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Анотація. На сьогодні забрудення довкілля, зокрема поверхневих вод, спричинило екологічну кризу
у багатьох країнах світу. Одним із чинників цього є використання застарілих підходів з обробки та
утилізації осадів стічних вод. У роботі проведено вивчення літературних джерел із метою аналізу
запропонованих рішень щодо поводження з вторинними осадами господарсько-побутових стічних
вод у різних країнах. Для знешкодження осаду стічних вод науковцями розглядається можливість
отримання добрива в умовах біосульфідогенезу під час дисиміляційного відновлення малорозчинних сульфатів або застосування технології посиленого окислення. Запропоновано також нову
концепцію очищення господарсько-побутових стічних вод загалом, що вирішує питання управління
мулом стічних вод на місці, де він утворюється. Основними напрямами сталого управління осадами
є використання в сільському господарстві в якості добрива і для рекультивації спустошених або
деградованих земель, а також рекуперація енергії спалюванням і альтернативними термічними
методами, такими як піроліз, квазіпіроліз і газифікація. Встановлено, що доцільність застосування тієї чи іншої технології утилізації осадів господарсько-побутових стічних вод залежить від
багатьох місцевих чинників, зокрема: продуктивності каналізаційної станції; складу та методів
обробки стічних вод та їх осадів; ефективності роботи очисних споруд; кліматичного поясу місця
розташування каналізаційної системи; доступності енергоносіїв та матеріальних ресурсів тощо.
На сьогодні актуальним завданням є запровадження моніторингу якісного складу осадів стічних
вод, а також грунтів та природних вод за забруднюючими речовинами, що можуть виявлятися у
стічних водах відповідного населеного пункту, з метою прийняття оперативних рішень для управління екологічними ризиками, а також проведення наукових досліджень з удосконалення технологій
переробки та утилізації осадів стічних вод різного складу в системах сільського господарства, що
сприятиме захисту навколишнього природного середовища від забруднень та раціональному використанню земель.
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Актуальність. Забруднення навколишнього природного середовища біологічними
та хімічними агентами внаслідок виробничої
діяльності людини та недосконале природоохоронне законодавство призводять до екологічної кризи в багатьох країнах світу. За інформацією з 4000 європейських сайтів хімічні
речовини (пестициди, трибутилол, поліциклічні ароматичні вуглеводні, бромні сполуки
тощо) загрожують біологічному розмаїттю
майже половини водних об’єктів у континентальному масштабі [1, 2]. Пріоритетними
забруднювачами поверхневої води в Україні
вважаються: феноли, залізо, нафтопродукти,
СПАР, іони важких металів, азот, фосфор,
органічні речовини, показники епідемічної
безпеки тощо [3, 4]. При цьому економічно
прийнятні технології водоочищення та знезараження, що нині використовуються на водопровідних станціях, не спроможні довести

якість поверхневої води до безпечного рівня.
Велика кількість небезпечних для здоров’я
забруднень транзитом надходять через водопровідні очисні споруди у питну воду та
призводять до інфекційних та неінфекційних
захворювань населення [5–7].
Значний вплив на склад поверхневої води
мають: урбанізовані території, де на фоні кліматичних змін [8] порушуються правила утримання водоохоронних зон (самовільне будівництво на берегах водойм); скиди неочищених
або недостатньо очищених поверхневих,
виробничих, лікарняних та господарсько-побутових стічних вод [9, 10]; неналежна утилізація утвореного осаду стічних вод [11–13].
Нещодавно дійшли висновку, що в такому
осаді потенціально можуть бути присутніми близько 540 видів органічних сполук
через їх використання в будівельних матеріалах, фармацевтичних препаратах і товарах

© Зоріна О.В., Маврикін Є.О., 2021
LAND RECLAMATION AND WATER MANAGEMENT № 2 • 2021

56

МЕЛІОРАЦІЯ І ВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО, № 2 • 2021

о собистої гігієни, при цьому фактично виявили
192 сполуки, з-поміж яких 23 визнали пріоритетними забруднювачами [14]. У мулі стічних
вод регулярно виявляються віруси та паразити [15], у великій кількості видів – бактерії та
гриби [16], деякі бактерії є патогенними [17].
