягнути іншими методами, наприклад, методом
хімічного мутагенезу, а також при застосуванні сумісного використння озону
з пероксидом водню, або при застосуванні біосорбційної обробки стічної води
іммобілізованим

мікробіоценозом

проводилися в УКРНДІЕП.

на

лабораторних

установках,

які
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1.1.1 Підвищення ефективності процесу очищення стічних вод
методом хімічного мутагенезу
Одним з шляхів удосконалення очищення висококонцентрованих
стічних вод є впровадження технологій, що ґрунтуються на метаболізмі
бактерій, які мають підвищену біохімічну активність [16].
З цією метою були проведені дослідження щодо інтенсифікації
біологічної очистки стічних вод зі значними коливаннями концентрацій
забруднюючих речовин, за допомогою хімічного мутагену – пероксиду водню.
Можливі два варіанти оброблення активного мулу пероксидом водню:
додавання пероксиду водню безпосередньо у біореактор і оброблення частини
активного мулу в окремих ємностях, де культивується активний мул сумісно з
пероксидом водню и де утворюється специфічна мікрофлора, яка під впливом
розчину Н2О2 набуває нові властивості щодо окиснення забруднюючих
речовин. Як періодичне внесення розчину пероксиду водню в біореактор, так
і окреме оброблення активного мулу, збільшує ефект очищення стічних вод за
показниками ХСК, БСК, завислим речовинам, зніжує кольоровість і запах
очищеної води, поліпшує седиментаційні властивості активного мулу,
поліпшує його подальше зневоднення.
Для цього з працюючого аеротенка відбирали адаптований до стічної
води активний мул у кількості (0,1–5)%
аеротенку,

відстоювали

протягом

від загального об’єму мулу в

15–30

хв.

для

одержання

більш

концентрованої суспензії (концентрація мулу складала 5–6 г/дм3) і вводили
хімічний мутаген (пероксид водню) у співвідношення 1:5000–1:10000. Суміш
активного мулу з мутагеном витримували при перемішуванні від 4 до 25 годин
при кімнатній температурі. Підрощували суспензію активного мулу у
поживному середовищі 10–12 годин для збільшення кількості утворених
мутантних форм і вводили в лабораторний аеротенк. Контроль дії мутагену
проводили за зміною реакції середовища (рН).
Дослідження щодо обробці активного мулу пероксидом водню (у
концентрації 0,07%) проводили у контактному режимі протягом 24 годин.
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Результати досліджень надані у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Ступінь очищення стічних вод активним мулом, що оброблений
пероксидом водню (Н2О2)
Варіант активного
мулу
Звичайний активний
мул
Активний мул, що
оброблений Н2О2
Звичайний активний
мул
Активний мул, що
оброблений Н2О2
Звичайний активний
мул
Активний мул, що
оброблений Н2О2
Звичайний активний
мул
Активний мул, що
оброблений Н2О2

ХСК, мгО/дм3

Ефект
очищення, %

до
очищення
9170

після
очищення
8490

5280

950

82,0

5000

1400

72,0

5000

75

98,0

10800

7630

29,0

10800

433

96,0

14400

13540

6,0

14400

1140

92,0

7,0

Встановлено, що дія хімічного мутагену на активний мул, адоптований
до стічних вод, підвищує його властивість до окиснення і, відповідно,
підвищує ступінь очищення в 10 – 15 разів.
Для інтенсифікації біологічної очистки на очисних спорудах з великими
об’ємами стічних вод може бути використаний досить доступний мутаген –
пероксид водню.
Обробка активного мулу пероксид водню у лабораторних умовах і
внесення такого мулу в аеротенк показала можливість підвищення
ферментативної активності мулу при біохімічному очищені стічних вод.
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В результаті експериментальних досліджень визначені оптимальні
умови оброблення активного мулу пероксидом водню: обсяг мулу, що був
оброблений, складав 0,001-0,0001%; доза пероксиду водню відносно мулу –
1:(5000-2000); частота оброблення – один раз у 10 днів. Результати
дослідження надані у табл. 1.3.
Таблиця 1.3 – Ступінь очищення стічних вод від органічних речовин
активним мулом, обробленим пероксидом водню
ХСК
стічної
води

505

ХСК,
мг/дм3
62

Стічна вода, яка очищена
активним мулом,
обробленим Н2О2
ступінь
ХСК,
ступінь
3
очищення,% мг/дм
очищення,%
88
43
92

516

50

90

26

95

540

96

82

76

86

650

128

80

57

91

Стічна вода, яка очищена
активним мулом

З даних табл. 1.3 видно, що після оброблення активного мулу
пероксидом водню ефективність окиснення збільшилась до 95%.
1.1.2 Встановлення оптимальних концентрацій пероксиду водню при
очищенні

висококонцентрованих

стічних

вод

за

ферментативною

активністю активного мулу
Для встановлення оптимальних концентрацій реагенту пероксиду
водню були проведені дослідження, які спрямовані на визначення впливу
різних концентрацій реагенту на ферментативну активність мікроорганізмів
активного мулу. Під впливом різних хімічних речовин ферментативні процеси
можуть активуватися або пригнічуватися. Розчин пероксиду водню є міцний
окиснювач, якій в певних концентраціях може насичувати водне середовище
розчиненим киснем і стимулювати окислювально-відновлювальні процеси під
час клітинного метаболізму, але в певних концентраціях може бути
токсикантом

відносно

організмів

активного

мулу

і

пригнічувати
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ферментативну систему. Ферментативну активність бактерій визначали за
комплексом ферментів дегідрогеназ (ДГА), які каталізують метаболізм
бактерій. Для орієнтовної оцінки окислювальної здатності активного мулу
(при вмісту мулу ~ (4 – 6) г/дм3) за показником ДГА використовували
п’ятибальну шкалу:
Оцінка ДГА

Забарвленість

Бали

Дуже велика

Темно-червона

5

Велика

Червона

4

Задовільна

Світло-червона

3

Незадовільні

Світло-рожева

2

Дуже низька

Сліди забарвленості 1

Активність
відсутня

Прозора

0

Для встановлення оптимальних концентрацій пероксиду водню, при
яких відбувається, з одного боку, окиснювання речовин, що важко
розкладаються, а з іншого боку, не пригнічується ферментативна активність
бактерій (ДГА), визначали вплив різних концентрацій пероксиду водню у
двох серіях експерименту:
– при контактуванні розчинів пероксиду водню безпосередньо з
біомасою мікроорганізмів активного мулу;
– при контактуванні активного мулу з модельним стоком (що імітує
стічну воду, яка утворюється при виробництві молочної продукції), який
попередньо оброблювався розчинами пероксиду водню.
Для визначення розчинів пероксиду водню, які пригнічують або
стимулюють ДГА, готували наступні концентрації H2O2, %: 3,5; 0,04; 0,03;
0,01; 0,05.
В першій серії експерименту для визначення впливу розчину H 2O2
безпосередньо на мікроорганізми готували суспензію біомаси активного мулу
(орієнтовно 4 – 5 г/дм3), яку в однакових обсягах наливали в шість пробірок.
У кожну з п’яти пробірок із суспензією додавали відповідну концентрацію
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розчину пероксиду водню. В шосту пробірку (контрольна проба) розчин
H2O2 не додавали. Далі, згідно з експрес-методикою, визначали ДГА, яку
візуально оцінювали за інтенсивністю кольору розчину за п’ятибальною
системою.
Результати дослідження надані в таблиці 1.4.
Таблиця 1.4 – Оцінювання ДГА активного мулу під час його контакту з
пероксидом водню
Контрольна
Концентрація
проба
3,5% 0,04% 0,03% 0,01% 0,005%
H2O2, проц. (відсутність
H2O2)
ДГА (за
інтенсивністю
5
0
3
3
4
4
кольору
розчину), в
балах
За «5» балів приймали варіант з найбільш інтенсивним червоним
забарвленням,

що

відповідало

великої

ферментативної

активності

мікроорганізмів мулу, при якій в клітинах ефективно відбуваються біохімічні
процеси.
За 30 хвилин експозиції встановлено, що «5»-ти балам відповідала
контрольна проба (біомаса А.М. без додавання Н2О2), як варіант з найбільш
інтенсивним червоним забарвленням, що свідчило про велику ферментативну
активність мікроорганізмів мулу, при якій в клітинах ефективно відбуваються
біохімічні процеси.
За «0» балів оцінена проба, яка містила 3,5% -ний розчин H2O2 (повна
відсутність

забарвленості),

що

свідчить

про

повне

пригнічення

ферментативної системи мікроорганізмів активного мулу під впливом цієї
концентрації H2O2.
Забарвленість розчинів в пробах, які містили 0,04% і 0,03% H 2O2 була
оцінена у «3» бали, що свідчить про гальмування окислювально-відновлених
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процесів в клітинах. Інтенсивність забарвлення в пробах з 0,01% і 0,005%
H2O2 відповідала «4» балам, але за добу контактування біомаси з H2O2
інтенсивність забарвлення розчину збільшилася до максимальної і відповідала
контрольній пробі.
У першої серії експерименту встановлено, що найбільш безпечними
концентраціями H2O2, які не впливають негативно на ферментативну
активність, є і 0,005% і 0,01%.
У другій серії експерименту визначали оптимальні концентрації
пероксиду водню,, якими оброблювали модельний стік. Оброблений таким
чином розчин додавали до активного мулу, в якому за експрес-методикою
визначали ДГА і так само оцінювали за п'ятибальною системою.
Для цього суспензію біомаси активного мулу (орієнтовно 4 – 5 г/дм3)
також, як в першої серії експерименту, в однакових обсягах додавали в шість
пробірок. У кожну з п’яти пробірок із суспензією доливали модельний стік,
попередньо оброблений відповідною концентрацією розчину H 2O2. В шосту
пробірку (контрольна проба) додавали модельний стік не оброблений
розчином H2O2. Термін контактування модельного стоку з H2O2 складав 30
хвилин. Термін контактування активного мулу з модельним стоком, який був
оброблений H2O2, складав ще 30 хвилин і добу. Далі, згідно з експресметодикою, визначали ДГА, яку оцінювали за п’ятибальною системою. Для
оцінювання окислювальної здатності різних концентрацій H2O2 на модельний
стік за добу в кожної пробірці визначали показник ХСК.
Результати дослідження надані в таблицях 1.5, 1.6 і рис.1.1.
Таблиця 1.5 – Оцінювання ДГА активного мулу в пробах модельного
стоку, обробленого різними концентраціями пероксиду водню
Концентрація
H2O2, в
модельному
стоці, проц.

