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ВСТУП 

Аналіз роботи міських очисних споруд каналізації показав, що практично 

всі основні споруди мають високий ступінь зношеності і не відповідають техніч-

ним вимогам. 

Ступінь очищення стічних вод не достатня і перевищує нормативні показ-

ники по ряду забруднень при скиданні очищених стічних вод у водойми рибогос-

подарського призначення. 

Передумовами для успішного вирішення даної проблеми при будівництві 

водовідвідних систем є розробки, що виконуються висококваліфікованими спеці-

алістами, які використовують новітні досягнення науки і техніки в галузі будів-

ництва та реконструкції очисних споруд. 

Дані методичні вказівки мають на меті навчити майбутніх випускників-

магістрів науково-обґрунтованому проектуванню і експлуатації споруд з доочи-

щення біологічно очищених стічних вод з доведенням якості очищеної води до 

нормативних показників. 

Методичні вказівки призначені для самостійної роботи студентів спеціаль-

ності «Водопостачання та водовідведення», при виконанні курсової роботи по 

удосконаленню систем доочищення стічних вод. Дана робота вимагає від студен-

тів глибокого знання основоположних дисциплін, вмілого використання накопи-

чених знань, проводити аналіз і самостійно приймати інженерні рішення, а так 

само користуватися довідковою і науково-технічною літературою. 

При написанні методичних вказівок використані дисертаційні роботи з да-

ної тематики, монографії, навчальні посібники, а також рекомендації діючих но-

рмативних документів. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Традиційні методи штучної біологічної очистки дозволяють знизити кон-

центрацію завислих речовин і БПКповн до 15-20 мг/л. Вміст кисню в очищених 

стічних водах зазвичай становить 0,5-1 мг/л. У стічних водах залишаються також 

забруднення, що не піддаються біологічному очищенню: іони важких металів, 

нафтопродукти, ПАР та ін. 

Відповідно до розроблених проектів гранично допустимих скидів, вже найближ-

чим часом на більшості діючих міських очисних спорудах слід забезпечити зменшення 

БПКповн і концентрацію завислих речовин очищених стічних вод до 3–6 мг/л, а концен-

трацію азоту амонійних солей – до 0,5–2 мг/л, що відповідає стандартам ЕС. Тому ос-

новними завданнями доочистки біологічно очищених стічних вод є: 

1. Додаткове зниження БПК і концентрації завислих речовин у зв'язку з пі-

двищеними вимогами до якості очищення стічних вод; 

2. Вилучення із стічних вод сполук азоту та фосфору, які сприяють євтро-

фікаціі водойм; 

3. Видалення із стічних вод залишкових токсичних домішок; 

4. Знезараження стічних вод; 

5. Насичення очищених стічних вод киснем, особливо при їх подальшому 

скиданні в рибогосподарські водойми. 

В достатній мірі вивчені, розроблені і знаходять застосування наступні ме-

тоди доочищення стічних вод [1, 2, 3]: фільтрування, доочищення в біологічних 

ставках, флотація, реагентна очистка з подальшим освітленням, сорбція забруд-

нень на активованому вугіллі, хімічне окислення забруднень, іонний обмін, 

гіпeрфільтрація. 

При доочищенні міських стічних вод, що підлягають до скидання у водой-

ми, найбільшого поширення набув метод фільтрування та конструкції біореакто-

рів, що працюють на його основі. 

В умовах, які характеризуються великими і постійними витратами, з еко-

номічних, екологічних та технологічних позицій доцільно застосовувати метод 
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фільтрування через зернистий шар [4, 5, 6], в товщі якого створені умови для фу-

нкціонування біоценозу, що дозволяє інтенсифікувати процес доочищення стіч-

ної води. 

У даній курсовій роботі студентам запропоновані можливі варіанти схем 

доочистки біохімічно очищених стічних вод з використанням різних конструкцій 

зернистих фільтрів. 

Залежно від характеристики стічних вод, що надходять на доочищення, а 

також, вимог до якості доочищуваного стоку, студентам необхідно вибрати раці-

ональний варіант із запропонованих і виконати відповідні розрахунки споруд. 

2. ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Проектування комплексу споруд доочищення біологічно очищених міських 

стічних вод. 

3. ВИХІДНІ ДАНІ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1. Вихідні  дані  для  проектування  споруд  доочищення  міських  

стічних вод 

Дані для проектування видають студентам у вигляді бланку завдання, що 

містить вихідні дані: 

a) продуктивність очисної станції; 

б) концентрації забруднень у біологічно очищеній стічній воді по зважених 

речовинах і БПКповн; 

в) концентрація амонійного азоту в біологічно очищенiї стічнiї воді; 

г) концентрації за показниками, обумовленими наявністю промислових пі-

дприємств; 

д) концентрація розчиненого кисню у біологічно очищеній стічній воді; 

е) бактеріологічні показники доочищуваних стічних вод; 

ж) перепад відміток поверхні землі між майданчиком очисних споруд і го-

ризонтом води у водоймі; 
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з)необхідна якість доочищення стічних вод за всіма показниками забруд-

нень; 

3.2. Обсяг і склад курсової роботи 

До складу проекту входять розрахунково-пояснювальна записка та графіч-

на частина. 

3.2.1 Розрахунково-пояснювальна записка 

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити такі розділи: 

 Обґрунтування вибору методу доочищення і складу споруд; 

 Проектування барабанних сіток; 

 Проектування швидких зернистих фільтрів; 

 Проектування ультрафіолетових установок для знезараження стічних 

вод; 

 Проектування споруд для насичення доочищених стічних вод киснем. 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки 20-25 сторінок. 

3.2.2. Графічна частина 

Графічна частина складається з 1 листа креслень формату А1. 

Приклад оформлення графічної частини проекту надано на мал. Д.1 додат-

ків. 

Графічна частина містить: 

 схему доочистки біологічно очищених стічних вод із зазначенням умовних 

позначень; 

 план цеху доочищення стічних вод фільтруванням в М 1: 1000; 

 план цеху ультрафіолетового знезараження стічних вод в М 1: 1000; 

 креслення основної споруди станції доочистки. 

3.3 Оформлення та захист роботи 

Оформлення текстової та графічної частин курсової роботи має відповідати 

вимогам діючих стандартів. 
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Пояснювальна записка повинна бути виконана від руки або за допомогою 

комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 з не окресленими 

полями. Розмір лівого поля – 35 мм, правого – 10 мм, верхнього і нижнього – 20 

мм. Записка повинна містити необхідні пояснення, теоретичні обґрунтування, роз-

рахункові формули з підстановкою числових значень величин, що входять  до них, 

та їх розшифруванням, одиницями виміру. Слід відображати тільки конкретно 

прийняті проектні рішення. 

Графічну частину виконують олівцем або на комп'ютері, на аркушах крес-

лярського паперу формату А1. Слід уникати невиправдано порожніх місць на кре-

сленнях. Товщина основних ліній повинна бути приблизно у два рази більше за то-

вщину ліній допоміжних побудов. 

На кожному аркуші графічної частини проекту в правому нижньому кутку 

повинен бути основний напис (штамп) (мал. Д.1) 

Зброшурована пояснювальна записка з кресленнями, складеними за стандар-

том (основним написом назовні) вкладається в папку із зав'язками, що має титуль-

ний аркуш, для передачі на зберігання в архів. 

Курсову роботу при закінченні оформлення підписують і ставлять дату ви-

конавець і керівник проекту. 

У процесі захисту студент коротко викладає прийнятий метод удосконален-

ня, технологічну схему, принцип роботи та особливості конструкцій, що дозволя-

ють інтенсифікувати роботу споруд. 

Під час обговорення студент повинен показати, що він знає конструкції за-

проектованих споруд, отримав навички виконання практичних  розрахунків, може 

обґрунтувати доцільність прийнятих рішень і показати до яких позитивних ефектів 

приведе впровадження даного методу в практику очищення стічних вод. 
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4. ВИБІР МЕТОДУ УДОСКОНАЛЕННЯ І СКЛАДУ СПОРУД 

ДООЧИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД 

Вибір методу удосконалення та складу споруд комплексу доочистки вико-

нують на підставі характеристики стічних вод після повної біологічної очистки, а 

також потрібних залишкових концентрацій забруднень у доочищених стічних во-

дах. 

При виборі раціонального варіанту слід керуватися наведеними далі теоре-

тичними положеннями, а також, відомостями з приводу забезпечення можливої 

ефективності очищення стічних вод при впровадженні тої чи іншої фільтруваль-

ної споруди. 

У загальному вигляді станція доочищення стічних вод фільтруванням 

включає наступні споруди: насосну станцію з прийомним резервуаром, що забез-

печує подачу води на доочищення, барабанні сітки, що оберігають фільтри від за-

смічення великими домішками, основний компонент станції (зернисті фільтри рі-

зних конструкцій), резервуар для збору промивних вод, резервуар-накопичувач 

промивної води (доочищеної стічної води) і насоси для її подачі на промивку фі-

льтрів. 

Попереднє знезаражування стічних вод до фільтрування знижує ймовір-

ність біообростання зерен завантаження і одночасно зменшує ефект очищення по 

БПК, що обумовлений бактеріальним ростом і наявністю кисню [6]. Внаслідок 

цього знезараження рекомендується здійснювати після фільтрування. 

Промивання фільтрів і барабанних сіток слід здійснювати не хлорованою 

фільтрованою водою [7] 

При перекачуванні використаної промивної води в головні споруди очисної 

станції в резервуар промивних вод подається повітря для запобігання випаданню 

в ньому осаду. 

У комплекс доочистки біологічно очищених стічних вод також входить 

знезараження води за допомогою ультрафіолетового опромінення та споруджен-

ня для насичення очищеної води киснем. 
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Залежно від конкретних умов станції аерації окремі елементи комплексу 

можуть випадати зі схеми доочищення або ж вводяться додаткові споруди. 

При несприятливому рельєфі місцевості, з введенням доочистки на існую-

чих станціях при їх розширенні може виникнути необхідність у підкачуванні во-

ди перед подачею її на фільтрування або після фільтрування. 

На мал. 4.1 - 4.5 наведені можливі модифікації схем доочищення біологічно 

очищених стічних вод з використанням методу фільтрування. 
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5. ПРОЕКТУВАННЯ СПОРУД ДООЧИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНО 

ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД. 

Споруди призначені для забезпечення більш глибокого очищення міських і 

виробничих стічних вод та їх суміші, що пройшли біологічне очищення перед 

скиданням у водні об'єкти або повторному використанні їх у виробництві або 

сільському господарстві. 

В якості споруд для глибокого очищення стічних вод у схемах доочистки 

застосовані фільтри з зернистим завантаженням різних конструкцій: двошарові 

фільтри, аеровані фільтри, фільтри з плаваючим завантаженням (ФПЗ), каркасно-

засипні фільтри (КЗФ), радіальні фільтри, а також сітчасті барабанні фільтри (ба-

рабанні сітки). Використання даних споруд в комплексі доочистки дозволяє дове-

сти якість очищуваного стоку до нормативних вимог, що посилилися, у зв'язку з 

катастрофічним станом водних проток в Україні. 

5.1. Барабанні сітки 

Барабанні сітки використовують на першій ступені доочищення стічних 

вод перед фільтрами із зернистим завантаженням, за винятком КЗФ, для виділен-

ня зі стоків крупних домішок (пластівців активного мулу та інших домішок, не 

затриманих у вторинних відстійниках). 

При застосуванні барабанних сіток у вихідній воді повинні бути відсут-

німи речовини, що ускладнюють промивку сітки (смоли, жири, мастила, наф-

топродукти та ін.), а вміст завислих речовин не повинен перевищувати 250 

мг/л. Ступінь очищення по зваженим речовинам становить 20-25%, а за 

БПКповн – 5–10% [7]. 

Барабанні сітки мають марку БСБ (з бактерицидними лампами) – мал. 5.1. 

Робоча сітка виконана з нержавіючої сталі, латуні, капрону з розмірами ві-

чок 0,3х0,3 – 0,5х0,5 мм. Крім робочої сітки передбачається підтримуюча сітка з 

розмірами вічок 2х2 – 8х8 мм. 

Для запобігання обростання поверхню барабана опромінюють бактерицид-
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ними лампами. 

Промивання сіток необхідно проводити періодично 8-12 разів на добу, три-

валість промивки 5 хв., витратою промивної води 0,3-0,5% розрахункової проду-

ктивності барабанної сітки. Передбачати промивку водою, що пройшла барабанні 

сітки при тиску 0,15 мПа [7]. 

Схема компонування барабанних сіток надана на мал. 5.2. 

 

Мал.. 5.1 Барабанна сітка 

1 – труба для відводу промивної води; 2 – передній підшипник;3 – електродвигун; 

4 – редуктор; 5 – шестірня; 6 – воронка;7 – трубопровід промивної води;  

8 – розприскувач; 9 – бактерицидні лампи; 10 – водозлив; 11 – канал фільтрату; 

12 – задня рама; 13 – задній підшипник; 14 – барабан; 15 – поперечні зв'язки ба-

рабану; 16 – поздовжні зв'язки барабана; 17 – ребра жорсткості; 18 – велика шес-

терня; 19 – вхідна труба; 20 – передня рама; 21 – закладений патрубок; 

22 – труби спорожнення; 23 – вхідний канал. 
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Мал. 5.2 Схема встановлення барабанних сіток 

1 - підвідний канал; 2 - подача стічної води; 3 - шибери; 4 - трубопровід промив-

ної води; 5 - барабанні сітки; 6 - водозлив; 7 - відвід промивної води; 

8 - канал фільтрату; 9 - відвідний трубопровід фільтрату. 

5.1.1. Підбір барабанних сіток 

1. За табл. додатків (Д.1), виходячи з розрахункової продуктивності очисної 

станції Qр, м
3
/добу підбирають марку і кількість N барабанних сіток типу БСБ, 

виписують їх технічні характеристики. 

2. Приймають кількість резервних сіток Np, рівне 1 при кількості працюю-

чих сіток до шести, і 2 - при більшій кількості працюючих сіток. 

