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Існуючі очисні споруди

В даний час існуючі міські споруди - канальні аеротенки з пилоподібним мулом, мелкопузичартие пластикові барботери, 
вивезення мулу на мулові майданчики.

Екстенсивний Інтенсивний

Простота в обслуговуванні, невеликі площі

Стійкість до шоковим навантажень (Промислові
стоки)

Низька якість очищеної води

Проблемне обслуговування (запахи, засмічення)

Висока якість очищеної води

Необхідно більше площі

Більш складний в 

обслуговуванні

Менш стійкий до шоковим

навантажень

Прикріплена біомаса Зависла 

біомаса
Ставки - окислювачі

Низькі витрати

Простота в обслуговуванні

Низька якість очищеної води

Проблеми в обслуговуванні
(запахи, комахи)

Величезні площі
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 Навантаження на очисні споруди 40 000 м.куб / добу, ХСК 500 мг / л.

 Норми скидання в міську каналізацію по ХСК 200 мг / л

Існуючі очисні споруди

ІСНУЮЧІ МУНІЦИПАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

Система класичних канальних
аеротенків з дрібнодисперсною
аерацією.

Вторинне відстоювання в радіальних
відстійниках

Вивіз осадів на мулові карти де вони 
фільтрують природнім шляхом

НЕДОЛІКИ ІСНУЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИСТКИ СТОКІВ

10 кратна  перевитрата
електроенергії, технічно
застаріле устаткування-
повітродувки з низьким ККД 20-
30%.

Дрібно дисперсні аеруючі
пристрої потребують
періодичної заміни.

Низьке навантаження по ГПК 
1 кг / м.куб, не дозволить 
збільшити кількість стоку при 
зростанні населення міста.

Неефективне використання
площ - мулові майданчики
займають десятки гектарів і 
погано пахнуть.



Цілі та завдання

Зменшити витрату 
електроенергії

•ККД існуючих роторних 
повітродувок 30-40%

•Витрата е/е 10 кВт / кг 
знятого ХСК.

Збільшити максимальну
нагрузку на реактори

Мінімізація кількості мулу 
шляхом метанізації і 
виробництва біогазу.

Компенсація на 50% 
витрати на електроенергію

•ККД сучасних
повітродувок 80-90%

•Витрата е / е 1 кВт / кг 
знятого ХСК .

•Навантаження на 
реактор 1-2 кг / м.куб

•Пилоподібний шар мулу

•Поділ на тверду і рідку
фракції без тривалої
фільтрації на мулових
майданчиках

•Виробництво біогазу
•Електроенергія з біогазу
дозволить покрити до 
50% споживання е / е.

•Установка КГУ дозволить 
виробляти власну
електроенергію

•Можливість реалізації е / е 
за зеленим тарифом тобто
в 2,3 рази дорожче

•Максимальне
навантаження 4 кг /м.куб

•Корисна площа носія
біомаси 650 м² / м³

Зменшити площі мулових

майданчиків, установка 

збезводнювача

•Мулові майданчики
займають десятки га.