3,5%

0,04%

0,03%

Номер проби

0,01%

0,005%

Контрольна
проба
(модельний
стік з А.М. але
без H2O2)
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ДГА (за
інтенсивністю
кольору
розчину), в балах

1

2

3

4

5

6

1

4

5

5

5

5

З даних табл. 1.5 (пп. 3–6) видно, що модельний стік, який був
оброблений пероксидом водню у концентраціях (0,03, 0,01, 0,005)% і потім
доданий до суспензії активного мулу, не змінив ферментативну активність
мікроорганізмів, яка була такою ж, як і в контрольній пробі (модельний стік с
активним мулом, але без H2O2). В пробі модельного стоку, обробленого
концентрацією 0,04 % H2O2, ДГА декілька менше, ніж в контрольній пробі.
Проте в пробі, обробленій 3,5% H2O2, ДГА майже відсутня.
За добу була оцінена ДГА у всіх досліджуваних пробах. Кількість
червоного формазану пропорційна активності дегідрогеназ і напруженості
окислювальних процесів в бактеріальних клітинах. Було відмічено збільшення
інтенсивності забарвленості розчинів в пробах 2 – 5 (рис. 1.1), що свідчить, про
збільшення ферментативної активності мікроорганізмів мулу, з часом, при
контакті з розчинами пероксиду водню.

Рисунок 1.1 – Оцінювання ДГА активного мулу (А.М.) за інтенсивністю
забарвленого формазану в модельному стоці
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Верхній ряд: ліва пробірка – контрольна проба (модельний стік з
А.М. але без H2O2); права пробірка – модельний стік з А.М. і 3,5 % H2O2.
Нижній ряд: зліва направо пробірки з А.М. і H2O2 в концентраціях
0,04%, 0,03%; 0,01% і 0,005%
Оброблення модельного стоку пероксидом водню у концентраціях
0,02% і 0,01% дозволило знизити ХСК у відповідних пробах на 12% (табл.1.6
пп. 4 і 6), але після додавання до цих проб суспензії активного мулу відмечено
зниження ХСК відносно модельного стоку (контрольна проба) на 87% (табл.
1.6, пп. 5 і 7).
Таблиця 1.6 – Динаміка ХСК модельного стоку (М.С.) після його
оброблення пероксидом водню (Н2О2) і активним мулом (А.М.)
Модельний
Варіанти
сток
М.С. +
дослід
(контроль А.М.
ження
на проба)
1

2

ХСК,
мгО/дм
3
Ефект
знижен
ня за
ХСК,
%

М.С. +
0,02%
Н2О2

М.С. +
М.С. +
0,02%
0,01%
Н2О2з +
Н2О2
А.М.

М.С. +
0,01%
Н2О2 +
А.М.

М.С. +
0,005%
Н2О2

М.С. +
0,005%
Н2О2 +
А.М.

3

4

5

6

7

8

9

2850

6650

950

6650

950

7600

3800

62

12

87

12

87

Зниження
не
відзначено

50

7600

В пробі модельного стоку, обробленого 0,005% Н2О2, зниження ХСК не
визначено (табл.1.6, п. 8), а після додавання до цієї проби активного мулу
загалиний ефект зниження за ХСК склав 50% (табл.3, п. 9).
На підставі отриманих даних, для наступних досліджень, була визначена
оптимальна

концентрація

пероксиду

водню

–

0,01%.

Стічна

вода

оброблювалась розчином пероксиду даної концентрації та подальше
надходила на біологічне очищення активним мулом.
1.1.3 Доочищення стічних вод пероксидом водню
Доочищення модельної води пероксидом водню проводили після
біосорбційного оброблення в біодисковому реакторі. На першої стадії
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відбувалося глибоке біохімічне очищення стічної води іммобілізованим
мікробіоценозом

в

контактному

або

проточному

режимах,

де

висококонцентрована стічна вода, яка утворюється у процесі виробництва
молочних виробів, подавалася дозуючим перистальтичним насосом до
біореактора.

Тривалість

обробки

(час

перебування)

стічних

вод

іммобілізованим мікробіоценозом у проточних умовах залежала від
початкової концентрації забруднюючих речовин, швидкості подачі стічних
вод та об'єму біореактора в робочому режимі. Час перебування (tat) стічної
води визначали за формулою (2):
𝑡𝑎𝑡 =

𝑉

(2),

𝑄нас.

де V – об'єм біореактора в робочому режимі, який займає 40% від
загального об'єму біореактора, дм3 (28,3 дм3);
Qнас – потужність перистальтичного дозуючого насосу, дм3/год (4,26
дм3/год).
Таким чином, тривалість обробки стічних вод іммобілізованим
мікробіоценозом складала 6,5 год.
У

біореакторі

стічна

вода

контактувала

з

мікробіоценозом

іммобілізованим на інертному носії (перша стадія) і далі надходила в ємністьприймач, де після наповнення додатково оброблялася (і знезаражувалася)
пероксидом водню (друга стадія).
Завислі речовини лімітують процеси окиснення забруднюючих речовин,
тому перед розрахунком дози перекису водню для доочищення і знезараження
враховували додатково 10% його обсягу на витрати окиснення зважених
речовин.
Дотримувались температурного режиму не вище 27 °С, тому що з
підвищенням температури знижується ефект очищення внаслідок швидкого
розкладання пероксиду у водному середовищі. Пробу відбирали за 6,5 год. Для
доочищення стічної води перекисом водню в приймальну ємність занурювали
трубку дозування реагенту та протягом 40 хвилин подавали пероксид водню
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(з урахуванням початкової концентрацію забруднюючих речовин). Для
крапельної подачі та розподілу перекису водню в обсязі стічної рідини
використовували аератор аерліфт, за допомогою якого прискорювалась
швидкість реакції та перемішування водної маси забруднюючої речовини в
обсязі.
На підставі табл. 1.1 за формулою (2) і наступними концентраціями
забруднюючих речовин розрахували дозу

перекису водню (ДH2O2) для

доочищення стічної води:
ДH2O2 = 0,3СFe3++ 0,74СNO2-+ 1,89СNH4++1СCxHxOH + 10%= 44,73 мг/дм3
(2)
Дозу Н2О2 визначали з урахуванням утворення 1 еквівалента активного
кисню на 1 моль пероксиду водню. Отже, концентрація Н2О2, що теоретичне
необхідне для одночасного окиснення компонентів-забруднювачів, присутніх
в стічних водах після біологічного очищення, складала 44,73 мг/дм 3, тобто у
разі 3% пергідролю для оброблення 50 дм3 води необхідно 25 см3, або 2,5 см3
33% пергідролю або 0,05 г/л, що кореспондується з експериментальними
даними.
Доочищення води контролювали за наступними показниками: ХСК,
N-NH4+, N-NO2-, Fe3+ , рН та розчиненим киснем. Результати надані в таблиці
1.7.
Таблиця 1.7 – Концентрації забруднюючих речовин в стічній воді до та
після біологічного очищення і обробки перекисом водню.
Показники
контролю

До
очищення,
мг/дм3

Після очищення
на дисковому
біореакторі
(6,5 год), мг/дм3

Після обробки
Н2О2 (1,5 год),
мг/дм3

ГДС,
мг/дм3
[7]

N-NH4

36,1

9,4

1,05

2,0

N-NО2

8,01

2,16

0,07
або 0,21
(ГДС по NО2 ̄)*

1,0
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ХСК

1167

25

<10

75

Fe3+

1,85

0,23

<0,1

0,3

Після розкладання органічних сполук азоту в біореакторі починається
мінералізації стічної рідини в процесах нітрифікації та деазотації. З даних
таблиці 1.7 видно, що відбулося повне окиснення заліза, яке частково
акумулювалось мулом іммобілізованого мікробіоценозу, а залишки були
доокиснені перекисом водню.
1.1.4 Висновки щодо окиснення забруднюючих речовин пероксидом
водню при очищенні модельних стічних вод
1.1.4.1 У разі безпосереднього контакту пероксиду водню з біомасою
активного мулу найбільш оптимальні концентрації H2O2, які не впливають
негативно на ферментативну активність мікроорганізмів, є 0,01% і 0,005%.
1.1.4.2 Попереднє оброблення модельного стоку пероксидом водню у
концентраціях – 0,02%, 0,01%, 0,005% і наступним його контактом з активним
мулом, сприяло інтенсивному окисненню органічних речовин в модельному
стоці і збільшенню ефективності очищення стоку за показником ХСК до 87%.
1.1.4.3 Для ефективного оброблення стічних вод, які місять сполуки, які
важко окислюються, обрана найбільш оптимальна концентрація пероксиду
водню – 0,01%.
1.2 Використання озоно-повітряної суміші для очищення і
знезараження стічних вод харчових виробництв
Озон (О3) – дуже ефективний екологічний окислювач і дезінфектант,
тому що є природним елементом і при його розкладанні, окрім молекул кисню
не утворюється інших продуктів розкладання, які було б потрібно видаляти з
системи очищення.
Бактерицидні властивості озону обґрунтовані його міцним окислювальним
потенціалом, внаслідок чого він руйнує цитоплазму мікроорганізмів і окислює
майже всі органічні речовини у воді.
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Одержували озон безпосередньо з повітря шляхом «тліючого» розряду у
спеціальному приладу – озонаторі, що складається з двох електродів з повітряним
прошарком між ними (2 – 3 мм), який служить розрядним простором. Щоб
створити «тліючий» (без блискавок) розряд, у розрядний простір вміщують
діелектрики із спеціального скла [17].
Озоно-повітряна суміш надходить через фільтросні пластинки у воду
і змішується з нею у контактному резервуарі. Доза озону, необхідна для
знезаражування будь-якої води, коливається від 1 до 10 мг/л, причому великі дози
застосовують,

коли необхідно

крім

знезаражування

ще

знебарвити

та

дезодорувати воду.
Тривалість знезараження води складає 3—35 хв. залежно від ступеня
забруднення і складу домішок води. Надлишковий озон з води виділяється у
повітря, швидко розкладаючись з утворенням атомарного кисню, тому вміст
залишкового озону мас бути 0,1—0,3 мг/л [18].
Розчинність озону у воді при температурі від 00С до 300С у 13 разів вищі
за кисень, а також азот. Розчинність О3 швидко підвищується у воді зі
зниженням її температури, що вважливо ураховувати у разі його застосування
під час очищення або знезараження стічної води.
Озон у воді одночасно розчинюється і розкладається. Швидкість його
розкладу залежить від температури води та її складу. Великі концентрації
завислих речовин та іонів металів лімітують процеси окиснення.
Електронна структура озону біполярна: з одного боку – негативна, з
іншого – позитивна.
З речовинами, що знаходяться у воді, озон може реагувати або
безпосередньо в молекулярній формі, або як радикал ОН -, який виникає при
розкладанні озону в воді. Вважається, що в нейтральній воді ці реакції
розподілені порівну. У кислому середовищі переважає молекулярний
механізм, а в лужному – радикальний [19].
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Окислювальна здатність (редокс-потенціал) дорівнює – 2,07, що вища
пероксиду водню і хлору (1,77 і 1,36 відповідно), що свідчить про потужну
здатність О3 до окиснення органічних і деяких мінеральних сполук.
Для очищення стічних вод важлива здатність окиснення деяких металів
і складних органічних речовин.
Так, іони заліза і марганцю швидко окислюються озоном до гідроксиду
заліза і діоксиду марганцю. Перманганат також може бути утворений за такою
реакцією. Паралельно з цим процесом відбувається інший процес – усунення
марганцю з розчину.
Для деструкції органічних сполук за допомогою О3, важливим чинником
є електронна структура озону, яка є біполярною: «негативною» і
«позитивною», тому озон може реагувати одночасно як електрофільно так, і
нуклеофільно.