3. Знаходимо кількість промивної води: 

Qб.с. = nn · tn · ωn · Qр  /144000, м
3
/добу,   (5.1) 

де: nn - кількість промивок на добу, рівне 8-12 хв.; 

tn - тривалість промивки, рівна 5 хв.; 

ωn - витрата промивної води, рівна 0,3 – 0,5% розрахунковій продуктивності. 
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5.2. Фільтри з зернистим завантаженням 

При проектуванні фільтрів із зернистим завантаженням рекомендується [7, 8]: 

• при подачі стічних вод після біологічного очищення встановлювати перед 

фільтрами (виключаючи КЗФ) барабанні сітки; 

• розрахунок площі фільтрів виконувати по максимальному годинному 

притоку за винятком допустимої нерівномірності, що дорівнює 15%; 

• приймати водоповітряну промивку для одношарових, водяну – для дво-

шарових, водоповітряну або водяну – для каркасно-засипних; при цьому промив-

ку слід здійснюється не хлорованою фільтрованою водою; 

• місткість резервуарів промивної води і брудних вод від промивки фільтрів 

приймати не менше ніж на дві промивки; 

• при необхідності здійснювати насичення фільтрованої води киснем; 

• приймати трубчасті розподільні дренажні системи великого опору; 

• для фільтрів з подачею води зверху вниз передбачати влаштування гідра-

влічного або механічного розпушувача верхнього шару завантаження. 

Як фільтруючий матеріал допускається використовувати: кварцовий пісок, 

гравій, гранітний щебінь, горілі породи, антрацит, керамзит, полімери та ін. 

Розрахунок конструктивних елементів фільтрів необхідно виконувати від-

повідно [7,8]. 

5.2.1. Двошарові фільтри 

У двошарових фільтрах використовується принцип фільтрування в напрям-

ку зменшення крупності зерен завантаження зверху вниз. Верхній шар заванта-

ження товщиною 0,4–0,5 м складається з дробленого антрациту або керамзиту 

крупністю зерен 1,2– 2 мм, нижній шар (кварцовий пісок) має товщину 0,6–0,7 м і 

крупність зерен 0,7-1,6 мм. Підтримуючий шар висотою 0,55–0,8 м складається з 

гравію крупністю 2–40 мм (мал. 5.3). 
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Мал. 5.3 Схема двошарового безнапірного фільтра 

1 - подача вихідної води; 2 - відведення промивної води; 3 - відведення фі-

льтрату; 4 - подача промивної води; 5 - розподільна кишеня; 6 - жолоб для подачі 

вихідної води; 7 - завантаження з антрациту; 8 - завантаження з піску;  

9 - підтримуючий шар. 

Двошарове завантаження забезпечує більш рівномірний розподіл забруд-

нень за висотою фільтра, підвищує брудоемність і тривалість роботи в порівнянні 

з одношаровими фільтрами. Фільтроцикл складає 24 години. Промивання фільт-

рів виконується струмом води знизу вгору. 

Ефект доочистки для таких фільтрів по зваженим речовинам становить 

70-80%, по БПК – 60-70%. 

5.2.2. Аеровані фільтри 

В аерованому зернистому фільтрі в процесі фільтрації вводиться і розподі-

ляється в товщі завантаження стиснене повітря або кисень [9], що сприяє інтен-

сифікації біохімічного процесу всередині фільтру. Процес очищення від забруд-

нень в аерованих фільтрах відбувається в два ступені: перша служить для вида-

лення завислих речовин, друга - для розчинених і колоїдних органічних забруд-

нень (рис. 5.4) 
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Мал. 5.4 Схема двох'ярусного аерованого фільтру. 

1 - подача вихідної води; 2 - подача промивної води; 3 - відведення фільтрату; 

 4 - відведення промивної води; 5 - подача повітря; 6 - завантаження першого 

ярусу (ступені); 7 - дірчаста перегородка; 8 - завантаження другого ярусу 

(ступені). 

В якості фільтруючого завантаження застосовується кварцовий пісок круп-

ністю 1-1,8 мм при висоті шару 1 м і гранітний щебінь крупністю зерен 3-6 мм 

при висоті шару 1-1,5 м. Підтримуючий шар складається з гравію крупністю 2-32 

мм і висотою 0,45 м. 

При використанні таких фільтрів при швидкості фільтрування 6-7 м/год до-

сягається зниження завислих речовин в стічній воді на 80-90%, БПКповн. – на 75–

80%. 

Розроблено технологію доочищення стічних вод від органічних, азотних 

сполук, завислих речовин на аерованих фільтрах [6]. Вона полягає в тому, що сті-

чні води фільтруються з певною швидкістю через біомасу мікроорганізмів, прик-

ріплених до дрібнозернистого завантаження і пристосованих до концентрованих 

органічних і біогенних забруднень. В товщу біомаси завантаження по ходу руху 

води подається кисень, який сприяє активній життєдіяльності прикріплених мік-

роорганізмів і інтенсивному окислюванню ними органічних забруднень. Активні 

процеси нітрифікації залежать від двох умов: навантаження по БПК повинно бути 

не менше 5 кг/добу на 1 м
3
 біомаси завантаження; навантаження по амонійному 
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азоту - не більше 0,6кг/добу на 1 м
3
 біомаси завантаження. За таких умов досяга-

ється 80-90% видалення амонійного азоту із стічних вод і відбувається інтенсивне 

знезараження води. 

5.2.3. Каркасно-засипні фільтри 

Каркасно-засипні фільтри (КЗФ) по конструкції являють собою двошаро-

вий фільтр з низхідним потоком води (мал. 5.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 5.5 Схема каркасно-засипного фільтру 

1 - підтримуючий шар з гравію; 2 - розподільна система для води; 

3 - подача повітря при промивці; 4 - піщана засипка; 5 - гравійний каркас; 6 

- трубчаста система для подачі доочищуваної і відведення фільтрованої води;  

7 - подача доочищуваної води; 8 - відвід промивної води; 9 - подача проми-

вної води; 10 - відвід фільтрованої води. 

Завантаження каркасно-засипного фільтру складається з каркаса, в якості якого 

використовується гравій або щебінь з розмірами фракції 40-60 мм, висотою 2,2 м, та 

засипки, що складається з кварцового піску крупністю 0,8-1мм, висотою 0,9 м. Очи-

щувана вода проходить спочатку через шар каркасу, де очищається від основної маси 

забруднень, а потім надходить для доочистки в нижні шари. 
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Перевагами каркасно-засипного фільтру є: 

 стабільність очищення води при значних коливаннях якості і кількос-

ті вихідної води; 

 можливість використання контактної коагуляції, яка дозволяє при тій 

же швидкості фільтрування досягти концентрацій завислих речовин 3 мг / л і на-

фтопродуктів 1 – 1,5 мг/л; 

 не вимагає установки перед ними барабанних сіток, у зв'язку з підви-

щеною брудоємністю. 

Тривалість фильтроциклу становить 20 год. 

Промивка фільтра може бути водоповітряною або водяною. При водоповіт-

ряній промивці воду у фільтрі спускають до рівня піску, подають повітря і воду 

для промивання, потім слідує додаткова промивка водою. 

Ефект доочищення для таких фільтрів за зваженими речовинами стано-

вить 70–80%, за БПКповн  – 70%. При початкових концентраціях у доочищува-

ній стічній воді нафтопродуктів і ПАР до 2,5 мг/л, КЗФ забезпечують змен-

шення їх концентрації на 70-80%. 

5.2.4 Фільтри з плаваючим завантаженням 

Для доочищення міських стічних вод знаходять застосування фільтри з 

плаваючим завантаженням з пінополістиролу (ФПЗ) [1,10]. Найчастіше - це філь-

три з низхідним рухом рідини типу ФПЗ-4 (мал. 5.6). Завантаженням фільтрів є 

гранули спіненого полістиролу діаметром 1-12 мм, висота завантаження складає 

0,9-1,2 м. Оскільки спінений полістирол легший за воду, то для його підтримання 

в затопленому стані в фільтрі влаштовують решітку, під якою завантаження са-

мочинно сортується. Таким чином, фільтрування стічних вод в ФПЗ здійснюється 

в напрямку зменшення діаметра завантаження. Тому, на відміну від інших фільт-

рів, ФПЗ мають значно більшу брудоємність. Через розподільний канал доочи-

щувані стічні води надходять у надфільтровий простір ФПЗ-4 і далі фільтруються 

через плаваюче завантаження згори вниз. Збір і виведення фільтрату здійснюєть-

ся за допомогою середньої дренажної системи. Промивання ФПЗ-4 здійснюється 
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низхідним потоком води, що накопичується в надфільтровому просторі. За інтен-

сивності промивки 13–14 л/(с·м
2
) шар завантаження розріджується на 30-60% і 

промивається протягом 3-6 хв. 

 

Мал. 5.6 Схема фільтра ФПЗ–4 

1 – утримуюча решітка; 2 – плаваюче завантаження; 3 – середня дренажна систе-

ма; 4 – надфільтровий простір; 5 – розподільчий канал; 6 – доочищувана вода; 7 – 

доочищена вода; 8 – промивна вода; 9 – нижня дренажна система.  

Тривалість фільтроциклу складає 24–72 годин. Параметри роботи фільтрів 

слід уточняти шляхом технологічного моделювання процесу для конкретних 

умов їх роботи [6]. 

Ефект доочищення стічних вод на даних фільтрах за завислими речовинами 

складає 70–85%, за БПК –65–75%. За умови підтримки швидкості фільтрування 

10 м/год ФПЗ-4 забезпечують зниження концентрацій завислих речовин до 3-6 

мг/л і БПКповн. – до 5-8 мг/л. 

Перевагами фільтрів із плаваючим завантаженням є: 

 економічність, простота конструкції та експлуатації; 

 надійність роботи, довговічність фільтруючого завантаження; 
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 підвищена тривалість фильтроциклу; 

 відсутність промивних насосів і ємностей промивної води; 

 здатність завантаження до самостійного гідравлічного сортування в процесі 

промивки в напрямку зменшення діаметру гранул завантаження [1, 11, 12]. 

5.2.5 Радіальні фільтри 

Конструкція радіального фільтра, що розроблена на підставі технологічно-

го моделювання, розрахунку та результатів досліджень напіввиробничої установ-

ки і дослідно-промислового фільтра [13] представлена на мал.  5.7. На мал. 5.7 - 

варіант фільтра з трубчастими водяною і повітряною розподільними системами. 

 До конструкції фільтра входять такі основні елементи: 1 - повітропровід; 2 

- трубопровід подачі води на очищення; 3 - корпус фільтра з монолітного залізо-

бетону; 4 - дірчаста труба повітряної продувки зовнішньої перегородки; 5 - зов-

нішня щілинна перегородка; 6 - трубчаста розподільна система промивання філь-

трів; 7 - трубопровід відведення фільтрату; 8 - внутрішня щілинна перегородка; 9 

- лоток збору та відведення промивної води; 10 - концентрична діафрагма, що за-

побігає току води по верху завантаження; 11 - фільтруючий матеріал з горілої по-

роди; 12 - лоток (труба) відведення промивної води в бічну кишеню; 13 - трубоп-

ровід подачі промивної води; 14 - бічна кишеня; 15 - водяна розподільна система; 

16 - повітряна розподільна система; 17 - труба скидання промивної води з пери-

ферійного каналу; 18 - труба скидання промивної води з внутрішнього каналу.  
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Мал. 5.7. Радіальний фільтр з трубчастою розподільчою системою  
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В конструкціях розподільних систем враховується необхідність подачі 

промивної води і повітря з певними інтенсивностями. На першій стадії промивки 

в завантаження подається тільки повітря з інтенсивністю 20л/(с·м
2
) протягом 5 

хвилин. На другій стадії тривалістю 10 хвилин в завантаження подаються спільно 

вода і повітря з інтенсивностями 5 л/(с·м
2
) і 20 л/(с·м

2
) відповідно. На третій ста-

дії проводиться промивка однією водою з інтенсивністю 12 л/(с·м
2
) протягом 5 

хвилин. 

Середня відстань між осями труб відгалужень водяної і повітряної розподі-

льних систем дорівнює 200 мм, між осями отворів - 150 мм. У разі застосування 

трубчастих розподільних систем застосовуються підтримуючі шари щебеню або 

гравію. Крупність фракцій першого шару d = 32-16 мм, висота  300  мм;  другого  

–  d = 16-8 мм,  H = 100 мм;  третього – d = 8-4 мм,  H =50 мм; четвертого d = 4-2 

мм, Н = 50 мм. 

Очищення зовнішньої поверхні зовнішньої пористої перегородки і перифе-

рійного каналу від налипаючих грубих плаваючих частинок проводиться струме-

нем повітря за допомогою барботажної труби в період спільної водоповітряної 

промивки. Скидання промивної води з периферійного і центрального каналів 

здійснюється по окремих трубопроводах. Зовнішня і внутрішня щілинні перего-

родки фільтра монтуються з щілинних сіток, що являють собою плоскі карти з 

гладкою робочою поверхнею, зібрані з окремих нержавіючих дротяних колосни-

ків (мал. 5.8).  

У зв'язку з відсутністю систем поверхневої промивки радіальні фільтри бу-

дуються відкрито поза будівлею, що відповідає специфіці споруд каналізації. Так 

як температура стічної рідини не знижується в зимовий час нижче 8°С, а фільтр 

знаходиться в обсипці, і зверху перекривається теплоізолюючими плитами, ймо-

вірність обмерзання відпадає. Іншим можливим варіантом є пристрій фільтра в 

легкому неопалюваному павільйоні. Основні розрахункові параметри радіального 

фільтра приведені в табл. Д.2 додатків. 
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Мал. 5.8 Щілинна сітка 

а) – карта щілинної сітки; б) – поперечний розріз колосників; 

в) – з’єднання колосників в щілинних сітках. 