На жаль, традиційні технологічні підходи,
що використовуються в каналізації України,
морально застаріли [18]. Зокрема, технологія
очищення стоків, що застосовується, дуже
складна в експлуатації, має невелику ефективність та велику питому вартість [19]. При
цьому захоронення відходів, що утворюються
на каналізаційних очисних станціях, а саме
осадів із первинних відстійників та після
споруд біологічної очистки (сирого осаду,
надлишкового активного мулу, надлишкової
біоплівки) також називають застарілим та
нераціональним використанням земель, що
поширено в Україні та щодалі займає усе
більші площі й призводить до забруднення
довкілля [20–22]. Актуальність проблеми
впровадження сучасних технологій поводження з осадами-відходами відображена
в низці Законів та нормативних документів
України, при цьому ігнорується сам факт
відсутності технологій з їх утилізації [23].
Мета: проаналізувати запропоновані
у світі рішення щодо поводження з вторинними осадами каналізаційних господарсько-побутових стічних вод.
Результати досліджень. Осади стічних
вод залежно від способів їх обробки та видалення поділяють на види: первинні − грубі,
важкі, жирові, сирі; вторинні − активний
мул вторинних відстійників, анаеробно сброжений у метантенках, аеробно стабілізований активний мул або його суміш з осадом
первинних відстійників, активний мул із
згущувачів, підсушені на мулових майданчиках чи термічно висушені [24]. Склад та
кількість осадів стічних вод залежить від
типу, режиму експлуатації й ефективності
роботи споруд для механічного та біологічного очищення стічних вод, а міських стічних
вод − також від кількості й виду виробничих
стічних вод, що очищаються разом із господарсько-побутовими, інших технологічних
параметрів [25, 26].
Основне завдання обробки осадів стічних
вод полягає в отриманні кінцевого продукту,
властивості якого забезпечують можливість його утилізації або зводять до мінімуму шкоду довкіллю [25]. Загалом на
очисних спорудах застосовують такі процеси
обробки осадів стічних вод: попереднє ущільнення (або згущення); аеробну стабілізацію

в стабілізаторах при продуктивності станції
64–100 тис. м3/добу чи анаеробну стабілізацію
в метантенках при продуктивності станції
понад 100 тис. м3/добу; механічне зневоднення
з попереднім кондиціонуванням осадів на
вакуум-фільтрах, фільтр-пресах або центрифугах; зневоднення на мулових майданчиках;
термічну обробку шляхом сушіння і спалювання. Аеробну стабілізацію здійснюють
в аераційних спорудах типу аеротенків, вона
полягає в тривалій аерації осаду, де частина
органічної речовини осадів окиснюється
в результаті аеробних біохімічних процесів
за температури 14–25 °С. За такої технології
не відбувається знезаражування і дегельмінтизації, тому вона не забезпечує вимог для
безпечного використання осадів як органічних
добрив. Аеробний біохімічний процес розкладання органічних сполук можна проводити
методом компостування. Результатом є знезаражування, зниження вологості, покращення
фізико-механічних властивостей осадів. За
результатами досліджень економічно вигіднішими технологіями обробки осадів стічних
вод є компостування у валках і тунельне
компостування [27]. Метод забезпечує необхідні характеристики для використання осадів
як органічного добрива [25]. Його альтернатива – вермікомпостування – становить собою
сучасну, недорогу і екологічно чисту біотехнологію, в якій дощові черв’яки використовуються в якості природних біореакторів для
розкладання органічних речовин. Вони також
накопичують важкі метали таким чином:
Cd> Co> Cu> Zn> Ni> Pb> Cr [28]. У процесі
компостування та вермікомпостування осаду
стічних вод спостерігалися позитивні ефекти
від додавання біовугілля, отриманого з мулу
стічних вод, при цьому поліпшується біодоступність фосфору та поліциклічних ароматичних вуглеводнів [29–31].