У

воді

окиснення

речовин

озоном

має

переважно

електрофільний механізм. Але кінетика взаємодії розчиненого озону з різними
органічними сполуками різна [19].
З О3 не реагують безпосередньо або реагують слабо ненасичені
вуглеводи, насичені алкильні сполуки, бензол, карбонові кислоти. Але такі
речовини, як білки, лінійні та циклічні вуглеводи, спирти, жири піддаються
окисненню, що важливо під час окиснення домішок, які містяться в стічних
водах виробництв харчової промисловості. Особливо важно окиснення
жироподібних речовин, тому що вони, як правило, містяться у великих
концентраціях в таких стоках і дуже важко окислюються мікроорганізмами
активного мулу при біологічному обробленні. Також гальмуються біохімічні
реакції окиснення складних органічних сполук, тому попереднє озонування
таких стічних вод дозволяє розкладати складні органічні системи до більш
простих і доступних з подальшим окисненням мікроорганізмами активного
мулу.
Застосування технологій озонування ефективно для інактивації
патогенної мікрофлори, яка у високих концентраціях, як правило, міститься в
стічних водах харчових виробництв.. «
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Реакційна здатність радикалів дозволяє окислювати практично всі
органічні сполуки. В реакціях з органічними речовинами утворюються
вторинні радикали, які продовжують брати участь у ланцюговій реакції, тобто
первинні радикали ініціюють в оброблюваної рідини ланцюгові реакції [20].
Такі радикали під час взаємодії з розчиненими речовинами не змінюють їх
концентрацію в воді, але змінюють їх склад. Тобто більш складні сполуки
розкладаються на простіші, які при такій структурі можуть використовуватися
мікроорганізмами активного мулу під час біоочищення. Якщо у водному
середовищі є кисень, то ланцюг окислювальних реакцій подовжується за
допомогою вторинних радикалів, що буде сприяти очищенню води. Тому для
подовження ланцюгової реакції окислення стічну воду необхідно насичувати
киснем. Один із способів насичення киснем – продування повітря через шар
води.
1.2.1 Відпрацювання параметрів процесу очищення стічних вод у разі
застосування озону
Процес озонування модельного стоку і стічних вод, що утворюються під
час виробництва молочних і м’ясних продуктів проводили з допомогою
фахівців та на приладах.
Для встановлення впливу озону на деструкцію забруднюючих речовин
визначали оптимальні параметри процесу озонування.
Таблиця 1.8 – Параметри озонування
Концентр
ація,
О3 г/дм3

Період
оброблення,
год

1

5

1

Об’єм проби,
що
оброблювалась,
мл
600

Коефіцієнт
використання
О3

Питома доза,
г О3/дм3

0,1

0,083

3

400

0,075

0,271

6

200

0,05

0,646

1

600

0,1

0,415

3

400

0,075

1,55

6

200

0,05

3,23

27

10

Модельний

1

600

0,1

0,83

3

400

0,075

2,71

6

200

0,05

6,46

стік

містив

великі

концентрації

білків,

молочних

вуглеводнів та жироподібних речовин. Такі стічні води неможна направляти
на біологічне очищення без попереднього оброблення. Найбільш важкому
розкладанню піддаються жири. Результати оброблення модельного стоку
озоно-повітряною сумішшю надані в таблиці 1.9.
Таблиця 1.9 – Параметри оброблення модельного стоку озоноповітряною сумішшю
Режим оброблення

рН

ХСК

Жири

До оброблення
(контроль)
1 год. 1 мг/дм3

7,00

1650,0

491,0

7,38

1300,0

-

1 год. 5 мг/дм3

4,98

1115,0

-

1 год. 10 мг/дм3

6,37

960,0

196,7

3 год. 1 мг/дм3

4,98

528,0

-

3 год. 5 мг/дм3

2,78

815,0

-

3 год. 10 мг/дм3

3,06

532,0

262,3

6 год. 1 мг/дм3

2,71

620,0

-

6 год. 5 мг/дм3

1,92

510,0

-

6 год. 10 мг/дм3

2,1

407,0

237,2

З даних таблиці видно, що під впливом міцного окиснювання складні
хімічні речовини розкладаються, що виражається у зниженні ХСК і вмісту
жирів у середньому на 50%. При цьому за тривалою експозицією оброблення
(3 і 6 годин) відбувається значне зниження величини рН середовища (відносно
контрольного зразку). Це пояснюється окисненням жирів до карбонових
кислот, які мають низки значення рН. Стічну воду з таким кислим
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середовищем заборонено спрямовувати на біологічне очищення, до
каналізаційних мереж і в загалі до водного об’єкту.
Для визначення впливу попереднього озонування щодо активного мулу,
модельний стік оброблювали озоно-повітряною сумішшю (концентрація О3 =
1 мг/л) і подальше його очищали на біодисковому реакторі за допомогою
іммобілізованого активного мулу. Результати дослідження надані в таблицях
1.10 і 1.11.
Таблиця 1.10 – Результати оброблення модельного стоку озоноповітряною сумішшю
Період

Показники

оброблення, год

рН

ХСК, мгО/дм3

До оброблення

5,30

1450

1

5,30

900

2

5,18

720

Після оброблення озоно-повітряною сумішшю, ХСК модельного стоку
за годину знизилось майже на 40% і досягло 900 мгО/дм3. За 2 год. оброблення
ХСК знизилося на 50%, але також значно знизилась величина рН, тому для
подальшого доочищення був обраний стік, що оброблювався озонуванням
протягом часу. Модельний стік за такими характеристиками додавали для
доочищення в біосорбційний дисковий реактор з іммобілізованим біоценозом.
Результати очищення модельного стоку біосорбційним методом без
попереднього озонування і після озонування надані в табл. 1.11.
Таблиця 1.11 – Результати оброблення модельного стоку в біодисковому
реакторі іммобілізованим біоценозом
Період
Очищення модельного стоку Очищення модельного стоку в
оброблення, в біодисковому реакторі без
біодисковому реакторі після
год
попереднього озонування
озонування
рН
ХПК, мгО/л
рН
ХПК, мгО/л
Модельний
стік, що
додавали

5,3

1050,0

5,3

900,0

29

для
очищення
1

6,18

490,0

7,53

662,5

3

7,54

530,0

7,75

195,0

6

7,93

290,0

8,10

41,0

8

7,94

260,0

8,20

22,0

З таблиці 1.11 і рис. 1.2 видно, що за 8 год. очищення води в біореакторі
вміст розчинених домішок за ХСК знизився на 75%, а під час очищення
(доочищення) води в біореакторі після її оброблення озоном, показник ХСК
знизився майже на 98%. Таким чином, попередньо озонування дозволяє більш
ефективно очищати воду, яка містить великі концентрації речовин, що важко
біорозкладаються.

1200

ХСК, мг/дм3

1000
800
600
400
200

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Період оброблення, год
ХСК1

ХСК2

Рисунок 1.2 – Динаміка біоокиснення забруднюючих речовин у
модельному стоці
ХСК1 – без попереднього оброблення;
ХСК2 – попереднє оброблення озоно-повітряною сумішшю
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Для

встановлення

впливу

дії

озону

на біоценоз визначали

ферментативну активність мікроорганізмів активного мулу після його
контакту з пробами води, які були попередньо озоновані. Ферментативну
активність визначали біотестувнням за ДГА [21]. В пробірки з водою, яка була
оброблена озоном протягом 1 год. або 2 год. додавали біомасу активного мулу
з біореактору і відповідні реактиви для визначення ферментативної
активності. Контрольними зразками були проби води без оброблення (вихідна
вода) і суспензія активного мулу в яких також визначали ДГА. Інтенсивність
фарбування розчину відповідала ступеню ферментативної активності – чим
яскравіше розчин, тим більше ДГА і, відповідно, активність метаболізму
мікроорганізмів (рис. 1.3).

Рисунок 1.3 – ДГА активного мулу
Зліва направо:
– вода, яку оброблювали озоном протягом 1 год;
– вода, яку оброблювали озоном протягом 2 год;
– вода без оброблення;
– суспензія активного мулу з біореактору
На рис. 1.3 видно, що інтенсивність забарвленя всіх зразків, що
досліджувались, досить велика. Найбільша інтенсивність спостерігалась у
пробі води, що була оброблена озоном протягом 1 години. Вода після
оброблення насичалась киснем, який стимулював окислювально-відновленні
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реакції в клітинах мікроорганізмів. Таким чином було встановлено, що
оброблення води озоном, яка подальше додається на очищення в біореактор,
не є токсичною відносно активного мулу, навпаки, сприяє збільшенню
ферментативної активності мікроорганізмів і, відповідно, збільшує ефект
очищення.
В озонаторі під дією тліючого розряду утворюються озоногідроксильна суміш

– радикали і озон. Для визначення оптимальних

концентрацій О3 проводили оброблення у різних режимах модельного стоку з
високим вмістом молочного білку і амонійного азоту. Концентрація О3 у
газової суміші складала 7 мг/дм3 , витрати газо-повітряної суміші – 1 дм3/хв.;
обсяг проби – 10 дм3. Модельну рідину додавали в циліндричну ємність 5 м3,
висота шару рідини – 1,2 м. В рідину занурювали дрібно пористий розпилювач
за допомогою якого в ємність насосом додавали озоно-повітряную суміш.
Оброблена озоном вода за допомогою дозуючого насосу надходила в
біосорбційний реактор типу аеротенка-змішувача, де відбувалось окиснення
речовин біоценозом, іммобілізованим на дисках реактору (рис. 1.4). Схема
оброблення модельного стоку озонуванням і за методом AOPs надана на рис.
1.5. Контроль процесу озонування і біооброблення проводили за рН і ХСК
(табл. 1.19)
Початкове ХСК стоку, що оброблювався, склало – 830 мг /дм3. Після
оброблення озонуванням стік направляли в біореактор. Період перебування
стоку в біореакторі – 2,0 – 2,5 год.
Таблиця 1.12 – Показники модельного стоку, обробленого озоном з
наступним обробленням в біореакторі
Доза О3