За даними досліджень [13] радіальний фільтр дозволяє підвищити продук-

тивність фільтрів доочистки міських стічних вод і скоротити витрату промивної 

води при забезпеченні більш високої якості очищення: 

- застосування горілої породи, що має високі сорбційні властивості, в якості 

завантаження дозволяє збільшити робочі швидкості фільтрування в 1,8-1,3 рази в 

порівнянні, наприклад з кварцово-піщаним та гранітно-щебеневим завантажен-

нями відповідно; 

- бічна робоча швидкість фільтрування на радіальному фільтрі на вході в 

фільтруюче завантаження становить 20 м/годину при середньому вмісті зависі у 

вихідній воді рівної 20 мг/л, за умови забезпечення вмісту зависі в фільтраті не 

більше 3 мг/л та мінімальної восьмигодинної тривалості фільтроциклу; 

- продуктивність, віднесена до 1 м
2
, займаної радіальним фільтром вироб-
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ничої площі в 1,4-3,4 рази вище продуктивності швидких щебеневих і кварцових 

фільтрів. В тому числі: 

• збільшення продуктивності в 1,1-1,9 разів залежно від діаметра філь-

тра забезпечується за рахунок застосування бічної вертикальної поверхні фільт-

рування; 

• збільшення продуктивності в 1,3 в 1,8 рази досягається за рахунок пі-

двищення швидкості фільтрування із застосуванням горілих порід в якості фільт-

руючого матеріалу. 

- Ефект доочищення стоків на радіальних фільтрах становить: за завислими 

речовинами - 75-95%; за БПКповн – 75-85%; за ХПК - 30-45% і залежить від якості 

вихідної води. У процесі фільтрування відбувається зниження вмісту розчинено-

го кисню у фільтраті на 15-25%. 

- Розроблена технологія трьохстадійної промивки радіального фільтра до-

зволяє ефективно видалити залишкові забруднення з пір фільтруючого заванта-

ження і запобігти виносу частинок завантаження з промивної водою. 

- Досягається зниження витрати промивної води при відносно високих пот-

рібних інтенсивностях промивки: 

 в 2,5–3,3 рази в порівнянні з кварцовими фільтрами; 

 в 1,8–2,4 рази в порівнянні з гранітно-щебеневими фільтрами залежно від 

діаметра за рахунок скорочення промивної площі по відношенню до площі філь-

трування.  

 

Варіант компонування блоку доочистки на швидких фільтрах представле-

ний на мал. 5.9 
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Мал. 5.9 Варіант компонування блоку доочистки на швидких фільтрах з 

самопливним рухом стічних вод. 

1-подача стічної води; 2-барабанні сітки; 3-фільтри; 4-очищена вода до ре-

зервуара-накопичувача промивних вод; 5-вода на промивку фільтрів; 

6-відвід очищеної води на знезараження; 7-відвід брудних промивних вод; 

8-крита галерея для трубопроводів. 

5.3. Розрахунок зернистих фільтрів 

Розрахунок фільтрів починають з визначення необхідного ефекту доочист-

ки біологічно очищених стічних вод за завислими речовинами і БПКповн. Врахо-

вують також наявність у вихідній стічній воді азотистих сполук та токсичних до-

мішок. 

Виходячи з даних умов застосовності та ефективності очищення, що наве-

дені в табл. Д.3, а також у пункті 5.2 даних методичних вказівок, вибирають не-

обхідний тип фільтра. 

Потім по табл. Д.4 визначають розрахункові параметри фільтрації: матеріал 

фільтруючого завантаження, його висоту (НЗ), м, і гранулометричну характерис-

тику, швидкості фільтрування при нормальному (VР), м/год і форсованому режи-

Барабанна 

сітка 

 
ПЛАН 

Висотна схема по І-І 
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мах (VФ), м/год, інтенсивність промивки водою і повітрям (W), л/(с·м
2
), а також 

тривалість промивки (t), год., і тривалість фільтроцикла (TФ), год. 

Потім виконують розрахунок у відповідності з обраним типом. 

5.3.1 Порядок розрахунку двошарових, аерованих, каркасно-засипних 

фільтрів. 

1. Знаходять кількість промивок кожного фільтра на добу: 

n=24/ Tф      (5.2) 

2. Розраховують загальну площу фільтрів [3]: 

Fф = 
43322116,3

1

tVntWtWtWnVT

mkQ

pp

, м
2

, (5.3) 

де: Q - середньодобова витрата очисної станції, м
3
/добу; 

k - загальний коефіцієнт нерівномірності припливу стічних вод [4]; 

m - коефіцієнт, що враховує витрату води на промивку барабанних сіток і 

власне фільтрів, що дорівнює 0,003-0,005 для барабанних сіток і 0,025-0,05 

для фільтрів [3, 8] (при числі промивок на добу n = 1 – m приймають рів-

ним 0,025; при числі промивок на добу n = 2–3 – m приймають рівним 

0,05); 

Т – тривалість роботи станції протягом доби, приймають рівною 24 години; 

W1 - інтенсивність початкового розпушення верхнього шару завантаження, 

л/(с·м
2
) тривалістю t1, год.; 

W2 - інтенсивність подачі води л/(с·м
2
), з тривалістю водоповітряної промив-

ки t2, год (тільки при водоповітряній промивці); 

W3 - інтенсивність промивки л/(с·м
2
), тривалістю t3, год.; 

t4 - тривалість простою фільтра під час промивки, що дорівнює для фільтрів, 

що промиваються водою - 0,33 год.; водою і повітрям - 0,5 год. (п.10.12.4 

[8]). 

Початкове гідравлічне розпушування верхнього шару приймають тільки 

для фільтрів з подачею води зверху вниз з інтенсивністю W = 16-18 л/(с·м
2
) і три-

валістю t1 = 0,1-0,13 год. [3, 12]. 
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3. Визначають число фільтрів Nф і площу одного фільтра F1 за формулами 

(п.10.12.5 [8]): 

Nф=0,5 фF ;      (5.4) 

F1=
N

 Fф
, м

2
.      (5.5) 

Загальна кількість фільтрів Nф повинна бути не менше ніж чотири 

(п.10.12.5 [8]). 

За розрахованою площею F1 приймають розміри в плані одного фільтра. 

4. Приймають кількість фільтрів (Nр), що знаходяться в ремонті (на станціях з 

кількістю фільтрів (Nф) до 20 слід передбачати можливість виключення на ремонт 

двох фільтрів, при більшій кількості - трьох фільтрів [1]. 

5. Розраховують швидкість фільтрування води при форсованому режимі 

роботи (частина фільтрів знаходиться в ремонті і на промивці) за формулою 

(п.10.12.5 [8]): 

Vф  =
рф

фр

NN

NV
,  м/с.     (5.6) 

Розраховане значення не повинно бути більше табличного значення (табл. 

Д. 4). В іншому випадку змінюють кількість робочих фільтрів. 

5.3.2. Порядок розрахунку фільтрів з плаваючим завантаженням. 

1. Знаходять кількість промивок кожного фільтра на добу за формулою (5.2) 

2. Розраховують загальну площу фільтрів (п.10.14.8 [8]) 

Fф  = 
4VV tnT

KQ

pp

, м
2
,    (5.7) 

де t4 - тривалість простою фільтра під час промивки, приймають рівною від 0,12 

год. до 0,15 год. 

3. Визначають число фільтрів Nф і площу одного фільтру F1 за формулами 

(5.4 і 5.5). За розрахованою площею F1 приймають розміри в плані одного фільт-

ра. 
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Площа одного фільтра при продуктивності очисної станції від 10000-

100000 м
3
/добу слід приймати від 25-50 м

2
. (П.10.14.8 [8]) 

4. Приймають кількість фільтрів (Nр), що знаходяться в ремонті [1] (див. п. 

5.3.1). 

5. Розраховують швидкість фільтрування води при форсованому режимі 

роботи Vф за формулою (5.6). 

Якщо швидкість Vф збільшується більше ніж на 20%, слід збільшувати 

площу фільтрів на 15% (п.10.14.11 [8]). 

5.3.3 Методика розрахунку радіальних фільтрів 

Метою розрахунку радіальних фільтрів є визначення необхідної кількості 

їхніх робочих одиниць і діаметрів. 

Висота фільтра, конструктивні параметри завантаження, а також основні 

технологічні параметри роботи фільтрів визначені в результаті технологічного 

моделювання та розрахунку [13] і представлені в таб. Д.2. 

Загальну площу фільтрування (Fф, м
2
) визначають за формулою [14]: 

Fф  = 
tnTV

QQK ц

p

, м
2
,     (5.8) 

де: Q - середньодобова витрата очисної станції, м
3
/добу; 

К - загальний коефіцієнт нерівномірності припливу стічних вод; 

Qц - циркуляційний витрата (витрата промивної води фільтрів і барабанних 

сіток), м
3
/добу. Слід приймати Qц = 0,033·QР при трьох промивках фільт-

рів на добу; 

Vp - розрахункова швидкість фільтрування, Vp = 20 м/год; 

n - число промивок кожного фільтра за добу, n = 3; 

Т - тривалість роботи станції протягом доби, Т = 24 год; 

t - тривалість простою одного фільтра у зв'язку з промиванням, t = 0,33 год. 

Кількість фільтрів на станції (Nф) визначають на підставі техніко-

економічних розрахунків та зручності обслуговування. Орієнтовно вона може бу-
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ти підрахована за формулою: 

Nф=0,3 фF ;      (5.9) 

Число фільтрів на станції рекомендується приймати не менше двох [13], 

включаючи один резервний фільтр на випадок ремонту. 

При виборі числа фільтрів необхідно виконати перевірку швидкості фільт-

рування при форсованому режимі (Vф, м/год), величина якої не повинна переви-

щувати 25 м/год. Вона обчислюється за формулою: 

Vф  = 
рф

фp

NN

NV
, м/с,     (5.10) 

де: Nр - число фільтрів, що знаходяться в ремонті, Nр = 1. 

При малому числі фільтрів на станції (менше 5) швидкість фільтрування 

при форсованому режимі може перевищувати допустиму величину. Тоді, необ-

хідно по заданій кількості фільтрів (Nф) і граничній швидкості фільтрування при 

форсованому режимі (Vф n = 25 м/ч) знайти знижену розрахункову швидкість 

(Vр', м/ч), за якою знову визначити потрібну площу фільтрування: 

Vр'  = Vф n 
ф

ф

N

NN 1
, м/с,     (5.11) 

Бічна площа фільтрування кожного фільтра дорівнює: 

S = 
ф

ф

N

F
, м

2
,       (5.12) 

Діаметр зовнішньої щілинної перегородки кожного фільтра: 

Dn  = 
3H

S
, м,      (5.13) 

де: Нз - висота шару завантаження, Нз = 3 м. 

Загальний діаметр фільтрів приймають в інтервалі від 5 до 10 м, а діаметр 

зовнішньої щілинної перегородки від 4 до 9 м відповідно, при ширині периферій-

ного каналу рівного 0,5 м. (див. мал.. 5.7) 
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Рівень води в периферійному кільцевому каналі радіального фільтра в по-

чатковий момент фільтрування може бути підрахований за формулою: 

Но  = 
018,1

ln

k

d

D
Q

n

n
ф

, м,     (5.14) 

де: Qф - витрата води, що проходить через 1 фільтр, м
3
/год.: 

Qф  = 
ф

ц

N

QQK

24
, м

3
/год.,    (5.15) 

Dn - діаметр зовнішньої щілинної перегородки, м; 

0k - Коефіцієнт фільтрації чистого завантаження; 0k = 62 м/год для 

рекомендованої крупності завантаження; 

dn - діаметр внутрішньої щілинної перегородки, рівний: 

dn= Dn  - 2·W, м,     (5.16) 

де W - товщина шару фільтруючого завантаження, рівна 1,35 м. 

Загальну висоту радіальних фільтрів розраховують за формулою (5.22): 

Розрахунок дренажної системи виконують по формулам: (5.17, 5.18, 5.23–5.31). 

 

5.3.4. Розрахунок дренажно-розподільної і збірної систем зернистих фільтрів 

1. Визначають кількість промивної води, необхідної для одного фільтра: 

qпр = F1 · W,  л/с,      (5.17) 

де W - інтенсивність промивки фільтра, л/(с·м
2
). 

2. Діаметр колектора дренажно-розподільної системи для двошарових, кар-

касно-засипних, аерованих фільтрів визначають за формулою: 

dкол.д.=
дкол

пр

V

q

.

1000/4
,  м,     (5.18) 

де: Vкол.д – швидкість руху води при промивці на початку колектора (Vкол.д 

приймають рівною 0,8 – 1,2 м/с (п.10.12.12 [8]). 
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3. Діаметр колектора нижній збірно-розподільної системи для фільтрів з пла-

ваючим завантаженням визначають за формулою: 

dкол.с  = 
..V

1000/4

скол

прq
,  м,    (5.19) 

де: Vкол.с. – швидкість руху води при промиванні в колекторі збірно-розподільної 

системи, Vкол.с. приймають рівною 1,5 – 2,2 м/с [8]. 

4. Загальну висоту фільтрів (двошарових, каркасно-засипних, аерованих) 

розраховують за формулою [2]: 

Н=Нз+Нв+ Нс+dкол.д ,  м     (5.20) 

де: Нз – висота фільтруючого завантаження, м (табл., Д. 4); 

Нв – висота шару води над поверхнею завантаження, приймають не менше 2 

м (п.10.12.7 [8]); 

Нс – перевищення будівельної висоти над розрахунковим рівнем води, прий-

мають не менше 0,5 м (п.10.12.7 [8]). 

5. Загальну висоту фільтрів з плаваючим завантаженням розраховують за фо-

рмулою (п.10.14.15 [8]): 

Н=Нз(1+αз)+ Нс +Нав +Нв+ dкол.с   ,  м,   (5.21) 

де: Нз - товщина шару завантаження в щільному стані, м (табл. Д.4); 

αз - величина відносного розширення шару завантаження при промивці, м 

(при інтенсивності промивки 13-14 л/(с·м
2
) становить відповідно 30 – 60%) 

[1]; 

Нс - перевищення стінки корпусу фільтра над максимальним рівнем води в 

ньому, дорівнює 0,2 м; 

Нав - відстань між нижньою межею розширеного шару завантаження і колек-

тором нижньої дренажної системи, дорівнює 0,2 м; 

Нв - висота шару води над поверхнею завантаження, приймають не менше 2 м 

(п.10.14.14 [8]). 

6. Загальну висоту радіальних фільтрів розраховують за формулою [13]: 
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Н=Нз+ Нл +Нб+ dкол.р   ,  м,    (5.22) 

де: Нз - висота шару фільтруючого завантаження, м (табл. Д.2). 