Анаеробну стабілізацію або зброджування
здійснюють в інженерних спорудах: септиках
(при продуктивності станції до 25 м3/доб),
двоярусних відстійниках або освітлювачах
(при продуктивності станції до 10 тис. м3/
доб), метантенках (при продуктивності
станції більше 10 тис. м3/доб), де під час метанового зброджування відбувається анаеробне
розкладання близько 70 органічних речовин
із виділенням переважно метану і вуглекислого газу. За умови проведення процесу
в цих спорудах в термофільних умовах
(температура 53 °С) забезпечується повне
знезаражування осадів і повна дегельмінтизація осадів, що є достатнім для безпечного
використання в подальшому як органічного
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добрива [25, 32–34]. При цьому утворюється
інший побічний продукт – дігестат, який
все ще містить велику кількість поживних
(амоній, фосфат і калій) та забруднюючих
речовин і потребує обробки. Було доведено,
що використання дігестатів може замінити
або скоротити використання мінеральних
добрив у виробництві сільськогосподарських
рослин [35]. Дігестат успішно застосовується з іншими відходами в якості органічної
фракції в процесі вермікомпостування [36].
Як зазначалося вище, використання
мулових майданчиків для захоронення осаду
стічних вод – це традиційний та, на жаль,
застарілий нераціональний підхід поводження
з осадом господарсько-побутових стічних
вод [37], поширений в Україні (> 95%),
а у Німеччині задекларовано повну відмову
від такого складування осадів стічних вод, на
майданчики дозволено складувати лише осади
з умістом органічної речовини менше 5% [27].
Зневоднений на мулових майданчиках або
механічно осад стічних вод можна змішувати
з неродючим грунтом, торфом, іншими домішками [25]. Використання новітніх сушарок для
підсушеного осаду на мулових майданчиках
вологістю 60–70% дозволяє зменшити його
вологість до 25% і нижче. При такому потужному термічному обробленні обсяг зневодненого осаду зменшується у 13 разів [38].
На думку деяких науковців, в Україні
значного розповсюдження набуває метод
спалювання осадів, що проводять для максимального зменшення їх об’єму. Процес здійснюють переважно в установках із псевдозрідженим шаром піску [25]. Після спалювання
осад стічних вод все ще багатий кремнеземом,
глиноземом, оксидом кальцію і оксидом заліза,
тому його можна використовувати у виробництві будівельних матеріалів [39]. Науковці
Інституту газу НАН стверджують, що на
сьогодні представляють інтерес низькотемпературні технології утилізації осадів стічних
вод, за яких важкі метали залишаються у
твердому залишку: піроліз, окислювальний
піроліз, газифікація. У процесі газифікації
ними отримано генераторний газ та гранули
високої твердості, що можна використовувати
як наповнювачі у будівництві [24]. Зокрема,
у процесі піролізу навіть твердих побутових
відходів відсутні шкідливі викиди в довкілля,
тобто цей метод є перспективним [40] та
планується використовувати при розробці
стратегії безпечного видалення осаду стічних
вод і відходів біомаси у Китаї [41]. Результати
натурних досліджень експериментальних
асфальтобетонних покриттів, модифікованих
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техногенними відходами (осадом стічних вод),
свідчать про високу їх якість, вони не поступаються за своїми показниками покриттю
з традиційного асфальтобетону [42]. На думку
інших науковців [23], спалювання та використання в будівництві може бути виправдано
тільки у випадку неможливості чи економічної недоцільності застосування інших
методів утилізації.
У Європі дуже жорсткі нормативи для
забруднюючих атмосферне повітря речовин,
що виділяються при спалюванні мулового
осаду (Директива 2000/76/ЄС) [23]. Однак,
попри високі інвестиційні та експлуатаційні
витрати, на сьогодні все більше муніципальних
підприємств європейських країн споруджують
сучасні комплекси із спалювання осадів [44,
45], що рекомендується доукомплектовувати
камерно-мембранними фільтрами-пресами
в одному закритому корпусі [46]. Загалом до
переваг термічного методу утилізації мулових
осадів належить висока ефективність, знезараження осадів стічних вод від патогенної
мікрофлори та значне зниження обсягів депонованих мулових осадів [23].
