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В наш час перед суспільством стоїть важлива екологічна задача, суть якої 
заключається в тому, щоб освоєння і перетворення природних ресурсів і 
систем не супроводжувалися деградацією навколишнього середовища. На 
кожному підприємстві в результаті миття обладнання, автомобільних 
цистерн, потрапляння технічних мастил у воду утворюються стічні води, що 
містять продукти переробки нафти. 

Так як нафтопродукти в стічних водах знаходяться в розчинному вигляді 
або в емульгованому стані, це не дозволяє в повній мірі вирішити проблему 
видалення цих забруднень із стічних вод за рахунок механічних та фізико-
хімічних методів. Тому, з метою забезпечення виконання вимог стандарту з 
якості води необхідно розробляти більш досконалі способи очищення 
стічних вод від всіх фракцій забруднень, і найбільш надійним з них є 
утилізація розчиненої та легкозасвоюваної фракції шляхом біохімічного 
очищення. 

Забруднюючі речовини нафтовмісних стічних вод відрізняються від 
забруднень побутових стоків і містять в основному більш важкоокиснювані 
речовини. Звісно, що такі стоки потребують певного підходу як до способу їх 
очищення, так і до складу очисних споруд для видалення вище вказаних 
забруднень [1]. 

Нами були визначені основні показники забрудненості стічних вод 
підприємств, які містять продукти переробки нафти, і доведено, що вони 
придатні до біохімічного очищення, а саме: концентрація нафтопродуктів -
80 мг/дм3, БСК - 130 мг О2/ дм3, ХСК - 300 мг 02 / дм3, завислі речовини -
125 мг/ дм3, рН 6,9 - 7,3, азот амонійних солей - 36 мг/ дм3, нітрити - 0,298 
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мг/ дм , нітрати - 0,25 мг/ дм . 
Показники якості очищення даної категорії стічних вод наведені за 

концентрацією нафтопродуктів, тому необхідно знати, з яких основних груп 
речовин складаються їх забруднення. З цією метою нами було проведено 
експериментальне вивчення складу забруднень нафтовмісних стічних вод за 
групами органічних речовин. Результати цього дослідження подані в табл. 1. 



Таблиця 1 
Результати хроматографічного розділення зразка нафтовмісної 

стічної води 
Вихід фр акцій вуглеводнів у % мас. 

Парафіно-нафтенові Ароматичні Смолисті 
57,86 28,53 4,09 

Наведені результати мас-спектрального аналізу показали, що 
нафтопродукти в стічній воді відповідають гасовій або легкій масляній 
фракції нафти, тобто можуть бути окисненні специфічними 
мікроорганізмами, які належать до родів Rhodococcus, Pseudomonas, 
Micrococcus і Acinetobacter [2]. 

Існуючі установки, в яких здійснюється процес біохімічного очищення 
відрізняються апаратурним оформленням, проте, технологічні особливості 
схеми установок не відповідають рівню конструктивних рішень через 
застосування процесу повного окиснення в одну стадію без врахування 
особливостей складу даного виду забруднень стічних вод. Це стало основною 
причиною недостатньої ефективності очищення нафтовмісних стоків в таких 
установках. 

Нами запропоновано поєднання аеротенка-прояснювача та пінотенка для 
інтенсифікації процесу біохімічного очищення стічних вод, які містять 
продукти переробки нафти. Дана конструкція включає першу ступінь -
пінотенк з режимом газорідинної протитечії, в якому за короткий час 
відбуваються процеси біосорбції, та другу ступінь - прояснювач із зонами 
аерації, дегазації та завислих шарів, останній з яких забезпечить утримання 
мулу з сорбованими забрудненнями, де відбувається процес окиснення 
нафтопродуктів [3]. 

Висновки. У результаті проведених досліджень підтверджено позитивний 
вплив пінотенка на процес видалення забруднень. Так ефективність 
видалення нафтопродуктів збільшилась з 93,2% до 98,5%, що на нашу думку 
пояснюється процесом біосорбції, який протікає в пінних шарах. Крім того, 
швидкість вилучення за нафтопродуктами збільшилась з 15,58 мг/(г год) до 
25,25 мг/(г-год). 
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