Нл - відстань від поверхні завантаження до кромок лотка, дорівнює 0,5 м; 

Нб- відстань від кромок лотка до борта споруди, дорівнює 0,9 м; 

d кол.р – діаметр колектора дренажно-розподільчої системи, приймають рівним 0,7 

м. 

7. Знаходять площу дна фільтра, що припадає на кожне відгалуження дренаж-

ної розподільної системи: 

fотв. = 
2

mdL k
, м

2
 ,    (5.23) 

де: L- довжина фільтра, м; 

dк - зовнішній діаметр колектора дренажної системи, м; 

m - відстань між осями відгалужень дренажної системи, приймають у межах 

0,25 – 0,35 м (п.10.12.11 [8]). 

8. Визначають витрату промивної води, що надходить через одне відгалу-

ження: 

qотв = fотв · W, л/с,     (5.24) 

9. Діаметр труб відгалужень приймають по [15], враховуючи, що швидкість 

руху через отвори (Vo) знаходиться в межах 1,6–2 м/с (п.10.12.12 [8]). 

На відгалуженнях трубчастого дренажу слід передбачати: за наявності під-

тримуючих шарів – отвори діаметром 10–12 мм, при їх відсутності – щілини ши-

риною на 0,1 мм менше мінімального розміру зерен фільтруючого завантаження. 

Загальна площа отворів повинна становити 0,25–0,5% робочої площі фільтру; 

площа щілин - 1,5–2% робочої площі фільтра. Отвори належить розташовувати в 

два ряди в шаховому порядку під кутом 45 ° до низу від вертикалі. Щілини по-

винні розміщуватися рівномірно поперек осі і по периметру труби не менш ніж у 

два ряди. 

Відстань між осями відгалужень слід приймати 250–350 мм, між осями 

отворів 150 –200 мм, між щілинами не менше 20 мм, від низу відгалужень до дна 
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фільтра 80–120 мм. (п.10.12.11 [8]). 

10.Знаходять натиск на початку розподільної системи: 

Н0  = 2,91· НЗ  + 13,5 
g

VV дкол

2

2

0

2

.. , м,   (5.25) 

11.Розраховують загальну площу отворів за формулою [16]: 

Σfo = 
02 Hg

qпр

, м
2
,     (5.26) 

де: μ - коефіцієнт витрати. Приймається: для отворів – 0,62; для щілин  

12. Знаходять загальну кількість отворів: 

no = Σfo / fo      (5.27) 

де: fo - площа одного отвору, м
2
. 

13. Визначають загальну кількість отворів на кожному фільтрі (Nотв) і кіль-

кість отворів, що припадає на кожне відгалуження (Nо): 

Nотв = 
m

В2
      (5.28) 

де В - ширина фільтра, м. 

Nо = 
отв

o

n

n
.      (5.29) 

14. Розраховують довжину кожного відгалуження (loтв) і відстань між отво-

рами (lo): 

loтв = 
2

kdL
, м,     (5.30) 

lо = 
о

отв

N

l
,  м,     (5.31) 

15. Визначають кількість збірних жолобів nжел для відведення промивної 

води (для двошарових фільтрів): кількість збірних відвідних жолобів признача-

ють виходячи з конструктивних розмірів фільтра і рекомендованої відстані між 

осями сусідніх жолобів (приймають не більше 2,2 м (п.10.12.16 [8]). 

16. Знаходять витрату промивної води, що припадає на 1 жолоб: 
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qжел = 
.жел

пр

n

q
, л/с,     (5.32) 

17. Визначають ширину жолоба за формулою (п.10.12.16 [8]): 

Вжел. = Кжел 
5

3

.

2

57,1

.

жела

q
жел

 ,  м,    (5.33) 

де: qжел. - Витрата води по жолобу, м
3
/с; 

ажел - відношення висоти прямокутної частини жолоба до половини його ши-

рини, приймають від 1 до 1,5; 

Кжел. - коефіцієнт, що дорівнює: для жолобів з напівкруглим лотком - 2, а для 

п'ятикутних жолобів - 2,1. 

Кромки всіх жолобів повинні бути на одному рівні і строго горизонтальні. 

18. Розраховують висоту прямокутної частини жолоба (hn), повну висоту 

жолоба (hnовн.), конструктивну висоту жолобу (hк): 

hn = 0,75Вжел., м,      (5.34) 

hnолн = 1,25·Вжел., м,     (5.35) 

hк. = hnолн +0,08, м,     (5.36) 

19. Визначають відстань від поверхні фільтруючого завантаження до верх-

ньої кромки жолоба (п.10.12.18 [8]): 

Нж=
100

ЗЗ аH
+ 0,3, м,     (5.37) 

де: аз - відносне розширення фільтруючого завантаження у відсотках, приймають 

рівним 50% (табл. 23[8]). 

Отримане значення Нж порівнюють з конструктивною висотою жолоба (при 

hк < Нж, Нж  не потребує корекції.) 

20. Обчислюють відстань від дна жолоба до дна каналу (п.10.12.17 [8]): 

Нкан = 3
2

2

73,1
кан

кан

Bq

q
+ 0,2, м,    (5.38) 

де: qкан - витрата води по каналу, м
3
/с; 
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Вкан. - ширина каналу, приймається не менше 0,7 м. 

Лотки жолобів повинні мати ухил 0,01 до збірного каналу. 

При відведенні промивної води збірний канал повинен запобігати створен-

ню підпору на виході з жолоба. 

21. Визначають швидкість руху води в кінці збірного каналу (Vкан) При 

площі поперечного перерізу (fкан): 

fкан = Вкан · Нкан.., м
2
,     (5.39) 

Vкан = qкан  / fкан., м/с,     (5.40) 

5.3.5. Розрахунок резервуара-накопичувача води для промивки фільтрів і ба-

рабанних сіток і приймального резервуара промивних вод 

Промивку барабанних сіток виконують періодично з числом промивок 8-12 

разів на добу, тривалістю промивки 5 хв., витратою промивної води 0,3-0,5% роз-

рахункової продуктивності барабанних сіток (п. 6.249 [7]) 

Об’єм резервуарів-накопичувачів води для промивання і резервуара для 

збору промивних вод розраховують виходячи з потреби води не менше ніж на дві 

промивки фільтрів [7] і на промивку барабанних сіток: 

Wр = Wф + Wб, м
3
,      (5.41) 

де Wф - об’єм резервуара, необхідний для промивки фільтрів, м
3
; 

Wб - об’єм резервуара, необхідний для промивки барабанних сіток, м
3
 

Wф = 60
1000

ft
2

ффф
, м

3
     (5.42) 

де ωф - інтенсивність промивки фільтра, л/(с·м
2
); 

fФ - площа фільтра, м
2
; 

tф - тривалість промивки фільтра, хв. 

Wб  = 6024100

tKQ ббnn
, м

3
     (5.43) 

де nn - кількість промивок барабанних сіток на добу; 

ωб - витрата промивної води, %; 
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Q - середньодобова витрата стічних вод, м
3
/добу; 

K - загальний коефіцієнт нерівномірності припливу стічних вод 

tб - тривалість промивки барабанних сіток, хв.  

5.4  Знезараження стічних вод методом ультрафіолетового випромінювання 

Згідно [17] господарсько-побутові стічні води та їх суміші з виробничими 

стічними водами після глибокого очищення перед скиданням їх у водні протоки 

повинні піддаватися знезараженню. 

В останні роки все більше уваги приділяється використанню для цілей зне-

зараження стічних вод ультрафіолетового (УФ) випромінювання – без застосу-

вання хімікатів [3, 18, 19]. 

УФ-знезараження дозволяє: 

1. Забезпечити ефективне, більш стабільне знезараження, в порівнянні з 

традиційним хлоруванням. 

2. Виключити потрапляння у водойми хлорамінів і хлорорганічних сполук. 

3. Відмовитися від експлуатації небезпечних виробничих об'єктів – хлора-

торних. Усувається необхідність в зберіганні, транспортуванні та виробництві 

небезпечних розчинів і газів. 

4. Досягти необхідного ефекту знезараження всього за декілька секунд (у 

порівнянні з 15-30 хв. при обробці хлором або озоном). 

5. Розкладати діоксини під дією УФ-опромінення. 

Незважаючи на значні переваги, УФ-обробка води має слабо виражену піс-

лядію і може бути здійснена при жорсткому дотриманні санітарно-технічного 

стану водовідвідних мереж. 

Недоліком УФ-випромінювання також є фотореактивація пошкоджених мі-

кроорганізмів. Встановлено [20], що після звичайного для практики водообробки 

УФ-опромінення реактивується до 30% бактерій. Вторинний ріст бактерій спо-

стерігається коли оброблена вода тривалий час перебуває під впливом сонячного 

світла (світлова фотореактивація). При правильно підібраній технологічній дозі 
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УФ-випромінювання фотореактивації не спостерігається, що дозволяє застосову-

вати УФ знезараження без подальшого введення консервуючих доз хлору [20]. 

На практиці матриця води настільки унікальна, що мінімальної дози, вказа-

ної в [17], може бути більш ніж достатньо, так і не достатньо зовсім. 

Співробітниками компанії «WEDECO» [21] розроблено портативний при-

лад, за допомогою якого можна виміряти коефіцієнт пропускання УФ-променів 

для конкретної стічної води, що зумовить вибір мінімального значення дози уль-

трафіолету і дозволить заощадити електроенергію, що витрачається на «пересві-

чування» води ультрафіолетом, тобто можна визначити мінімальне значення дози 

ультрафіолету, при якому досягається потрібний ефект зниження вмісту мікроор-

ганізмів до норм СанПіН 2.1.5.980-00 «Гігієнічні вимоги до охорони поверхневих 

вод» залежно від концентрації мікроорганізмів, завислих речовин, колоїдних і ро-

зчинних речовин та інших параметрів. 

Для зразків стічних вод з коефіцієнтом пропускання 55-58% мінімально ефек-

тивна ультрафіолетова доза опромінення становить 37,5 мДж/см
2
. 

Кількість знешкоджених мікроорганізмів експоненціально зростає із збіль-

шенням доз опромінення. Через різний опір мікроорганізмів доза УФ-

опромінення змінюється: 

• для бактерій групи кишкової палички – 7 мДж/см
2
; 

• для вірусу поліомієліту – 21 мДж/см
2
; 

• для холерного вібріону – 9 мДж/см
2
; 

• для знешкодження 99,9% яєць нематод – 92 мДж/см
2
. 

У світовій практиці мінімальна доза опромінення дорівнює 30–40 мДж/см
2
. 

Знезараження стічних вод УФ-опроміненням рекомендується здійснювати за резуль-

татами науково-технологічних досліджень його ефективності для конкретних стічних 

вод (п. 10.62 [17]). 

Ультрафіолет може бути нездоланним бар'єром по відношенню до всіх ві-

домих мікроорганізмів, у тому числі він дуже ефективний і проти мікроорганізмів 

стійких до впливу хімічних препаратів. 
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Величина поглинання УФ-променів залежить від якості очищеної води, 

особливо від вмісту в ній сполук заліза, марганцю, вуглеводнів, а також від кала-

мутності. Відповідно до п. 10.6.3. [17] мінімальна доза опромінення для міських 

стічних вод повинна бути не менше 30 мДж/см
2
. 

В очищеній воді, що спрямовується на знезараження, вміст завислих речо-

вин і БПКповн  не повинно перевищувати 10 мг/дм
3
, ХПК – 50 мг/дм

3
, число тер-

мотолерантних коліформних бактерій в 1 дм
3
 – 5–10

-6
 КУО/дм

3
; коліфагів – 5·10

-4
 

БУО/дм
3
. 

Суть методу – це фотохімічний вплив на патогенні мікроорганізми, що 

присутні у воді, ультрафіолетових променів, випромінюваних аргоно-ртутними 

лампами низького тиску або ртутно-кварцовими лампами високого тиску. Харак-

теристика бактерицидних ламп наведена в табл. Д.5 додатків. 

Для знезараження стічних вод УФ-опроміненням найбільш доцільно вико-

ристовувати ртутні лампи низького тиску [18], які працюють при низькій темпе-

ратурі і трансформують до 70% електричної енергії для бактерицидного випромі-

нювання, а також не утворюють токсичних побічних продуктів. 

При застосуванні ламп високого і середнього тиску можлива зміна хімічно-

го складу стічних вод, що виражається в стрибкоподібній зміні величини ХПК, 

окисленні амонійного азоту, зниженні вмісту ароматичних вуглеводнів, утворенні 

пероксиду водню. 

Тип установок, число працюючих і резервних апаратів необхідно визначати 

за паспортними характеристиками, а також за технічною документацією вироб-

ника [17]. 

5.4.1 Установка для УФ-знезараження «Сток» 

Харківською електротехнічною компанією для знезараження очищених 

стічних вод розроблена серія безнапірних установок «Сток». Ці установки успіш-

но працюють на багатьох підприємствах України, Росії, Білорусії [18] і не посту-

паються кращим світовим аналогам. 



 45 

Установки серії «Сток» призначені для експлуатації в закритих приміщен-

нях при температурі навколишнього повітря від +10°С до +35°С  і відносній во-

логості повітря з верхнім значенням 98% при температурі 25°С і середньорічним 

значенням 70% при температурі 20°С. 

Клас електробезпеки – 1. 

Вимоги до знезаражуваної води: 

Знезаражена вода повинна бути чистою, прозорою і не містити завислих і 

колоїдних часток. При цьому допускаються такі значення окремих показників: 

- каламутність, мг/дм
3
, не більше - 4,0; 

- прозорість, см, не менше - 20,0; 

- концентрація заліза (Fe), мг/дм
3
, не більше - 0,3; 

- максимальне бактеріальне зараження води не повинно перевищувати 

1000000 лактозопозитивних кишкових паличок на 1 дм
3
 знезаражуваної води. 

При відхиленні окремих значень, наведених вище показників в більшу сто-

рону необхідно скоригувати продуктивність модуля, зменшивши витрату води. 

Установки серії «Сток» відносяться до самопливних установок, в яких, рух 

знезаражуваної води забезпечується за рахунок різниці висот вхідного і вихідного 

патрубків. 