5 мг О3/дм3
10 мг О3/дм3
15 мг О3/дм3

ХСК, мг /дм3
до оброблення
озоном

ХСК, мг /дм3 /рН
після оброблення
озоном

830 / 7,08

910 /7,2

ХСК, мг /дм3
після оброблення
в біореакторі
(через 2 год)
262 /7,5

910 /7,3

280 / 7,27

880

380

830/ 7,08
830

32

20 мг О3/дм3

830

880

360

Рисунок 1.4 – біодисковий
реактор-змішувач
З даних таблиці 1.12 видно, що після оброблення рідини озоном
значення ХСК кілька збільшилось (на 9%), але у межах похибки вимірювання.
Після 2-х годинного перебування в біореакторі ХСК знизилось при дозі озону:
– 5 мг О3/дм3 – на 71%;
– 10 мг О3/дм3 – на 66%;
– 15 мг О3/дм3 – на 54%;
– 20 мг О3/дм3 – на 59%.
Таким чином, оптимальна доза є 5 мг О3/дм3.
1.2.2 Висновки щодо окиснення забруднюючих речовин озоном
1.2.2.1

Озонування

модельного

стоку

сприяло

окисненню

важкорозчинених речовин, що дозволило знизити ХСК модельного стоку на
(40 – 50) % і жирів на (30 – 50) %.
1.2.2.2 Очищення модельного стоку біосорбційним методом в біодисковому
реакторі за попереднім обробленням його озоно-повітряною сумішшю дозволило
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скоротити термін перебування стоку в системі очищення і досягти ефекту
очищення за ХСК до 98%.
1.2.2.3 При обробленні стічної води птахофабрики озоном дозою 5 г/м3
протягом декількох хвилин відбувається її знезараження від бактерій групи
кишкової палички, Escherichia coli, фекальних ентерококів, патогенних
ентеробактерій р. Сальмонела. Ці санітарно-бактеріологічні показники
повністю відповідають нормативним значенням для скидання очищеної
стічної води в водний об’єкт.
1.3 Комбіноване оброблення стічної води сумісно озонуванням і
пероксидом водню (метод AOPs)
Для підвищення продуктивності методу очищення стічної води
озонуванням, у воду додавали пероксид водню. При розкладанні перекису
водню в ланцюговій реакції утворюються вторинні гідроксильні радикали, що
прискорює процес окиснення і робить його більш ефективним. Такий
комбінований метод оброблення води, що заснований на вдосконаленому
процесі окиснення, називається AOPs-метод. При цьому, в модельний розчин,
який знаходився в реакторі висотою 1,5 м, додавали розчин пероксиду водню
(1,5 см3/дм3 рідини) і продували озоно-повітряною сумішшю з концентрацією
озону – 5 мг О3/дм3 при дозі озону – 1 г/м3 (О3/Н2О2 = 1 г : 0,3 г). Оброблення
відбувалось протягом 5,2 хв. далі оброблену воду додавали в біосорбційний
реактор типу аеротенка-змішувача, де відбувалось окиснення речовин
біоценозом, іммобілізованим на дисках реактору. Схема оброблення
модельного стоку за методом AOPs надана на рис. 1.5. Контроль процесу
озонування і біооброблення проводили за рН, азот амонійний і розчинений
кисень і ХСК.

7

О3
Викид надлишків
озону в атмосферу

6
8
5
4

9
3

10

11

1
Вихідна

2

вода

Очищена
вода

Рисунок 1.5 – Схема оброблення модельного стоку за методом AOPs
1 – ємність вихідної води, 2 – насос, 3 – повітряний компресор, 4 – кран для регулювання витрати повітря через озонатор,
5 – ротаметр, 6 – озонатор, 7 – дозатор Н2О2, 8 – реакційна колона, 9 – насос-дозатор, 10 – дисковий біореактор,
11 – збірник очищеної води
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Результати оброблення модельного стоку різними методами: активним
мулом, у разі попереднього озонування, у разі попереднього озонування з
пероксидом водню (метод AOPs) надані в таблиці 1.13. У разі застосування
методу АОPs при очищенні модельного розчину з великими концентраціями
органічних сполук протягом 5 хв, спостерігався синергітичний ефект взаємодії
О3 з Н2О2, що значно скоротити період оброблення, дози окиснювачів і досягти
ефекту глибокого очищення.
Таблиця 1.13 – Показники модельного стоку, обробленого різними
методами
Період
оброблення,
год.

ХСК, мг /дм3
після
оброблення
активним мулом
(А.М.)

після оброблення
О3 /А.М.

після оброблення
О3 / Н2О2 /А.М.

930

910*

930*

2

415

260

225

3

385

175

120

4

260

92

22

5

220

71

-

6

92

-

-

Початок

Примітка. ХСК стоку після його оброблення О3 і О3 / Н2О2

З таблиці 1.13 видно, що період окиснення забруднюючих речовин в
модельному стоці після оброблення його озонуванням скоротився на годину,
при цьому ефект очищення склав – 91%, а після оброблення стоку методом
AOPs – період оброблення скоротився на дві години, а ефект очищення склав
– 98%.
1.4 Знезараження стічних вод озонуванням і методом AOPs
Мета дослідження – визначення санітарно-бактеріологічних показників
в зразках стічної води птахофабрики, знезаражених озонуванням і методом
AOPs.
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Знезараження стічної води птахофабрики проводили озонуванням
різними дозами озону і комбінуванням озонування з пероксидом водню
(О3/Н2О2). Досліджувані проби зразків стічної води при дозах озону:
– 1 мгО3/дм3;
– 2 мг О3/дм3;
– 3 мг О3/дм3;
– 5 мг О3/дм3;
– 3 мг О3/дм3 + 0,05% Н2О2.
Стічні води після локальних очисних споруд (відстійник і аеротенк)
змішувались

з

побутовими

стічними

водами

і

після

очищення

знезаражувались озоно-повітряною сумішшю у різних режимах.
В очищеній і знезараженій воді визначали таки показники: загальне
мікробне число (ОМЧ), бактерії групи кишкової палички (БГКП), Escherichia
coli (Е. coli) і фекальні ентерококи.
ОМЧ визначали прямим посівом на поживний агар з децимальних
розведень – 1:100; 1:1000; 1:1000 (одиниці вимірювання – колонієутворюючі
одиниці в кубічному сантиметрі (КОЕ/см3)).
Е. coli – шляхом виділення на середовище Ендо з подальшим
тестуванням на середовищі Сіменса при температурі інкубації – (44 ± 1) 0С і
періоду інкубації – 24 години.
Тестування БГКП і Е. coli проводили за визначенням оксидазної
активності, фарбуванню клітин за Грамом, ферментацією лактози, глюкози і
цитрату.
Ентерококи визначали прямим посівом на середовище ентерококогар з
децимальних розведень (1:100; 1:1000; 1:1000) з наступним тестуванням на
оксидазну активність за температурою інкубації – (37±1)0С і періодом
інкубації – 48 годин.
Посів кожного розведення проводився в двократної повторності, з
дотриманням стерильних умов.
Результати мікробіологічних досліджень надані в таблиці 1.14.
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Таблиця 1.14 – Санітарно-бактеріологічні показники проб стічної
води птахофабрики при знезараженні озоном (О3) і методом AOPs (О3/Н2О2)

№
проби

Режим
знезараження

Санітарно-бактеріологічні показники
Escherichia
coli,

Ентерококи,

ЗМЧ,
КУО/см3

БГКП,
КУО /дм3

Неочищена
стічна вода

6,4∙1011

4,4∙109

8,2∙107

5,2∙104

1

1 мг О3 /дм3

2,61∙106

1,42∙106

8,23∙104

250

2

2 мг О3/дм3

1,49∙105

1,46∙106

3,07∙104

менше 100

3

3 мг О3/дм3

8,48∙105

1,41∙105

4,09∙103

200

1,21∙106

2,52∙106

5,04∙104

200

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Відсутні

Не більше
100
КУО/см3

Не більше 1
КУО/см3

Не більше
1 КУО/см3

Відсутність
КУО/100см3

4
5

4 мг О3 /дм3
О3/Н2О2
(3 мг О /дм3/
0,05% )

Норма
для
питного якості*

води

Норма для води при скиді
в водойму**

КУО /дм3

КУО /см3

Відсутність
Не більше
Не
патогенних
1000
нормується
форм в 1 дм3
КУО/дм3
Примітка 1. ДСанПіН 2.2.4-171-10 – «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної
для споживання людиною»
Примітка 2. СанПіН 4630-88 «Санітарні правила і норми охорони поверхневих водних
об’єктів поверхневих вод від забруднення»
Не
нормується

У результаті санітарно-бактеріологічного аналізу проб стічних вод
птахофабрики, які були оброблені різними дозами озону і методом AOPs
(О3/Н2О2) можна зробити висновки, що:
– за ЗМЧ найменше знезаражені проби – № 1 і № 4; в пробах № 2 і № 3
величина ЗМЧ на порядок менше, а в пробі № 5 спостерігалась відсутність
зростання ЗМЧ в 1 см3 проби води;
– вміст БГКП в пробах після їх оброблення за режимами № 1, № 2 та №
4 спостерігався приблизно одного рівня. У пробі № 3 вміст БГКП на порядок
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менше, а в пробі № 5 –склав менше 1000 КУО / дм3, що відповідає нормативу
для скиду води в поверхневий водний об’єкт;
– більш високий вміст у воді Escherichia coli також зазначався в пробах
№1, №2 та № 4; в пробі № 3 вміст Е. coli на порядок менше, що
кореспондується з показниками БГКП; в пробі № 5 ні в одному з
досліджуваних розведень не спостерігався ріст бактерій;
– вміст ентерококів в воді проб № 1, № 3 та № 4 – зазначалося одного
рівня; в пробах № 2 і № 5 зростання колоній не виявлено.
Таким чином, найбільш забрудненою була проба № 1 – при обробленні
концентрацією озону в дозі 1 г/дм3. У пробі № 3 – при обробленні
концентрацією озону в дозі 4 г/дм3 майже за всіма показниками спостерігалося
зменшення значень на порядок.
У разі оброблення стічної води концентрацією озону в дозі 3 мг/дм3
(проба № 5) – спостерігався найбільший ефект знезараження за всіма
показниками. Таким чином встановлено, що найбільш ефективно відбувається
знезараження стічної води, яка утворюється на птахофабриці, при обробленні
її озоно-повітряною сумішшю з концентрацією озону в дозі 5 г/дм3.
У