Багато дослідників повідомляли про позитивний досвід використання мулу стічних вод
для відновлення деградованого природного та
антропогенного ґрунту [47], контролю ерозії,
стабілізації схилів [48], виробництва харчової
добавки до раціону тварин [49], у сільському
господарстві [50, 51] для виробництва гумусових грунтів [25] та добрив. Однак, використання осадів стічних вод в якості добрив
може призводити до великих ризиків для
здоров’я людей та забруднення навколишнього середовища [52].
У науковій літературі [53, 54] представлено результати досліджень ступеня фітотоксичності різних за технологією виготовлення осадів стічних вод Бортницької станції
аерації ВАТ АК «Київводоканал» і їх сумішей
із сирими осадами. Встановлено, що за комплексом еколого-мікробіологічних показників
термофільнозброджені аеробно-стабілізовані
осади стічних вод є придатними для сільськогосподарської утилізації (пряме внесення,
переробка на добрива). Однак існує група
міст, осад стічних вод яких через біологічне
забруднення треба піддавати ефективнішому
знезараженню, достатній рівень якого можна
досягнути за дотримання технологічних
процесів у циклі оброблення на очисних
спорудах, тривалішим періодом витримування
на мулових майданчиках (3 роки і більше) або
біотермічним переробленням з вуглецевмісними наповнювачами у біокомпости.
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У Європі Директивою 86/278/ЕЄС регламентовано застосування мулових осадів
стічних вод в якості добрив залежно від способу
їх переробки (звичайної або поглибленої) [23].
У Люксембурзі в сільському господарстві
використовується 90%, у Фінляндії – 100%,
Швейцарії – 70%, Німеччині – 38%, Франції –
23%, Бельгії – 10%, а у середньому у країнах
ЄС – 54%, США – 20–45% від річної кількості
осадів. У Німеччині осад стічних вод заборонено застосовувати на землях водорозділу,
в громадських місцях або парках. У Росї дозволено його застосовувати тільки при вирощуванні зернових, чагарників і технічних культур,
а також розсад лісорозсадників. Основні
фактори, що гальміють використання осадів
стічних вод в якості добрив: в’язка консистенція,
відсутність відповідної сільськогосподарської
техніки на полях, висока вологість та нерентабельність їх транспортування на вістань більше
4 км, наявність в їх складі патогенних мікроорганізмів, гельмінів, важких металів [55–57].
На сьогодні, на думку науковців, перероблений
осад стічних вод розглядається як потенційне
джерело забруднення грунту органічними
і неорганічними забруднювачами і патогенами: потенційно токсичні елементи (цинк,
мідь, кадмій, свинець, срібло та ін.); поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ); поліхлорбіфеніли (ПХБ); біоциди і фітофармацевтичні
препарати; фармацевтичні препарати, засоби
особистої гігієни (PPCP) і залишкові продукти;
синтетичні гормони; мікропластик; кінцеві
продукти життєвого циклу нанотехнологій;
і мікроорганізми, такі як Escherichia coli або
Salmonella typhimurium [58].
З метою впровадження технологій повторного використання осадів стічниих вод нині
є актуальним проведення моніторингу їх
складу за вмістом органічних забруднювачів та
розробка технологій їх обробки, що сприятимуть зменшенню концентрацій таких речовин
[60–62]. Анаеробне перетравлення, компостування, навіть термічна карбонізація осаду
стічних вод не гарантують отримання продукту
високої якості без забруднень [16, 59].
Науковцями розглядається можливість
знешкодження осаду стічних вод шляхом
отримання комплексного органо-мінерального добрива в умовах біосульфідогенезу під
час дисиміляційного відновлення малорозчинних сульфатів. За характером зміни кінетики виходу біогенного сірковуглецю, зміни
концентрації ацетату і швидкості поглинання
сульфатів можна здійснювати прогноз процесу
біосульфідогенезу та знаходити оптимальніші
параметри системи [63].