Конструктивно установки серії «Сток» (мал.5.10) складаються з одного або 

декількох паралельно з'єднаних модулів С-50, С-100 або Д-300, блоку хімічного 

очищення і пульта управління. Збільшення продуктивності досягається паралель-

ною установкою декількох модулів. 
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Мал. 5.10 Установка «СТОК-1000», продуктивністю 1000 м
3
/год, що скла-

дається з 10 паралельно з'єднаних модулів «С-100». Рекомендована конфігурація. 

Кожен модуль складається з корпусу, всередині якого на знімній кришці 

розташовані джерела бактерицидного випромінювання, що складаються з квар-

цового чохла і вміщеної всередину нього бактерицидної лампи. Кварцовий чохол 

служить для захисту бактерицидної лампи від прямого контакту з водою і стабі-

лізації її робочої температури, 

У нижній частині камери опромінення розташований зливний вентиль, 

призначений для зливу промивних вод до каналізації. 

На зовнішній поверхні корпусу розташовані датчики наявності води, інтен-

сивності УФ-випромінювання, температури і тиску, вхідний і вихідний магістра-

льні патрубки. 

Блок хімічної очистки призначений для очищення захисних кварцових чох-

лів від відкладень, розчинених у воді солей і органічних сполук. 

Живлення модуля здійснюється від окремого блоку живлення. Управління 

роботою установки повністю автоматизовано і здійснюється від загального пуль-

та керування. 

Є можливість автономного включення кожного модуля залежно від миттє-

вої витрати води, що особливо зручно при обліку нерівномірності витрати води 

Вхідний колектор 
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протягом доби. 

Система автоматичного управління забезпечує: 

• включення і виключення як всієї установки в цілому, так і окремих моду-

лів; 

• регулювання кількості працюючих модулів в залежності від миттєвої ви-

трати води; 

• видачу команди на відкриття магістральних заслонок при виключенні мо-

дуля; 

• контроль стану працездатності всіх модулів і кожної бактерицидної лампи 

окремо; 

• контроль ефективності знезараження стічних вод (контроль проводиться 

за рівнем інтенсивності УФ-випромінювання в камері опромінення); 

• аварійне відключення окремих модулів у випадку аварійної ситуації. 

Принцип дії установок базується на бактерициднній властивості потужного 

короткохвильового УФ-випромінювання. Під впливом УФ-випромінювання в 

клітинах мікроорганізмів, що знаходяться у воді відбувається порушення міжмо-

лекулярних зв'язків, що призводить до руйнування клітин і загибелі мікрооргані-

змів. Утворювані під впливом УФ випромінювання короткоживучі молекули озо-

ну і вільні радикали: О3, ОН¯, О¯ та інші, згубно впливають на мікрофлору,що 

знаходиться у воді. 

Основні переваги установок серії «Сток»: 

• високий ступінь знезаражувального ефекту (> 99,9%); 

• повна відповідність мікробіологічних параметрів знезаражуваної води мі-

жнародним вимогам безпеки і діючим санітарним нормам; 

• низьке питоме енергоспоживання; 

• модульність конструкції, що дозволяє 

- регулювати: 

• дозу УФ-випромінювання (кількість працюючих ламп) залежно від рівня 

мікробіологічної зараженості вихідної води; 
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• кількість працюючих модулів і бактерицидних ламп в залежності від мит-

тєвої витрати знезаражуваної води; 

• виконувати дрібний і середній ремонт, а також технічне обслуговування 

установки, не виводячи її з експлуатації; 

• поетапно нарощувати загальну продуктивність; 

• високий рівень автоматизації, що зводить обслуговування установки тіль-

ки до щоденного огляду і виконання регламентних робіт з її технічного обслуго-

вування; 

• висока надійність і довговічність 

Детальна характеристика установок серії «Сток» наведена в табл. Д.6 дода-

тків 

5.4.2 Установка для ультрафіолетового знезараження НВО «ЛІТ» 

Установка розроблена НВО «ЛІТ», м. Москва, призначена для знезаражен-

ня міських і очищених промислових стічних вод і забезпечена лампами низького 

тиску (БУВ) (див. табл. Д.5). 

Установки: 

- виготовлені з корозійно-стійких матеріалів: харчова нержавіюча сталь, 

високоякісне кварцове скло; 

- оснащені засобами автоматики і контролю, блоком хімічної промивки для 

очищення кварцових чохлів; 

- розраховані на напругу живлення 220 В або 380 В; 

- комплектуються сучасними бактерицидними лампами низького тиску з 

ресурсом роботи - не менше 8760 год. (1 рік), спад інтенсивності випромінювання 

до кінця цього терміну не більше 15%, з робочою температурою лампи 40°С, з 

напругою на лампі 120 В, з високим виходом бактерицидного випромінювання, 

кількість ламп – 6–432. 

- мають гарантійний термін експлуатації 12 місяців. 

За даними фахівців Самарського НДІ гігієни [18] результати бактеріологіч-
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них аналізів і показники ефективності роботи даного УФ-комплексу відповідають 

вимогам МУ 4.3.2030-05 «Санітарно-вірусологічний контроль ефективності зне-

зараження питних і стічних вод УФ-опроміненням». 

На очисних спорудах м. Саратова зменшення займаних УФ-комплексом 

площ було забезпечено за рахунок виносу блоків пускорегулювальної апаратури 

контролю та автоматики – на майданчик над камерами опромінення. В установ-

ках використовується вертикальна компоновка Уф-ламп і одностороннє ущіль-

нення захисних кварцових колб. Вперше у вітчизняних установках застосована 

мікропроцесорна система контролю, що дозволяє отримувати інформацію про ін-

тенсивність УФ-випромінювання і про стан кожної УФ-лампи в установці. На ди-

сплей панелі управління надходить інформація про інтенсивність УФ-

випромінювання, кількість включень і часу напрацювання ламп. 

Характеристика установок НВО «ЛІТ» наведена в табл. Д.7 додатків. 

Характеристика комплексу УФ-дезінфекції стічних вод з використанням 

установок УДВС-500 представлена в табл. Д.8. 

План цеху ультрафіолетового знезараження за допомогою установок 

УДВ 1000/432 наведена на рис. Д1 додатків. 

5.4.3 Порядок розрахунку УФ-установок 

1. В залежності від розрахункової витрати стічних вод (qmax h, м
3
/год) визна-

чаємо тип УФ-установок (модулів) та їх кількість [див. табл. Д.6, табл. Д.7, табл. 

Д.8]. 

2. Розраховуємо необхідну потужність потоку бактерицидного опромінен-

ня: 

Fб = 
0

0

1

4,1563

lg

n

P

P
Kq

, Вт,     (5.44) 

де q1 - розрахункова витрата води, що надходить на одну установку, або на окре-

мий модуль, м
3
/год.; 

α - коефіцієнт поглинання води, що опромінюється; см
-1

 (для доочищених сті-
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чних вод α = 0,32 см
-1

); 

К - коефіцієнт опору опромінюваних бактерій, приймають рівним 2500 

мкм·Вт·с/см
2
; 

Р0 - колі-індекс води в од/л до опромінення, максимальне розрахункове бакте-

ріальне забруднення вихідної стічної води приймають рівним колі-індексу, 

Р0 = 1000; 

Р - колі-індекс води в од/л після опромінення, приймають рівним не більше Р 

= 3. Таким чином Р0/Р - ступінь знезараження води, повинна бути в межах 

0,001-0,003; 

ηп - коефіцієнт використання бактерицидного потоку, приймають рівним 0,9 і 

0,75 відповідно для установок з занурюваним і не занурюваним джерелом 

випромінювання; 

η0 - коефіцієнт використання бактерицидного випромінювання, що залежить 

від товщини шару води, її фізико-хімічних показників та конструкції уста-

новки, слід приймати рівним 0,9. 

3. Знаючи потужність потоку Fл, Вт, що випускається однією лампою [табл. 

Д.5], і визначивши Fб, знаходять необхідне число бактерицидних ламп в одній 

установці (модулі): 

n = 
л

б

F

F
,      (5.45) 

4. Визначаємо втрати напору в установці: 

h = 22 ·10
-8

· m · q1
2
, м,     (5.46) 

де: m – число камер в одній секції. 

5. Знаходимо витрату електроенергії на знезараження доочищеної стічної 

води: 

S = 
h

общ

q

nN

max

, Вт·ч/м
3
,     (5.47) 

де: N - потужність, споживана однією лампою (див. табл. Д.5) 

nобщ. - загальна кількість бактерицидних ламп (в усіх установках). 
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5.5 Споруди для насичення очищених стічних вод киснем 

Концентрація розчиненого кисню у воді водойм повинна становити не ме-

нше 4 або 6 мг/л залежно від їх категорії та пори року. 

Вміст кисню в очищених стічних водах зазвичай не перевищує 0,5 – 1мг/л і 

тільки при дуже сприятливих умовах досягає 3–4 мг/л [1]. Отже, в більшості випад-

ків перед скиданням у водойми очищені стічні води необхідно додатково насичува-

ти киснем. 

Для збагачення стічних вод киснем передбачаються спеціальні пристрої: для 

станцій пропускною здатністю до 50 тис. м
3
/добу. при наявності вільного перепаду 

рівнів майданчика очисних споруд та горизонту води у водоймі – багатоступінчас-

ті водозливи-аератори, в інших випадках – барботажні споруди [7]. 

5.5.1 Порядок розрахунку водозливів-аераторів 

На перепадах і водозливах природне аерування води відбувається як за ра-

хунок поглинання нею атмосферного повітря, так і внаслідок турбулентної дифу-

зії кисню з атмосферного повітря (мал. 5.11). 

 

Мал. 5.11 Схема водозливу-аератора: 

а - поздовжній розріз багатоступінчастого перепаду з водозливом-аератором;  

б - розріз по водозливному фронту: 1-водозливні отвори; 2-водозливний зуб-

частий гребінь; 3-верхній щит із зубчастим гребенем; 4-водобійний колодязь;  

5-водобійна стінка; 6-перепад. 
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При проектуванні багатоступеневих водозливів-аераторів слід приймати (п. 

6.217 [7]): 

водозливні отвори – у вигляді тонкої дирчастої стінки з зубчастим щитом 

над нею (зуб’я стінки і щита звернені один до одного вістрями); 

висоту зубів – 50 мм; кут при вершині – 90°; 

висоту отвору між вістрями зубів – 50 мм; 

довжину колодязя нижнього б'єфу – 4 м; 

глибину – 0,8 м. 

1. Визначаємо напір води на водозливі (від середини зубчастого отвору) за 

формулою [7]: 

hотв  = 

2

0

225

q
, м

2
,     (5.48) 

де q0 – питома витрата води, слід приймати рівним 120-160 л/с на 1 м довжини 

водозливу. 

2. Визначаємо розчинність кисню повітря у воді: 

Ср= ТC
20,6

h
1 a

, мг/л,     (5.49) 

де Ср - розчинність кисню повітря у воді в залежності від температури та атмос-

ферного тиску (табл. Д.9) 

ha - глибина занурення аераторів, приймають рівною 0,8 м; 

3. Число ступенів водозливів-аераторів N і перепад рівнів Z, м, на кож-

ному ступені, необхідні для забезпечення потрібної концентрації кисню Сτ, 

мг/л, в стічній воді на випуску у водойму, визначають послідовним підбором 

за співвідношення [7]: 

0СС

СС

р

р 21 nn N

20     (5.50) 

де Сτ -–концентрація кисню в очищеній стічній рідині, яка повинна бути забезпе-

чена на випуску у водойму, Сτ приймають рівною 4 або 6 мг/л, в залежності 

від категорії водойми і пори року (табл. 2.1 [1]); 
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С0 – концентрація кисню в стічних водах перед спорудами для насичення, 

мг/л; при відсутності даних С0= 0; 

φ20– коефіцієнт, що враховує ефективність аерації на водозливах залежно від 

перепаду рівнів (табл. Д.10); 

N – число ступенів водозливу; 

n1– коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод, який слід визначати за 

формулою [7]: 

n1  = 1 + 0,02 · (tср  - 20),     (5.51) 

де tср– середня місячна температура стічних вод за літній період, °С; 

n2– коефіцієнт, що враховує відношення швидкості переносу кисню в стічній 

воді до швидкості перенесення його в чистій воді (коефіцієнт якості води); 

для міських стічних вод n2 приймають рівним 0,85 [7]; при наявності зали-

шкової концентрації СПАР n2 приймають рівним 0,8. 

4. Вибираємо переважний варіант співвідношення Z і N, залежно від різни-

ці рівнів між майданчиком очисних споруд (на випуску) і горизонтом води у во-

доймі, а також, відстанню до місця випуску очищених стічних вод. 

5.5.2 Порядок розрахунку барботажних споруд 

Для малих і середніх станцій при невисокій необхідній ступені насичення 

стічних вод киснем барботування може здійснюватися в розширеній частині від-

відного каналу [2]. 

При проектуванні барботажних споруд належить приймати (п. 6.219 [7]): 

 число ступенів – 3-4; 

 аератори – дрібнопухирцеві або средньопухирцеві; 

 розташування аераторів – рівномірне по дну споруди; 

 інтенсивність аерації – не більше 100 м
3
/(м

2
·год). 

1. Визначаємо питому витрату повітря для барботування за формулою [7]: 

D= 1

1

0

2121

n

p

p

CC

CC

nnKK

n
, м

3
/м

3
,
   

(5.52) 
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де К1 – коефіцієнт, що враховує тип аератора; приймають для дрібнопухирцевих 

аераторів за табл. 42 [7], для средньопухирцевих і систем низьконапірної 

аерації - 0,75; 

К2– коефіцієнт, що залежить від глибини занурення аераторів ha, приймають 

за табл. 43 [7]; ha приймають рівним 0,8 м; 

n – число ступенів барботування; 

n1– коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод, визначають за форму-

лою (5.51) даних МУ; 

n2– коефіцієнт, що враховує відношення швидкості переносу кисню в стічній 

воді до швидкості перенесення його в чистій воді (коефіцієнт якості води); 

для міських стічних вод n2 приймають рівним 0,85 [7]; 

Cp – розчинність кисню повітря у воді, мг/л, визначають за формулою (5.49) 

даних МУ; 

C0 – концентрація кисню в стічних водах перед барботажними спорудами, мг/л; 

Cτ – концентрація кисню в очищеній стічній рідині, яка повинна бути забез-

печена на випуску у водойму, Сτ приймають рівною 4 або 6 мг/л, в залеж-

ності від категорії водойми і пори року (табл. 2.1 [1]); 

2. Визначаємо витрату повітря на барботування: 

V = D · qmaxh,  м
3
/год,    (5.53) 

де qmax h – максимальна годинна витрата стічних вод, м
3
/год. 