разі

знезараження води за допомогою озону концентрація

залишкового озону на виході із камери змішування має бути у межах 0,1 - 0,3
мг/куб.дм після 4 хвилин контакту – озону з водою.
1.5 Підвищення ефективності очищення висококонцентрованих
стічних вод виробництв харчової промисловості біосорбційним методом в
лабораторному реакторі дискового типу
Біохімічний спосіб очищення стічних вод заснований на здатності
мікроорганізмів, використовувати в процесі своєї життєдіяльності різні
розчинені органічні і не окиснені мінеральні сполуки, такі як сірководень,
аміак, нітрити.
Біохімічний спосіб очищення стічних вод харчових виробництв – є
цілком природний, тому що забруднюючі речовини в таких стоках є
субстратом живлення для мікроорганізмів активного мулу.
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Процес біологічного очищення здійснюється біоценозом, в якому
відбувається безперервна селекція різних типів мікроорганізмів. Біоценоз – це
активний мул (штучно створена екосистема).
Для збільшення вмісту активних мікроорганізмів в одиниці обсягу
рідини, що очищується, застосовували біодисковий реактор. На дисках
відбувалась сорбція мікроорганізмів з наступною їх селекцією і адаптацією до
стічних вод, що утворюються на виробництві харчової промисловості або до
імітуючих їх розчинів.
Біологічним блоком очищення є реактор з дисковими біофільтрами.
Дискові біофільтри – це частково занурені диски, які насаджені на вісь та
обертаються з однаковою швидкістю. Диски в стічній рідині занурені на (3040)%, а частина яка знаходиться в процесі обертання (приблизно 3-12 об/хв.)
над водою захоплює кисень повітря з оточуючого середовища для окиснення
забруднюючих речовин. За рахунок використання процесу іммобілізації
мікроорганізмів активного мулу, реактор може приймати на очистку більш
високі концентрації забруднюючих речовин стічних вод, при цьому активний
мул не виноситься зі споруди, на відміну від споруд з вільно плаваючим
біоценозом.
Таким чином, за рахунок розвитку в такому біореакторі більш високих
концентрацій активного мулу час перебування стічної рідини скорочується до
1,5 години. Очистку стічних вод від органічних сполук здійснюють різні види
біоценозу біологічної плівки на поверхні дисків в аеробної зоні та всередині –
в анаеробно/аноксидній зоні. При зануренні дисків в стічну рідину під час
обертання відбувається процес сорбції біоплівкою нерозчинених, колоїдних та
розчинених забруднюючих речовин. Коли біоплівка знову опиняється на
повітрі, відбувається інтенсивне поглинання кисню та окиснення вже
адсорбованих забруднень.
У

біореакторі

відсутня

примусова

подача

кисню,

традиційно

необхідного для окислення органічних сполук. Кисень для окиснювальних
процесів надходить з повітря або в розчиненій формі.
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Швидке видалення забруднень із стічних вод в лабораторному
біодисковому

реакторі

обумовлюється

великою

концентрацією

іммобілізованого біоценозу, який здійснює в аеробних і анаеробних умовах
розклад речовин. Різні кисневі зони утворювались завдяки будові дисків, які
мають перфоровану структуру.
Експерименти проводили на лабораторному біодисковому реакторі,
який створений за принципом дії аеротенку неповного витиснення (рис. 1.6),

Рисунок 1.6 – біодисковий
реактор неповного витиснення
Очищення стічних вод, які утворюються на м’ясокомбінаті, після
попереднього

оброблення

на

флотаційній

установці

(фізико-хімічне

очищення) спрямовували на біодисковій реактор (другого типу), де, завдяки
іммобілізованого на дисках біоценозу відбувалось очищення стічних вод від
забруднюючих компонентів. Результати очищення надані в таблиці 1.15.

Таблиця 1.15 – Показники біосорбційного очищення стічних вод
м’ясокомбінату
Показники

Стічна вода,
що надходила

Вода після
біосорбційного
очищення

Ефект
очищення,
проц.

Нормативи для
скиду в
каналізаційну
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на очищення в
біореактор
Водневий
показник рН,
од рН

мережу/водний
об’єкт

6,3

7,3

–

6,5 - 9,0

1170
558

188
85

84

500,0

85

не більше 350,0

Амонійний азот
NH4, мг/дм3

37,5

15,4

59

50,0

Нітрити, мг/дм3

2,87

0,11

96

-

Нітрати, мг/дм3

2,3

1,8

22

-

Фосфати
РО43-, мг/дм3

16,0

14,1

13

5,0

Жири, мг/дм3

16,9

9,3

45

50

55

113

-

300,0

ХСК, мгО/дм3
БСК5, мгО2/дм3

Завислі
речовини, мг/дм3

Стічні води м’ясокомбінату містять великі концентрації органічних
сполук, а також завислих речовин і жирів. Під час оброблення на флотаційній
установці із стічної води видаляється 60 – 80% зважених речовин і до 85%
жирів. Але ще досить великі концентрації цих забруднюючих речовин
надходила на біологічне очищення.
З даних таблиці 1.15 видно, що після біологічного очищення видаляється
84% забруднюючих речовин за ХСК; 85% за БСК; жирів – 45%, амонійного
азоту – 59%. Характеристики очищеної води відповідали нормативним
значенням для її скидання в каналізаційну мережу. Але для скидання в
поверхневий водний об’єкт ще потребується доочищення.
У пробах стічної води, що подавалась на очищення і після очищення в
біореакторі, визначали вміст БГКП:
– у воді що подавалась, містилось 3940000 КУО/см3.
– у воді після біореактора – 262000 КУО/см3.
Вміст БГКП після біологічного очищення знизився в 15 разів за рахунок
зменшення органічних речовин в стічній воді після біоочищення, але ця
величина достатньо велика і значно (у 50 разів) перевищує допустимі значення
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для скидання в поверхневий водний об’єкт, що потребує більш глибокого
доочищення і знезараження.
2 ПРОВЕДЕННЯ НАТУРНИХ МОНІТОРИНГОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ СТАНУ ВОДНОГО ОБ’ЄКТУ В ЯКИЙ СКИДАЮТЬСЯ
ОЧИЩЕНІ СТІЧНІ ВОДИ
Для встановлення впливу біосорбційного методу очищення стічних вод
на якість водного об’єкту, куди відводяться ці стоки, були проведені фізикохімічні, гідробіологічні і мікробіологічні дослідження води у водному об’єкті
і відповідних стічних вод. Стічні води утворюються на підприємстві з
виробництва м’ясних виробів і після очищення фізико-хімічним методом
(флотація) відводяться в р. Мерло.
Моніторинг передбачав два рівня спостережень: оглядовий (візуальний)
і аналітичний (інструментальний).
Для встановлення впливу стічної води, що утворюється на підприємстві
з виготовлення м’ясних виробів, і після очищення фізико-хімічним методом
скидається в р. Мерло, аналізували наступні проби:
– стічної води, що утворюється на виробництві;
– стічної води після очищення на флотаторі;
– води з р. Мерло в місці скиду очищеної стічної води (Рис. 2.1);
– води з р. Мерло нижче місця скиду очищеної стічної води (⁓ 250 м)
(рис. 2.2);
– води з р. Мерло вище місця скиду очищеної стічної води (⁓ 250 м)
(фонова) (рис. 2.3).

2.1 Оцінка стічних вод і поверхневого водного об’єкту за
органолептичними та фізико-хімічними показниками
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Візуальний контроль дозволить оцінити природний стан поверхневого
водного об’єкту і можливі відхилення від природних змін за конкретною
ситуацією в містах спостереження. Встановлено, що стічна вода і вода в
річці в усіх пунктах відбирання проб була мутною, білястого кольору із
специфічним запахом.

Рисунок 2.1
р. Мерло в місці скиду очищеної
стічної води

Рисунок 2.2
Мерло нижче місця скиду
очищеної стічної води (⁓ 250 м)

Рисунок 2.3
р. Мерло вище місця скиду
очищеної стічної води ⁓ 250 м
(фонова)

Аналітичний контроль дозволив отримати кількісну характеристику
екологічного стану водного об’єкту за визначеними показниками і отримати
інформацію щодо наявності або відсутності відхилення їх від нормативних
значень. Результати фізико-хімічних досліджень надані в таблиці 2.1.
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Таблиця 2.1 – Фізико-хімічні показники проб води і нормативні
вимоги до води поверхневих водних об’єктів
п/п

Показники,
мг/дм3

Стічна
вода з
виробни
цтва

Очищена
вода
після
флотатор
у

Вода з р.
Мерло в
місці
скиду

Вода з р.
Мерло
нижче
місця
скиду

Вода з р.
Мерло
вище
місця
скиду
(фонова)

Гігієнічні
вимоги і
ГДК в
поверхнев
ому
водному
об’єкті 1,

1

Запах, бал

4

4

4

3

3

≤1

Специфі Специфі Специфі Специфі Специфі
чний
чний
чний
чний,
чний,
гнильний гнильний гнильний гнильний гнильний
м'ясний
м'ясний
м'ясний
природн природн
ого
ого
походже походже
ння
ння
2

Забарвлення, см

вода
вода
білястого білястого
кольору
кольору

+

+

+

вода
вода
вода
білястого білястого білястого
кольору
кольору
кольору

Не
повинно
виявлятис
ьу
стовпчику
10 см

3

Розчинений
кисень, мг/дм3

≤2

≤2

≤2

≤2

≤2

≥4

4

Завислі
речовини,
мг/дм3

851

99

150

48

25

15 мг/дм3

5

рН, од рН

6,11

6,20

7,65

7,43

7,25

6,5 – 8,5

6

ХСК, мгО/дм3

756,0

890,0

400,5

62,3

53,4

80,0

7

БСК5, мгО2/дм3

320,0

375,0

70,0

12,0

7,0

15,0
(за БСК5)

8

Фосфати РО43-,
мг/дм3

10,6

9,8

23,1

32,6

29,3

7,5

45

9

Амонійний азот
NH4+, мг/дм3

25,2

26,2

67,4

9,6

9,7

Аміак (за
азотом)
8,0

10

Нітрити, мг/дм3

0,13

0,11

0,03

0,03

0,07

1,9

11

Нітрати, мг/дм3

1,64

1,70

1,96

0,3

0,11

1,22

12

Жири, мг/дм3

141,6

22,4

-

-

-

Не
нормують
ся

Примітка. Гігієнічні вимоги до складу води і гранично допустимі концентрації шкідливих
речовин у воді водних об’єктів культурно-побутового водокористування

