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н1ф!ковано| схеми очищення ст!чних вод хл!бо-
комб!нат!в не !онуо. 3а нормативами до м!сько1

канал!зац!1 можна скидати отоки' забруднення яких
становить 400_600 мг @2|л [€(. Але часто м!ськ!

очисн! опоруди працюють неефективно або й зовс!м
в!дсутн!, тод! як концентрац!я забруднення ст!нних вод
хл!бокомб!нат!в значно перевищуе допустим! н0рми.

Фтже, необх[дна локальна технолог!я очищення
ст!чних вод безпосередньо на п!дприемотв!' !,ля цього
потр!бн! дан! щодо тривалост! ферментац!|, концент-
рац!} активного мулу, способу й наоу осв!тлення очи-
щено} води.

1[!и розробили технолог!ю та апаратурно-техно-
лог!нну охему очищення сток!в типового хл!бокомб]на-
ту з широким асортиментом продукц11. 6тос0вно ви-

робництв, як! випускають торти, пир!хки, п!ццу, т!стенка
тощо; потр1бне незначне, 3алежно в!д вм!сту б!лк!в,
хир!в, вуглевод!в та !нших орган!нних забруднень, кори-
гування окремих параметр!в очищення.

'9снова пропоновано| технолог!1 - традиц!йна охема
очищення (в!дстоювання-аерування-вторинне в!дстою-
вання), 3а клюнову стад!ю визначен0 аеробну фермен-
тац!ю. |нтенсиф|кац|1 досягають за допомогою
спец|ального аеротенка з вторинним в|дст|йником. }
такий спос|б зменшують площу очисних споруд без втра-
ти |х потужноот!, п!дтримують в аеротенку 0птимальну
концентрац!ю активног0 мулу для певно| категор!| сток!в.

Ёами також досл!джен| й розрахован| режими се-
парування' як| забезпечують норму завислих части-
нок в очищен!й вод| у межах 15 мг/л.!-1ри так!й техно-
лог!] мохна використовувати сепаратор потужн1стю ]0
мз/год. 11рацюо в!н пер!одинно - п0 20 хвилин кожних
дв! години'

@тож, спос!б пер!одинно-нап!вбезперервно| фермен-
тац!1 передбанао 6, 3 ! 1 добу аерац11. 3а традиц!йно] тех-

нолог!] у виробнизих умовах ст!нн! води мохна аерувати
за 24 години. [1!двищення в 2-3 рази концентрац!1 актив-
ного мулу дао змогу скоротити аерац!ю до 12 годин.

}аким чином, для згадано| технолог!! можна реко-
мендувати концентрац!ю активного мулу в межах
12 г|л.!-1ри аеробн!й ферментац!1, яка починаеться з кон-

центрац|1 мулу 5 г | л, його величиназб1льшуеться до 12 г | л.

1обто, настае р!вновага м!ж зростанням ! к!льк!отю в!дмер-
лих м!кробних кл!тин. 3а концентрац!| мулу 15-10 г/л за-
висл! частинки видаляють за допомогою сепарування.

подА€мо схЁму о6нов}{их стАд!й очищЁння
сток|в хл!БокомБ|нАт!в.