3. Розраховуємо площу барботажної споруди; 

F=
aI

V
, м

3
      (5.54) 

де Іа– інтенсивність аерації, м
3
/(м

2
·год); Іа приймають за таблицею 42 і 43 [7], але 

не більше 100 м
3
/(м

2
·год), аератори слід розташовувати рівномірно по дну 

споруди; приймають: 

Іа  = 
2

minmax aa II
, м

3
/(м

2·год).    (5.55) 

4. Визначаємо довжину барботажної ділянки, виходячи з площі барбо-

тажної споруди F і ширини прямокутного відвідного каналу b. 
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6. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКІВ СПОРУД ДООЧИЩЕННЯ 

БІОЛОГІЧНО ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОД 

6.1 Приклад розрахунку станції доочистки стічних вод на двошаро-

вих фільтрах 

Вихідні дані: 

Середня добова витрата очисної станції Q = 51700 м
3
/добу.; 

Максимальна годинна витрата стічних вод qmax h = 3231 м
3
/год; 

Максимально секундна витрата стічних вод qmax s = 1257 л/с; 

Концентрація завислих речовин і БПКповн в біологічно очищених стічних 

водах відповідно  Сеn = 20 мг/л і Lеn = 15 мг/л; 

Концентрація розчиненого кисню в біологічно очищених стічних водах Оех 

= 2 мг/л; 

Колі-індекс доочищеної стічної води до опромінення Р0 – не більше 1000 од/л; 

Концентрація завислих речовин і БПКповн у воді після глибокого очищення 

повинна складати Сех = 5 мг/л і Lех = 5 мг/л; 

Колі-індекс доочищеної стічної води після опромінення повинен становити 

Р - 1 од/л; 

Категорія водойми – господарчо-питного призначення; 

Станція доочищення працює цілодобово. 

Розрахунки: 

6.1.1 Барабанні сітки 

При проектуванні двошарових фільтрів у якості першого ступеня доочист-

ки відповідно до [7] встановлюємо барабанні сітки. 

Середньо секундна витрата станції доочищення складе: 

q = 
360024

51700

360024

Q
 = 0,598 м

3
/с 

Загальний коефіцієнт нерівномірності: К = 1,23 [4]. 
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Розрахункова витрата стічних вод, що надходять на барабанні сітки: 

Qp = 51700 · 1.23 = 63591 м
3
/добу = 2649 м

3
/год 

Приймаємо до проектування (табл. Д.1 додатків) три барабанних сітки мар-

ки БСБ потужністю 1200 м
3
/год кожна; розмір комірок 0,5х0,5 мм, діаметр бара-

бана 2400 мм; габаритні розміри 3000х3000х3000 мм; маса 2,78 т; потужність 

електродвигуна 2,8 кВт. Поверхня барабана біля сіток БСБ опромінюється з до-

помогою чотирьох бактерицидних ламп, що попереджує біологічне обростання 

сітки і покращує санітарні умови проведення профілактичних і ремонтних робіт. 

Кількість резервних сіток приймаємо Np = 1 

Знаходимо кількість промивної води за формулою [5.1]: 

Qб.с = 
144000

635915,0512
 = 13,21 м

3
/с 

6.1.2 Зернисті фільтри з двошаровим  завантаженням 

Розраховуємо необхідні ефекти доочистки біологічно очищених стічних 

вод по зважених речовинах ЕЗР і БПКповн, ЕБПК: 

ЕЗР =
20

520
100 =75% 

ЕБПК  =
15

515
·100 =67% 

По табл. Д.2 вибираємо двошарові фільтри доочищення стічних вод. Відпо-

відно до табл. Д.3 визначаємо розрахункові параметри фільтрів: 

Фільтруюче завантаження 

- Керамзит: крупність зерен - 1,2-2 мм, висота шару - 0,5 м; 

- Кварцовий пісок: крупність зерен - 0,7-1,6 мм, висота шару - 0,7 м; 

Підтримуючий шар: 

- Гравій: крупність зерен - 2-40 мм, висота шару - 0,6 м; 

Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи Vp = 7-8 м/год; 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі роботи Vф = 9-10 м/год; 

Інтенсивність промивки водою w3 = 15 л/(с·м
2
); 

Тривалість промивки t3 = 11 хв; 
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Тривалість фильтроцикла Тф = 24 год. 

За формулою (5.2) знаходимо кількість промивок кожного фільтра на добу: 

n = 24 / 24 = 1. 

За формулою (5.3) розраховуємо загальну площу фільтрів: 

Fф = 
33,07118,01513,01616,3724

03,0123,151700
 = 440 м

2 

За формулами (5.4) і (5.5) визначаємо число фільтрів Nф і площу одного фі-

льтру F1: 

Nф=0,5 440 =10,4≈10 шт. 

F1=
10

440
=44 м

2 

Приймаємо розміри в плані одного фільтра 6 х 7,5 м. 

Приймаэмо кількість фільтрів, що знаходяться в ремонті Nр = 2. 

За формулою (5.6) визначаємо швидкість фільтрування води при форсова-

ному режимі роботи: 

Vф = 
210

107 =8,75 м/год. 

Дане значення Vф не перевищує табульованого (9-10 м / ч), отже кількість 

фільтрів розраховано вірно. 

За формулою (5.17) визначаємо кількість промивної води, необхідної для 

одного фільтра: 

qпр = 44 · 15 = 660 л/с. 

Діаметр колектора дренажно-розподільчої системи розраховуємо за форму-

лою (5.18): 

dкол.д = 
04,114,3

1000/6604
 = 0,9 м. 

Приймаємо діаметр колектора розподільчої системи dкол.д = 900 мм при 

швидкості входу промивної води Vкол. д = 1,04 м/с. 

Загальну висоту фільтрів розраховуємо за формулою (5.20): 

Н = 1,2 + 2 + 0,5 + 0,9 = 4,6 м. 
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Знаходимо площу дна фільтра, що припадає на кожне відгалуження дре-

нажно-розподільчої системи за формулою (5.23), приймаючи відповідно до п. 

10.12.11 [8] відстань між осями відгалужень дренажної системи m=0,3м, а зов-

нішній діаметр колектора dк = 920 мм: 

fотв = 
2

3,092,08
 = 1,06 м

2
. 

Витрата промивної води, що надходить на одне відгалуження (формула 

5.24) складе: 

qотв = 1,06 · 15 = 17,5 л/с. 

Діаметр труб відгалужень прийнятий по [15] складе 125 мм (V0 = 1,65 м/с). 

Напір на початку розподільчої системи визначаємо за формулою (5.25): 

Н0=2,91·1,2+13,5·
81,92

65.104.1 22

= 6,10 м. 

Розраховують загальну площу отворів за формулою (5.26): 

Σfo = 
10,681,9262,0

660,0
 = 0,097 м

2
. 

Відповідно до п.10.12.11 [8] на відгалуженнях трубчастого дренажу при на-

явності підтримуючих шарів передбачаємо отвори діаметром 12 мм. Тоді площа 

одного отвору fo = 1,13 см
2
. 

За формулою (5.27) знаходимо загальну кількість отворів: 

no = 970 / 1,13 = 858 отворів 

За формулою (5.28 і 5.29) визначаємо загальну кількість отворів на кожно-

му фільтрі і кількість отворів, що припадає на кожне відгалуження: 

Nотв = 
3,0

5,52  =37 шт. 

Nо = 
37

858
=23 шт. 

Розраховуємо довжину кожного відгалуження (формула 5.30): 

loтв = 
2

92,08  = 3,54 м 

Відстань між осями отворів по формулі (5.31) складе: 
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lо = 
23

54,3
= 0,154 м = 154 мм, 

що знаходиться в межах рекомендованих п.10.12.11 [8] (150-200 мм). 

Отвори розташовуємо в два ряди в шаховому порядку під кутом 45° до ни-

зу від вертикалі. 

Приймаємо три збірних жолоби напівкруглого перетину для відведення 

промивної води. 

Відстань між осями жолобів складе: 5,5:3=1,83 м, що знаходиться в межах 

рекомендованих п.10.12.16 [8] (не більше 2,2 м). 

Знаходимо витрату промивної води, що припадає на 1 жолоб за формулою 

(5.32): 

qжел = 
3

660
 = 220л/с 

Визначаємо ширину жолоба за формулою (5.33): 

Вжел.= 2· 5
3

2

5,157,1

220,0
= 0,56 м 

Висота прямокутної частини жолоба за формулою (5.34) складе: 

hn = 0,75 · 0,56 = 0,42 м 

Повна висота жолоба за формулою (5.35.): 

hnолн = 1,25 · 0,56 = 0,7 м 

Конструктивна висота жолоба за формулою (5.36): 

hк = 0,7 + 0,08 = 0,78 м. 

Визначаємо відстань від поверхні фільтруючого завантаження до верхньої 

кромки жолоба за формулою (5.37): 

Нж = 
100

502,1  + 0,3 = 0,9 м. 

Отримуємо hк<Нж , отже Нж не потрібно корегувати. 

Кромки жолобів проектуємо на одному рівні і строго горизонтальними. 

Приймаємо ухил лотків жолобів до збірного каналу рівним 0,01. 

При відведенні промивної води збірний канал повинен запобігати створен-
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ню підпору на виході з жолоба. 

Відстань від дна жолоба до дна каналу при Вкан = 0,8 м, визначаємо за фор-

мулою (5.38): 

Нкан = 3
2

23

8,081,9

)10660(
73,1  + 0,2 = 0,91 м 

Площа поперечного перерізу каналу (формула 5.39): 

fкан = 0,8 · 0,91 = 0,728 м
2
 

Швидкість руху води на прикінці скидного каналу за формулою (5.40) до-

рівнює: 

Vкан = 91,0
728,0

660,0
м/с 

6.1.3. Резервуари промивних вод 

Промивання барабанних сіток виконуємо періодично з числом промивок 12 

разів на добу, тривалістю промивки 5 хв., витратою промивної води 0,5% розра-

хункової продуктивності барабанних сіток (п.6.249 [7]). 

Обсяг резервуарів накопичувачів води для промивання та резервуарів для 

збору промивних вод відповідно до [7] розраховуємо виходячи з потреби води на 

дві промивки фільтрів і на промивку барабанних сіток за формулами (5.41, 5.42, 

5.43): 

Wф = 
1000

604411152
 = 871,20 м

3
 

Wб = 
6024100

523,1517005,012
 = 13,21 м

3
 

Wр = 871,20 + 13,21 = 884,41 м
3
 

Приймаємо до проектування два залізобетонних резервуара-накопичувача 

води для промивки фільтрів, об'ємом 450 м
3
 кожен, і два залізобетонних резерву-

ара для збору промивних вод об'ємом 450 м
3
 кожний. 
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6.1.4. УФ-установки для знезараження стічних вод 

Згідно [17] з метою бактеріологічної безпеки доочищену стічну воду піддаємо 

знезараженню за допомогою УФ-опромінення. Для забезпечення стабільного знеза-

раження стічних вод до вимог СанПіН 2.1.5.980-00 відповідно до п.10.63 [17] прий-

маємо мінімальну дозу опромінення не менше 30 мДж/см
2
. 

Мінімальне значення ефективної дози УФ-опромінення слід уточнити в ре-

зультаті модельних випробувань конкретних стічних вод п.10.62 [17]. 

1. Виходячи з розрахункової витрати стічних вод (qmax h = 3231 м
3
/ч) прий-

маємо до проектування 4 установки виробництва НВО «ЛІТ» марки УДВ-

1000/432 [табл. Д.7 додатків] 

2. Необхідна потужність потоку бактерицидного опромінення відповідно до 

формули (5.44) складе: 

Fб = 
9,09,04,1563

001,0lg250032,08,807
 = 1531 Вт 

3. При потужності потоку Fл = 4 Вт, що випускається однією лампою [табл. 

Д.5] визначаємо необхідне число бактерицидних ламп в одній установці за фор-

мулою (5.45): 

n = 
4

1531
 = 383 шт. 

4. За формулою (5.46) визначаємо втрати напору в установці: 

h = 22 · 10
-8 

· 807,8
2 

= 0,14 м 

5. Визначаємо за формулою (5.47) витрату електроенергії на знезараження 

дочищених стічних вод: 

S = 
3231

438372
 = 34,14 Вт·год/ м

3
. 

6.2. Приклад розрахунку аерованих фільтрів 

Вихідні дані 

Середня добова витрата очисної станції Q = 45000 м
3
/добу; 
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Концентрація зважених речовин, БПКповн. і амонійного азоту в біологічно очище-

них стічних водах відповідно Сеn = 25 мг/л і Lеn = 20 мг/л, 
4NHNC  = 10 мг/л; 

Концентрація зважених речовин, БПКповн і амонійного азоту у воді після глибо-

кого очищення повинна складати Сех = 4 мг/л, Lех = 4 мг/л і 
4NHNC  = 1 мг/л; 

Станція доочистки працює цілодобово. 

Розрахунки: 

Розраховуємо необхідний ступінь глибокого очищення по зваженим речо-

винам ЕЗР, БПКповн  ЕБПК, та азоту амонійних солей 
4NHNE : 

ЕЗР= %84100
25

425
 

ЕБПК= %80100
20

420
 

4NHNE = %90100
10

110
 

По табл. Д.3 додатків вибираємо аеровані фільтри доочищення стічних вод. 

Відповідно до табл. Д.4 додатків до визначаємо розрахункові параметри фільтрів: 

Фільтруюче завантаження 

- Кварцовий пісок: крупність зерен - 1-1,8 мм, висота шару - 1 м; 

- Граніт: крупність зерен - 3-6 мм, висота шару - 1-1,5 м; 

Підтримуючий шар: 

- Гравій: крупність зерен - 2-32 мм, висота шару - 0,45 м; 

Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи Vp = 6-7 м/год; 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі роботи Vф = 7-8 м/год; 

Інтенсивність промивання водою W2 = 18 л/(с·м
2
); 

Тривалість водоповітряної промивки t2 = 7 хв; 

Тривалість фильтроцикла Тф = 24 год. 