Органолептичний контроль проб дозволив встановити, що стічна вода і
вода в річці у пункті скиду, мала виразний запах, що звертає увагу, м’ясного
гнильного характеру, який був оцінений у 4 бали (при нормі ≤ 1). Запах в
інших пунктах відбору був оцінений у 3 бали і також мав специфічний
гнильний запах природного походження і викликав не схвалений відгук про
воду.
На колір води впливають також недостатньо очищені стічні води і
життєдіяльність мікроорганізмів, яких спостерігалося дуже багато у воді.
Забарвлення стічних вод і води в пункті скиду, більшою мірою залежить від
домішок, що потрапляють в стоки також від основного виробництва
підприємства. Вода мала забарвленість білястого (молочного) кольору. Також
забарвленість води визначалась при товщині стовпчику у 10 см, що не
відповідає нормативним вимогам.
Розчинений кисень також не відповідав нормативним вимогам, як в
пробах води, що скидалась в річку, так і в самій річці, що свідчить про значну
забрудненість води.
Аналіз проб стічної води, яка утворюється і очищується на підприємстві,
показав, що вона дуже забруднена речовинами органічними походження, а
очищення на флотаторній установці дозволяє знизити лише жири (на 84%) і

46

завислі речовини на (на 88%). Вода в р. Мерло у всіх пунктах відбору майже
за всіма параметрами, що контролювались, значно перевищувала допустимі
нормативи українського водного законодавства. Так

за інтегральним

показником органічного і неорганічного забруднення – ХСК – в пункті скиду
стічної води спостерігалось перевищення нормативного значення у 13 разів, а
в інших пунктів відбору – у 2 рази.
Звертає увагу значне перевищення показника – фосфати: у 7 разів в
пункті скиду, у 9 разів нижче скиду і у 8 разів вище скиду. Це свідчить про
значне забруднення води антропогенного походження, можливо, внаслідок
залишків миючих засобів, що потрапляють в поверхневий водний об’єкт.
Також спостерігається перевищення вмісту амонійного азоту. Його
вміст у воді в пункті скиду складав 67,4 мг/дм3, що перевищує допустиму
норму майже в 34 рази. Це пов’язано зі специфічними домішками білкового
походження, що містяться в недостатньо очищених стічних водах, які
потрапляють в водойму і повільно розкладаються під впливом ферментів
мікроорганізмів.
Нормативним значенням відповідають таки

показники, як

рН

середовища, нітрити і нітрати. Два останніх показника є легко доступним
джерелом

живлення

для

мікроорганізмів-мешканців

водойми,

які

використовують їх в метаболічних реакціях.
Наявність

великого

вмісту

органічних

речовин,

переважно

антропогенного походження, а також амонійного азоту і фосфатів свідчить
про значну забрудненість р. Мерло.
За

органолептичними,

фізико-хімічними

и

мікробіологічними

показниками вода в р. Мерло не відповідає вимогам санітарно-екологічного
законодавства.
Неприємний, гнильний запах, неприродна забарвленість води, дуже
низький рівень розчиненого кисню, а також наявність великого вмісту
органічних речовин, переважно антропогенного походження, амонійного
азоту і фосфатів свідчить про значну забрудненість р. Мерло.
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2.2 Оцінка стічних вод і поверхневого водного об’єкту за
мікробіологічними показниками
Для оцінювання екологічного стану р. Мерло визначали ОМЧ (37°С)
та ОМЧ (22°С). Мікроорганізми, що належать до ОМЧ (37°С) – це мезофільні
аероби та факультативні анаероби, які утилізують органічні сполуки, що легко
окислюються, та мають оптимальну температуру розвитку – 37±1

0

С.

Більшість них належить до алохтонних мікроорганізмів, які не властиві до
водних об’єктів та потрапляють у водойми зі стічними водами і мають
антропогенне походження. Якщо у водному об’єкті багато органічних речовин
та сполук азоту і фосфору, які є джерелом живлення для алохтонних
мікроорганізмів, останні розмножуються та забруднюють воду. Серед них
багато бактерій групи кишкової палички (БГКП) та умовно-патогенних та
патогенних ентеробактерій, які мають загрозу для здоров’я людини. Але, якщо
немає постійного джерела для живлення бактерій цієї групи, вони поступово
відмирають, поступаючись автохтоннім мікроорганізмам.
ОМЧ (22°С), це, як правило, сапрофітні гетеротрофні мікроорганізми,
які притаманні конкретному водному об’єкту і які беруть участь у кругообігу
органічних речовин і самоочищенні водойми та культивуються за
температурою розвитку – 22 ±1 0С. Чисельність автохтонних мікроорганізмів
це показник їх активності у водному об’єкті. Алохтонні і автохтонні
мікроорганізми є конкурентами щодо живлення, тому мають антагоністичні
відношення у результаті чого в досить чистих водоймах автохтонні
мікроорганізми витісняють алохтоні. Але якщо є постійне джерело їх
надходження, то ця група буде присутньою у водоймі та буде індикатором
фекального забруднення. Коефіцієнт відношення алохтонної мікрофлори до
автохтонної є показником самоочищення – якщо він дорівнює «4» та вище, це
свідчить про інтенсивні процеси самоочищення у водному об’єкті.
Результати мікробіологічних досліджень проб стічної води і води з р.
Мерло надані в табл. 2.2 – 2.4.
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Таблиця 2.2 – Результати визначення загального мікробного числа
(ЗМЧ) сапрофітних бактерій в досліджуваних пробах (жовтень 2020)
ЗМЧ, КУО/см3
Місця відбору
проб

за температурою
22 0С
автохтонні

за температурою
37 0С
алохтоні

Коефіцієнт
співвідношення
ЗМЧ 22°С/
ЗМЧ 37°С

Вода з р. Мерло
в пункті скиду

9500000±255000

8 560 000±320000

1,1

Вода з р. Мерло
нижче пункту
скиду

775000±21000

535000±8000

1,4

Вода з р. Мерло
вище пункту
скиду (фонова)

742500±36000

495000±8500

1,5

За даними таблиці 2.2 видно, що результаті досліджень встановлено,
що загальне мікробне число в пункті скиду очищеної стічної води дуже високе
і перевищує на порядок вміст ЗМЧ в пунктах нижче і вище скиду.
Коефіцієнт співвідношення ЗМЧ (22°С) : ЗМЧ (37°) для проб води, що
досліджувались, низький і дорівнює 1,1 – 1,5. Це свідчить про велику кількість
індикаторних бактерій в воді (алохтонів) в наслідок антропогенного
забруднення і про дуже повільні або взагалі відсутні процеси самоочищення
водойми.
Результати підрахунку кількості колонієутворюючих бактерій (КУО)
групи кишкової палички та їх ідентифікації надані у таблицях 2.3 і 2.4.

Таблиця 2.3 – Визначення індексів БГКП в досліджуваних пробах
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n/n
Місця відбору
проб

Індекс БГКП,

1

Стічна вода, що
утворюється на
виробництві

40,0∙107

2

Стічна вода
після флотації

34,0∙107

3

Вода з р. Мерло
в місці скиду

40,5∙105

4

Вода з р. Мерло
нижче місця
скиду

88,5∙104

5

Вода з р. Мерло
вище місця
скиду (фонова)

88,0∙104

КУО/дм3

Гігієнічні
нормативи
якості води
водних
об’єктів за

5000 1
КУО/дм3

Примітка. Для господарсько-побутового водокористування в
оздоровчих, рекреаційних, спортивних цілях, а також для водних
об’єктів в межах населених пунктів
(Додаток 1 до Проекту наказу "Про затвердження гігієнічних
норм якості води водних об’єктів для задоволення питної,
побутової та інших потреб населення")

Таблиця 2.4 – Результати ідентифікації колоній БГКП
(у тому числи ЛКП)

Номер проби
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1

Тип колоній Тест по Оксид
(морфологія) 0,1%
азный
КОН
тест

Фермента Фермен Фермен
ція
тація
тація
лактози;
глюкози цитрату
наявність
газу СО2

Округлі,
гладкі,
червоного
кольору з
відбитком
Крупні,
бліднорожеві,
матові з
рівними
краями
Середні,ок
руглі,
майже без
кольору,
слизові

2 Округлі,
гладкі,
червоного
кольору з
відбитком
Крупні,
бліднорожеві,
матові з
рівними
краями
Середні,ок
руглі,
майже без
кольору,
слизові
3 Округлі,
гладкі,
червоного
кольору з
відбитком
Крупні,
бліднорожеві,
матові з
рівними
краями

Тестування
на
середовищі
Кліглера
(ознаки
зростання)

негатив
ний

негати
вний

присутня; відсутня відсутня ферментація
газоутвор
лактози,
ення
газоутворення

негатив
ний

негати
вний

відсутня

присут
ня

присут
ня

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

відсутня

присут
ня

присут
ня

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

відсутня

присут
ня

присут
ня

Орієнтована назва
бактерій і відсоток
вмісту ЛКП серед
БГКП

лактозопозитивні
кишкові палички
(ЛКП) –
73%

ферментація умовноглюкози без патогенні
газоутворення ентеробактерії
(цитробактер,
ентеробактер
і
Proteus sp.)
відсутня присут присут ферментація
умовноня
ня
глюкози,
патогенні
відсутність
ентеробактерії
газоутворення; (орієнтовно,
виділення
Salmonella sp.)
кислоти;
наявність Н2S
присутня; відсутня відсутня ферментація лактозопози
газоутвор
лактози,
тивні
кишкові
ення
газоутворення
палички (ЛКП) –
72%
ферментація умовноглюкози без патогенні
газоутворення ентеробактерії
(орієнтовно
цитробактер,
ентеробактер
і
Proteus sp.)
відсутня присут присут ферментація
умовноня
ня
глюкози,
патогенні
відсутність
ентеробактерії
газоутворення; (орієнтовно,
виділення
Salmonella sp.)
кислоти;
наявність Н2S
присутня; відсутня відсутня ферментація лактозопозитивні
газоутвор
лактози,
кишкові палички
ення
газоутворення
(ЛКП) – 69%
ферментація умовноглюкози без патогенні
газоутворення ентеробактерії
(орієнтовно
цитробактер,
ентеробактер
Proteus sp.)