Велику зацікавленість на сучасному етапі
розвитку технологій очищення стічних вод
та утилізації осадів має технологія посиленого окислення АОР (Advanced Oxidation
Process) [64–66], що використовуються для
видалення біологічно стійких органічних
забруднювачів (ХСК) та для інактивації
патогенних мікроорганізмів, які неможливо
видалити звичайними методами. Під час
застосування методу АОР застосовують такі
типи окиснювачів як озон, перекис водню,
діоксид титану тощо. Технологія АОР може
бути використана для зниження витрати
реагентів (заліза, вапна) при кондиціонуванні осаду міських стічних вод у разі фільтрації на камерно-мембранному фільтр-пресі.
Економічно і технологічно оптимальнішим
співвідношення Fe/Ca/H2O2 є 2/5/1 при дозуванні перекису водню (H2O2) на рівні 1 г/л.
При застосуванні відповідних реагентів
у такому співвідношенні можна отримати
фільтраційний шлам із залишковою вологістю 64–65%, а при використанні тільки
заліза і вапна отримують фільтраційний шлам
із залишковою вологістю 72–73%
Інші науковці пропонують принципово
нову технологію для малих та середніх комунальних очисних споруд, що веде до зміни
концепції процесу очищення стічних вод
загалом та вирішує питання управління мулом
стічних вод на місці, де він утворюється.
В описаному процесі мул стічних вод адекватно обробляється на спеціальному апараті
і може використовуватися як джерело безпатогенного компосту або сировина для простої
теплової установки [67].
Загалом українським дослідником [42]
зазначено три основні напрями утилізації
осаду біологічно очищених стічних вод,
що мають переваги, недоліки і невирішені
питання, які потребують додаткових досліджень для вибору оптимального варіанта:
– зберігання на мулових майданчиках;
– термічна обробка, що за економічними та екологічними показниками дозволяє
виробляти електричну та теплову енергію
або отримувати внаслідок потужної термообробки порошок, що доцільно використовувати у дорожньому будівництві;
– використання в якості добрива (звичайного, комбінованого, регуляторів росту). При
цьому на кожній каналізаційній станції слід
проводити дослідження складу та властивостей локального осаду.
Іспанські науковці [68] вважають, що
основними напрямами сталого управління
осадом стічних вод є:
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а) рекуперація (перетворення стічних вод
у матерію): використання в сільському господарстві (безпосередньо в якості добрива)
і рекультивація спустошених або деградованих земель;
б) рекуперація
енергії
спалюванням
і альтернативними термічними методами,
такими як піроліз, квазіпіроліз і газифікація.
На жаль, нині важливіші рішення, що
стосуються обробки осаду стічних вод, все ще
приймаються на основі економічних і політичних критеріїв [58]. Однак, питання утилізації осаду є комплексною задачею, до рішення
якої слід підходити, враховуючи ще й локальні
умови, такі як: наявність існуючої інфраструктури очисних споруд водовідведення, доступність енергоносіїв, кліматичні умови, властивості грунту, фауни і флори, вплив осаду стічних
вод на екосистеми тощо [69, 70]. Не можна
вказати на універсальне рішення поводження
з осадами стічних вод, оскільки це залежить від
місцевих умов, які можуть сильно варіюватися
залежно від регіону або країни [58].
Висновки.
Аналіз
запропонованих
у різних країнах світу рішень щодо поводження з вторинними осадами каналізаційних
господарсько-побутових стічних вод дозволив
встановити:
1. До перспективних шляхів утилізації
осадів господарсько-побутових стічних вод
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відносять термічну обробку та використання
в якості добрив в системах сільського господарства, що сприятиме захисту навколишнього природного середовища від забруднень
та раціональному використанню земель.
2. Доцільність застосування тієї чи іншої
технології утилізації осадів господарсько-побутових стічних вод залежить від багатьох
місцевих умов, зокрема: продуктивності каналізаційної станції; складу та методів обробки
стічних вод та їх осадів; ефективності роботи
очисних споруд; кліматичного поясу місця
розташування
каналізаційної
системи;
доступності енергоносіїв та матеріальних
ресурсів тощо.