За формулою (5.2) знаходимо кількість промивок кожного фільтра на добу: 

N = 24 / 24 = 1. 

За формулою (5.3) розраховуємо загальну площу фільтрів: 



 63 

Fф = 
5,0610012,0180016,3624

03,0125,145000
 = 434,90 м

2 

За формулами (5.4) і (5.5) визначаємо число фільтрів Nф і площу одного фі-

льтру F1: 

Nф = 0,5 · 90,434 = 10,4 ≈ 10 шт. 

F1 = 
10

90,434
 = 43.49 м

2 

Приймаємо розміри в плані одного фільтра 6,0 х 7,5 м. 

Приймаються кількість фільтрів, що знаходяться в ремонті Nр = 2. 

За формулою (5.6) визначаємо швидкість фільтрування води при форсова-

ному режимі роботи: 

Vф = 
211

116 =7,3 м/ч 

Дане значення Vф не перевищує табульованого (7-80 м/ч), отже кількість 

фільтрів розрахована вірно. 

Розрахунок дренажно-розподільчої системи ведуть за формулами (5.17, 

5.18, 5.23 – 5.31). 

Загальну висоту фільтра визначають за формулою (5.20). Приклад розраху-

нку див. підрозділ 6.1 даних МУ 

6.3. Приклад розрахунку каркасно-засипних фільтрів 

Вихідні дані: 

Середня добова витрата очисної станції Q = 85325 м
3
/добу; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн в біологічно очищених стічних 

водах відповідно Сеn = 20 мг/л і Lеn = 15 мг/л; 

Залишкова концентрація нафтопродуктів у біологічно очищених стічних 

водах Сн = 5 мг/л; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн у воді після глибокого очищення 

повинна скласти Сех = 5 мг/л і Lех = 6 мг/л; 

Концентрація нафтопродуктів у воді після глибокого очищення повинна 
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скласти Сн = 1 мг/л 

Станція очистки працює цілодобово. 

Розрахунки: 

Розраховуємо необхідний ступінь глибокого очищення по зваженим речо-

винам ЕЗР, БПКповн ЕБПК, та нафтопродуктам Ен: 

ЕЗР = %75100
20

520  

ЕБПК = %70100
20

620  

Ен = %80100
5

15  

По табл. Д.3 додатків вибираємо каркасно-засипні фільтри доочистки стіч-

них вод. Відповідно до табл. Д.4 визначаємо розрахункові параметри фільтрів: 

Фільтруюче завантаження: 

- Кварцовий пісок: крупність зерен - 0,8-1,0 мм, висота шару - 0,9 м; 

Каркас: 

- Гравій або щебінь: крупність зерен - 40-60 мм, висота шару - 2,3 м; 

Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи Vp = 10 м/год; 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі роботи Vф = 15 м/год; 

Інтенсивність подачі води при водоповітряній промивці W2 = 8 л/(с·м
2
); 

Тривалість водоповітряної промивки t2 = 5 хв; 

Інтенсивність подачі води W 3 = 16 л/(с·м
2
); 

Тривалість водяної промивки t3 = 3 хв; 

Тривалість фільтроцикла Тф = 20 год. 

За формулою (5.2) знаходимо кількість промивок кожного фільтра на добу: 

n = 24 / 20 = 1,2 

За формулою (5.3) розраховуємо загальну площу фільтрів: 

Fф = 
5,0102,105,01608,081,0182,16,31024

05,0115,185325
 = 468,32 м

2 

За формулами (5.4) і (5.5) визначаємо число фільтрів Nф і площу одного фі-

льтру F1: 
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Nф = 0,5 · 32,468  = 10,82 ≈ 11 шт. 

F1 = 
11

32,468
 = 42,57 м

2 

Приймаємо розміри в плані одного фільтра 6,0 х 7,5 м. 

Приймаємо кількість фільтрів, що знаходяться в ремонті Nр = 2. 

За формулою (5.6) визначаємо швидкість фільтрування води при форсова-

ному режимі роботи: 

Vф = 
211

1110
= 12,2 м/год. 

Дане значення Vф не перевищує табульованого (15 м/год), отже кількість 

фільтрів розраховано вірно.  

Розрахунок дренажно-розподільчої системи ведуть за формулами (5.17, 

5.18, 5.23 - 5.31). 

Загальну висоту фільтра визначають за формулою (5.20). Приклад розраху-

нку див. підрозділ 6.1 даних МУ. 

6.4. Приклад розрахунку фільтрів з плаваючим завантаженням 

Вихідні дані: 

Середня добова витрата очисної станції Q = 85325 м
3
/добу; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн в біологічно очищених стічних 

водах відповідно Сеn = 20 мг/л і Lеn = 20 мг/л; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн у воді після глибокого очищення 

повинна скласти Сех = 4 мг/л і Lех= 5 мг/л; 

Станція очистки працює цілодобово. 

Розрахунки: 

Розраховуємо необхідну ступінь глибокого очищення за зваженими речо-

винами ЕЗР і БПКповн ЕБПК: 

ЕЗР= %80100
20

420  

ЕБПК= %75100
20

520  
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По табл. Д.3 додатків вибираємо фільтри з плаваючим завантаженням 

(ФПЗ-4) для доочищення стічних вод. Відповідно до табл. Д.4 визначаємо розра-

хункові параметри фільтрів: 

Фільтруюче завантаження 

- Спінений полістирол: крупність зерен – 1-12 мм, висота шару – 1,4 м; 

Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи Vp = 8-10 м/ч 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі роботи Vф = 9,6-12м/ч 

Тривалість фильтроцикла Тф = 24 год. 

За формулою (5.2) знаходимо кількість промивок кожного фільтра на добу: 

n = 24 / 24 = 1. 

За формулою (5.7) розраховуємо загальну площу фільтрів: 

Fф = 
15,081824

15,185325
 = 514,28 м

2 

За формулами (5.4) і (5.5) визначаємо число фільтрів Nф і площу одного фі-

льтру F1: 

Nф = 0,5 28,514  = 11,35 ≈ 12 шт. 

F1 = 
12

28,514
 = 42,86 м

2 

Приймаємо розміри в плані одного фільтра 6,0 х 7,5 м. 

Приймаємо кількість фільтрів, що знаходяться в ремонті Nр = 2. 

За формулою (5.6) визначаємо швидкість фільтрування води при форсова-

ному режимі роботи: 

Vф = 
212

128
=9,6 м/год 

Дане значення Vф не збільшилося більше ніж на 20%, отже кількість фільт-

рів розраховано вірно. 

Розрахунок дренажно-розподільчої системи ведуть за формулами (5.17, 

5.19, 5.23 – 5.31). 

Загальну висоту фільтра визначають за формулою (5.21). Приклад розраху-

нку див. підрозділ 6.1 даних МУ. 
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6.5. Приклад розрахунку радіальних фільтрів 

Вихідні дані: 

Середня добова витрата очисної станції Q = 125000 м
3
/добу; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн в біологічно очищених стічних 

водах відповідно Сеn = 25 мг/л і Lеn = 20 мг/л; 

Концентрація зважених речовин і БПКповн у воді після глибокого очищення 

повинна складати Сех = 3 мг/л і Lех = 3 мг/л; 

Станція доочистки працює цілодобово. 

Розрахунки: 

Розраховуємо необхідну ступінь глибокої очистки по зваженим речовинам: 

ЕЗР і БПКповн ЕБПК: 

ЕЗР = %88100
25

325  

ЕБПК = %85100
20

320  

По табл. Д.3 додатків вибираємо радіальні фільтри доочищення стічних 

вод. Відповідно до табл. Д.4 визначаємо розрахункові параметри фільтрів: 

Фільтруюче завантаження: 

- Горіла порода: крупність зерен - 1-2 мм, висота шару - 3 м; 

Швидкість фільтрування при нормальному режимі роботи Vp = 20 м/год. 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі роботи Vф = 25 м/год. 

За формулою (5.8) визначаємо загальну площу фільтрування: 

Fф = 
33,032420

033,015,1125000
 = 312,36 м

2
. 

За формулою (5.9) визначаємо число фільтрів Nф : 

Nф = 0,3 36,312  = 5,35 ≈ 6 шт. 

Швидкість фільтрування при форсованому режимі за формулою (5.10) 

складе: 

Vф  = 
16

620
 = 24 м/год. 

Дане значення не перевищує табульованого (25 м/ч), отже кількість фільт-



 68 

рів розраховано вірно. 

Бічна площа фільтрування кожного фільтра (формула 5.12) складе: 

S = 
6

36,312
 = 52,06 м

2
. 

Діаметр зовнішньої щілинної перегородки кожного фільтра (формула 5.13) 

складе: 

Dn = 
314,3

06,52
 =5,53 м. 

Приймаємо Dn = 6 м (табл. Д.2) 

Загальний діаметр радіальних фільтрів при ширині периферійного каналу 

рівного 0,5 м приймаємо рівним 7 м (табл. Д.2). 

Витрата води, що проходить через 1 фільтр складе: 

Qф = 
624

033,012500015,1
 = 998,26 м

3
/год. 

Діаметр внутрішньої щілинної перегородки, дорівнює: 

dn = 6 – 2 · 1,35 = 3,3 м. 

Рівень води в периферійному кільцевому каналі радіального фільтра в по-

чатковий момент фільтрування (формула 5.14): 

Но = 
6218,1

3,3

6
ln26,998

 = 2,86 м. 

Розрахунок дренажно-розподільчої системи ведуть за формулами (5.17, 

5.23-5.31) 

Загальну висоту радіальних фільтрів розраховуємо за формулою (5.22): 

6.6 Приклад розрахунку барботажної споруди 

Вихідні дані: 

Середня добова витрата стічних вод - Q = 51700 м
3
/добу; 

Максимальна годинна витрата стічних вод - qmax h = 3231м
3
/год; 

Максимально секундна витрата стічних вод - qmax s = 1260л/с; 

Середня місячна температура стічних вод за літній період tср = 15 ° С; 
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Концентрація розчиненого кисню в біологічно очищеній стічній воді – 2 

мг/л; 

Категорія водойми – господарсько-питного призначення. 

Розрахунок: 

Так як добова витрата стічних вод складає 51700 м
3
, додаткову аерацію пе-

редбачаємо барботуванням. 

Враховуючи невисоку необхідну ступінь насичення стічних вод киснем, 

використовуємо в якості барботажної споруди, відвідний прямокутний канал ши-

риною b = 2000 мм з ухилом 0,0004, що пропускає розрахункову витрату води (qc 

= 1,4 qmax s) при наповненні h = 0,8 м і швидкості V=0,8 м/с (визначаємо за табл. 

гідравлічного розрахунку каналізаційних мереж) [22]. 

Розчинність кисню повітря у воді визначаємо за формулою (5.49). При 

цьому Ст=10,15 мг/мл (при tср.=15°С) 

Ср = 54,1015,10
6,20

8,0
1  мг/л. 

Коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод (формула 5.51): 

n1 = 1 + 0,02 · (15 - 20) = 0,9 

Відповідно до таблиці 2.1. [1] Сτ приймаємо рівним 4 мг/л. 

Питома витрата повітря для барботування за формулою (5.52) складе: 

D = 59,01
454,10

254,10

85,09,08,075,0

3
3/1

 м
3
/м

3 

Витрата повітря на барботування визначаємо за формулою (5.53): 

V = 0,59 · 3231 = 1906 м
3
/год. 

Площа барботажної споруди (формула (5.54)): 

F = 30
66

1906
 м

2 

Значення мінімальної і максимальної інтенсивності аерації Ia min, Ia max  по 

табл. 42 і 43 [7] складуть відповідно 32 і 100 м
3
 / (м

2·год); аератори розміщуємо 

рівномірно по дну споруди. 



 70 

Приймаємо: 

Ia = 
2

32100
 = 66 м

3
/(м

2
·год.). 

При ширині каналу 2 м довжина барботажної ділянки складе 30:2 =15м. 

6.7 Приклад розрахунку водозливів-аераторів 

Вихідні дані: 

Максимально секундна витрата доочищених стічних вод qmax = 324 л/с; 

Середня місячна температура стічних вод за літній період tср. = 15°С; 

Перепад рівнів між майданчиком очисних споруд і горизонтом води у во-

доймі - 1,5 м; 

Категорія водойми – рибогосподарського призначення І категорії. 

Розрахунки: 

Згідно з рекомендаціями [7], приймаємо водозливи-аератори з водозливними 

отворами у вигляді тонкої зубчатої стінки з зубчастим щитом над нею; висоту зубів 

- 50 мм; кут при вершині - 90°; висоту отворів між зубами - 0,8 м. 

Напір води на водозливі (від середини зубчастого отвору визначаємо за фо-

рмулою (5.48): 

hотв = 45,0
225

150
2

 м. 

Розчинність кисню повітря у воді визначаємо за формулою (5.49). При 

цьому Ст = 10,15 мг/л (при tср.=15°С). 

Ср = 54,1015,10
6,20

8,0
1  мг/л. 

Коефіцієнт, що враховує температуру стічних вод за формулою (5.51) 

n1 = 1 + 0,02 ·(15 - 20) = 0,9. 

Число ступенів водозливів-аераторів N і перепад рівнів Z, м, на кожному 

ступені, що необхідні для забезпечення потрібної концентрації кисню Сτ, мг/л, в 
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стічній воді на випуску у водойму, визначаємо послідовним підбором зі співвід-

ношення (5.50). Відповідно до табл. 2.1. [1] Сτ приймаємо рівним 6 мг/л. Прий-

маємо Z = 0,5 м, тоді відповідно до таблиці Д.10 φ20 = 0,65. 

За формулою (5.50) знаходимо число ступенів водозливу N = 3: 

054,10

654,10
8,09,0365,0  

0,43≈0,44 

При здійсненні підбору з урахуванням інтерполяційних значень Z і φ20, в 

підсумку задовільний результат маємо при Z = 0,49 і φ20 = 0,66 

Приймаючи значення Z = 0,7 і φ20 = 0,55, отримуємо значення N = 2, при цьо-

му ліва і права частини рівняння (5.50) дають однаковий результат: 0,43 = 0,43. 