і
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Середні,ок
руглі,
майже без
кольору,
слизові

4

Округлі,
гладкі,
червоного
кольору з
відбитком
Крупні і
середні,
рожеві,
матові з
рівними
краями
Середні,ок
руглі,
майже без
кольору,
слизові

5 Округлі,
гладкі,
червоного
кольору з
відбитком
Крупні,
рожеві,
матові з
рівними
краями
Середні,ок
руглі,
майже без
кольору,
слизові

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негати
вний

негатив
ний

негатив
ний

відсутня

присут
ня

присут
ня

ферментація
глюкози,
відсутність
газоутворення;
виділення
кислоти;
наявність Н2S
присутня; відсутня відсутня ферментація
газоутвор
лактози,
ення
газоутворення
відсутня

присут
ня

присут
ня

негати
вний

відсутня

присут
ня

присут
ня

негати
вний

відсутня

присут
ня

присут
ня

умовнопатогенні
ентеробактерії
(орієнтовно,
Salmonella sp.)
лактозопози
тивні
кишкові
палички (ЛКП) –
58%

ферментація умовноглюкози без патогенні
газоутворення ентеробактерії
(орієнтовно
цитробактер,
ентеробактер,
Proteus sp.)
відсутня присут присут ферментація
умовноня
ня
глюкози,
патогенні
відсутність
ентеробактерії
газоутворення; (орієнтовно,
виділення
Salmonella sp.)
кислоти;
наявність Н2S
присутня; відсутня відсутня ферментація лактозопози
газоутвор
лактози,
тивні
кишкові
ення
газоутворення
палички (ЛКП) –
59%
ферментація умовноглюкози без патогенні
газоутворення ентеробактерії
(орієнтовно
цитробактер,
ентеробактер
і
Pseudomonas sp)
ферментація
умовноглюкози,
патогенні
відсутність
ентеробактерії
газоутворення; (орієнтовно,
виділення
Salmonella sp.)
кислоти;
наявність Н2S

За даними посівів і ідентифікації бактерій (табл. 2.3 і 2.4) визначено, що
з усіх проб води, що досліджувались, виділені бактерії групи кишкової
палички (БГКП), у тому числи, лактозо-позитивні (ЛКП), які нормуються
вимогами українського законодавства.
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У всіх пробах відмічено значне перевищення нормативних значень
ЛКП, як для проб води, що скидалася в водний об’єкт, так і для проб, які були
відібрані з річки:
– в 800 разів в пункті скиду;
– в 170 разів нижче та вище скиду.
При цьому вміст ЛКП серед бактерій групи кишкової палички складав
(72 –73)% в стічних водах підприємства; в пункті скиду води в річку – 69%, а
нижче та вище пункту скиду – (58 і 59)% (табл. 3). Це свідчить про зростання
частки умовно-патогенних ентеробактерій в річній воді, таких як, Proteus,
Citrobacte, Enterobacter, Bacillus, а також Pseudomonas і патогенних бактерій
р. Salmonellа.
За оціночним мікробіологічним показником – ЛКП, ступінь забруднення
акваторії р. Мерло можна віднести до «високої» [7].
2.3

Оцінка

поверхневого

водного

об’єкту

за

показниками

сапробності і трофності (еколого-санітарними критеріями)
Для оцінювання якості водного середовища відносно життєдіяльності
біоти водного об’єкта визначали за показниками сапробності і трофності.
Сапробність – це комплекс фізіологічних властивостей організмів, який
обумовлює здатність до їх розвитку в воді з різним вмістом органічних
речовин, з різним ступенем забруднення.
Органічні речовини, що потрапляють у водойму, розкладаються
(переважно бактеріями) на воду, вуглекислоту і мінеральні речовини, які, є
поживними речовинами для організмів вищого порядку. Інтенсивність
розкладання відповідає рівню сапробності. А інтенсивність органічного
синтезу відповідає рівню трофності. У природі обидва процеси – органічний
синтез і розпад існують паралельно і у взаємодії.
Фази процесу самоочищення в водоймах відповідають різним зонам
сапробності і трофності, які залежать між собою і характеризуються різним
складом біоценозу:
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– олігосапробна зона – чиста зона, притаманна природним водним
об’єктам

із

сталим

біоценозом,

гармонічними

трофічними

рівнями

взаємозв’язків;
– мезосапробна зона – характеризується

інтенсивними процесами

самоочищення, спостерігається мінералізація органічних домішок; ступінь
трофності – евтрофія;
– полісапробна зона – характеризується забрудненням переважно
антропогенного характеру, при якому відбувається анаеробне гниття і
інтенсивні процеси окиснення органічних речовин; ступінь трофності –
гіпертрофія.
Для кожної зоні сапробності характерні специфічні види гідробіонтів,
які вважаються її індикаторами.
В таблиці 2.5 надані основні феноменологічні ознаки зон сапробності
(Kolkwitz, Marsson, Долгов, Никитинский).
Таблиця 2.5 – Основні феноменологічні ознаки зон сапробності
(Kolkwitz, Marsson, Долгов, Никитинский)
Зона

Баланс кисню і органічної
речовини

• Практично чисті водойми:
цвітіння не буває, вміст кисню
і вуглекислоти ні коливається.
• На дні мало детриту
Олігосапробна (відмерлої органічної
зона
речовини), автотрофних
організмів і бентосних тварин
(хробаків, молюсків, личинок
хірономід)

Переважаючі види гідробіонтів
Зустрічаються водорості Melosira
itallica, Draparnaldia glomerata і
Draparnaldia plumosa, коловратки
Notholka longispina, ветвістоусі рачки
Daphnia longispina і Bythotrephes
longimanus, личинки одноденок,
веснянок, риби (стерлядь, гольян,
форель)
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• Вміст кисню і вуглекислоти
коливається залежно від часу
доби: вдень надлишок кисню,
дефіцит вуглекислоти; вночі навпаки.
• Відсутні нестійкі органічні
речовини, відбулася повна
мінералізація.
Мезосапробна • Мул жовтий, йдуть
зона
окислювальні процеси, багато
детриту.

• Протікають окислювальновідновлювальні процеси,
починається аеробне
розкладання органічних
речовин, утворюється аміак,
вуглекислота;
• Кисню мало, але сірководню
і метану немає.
• БСК5 становить десятки
Мезосапробна міліграмів в літрі.
зона
• Залізо знаходиться в окисній
і закисній формах.
• Мул сірого кольору і в ньому
містяться організми,
пристосовані до нестачі кисню
і високому вмісту
вуглекислоти.

• Багато організмів з автотрофним
живленням, високе біорізноманіття,
але чисельність і біомаса невелика.
• Спостерігається цвітіння води, так
як сильно розвинений фітопланктон.
Сапрофітів - тисячі клітин в 1 мл, і
різко збільшується їх кількість в
період відмирання рослин.
• Зустрічаються:
• діатомові водорості Melosira varians,
Diatoma, Navicula; зелені Cosmarium,
Botrytis, Spirogira crassa, Cladophora;
багато протококових водоростей.
З'являється роголістнік Ceratophyllum
demersum. Багато корненожек,
соняшник, черв'яків, молюсків,
личинок хірономід, з'являються
мшанки.
•

•

•

Переважають рослинні
организми с гетеротрофним и
міксотрофним живленням.
Кількість сапрофітних бактерій
визначається десятками і
сотнями тисяч в 1 мл.
Окремі організми
розвиваються в масі:
бактеріальні зооглеї, нитчасті
бактерії, гриби; з водоростей осціллаторіі, стігеоклоніум,
хламідомонас; евглена
• Зустрічаються в масі
прикріплені інфузорії
(Carchesium), коловертки
(Brachionus), багато
забарвлених і безбарвних
джгутикових. У мулі багато
тубіфіцід (олігохети) і личинок
хірономід.
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Полісапробна
зона

• Дефіцит кисню: він
надходить в поверхневий шар
тільки за рахунок атмосферної
аерації і повністю
витрачається на окислення.
• У воді міститься значна
кількість нестійких органічних
речовин і продуктів їх
анаеробного розкладу, в
основному, білкового
походження, а також
сірководень і метан.
• Процеси фотосинтезу
пригнічені. На дні кисню
немає, багато детриту, йдуть
відновлювальні процеси,
залізо присутнє в формі FeS,
мул чорний з запахом H2S.

• Дуже багато сапрофітної
мікрофлори.
• Добре розвинені гетеротрофні
організми: нитчасті бактерії
(Sphaerotilus), сірчані бактерії
(Beggiatoa, Thiothris), бактеріальні
зооглеї (Zoogloea ramigera),
найпростіші - інфузорії (Paramecium
putrinum, Vorticella putrina), безбарвні
джгутикові, олігохети Tubifex tubifex,
водорость Polytoma uvella.

Облік біопланктону в пробах води р. Мерли проводили за допомогою
мікроскопічного методу дослідження (за збільшенням у 400 разів) з
підрахуванням клітин в камері Горяєва. Сапрофітних бактерій визначали
прямим посівом на поживний агар. Результати дослідження надані в таблиці
2.6.
За результатами аналізу біопланктону (таблиця 3.6) в досліджених
пробах акваторії р. Мерло в місці скиду очищеної стічної води можна віднести
до до олігосапробної зони; в місці нижче скиду (⁓ 250 м) і вище скиду – (⁓ 250
м) до мезосапробної.
Таблиця 2. 6 – Характеристика біопланктону в досліджуваних пробах
Об'єкт
контролю

Вода з р.
Мерло в місці
скиду

Переважаючі види гідробіонтів

Кількісна
характеристика

Орієнтовна
зона

Дуже багато сапрофітних
мікроорганізмів, у т.ч.

Сапрофіти – 9500
тис.кл/см3

Олігосапробна

нитчасті бактерії (Sphaerotilus),
сірчані бактерії (Beggiatoa,
Thiothris), рухомі палички і кокі;

Бактеріопланктон
– 8,5 млн.кл/см3

скупчення Zoogloea.
З класу Protozoa: безбарвні
рухомі джгутикові; багато
найпростіши: інфузорії –
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Paramecium, не закріплені форми
Vorticella, олігохети, водорость
Polytoma uvella.
Спостерігається детрит

Вода з р.
Мерло нижче
місця скиду

Велике біорізноманіття
планктону: сапрофітні
мікроорганізми, у т.ч. нитчасті
бактерії (Sphaerotilus), сірчані
бактерії (Beggiatoa, Thiothris),
рухомі палички і коки.
Безбарвні рухомі джгутикові;
багато найпростіших: інфузорії
типу Paramecium, не закріплені
форми Vorticella, олігохети.

Сапрофіти –
775,0

Мезосапробна

тис.кл/см3
Бактеріопланктон
– 5,6 млн.кл/см3

Спостерігаються одиничні
клітини діатомових водоростей,
протококів і Cladophora
Вода з р.
Мерло вище
місця скиду
(фонова)

Велике біорізноманіття
планктону: сапрофітні
мікроорганізми, у т.ч. нитчасті
бактерії (Sphaerotilus), сірчані
бактерії (Beggiatoa, Thiothris),
рухомі палички і коки.
Безбарвні рухомі джгутикові;
багато найпростіших: інфузорії
типу Paramecium, не закріплені
форми Vorticella, олігохети.