Актуальними завданнями сьогодення є:
– проведення
моніторингу
якісного
складу осадів стічних вод, а також грунтів та
природних вод за забруднюючими речовинами, що можуть виявлятися у стічних водах
відповідного населеного пункту, з метою
прийняття оперативних рішень для управління екологічними ризиками;
– проведення
наукових
досліджень
з удосконалення технологій переробки та
утилізації осадів господарсько-побутових
стічних вод різного складу в системах сільського господарства за умов мінімізації
сумарних витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.
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О.В. Зорина, Е.A. Маврикин
Современные подходы к обработке и утилизации вторичных осадков
хозяйственно-бытовых сточных вод
Аннотация. На сегодняшний день загрязнение окружающей среды, в частности поверхностных
вод, привело к экологическому кризису во многих странах мира. Одной из причин этого является
использование устаревших подходов к обработке и утилизации осадков сточных вод. В работе
проведено изучение литературных источников с целью анализа предложений по обращению
с вторичными осадками хозяйственно-бытовых сточных вод в разных странах. Для обезвреживания осадка сточных вод учеными рассматривается возможность получения удобрения в условиях
биосульфидогенеза во время диссимиляционного восстановления малорастворимых сульфатов или
использование технологии усиленного окисления. Предложена также новая концепция очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод в целом, что решает вопросы управления илом сточной воды
на месте, где он образуется. Основными направлениями устойчивого управления осадками является
их использование в сельском хозяйстве в качестве удобрения и для рекультивации опустошенных или
деградированных земель, а также рекуперация энергии сжиганием и альтернативными термическими методами, такими как пиролиз, квазипиролиз и газификация. Установлено, что целесообразность применения той или иной технологии утилизации осадков хозяйственно-бытовых сточных
вод зависит от многих факторов, в частности: производительности канализационной станции;
состава и методов обработки сточных вод и их осадков; эффективности работы очистных сооружений; климатического пояса места расположения канализационной системы; доступности
энергоносителей и материальных ресурсов и т.п. Сегодня является актуальным мониторинг качественного состава осадков сточных вод, а также почв и природных вод относительно загрязняющих веществ, которые могут выявляться в сточных водах соответствующего населенного
пункта, с целью принятия оперативных решений для управления экологическими рисками, а также
проведение научных исследований по совершенствованию технологий переработки и утилизации
осадков сточных вод различного состава в системах сельского хозяйства, что будет способствовать защите окружающей среды от загрязнений и рациональному использованию земель.
Ключевые слова: канализационные очистные сооружения, осадки сточных вод, активный ил.
O. V. Zorina, Y. O. Mavrykin
Modern approaches to treatment and recovery of secondary sludge of domestic sewage
Abstract. For today, pollution of the environment, in particular of surface waters, has led to an environmental
crisis in many countries of the world. One of the reasons for this is the use of outdated approaches to the
treatment and recovery of sewage sludge. The article presents the results of the study of literary sources
in order to analyze the proposals for the treatment of secondary sludge of domestic sewage in different
countries. To neutralize sewage sludge, scientists consider the possibility of obtaining fertilizes under
conditions of biosulfidogenesis during the dissimilation recovery of poorly soluble sulfates or the use of
enhanced oxidation technology.
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A new concept of domestic sewage treatment has also been proposed, which can solve the issue of sewage
sludge control at the place of its forming. The main areas of sustainable sludge control are its use in
agriculture as fertilizer and for the reclamation of devastated or degraded lands, as well as energy recovery
by burning and alternative thermal methods such as pyrolysis, quasi-pyrolysis and gasification. It was
established that the applicability of this or that technology of sewage sludge recovery depends on many
local factors, in particular: productivity of sewage station; composition and methods of sewage treatment
and its sediments; efficiency of sewage treatment plants; climatic zone of the sewage system location;
availability of energy and material resources, etc.
Today, it is relevant to monitor the qualitative composition of sewage sludge, as well as soils and natural
waters regarding pollutants that can be detected in the sewage of the corresponding settlement, in order
to make operational decisions to control environmental risks, as well as conduct scientific research to
improve recycling and recovery technologies for sewage sludge of various composition in agricultural
systems, which will help to protect the environment against pollution and rational use of land.
Key words: sewage treatment facilities, sewage sludge, activated sludge
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