Таким чином за інших рівних умов може бути прийнятий один з варіантів: 

1) число ступенів - 3; перепад рівнів - 0,5 м; 2) число ступенів - 2; перепад рівнів - 

0,7 м 
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ДОДАТКИ 

Таблиця Д.1 

Характеристика барабанних сіток і мікрофільтрів [1] 

Типорозміри, 

м (діаметр х 

довжина) 

Пропускна зда-

тність, м
3
/год 

Орієнтовні габа-

рити установки, 

мм (довжина х 

ширина х висота) 

Номінальна по-

тужність елект-

родвигуна, кВт 

Маса, т 

БСБ 

1,5х1,9 

1,5х2,8 

1,5х3,7 

2,4х2,3 

3,0х2,8 

3,0х3,7 

3,0х4,6 

420 

620 

840 

1200 

1500 

2000 

2500 

3620х1850х2750 

4525х1850х2750 

5450х1850х2750 

3000х3000х3000 

4545х3156х4240 

5460х3156х4240 

6375х3156х4240 

2,2 

2,2 

2,2 

2,8 

3,0 

3,0 

3,0 

2,2 

2,57 

2,86 

2,78 

3,1 

3,4 

3,8 
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Таблиця Д.2 

Основні конструктивні та технологічні параметри радіального фільтра [13] 

Найменуваня параметра 
Одиниця 

виміру 
Кількіть 

Діаметр корпуса фільтра м 5-10 

Діаметр зовнішньої щілинної перегородки м 4-9 

Діаметр внутрішньої щілинної перегородки м I,3-6,3 

Загальна висота фільтра м 5,0 

Висота шару фільтруючого завантаження м 3,0 

Відстань від поверхні завантаження до кромок 

лотка 
м 0,5 

Товщина шару фільтруючого завантаження м 1,35 

Фракційний склад фільтруючого завантаження: 

Кн=1,8; dmin=1,0 мм; dmax=2,0 мм; dэкв.=1,3 мм. 
  

Швидкість фільтрації на вході в фільтруюче за-

вантаження 
м/год. 20 

Ефективність очистки:   

за завислими речовинами % 75-95 

за БПКповн. % 75-85 

за ХПК % 30-45 

Мінімальна тривалість фільтроцикла при вмісті 

зависі у вихідній воді до 20 мг/л 
год. 8 

Промивка завантаження в 3 стадии:   

Перша стадія промивки:   

Інтенсивність подачі повітря л/(с м
2
) 20 

Тривалість хв. 5 

Друга стадія промивки:   

інтенсивність подачі води л/(с м
2
) 5 

интенсивність подачі повітря л/(с м
2
) 20 

Тривалість промивки хв. 10 

Третя стадія промивки:   

інтенсивність подачі води л/(с м
2
) 12 

Тривалість промивки хв. 5 
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Таблиця Д. 3 

Область застосування фільтрів і ефективність очищення 

Фільтр Варіанти застоування 

Ефект очистки, % 

за БПКполн 
за зваженими 

речовинами 

Двошарові 

Доочищення виробничих або 

побутових стічних вод, що не 

містять волокнисті домішки і 

клейкі речовини 

60-70 70-80 

Аеровані 

Глибоке видалення колоїдних і 

розчинених органічних забруд-

нень, зниження біогенних 

елементів 

75-80 80-90 

Каркасно-засипні 

Доочищення біологічно вироб-

ничих або очищених міських 

стічних вод, загального стоку 

машинобудівних заводів. Вико-

ристання як денітрифікаторів 

70 70-80 

З плаваючим за-

вантаженням 

Доочищення механічно очище-

них виробничих стоків 

(металургійна, хімічна та легка 

промисловість), а також 

біологічно очищених міських 

стічних вод 

65-75 70-85 

Радіальні фільтри 

Доочищення біологічно очище-

них міських стічних вод, глибо-

ке видалення грубодисперсних 

колоїдних і розчинених 

органічних забруднень 

75-85 75-95 

Барабанні 

сітки 

Як попередня ступінь очищення 

перед фільтрами глибокого 

очищення 

5-10 20-25 
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Таблиця Д.4 

Розрахункові параметри фільтрів із зернистим завантаженням 

Фільтр 

Параметри фільтруючого 

завантаження 

В
и

со
та

 ш
р
у

, 
м

 

Швидкість 

фільтру-

вання, 

м/год., при 

режимі 

Ін
те

н
си

в
н

іс
ть

 п
р

о
м

и
в
к
и

, 

л
/(

с·
м

2
) 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 е
та

п
у
 п

р
о
м

и
в
к
и

, 
х
в
. 

Т
р

и
в
ал

іс
ть

 ф
и

л
ьт

р
о
ц

и
к
л
а,

 г
о
д

. 

Ф
іл

ьт
р

у
ю

ч
и

й
 м

ат
ер

іа
л
 Грануломет-

рична характе-

ристика заван-

таження, d, мм 

М
ін

і-

м
ал

ьн
а 

М
ак

си
-

м
ал

ьн
а 

Е
к
в
ів

а-

л
ен

тн
а 

Н
о
р

-

м
ал

ьн
о

м
у
 

Ф
о

р
со

-

в
ан

н
о

м
у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Д
в
о

ш
ар

о
в
и

й
 з

 п
о

д
ач

ею
 в

о
д

и
 

зв
ер

х
у

 в
н

и
з 

А
н

тр
ац

и
т 

аб
о

 
к
ер

ам
зи

т.
 

К
в
ар

ц
о

в
и

й
 

п
іс

о
к
. 

П
ід

тр
и

м
у

ю
ч
і 

ш
ар

и
 -

 г
р

ав
ій

 

1,2 

0,7 

2 

5 

10 

20 

2 

1,6 

5 

10 

20 

40 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,4-0,5 

0,6-0,7 

0,15-0,25 

0,1-0,15 

0,1-0,15 

0,2-0,25 

7-8 9-10 
Вода 

(14-16) 
10-12 24 

А
ер

о
в
ан

и
й

 д
в
у
х

'я
р

у
сн

и
й

 з
 п

о
д

а-

ч
ею

 в
о

д
и

 з
н

и
зу

 в
го

р
у
 

К
в
ар

ц
о

в
и

й
 п

іс
о

к
, 
гр

ан
іт

н
и

й
 

щ
еб

ін
ь.

 П
ід

тр
и

м
у

ю
ч

і 
ш

ар
и

 -
 

гр
ав

ій
 

1 

 

3 

 

2 

1,8 

 

6 

 

32 

- 

 

- 

 

- 

1 

 

1–1,5 

 

0,45 

6-7 7-8 

повітря 

(14-16) і 

вода  

(16-18) 

7-8 24 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
К

ар
к
ас

н
о

-з
ас

и
п

н
и

й
 (

К
З

Ф
) 

К
в
ар

ц
о

в
и

й
 п

іс
о

к
. 

К
ар

к
ас

 -
 г

р
ав

ій
 0,8 

 

1 

 

40 

1 

 

40 

 

60 

- 

 

- 

 

- 

0,9 

 

1,8 

 

0,5 

10 15 

Повітря 

(14-16) і 

вода 

(6-8) 

 

Вода 

(14-16) 

5-7 

 

 

 

3 

2

20 

Ф
іл

ьт
р

 з
 п

л
ав

аю
ч
и

м
 з

ав
ан

та
ж

ен
-

н
я
м

 з
 п

о
д

ач
ею

 в
о
д

и
 з

в
ер

х
у

 в
н

и
з.

 

В
ід

б
ір

 ф
іл

ь
тр

ат
у

 з
 т

о
в
щ

і 

ф
іл

ь
тр

у
ю

ч
о

го
 ш

ар
у

 (
Ф

П
З

-4
) 

С
п

ін
ен

и
й

 п
о

л
іс

ти
р

о
л

 

1 12 - 1,4 8-10 9,6-12 
Вода 

(13-14) 
3 - 6 24 

Р
ад

іа
л
ьн

и
й

 ф
іл

ьт
р

 

Г
о
р

іл
а 

п
о
р
о

д
а 

1 2 1,3 3 20 25 

Повітря 

(20) 

повітря 

(20)  

і вода 

(5) 

Вода 

(12) 

5 

 

10 

 

 

5 

8

8 

Примітка: Більшим значенням інтенсивності промивки відповідають ме-

нші значення тривалості  

Продовження табл. Д.4 
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Таблиця Д.5 

Характеристика бактерицидних ламп 

 

Тип ламп 

Потужність, 

Вт 
Напруга, В 

С
и

л
а 

ст
р
у

м
у

 н
а 

л
ам

п
і,

 А
 

Б
ак

те
р
и

ц
и

д
н

е 
 

о
п

р
о

м
ін

ен
я
 ,
 

м
к
В

т/
(с

 м
2
м

) 

Бактерицидний  

потік лампи 

П
о
ч

ат
к
о

в
а 

С
п

о
ж

и
в
ан

а 

В
 м

ер
еж

і 

Н
а 

л
ам

п
і 

Н
о
м

ін
ал

ь
н

ы
й

,F
б
 

Р
о

зр
ах

у
н

к
о

в
и

й
, 
F

л
 

Аргонно-ртутні: 

БУВ-15 

БУВ-30 

БУВ-30П 

БУВ-60П 

ДБ-20 

ДБ-60 

15 

30 

30 

60 

- 

- 

19 

36 

38 

72 

2 

10,6 

127 

220 

127 

220 

380 

380 

57 

110 

46 

100 

110 

110 

0,3 

0,32 

0,65 

0,65 

0,65 

0,65 

12 

30 

21 

100 

- 

- 

1,2 

3,2 

2,5 

6,0 

5,2 

5,4 

0,8 

2,0 

1,7 

4,0 

3,9 

4,1 

Ртутно- 

кварцеві: 

ПРК-7 

РКС-2,5 

 

 

10 

25 

 

 

1000 

2500 

 

220 

220 

 

135 

850 

 

8,0 

3,4 

 

- 

- 

 

50,0 

125,0 

 

35,0 

50-75 



 80 

Таблиця Д. 6 [18] 

Основні технічні параметри установок типу «Сток» [18] 

Найменування параметра 
Тип модуля 

С-50 С-100 Д-300 

Потужність, м
3
/год. не більше 50 100 290 

Робочий тиск, .мПа (кг/см2), не більше 0,15(1,5) 0,15(1,5) 0,15(1,5) 

Ефективна УФ-доза при номінальній 

продуктивності, мДж/см
2
 

20 20 20 

Тип бактирицидних ламп, ТУ 16-535. 

273-75 
ДБ 20 ДБ 60 ДБ 60 

Кількість бактерицидних ламп, шт. 26 52 144 

Ресурс бактерицидних ламп, год, 

 не менше 
8000 8000 8000 

Напруга, В 380 380 380 

Споживана потужність, кВт, не більше 2,0 3,7 10,6 

Габаритні розміри:  

довжина (в), мм 1400 1600 3000 

ширина (а), мм 800 1000 1300 

висота (h), мм 1200 1200 1500 

приєднувальний розмір (с), мм 1200 1400 2400 

Умовний прохід вхідного і вихідного 

магістральних патрубків 
Dу80 Dу100 Dу200 

Маса в сухому стані, кг, не більше 430 700 2500 
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Таблиця Д. 7 

Номенклатура обладнання УФ-знезараження НВО «ЛІТ» (Москва) для 

очищених стічних вод [18]. 

Найменування Продуктивність, не 

більше, м
3
/год 

Енергоспоживання, не 

більше, кВт 

УДВ - 6/6 6 0,5 

УДВ – 60/42 60 3,4 

УДВ -250/144 250 12,8 

УДВ - 500/288 500 26,0 

УДВ - 1000/432 1000 38,0 

 

Установки: 

- Виготовлені з корозійностійких матеріалів: харчова нержавіюча сталь, ви-

сокоякісне кварцове скло; 

- Оснащені засобами автоматики і контролю, блоком хімічної промивки для 

очищення кварцових чохлів; 

- Розраховані на напругу живлення 220 В або 380 В; 

- Комплектуються сучасними бактерицидними лампами низького тиску з 

ресурсом роботи - не менше 8760 годин (1 рік), спад інтенсивності випроміню-

вання до кінця цього терміну не більше 15%, з робочою температурою лампи 40 ° 

С, з напругою на лампі 120 В, з високим виходом бактерицидного випроміню-

вання, кількість ламп – 6–432. 

- Мають гарантійний термін експлуатації 12 місяців. 
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Таблиця Д. 8 

Комплекс ультрафіолетової дезінфекції стічних вод типу  

УДВС-500 [18]. 

Установка містить УФ-лампи, оточені кварцовими чохлами і вмонтовані в 8 

блоків (по колу). Кожен блок має автономну систему живлення і контролю. 

Продуктивність - 500 м
3
/год 

Габарити: 

висота – 2,3 м 

діаметр– 1,9 м 

довжина – 1,26м. 

Робочий тиск – 2 атм 

Втрати напору <0,03 атм. 

Живлення В (Гц) - 380 (50). 

Споживана потужність – <20 кВт. 

Кількість ламп – 216 шт. 

Термін служби ламп – 8000 годин. 

Безперебійна робота – при виході з ладу до 10% ламп. 

Кварцові кожухи при контакті з стічними водами забруднюються, раз на 

два місяці, їх промивають спеціальним розчином. 

Заміна ламп – приблизно один раз на рік. 

Очищення кварцових блоків: механічне та хімічне. 

Механічне очищення – це коли муфта з фторопласту, облягаючи кварцовий 

чохол, періодично ковзає по ньому. 

Хімічне очищення – це циркуляція через установку води з додаванням не-

великих доз харчових кислот (щавлева і ін.) За допомогою промивного насоса, 

який входить до комплектації УФ-установки. 
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Таблиця Д.9 

Залежність розчинності кисню повітря у воді, Ст, мг/л, від температу-

ри, t, при тиску 760 мм рт. ст. 

t,°C Ст, мг/л t,°C Ст, мг/л t,°C Ст, 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 

 

Таблиця Д.10 [2] 

Значення коефіцієнта φ20 залежно від перепаду рівнів [2] 

Z, m 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

φ20 0,71 0,65 0,59 0,55 0,52 
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