Сапрофіти –
742,5

Мезосапробна

тис.кл/см3
Бактеріопланктон
– 5,4 млн.кл/см3

Спостерігаються одиничні
клітини діатомових водоростей,
протококів і Cladophora

На підставі ознак сапробності і трофності в УКРНДІЕП розроблена
класифікація водних об’єктів за феноменологічними ознаками [22]. В таблиці
2.7 надана характеристика різних ділянок р. Мерло з урахуванням визначених
фізико-хімічних, мікробіологічних і гідрологічних показників.
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Таблиця 2.7 – Екологічна характеристика якості різних ділянок р. Мерло
за трофосапробіологічними критеріями
Показники

Гідрофізичні:
Завислі речовини,
мг/дм3
Прозорість, м
Гідрохімічні:

Ділянка
акваторії р.
Мерло в
пункті скиду
стічної води

Ділянка
акваторії р.
Мерло нижче
пункту скиду

Ділянка
акваторії з р.
Мерло вище
пункту скиду
(фонова)

Клас якості
води/категорія
якості
(норма)
ІІ/2 (5 – 10)

150 V/7

10 ІІ/2

8 ІІ/2

< 0,2

< 0,2

< 0,2

V/7 (> 100)
V/7 (< 0,2)

27,25 І/1
7,65 ІІ/2

7,43 І/1

І/1 (7,1 – 7,5)

рН, од рН

ІІ/2 (7,6 – 7,9)
ХСК, мгО/дм3

400,5 V/7

62,3 V/7

53,4 V/7

БСК, мгО2/дм3

V/7 (> 60)
V/7 (> 12)

Фосфор-фосфатів РО43-,
мг/дм3

7,7 V/7

10,9 V/7

9,8 V/7

V/7 (> 0,3)

Амонійний азот NH4,
мг/дм3

67,4 V/7

9,6 V/7

9,7 V/7

V/7 (> 2,5)

0,009 ІІ/3

0,009 ІІ/3

0,0021 ІІ/2

Азот-нітратів, мг/дм3

0,44 І/1

0,007 І/1

0,025 І/1

ІІ/2 (0,002 –
0,005)
ІІ/3 (0,006 –
0,01)
І/1 (< 0,2)

Розчинений кисень,
мг/дм3

3,0 V/7

3,5 V/7

3,5 V/7

V/7 (< 4)

< 40% V/7

< 40% V/7

< 40% V/7

V/7 (< 40)

Азот нітритів, мг/дм3

Відсоток насищення, %

Бактеріологічні
Чисельність
бактеріопланктону,
млн.кл/см3
Число сапрофітних
бактерій, тис.кл/см3
Сапробність
Трофність
(переважаючий тип)

8,5 1V/6

5,6 ІІІ/5

5,4 ІІІ/5

1V/6
(7,1 – 10,0)
ІІІ/5 (5,1 – 7,0)

9500,0

775,0
V/7

742,5
V/7

V/7 (> 100,0)

V/7

Полісопробна
Гіпертрофна

ȁȁмезосопробна мезосопробна
Політрофна

Політрофна
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На підставі аналізу даних таблиці 7 можна визначити, що:
– ділянка акваторії р. Мерло в пункті скиду стічної води відноситься до
полісопробної гіпертрофної зони;
– акваторії р. Мерло нижче пункту скиду відноситься до політропної ȁмезосопробної зони;
– акваторії з р. Мерло вище пункту скиду (фонова) відноситься також
до політропної ȁ-мезосопробної зони.
2.4

Висновки

щодо

проведення

натурних

моніторингових

досліджень стану водних об’єкту в який скидаються очищені стічні води
2.4.1

Стічні

води,

які

висококонцентрованими, містять

утворюються

на

м’ясокомбінаті

є

великі концентрації зважених речовин,

жирів, органічних домішок, а також фосфатів і амонійного азоту.
2.4.2 Виробничі стічні води на виробництві очищуються фізикохімічним методом (флотацією) і відводяться в поверхневий водний об’єкт – р.
Мерлу, але вони є недостатньо очищеними і містять великі концентрації
забруднюючи речовин.
2.4.3 Аналіз за хімічними і мікробіологічними показниками проб води з
річки у пункті скиду з заводу очищеної стічної води показав значне
забруднення ділянки акваторії в цьому місці і перевищення нормативних
значень за контрольованими показниками:
– за ХСК у 13 разів;
– за фосфатами у 7 разів;
– амонійним азотом у 34 рази;
– за лактозо-позитивною кишковою паличкою (ЛКП) у 800 разів.
Органолептичні
значенням:

вода

показники

мала

також

неприємний,

не

відповідали

гнилісний

запах,

нормативним
неприродну

забарвленість, велику мутність, а також дуже низький рівень розчиненого
кисню 2 мг/дм3.
В місці скиду спостерігалася велика кількість сапрофітних бактерій –
9500 тис. кл/см3 і бактеріопланктону – 8,5 млн.кл/см3.
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2.4.4 Аналіз за хімічними і мікробіологічними показниками проб води
з річки з р. Мерло нижче місця скиду і показав значне забруднення ділянки
акваторії в цьому місці і вище місця скиду (фон) показав також перевищення
нормативних значень за контрольованими показниками:
– за ХСК у 2 рази;
– за фосфатами у 8 і 9 разів відповідно;
– амонійним азотом у 4,8 разів;
– за лактозо-позитивною кишковою паличкою (ЛКП) у 170 разів.
За оціночними мікробіологічними і хімічними показниками ступень
забруднення акваторії р. Мерло можна віднести до «високої».
2.4.5 За показниками сапробності і трофності (з урахуванням
гідрохімічних, гідрофізичних, гідробіологічних і бактеріологічних показників)
акваторії р. Мерло можна віднести:
– в пункті скиду очищеної стічної води – до полісопробної гіпертрофної
зони з дуже низьким коефіцієнтом самоочищення;
– нижче за пункту скиду на 250 м – до політрофної ȁ-мезосопробної
зони, з низьким коефіцієнтом самоочищення;
– вищі за пункту скиду на 250 м – також до політрофної ȁ-мезосопробної
зони з низьким коефіцієнтом самоочищення.
Недостатньо очищені стічні води, які утворюються на підприємстві
харчової промисловості з виробництва м’ясних продуктів, і потрапляють у
водний об’єкт значне впливають на стан р. Мерло, сприяючи її забрудненню,
що вимагає розробленню і впровадженню сучасних технологій локального
очищення висококонцентрованих стічних вод.
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ВИСНОВКИ
1 Стічні води, які утворюються в результаті виробничої діяльності на
підприємствах

м'ясомолочної

промисловості

відрізняются

складними

властивостями і наявностю забруднюючих речовин, які важко розкладаються.
Оброблення таких стічних вод або модельних стоків, імітуючих стічні води
м'ясомолочної промисловості традійціними методами не призводить до
ефективної очистки і потребує інтенсифікації.
2 Інтенсифікацію очищення стічних вод і модельних стоків, що містили
великі концентрації тваринних білків, жирів та вуглеводнів проводили за
допомогою природних окиснювачів, таких як пероксид водню, озон і їх
комбінування за технологією AOPs (Advanced oxidation process), а також в
поєднанні з біосорбційним обробленням іммобілізованим біоценозом в
реакторах дискового типу.
3 Встановлений прийнятний діапазон концентрацій пероксиду водню,
що дадається до стічної води, і не справляє токсичної дії відносно активного
мулу біореактору дорівнює – (0,005 – 0,07)%.
4 Встановлено, що при використанні пероксиду водню (Н2О2):
– для отримання мутагенного активного мулу найбільш оптимальною
концентрацією є – 0,07 % Н2О2;
– для попереднього очищення модельного розчину, що імітував стічні
води харчового виробництва, найбільш оптимальною концентрацією є – (0,01
– 0,05)% Н2О2 (подальше очищення таких стічних вод біосорбційним методом
дозволило збільшити ефективність за ХСК до 87%);
– на стадії доочищення модельного розчину в лабораторних умовах за
дозою – 0,5 мл 3% Н2О2 на 1дм3 були отримані показники очищеної води, що
відповідали нормативним вимогам для води поверхневих водних об’єктів
культурно-побутового та рекреаційного призначення.
5 Під час озонування модельного стоку при дозі озону (1 – 2) г/м3
протягом 1 год. відбувалось окиснення речовин, що важко розкладаються: за
ХСК – на (40 – 50)%, за жирами – на (30 – 50) %.
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6 Попереднє оброблення модельного стоку озоно-повітряною сумішшю
при дозі 6 г/м3 протягом 7 хв. дозволило скоротити термін перебування стоку в
біодисковому реакторі при біосорбційному очищенні на 2 – 3 години і досягти
ефекту очищення за ХСК до 98% (проти 75% без попереднього озонування).
7 У разі застосування методу АОPs при очищенні модельного розчину
з великими концентраціями органічних сполук протягом 5 хв, спостерігається
синергітичний ефект взаємодії О3 (1 г/м3) з Н2О2 (0,5 г/м3). Це дозволило
значно скоротити період оброблення, дози окиснювачів і досягти глибокого
ефекту очищення.
8 Перевагою методу є можливість виробляти озон на місці оброблення
стічної води, що вирішує питання про його постачання. Остаточний вміст озону
в очищеній воді складає (0,2 – 0,3) мг/куб.дм, що не справить шкідливої дії під
час її скидання у поверхневий водний об’єкт або у разі подальшого її
безпечного використання. До того ж озонування усуває неприємні запахи, які
має стічна вода.
9 При обробленні стічної води птахофабрики за технологією AOPs
(комбінація озону з пероксидом водню) при дозі О3 – 5 г/м3 і концентрації Н2О2 –
0,05% протягом декількох хвилин відбувалося майже повне її знезараження від
бактерій групи кишкової палички, Escherichia coli, фекальних ентерококів,
патогенних ентеробактерій р. Сальмонела. При цьому вміст санітарнобактеріологічних показників повністю відповідав нормативним значенням для
скидання очищеної води в водний об’єкт або для повертання для
технологічних потреб підприємства.
10. Комбінування та поєднання природних окиснювачів за методом
AOPs з біосорбційним обробленням призводить до потужного і ефективного
окиснення багатьох забруднюючих речовин, у тому числі, тих, що важко
розкладаються, а також до знезараження стічних вод.
11 На підставі гідро-хімічних, гідро-фізичних, гідро-біологічних і
бактеріологічних показників акваторії р. Мерло встановлені екологічні
характеристики якості різних її ділянок за трофосапробіологічними
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критеріями. Так, ділянка акваторії р. Мерло в пункті скиду стічної води
відноситься до полісапробної гіпертрофної зони з дуже низьким коефіцієнтом
самоочищення, ділянки акваторії нижче пункту скиду на 300 м і вище пункту
скиду (фонова) на 300 м – до політрофної ȁ-мезасопробної зони також з
низьким коефіцієнтом самоочищення.
Недостатньо очищені стічні води, які утворюються на підприємстві
харчової промисловості з виробництва м’ясних продуктів, і потрапляють у
водний об’єкт значно впливають на стан р. Мерло, сприяючи її забрудненню,
що вимагає розроблення і впровадження сучасних технологій локального
очищення висококонцентрованих стічних вод.
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