•Джерела поганих запахів
в результаті гниття на 
картах

•Переробка твердої
фракції в біогаз

• Ефективна конструкція
дайджастера

•Загальний ККД КГУ 94%

• Ефективна утилізація
біогазу



Блок-схема пропонованого рішення



 Інженерно технологічні показники аеробних реакторів

Основні питомі інвестиції очищення

ПАРАМЕТРИ Класичний

аеротенк
SBR

аеротенк

Аеротенк

MBBR
MBR 

аеротенк
ХСК-навантаження (кг/m³ 

реактора добу.)
0,5-1 1-2 3-6 3-6

Мулове навантаження (кг ХСК/кг 

VSS сут.)
1-2 2-4 6-12 6-12

Об’єм реакторів (м³) 1000 500 250 250

Висота реактора, мах (м) 5 5-6 10 5-6

Питомі інвестиції (€/m³ об’єм

реактора)
250 500 500 1000

Питомі інвестиції (€/кг знятого

ХСК на добу )
300 200 200 300

Питоме споживання е/е (кВт/кг 

знятого ХСК)
1 1 0,5 3

Матеріал корпусу реактора Сталь, бетон Сталь, бетон Сталь, 

бетон

Сталь, бетон

Капітальні інвестиції

Ціна когенераційної

установки
Ціна біогазової

установки

Витрати на 

будівництво

Питомі

інвестиції

КГУ,  €/ кВт

600 

Питомі інвестиції

БГУ, € / м.куб 

реактора

255

Питомі інвестиції

БГС,

€/к Вт

1 300



Скорочує капітальні та операційні витрати очисних споруд.

Компактність споруд.

Збільшує в рази потужність існуючих споруд без ізменненія площі

забудови і архітектурно-будівельних рішень.

Зменшує вплив на навколишнє середовище: Енергоефективність,

скорочення дурнопахнущих запахів і кількості надлишковий мулу.

Переваги Agar технології



Різнобічні AGAR® Зміни для 
муніципального сектора

Типові муніципальні конфігурації:

Первинний
відстійник

MBBR/IFAS
Вторинний
відстійник

Муніципальні стоки
Очищений 

сток

Первинний 
відстійник

MBBR+AS
Очищений

сток

Вторинний
відстійникМуніципальні стоки



Процесна схема пропонованого рішення

AGAR® MBBR Рішення

▪ Простий, одно-прохідний

процес

▪ Знижує розчинені забруднення

з мінімальною складністю

процесу

▪ Вимагає значно малі площі на 

забудову.

Біореактор з рухомим
завантаженням



УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

Приклад: Очищення стічних вод

Вінницький молокозавод – Рошен , 2014

Молокозавод фірми Рошен
Україна
1 500   m3/добу

• Флотатор-MBBR-флотатор
• Денітрифікація і аеробне очищення

ЗАМОВНИК

МЕТА

РІШЕННЯ

• Висока концентрація жирів і масел в стічній
воді

• Обмежене місце під забудову
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http://utk.tart.com.ua/ru/glavnaya/


Приклад муніципальних очисних споруд
Монклова, Мексика, 2005

• Статус проекту: Реконструкція існуючих очисних споруд

• Стоки: Очищення муніципальних і виробничих стоків

• Витрата стоків: 58,300 м3 / день

• Мета реконструкції: збільшення стоків на 50% і невідповідність вимогам по амонію.

• У аеробні стадії було додано 50% носія біомаси від загального обсягу.

Параметер ВхІд Виход Вимоги

БСК5 300 5 10

Завислі

речовии

200 5 10

NH4-N 30 2 5



УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

Приклад: Очищення стоків

Баштанський сирзавод,

Україна - Молочний Альянс 2009

Баштанський сирзавод,
Україна
1,300 m3/добу

• Висока концентрація жирів і масел в стічній
воді

• Обмежене місце під забудову

• Конфігурація MBBR-Флотатор

ЗАМОВНИК

МЕТА

РІШЕННЯ
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УКРАЇНСЬКА ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ

Приклад: Очищення стічних вод

ВОЛИНЬХОЛДИНГ” – ТМ “ТОРЧИН”, “НЕСТЛЕ 
ГРУП”, 2011

" ВОЛИНЬХОЛДИНГ "- ТМ" ТОРЧИН "," НЕСТЛЕ ГРУП”

300   m3/ добу.

• Висока концентрація жирів в стічній воді;
• Дуже велика концентрація ХСК і БСК в 

стічній воді; 300 m³ / ДОБУ, ХСК 4000 до ХСК 
30 ppm

• Реконструкція ОС без зупинки існуючих.

ЗАМОВНИК 

МЕТА

РІШЕННЯ

http://utk.tart.com.ua/ru/glavnaya/
http://utk.tart.com.ua/ru/glavnaya/


Контакти
Зв'яжіться з нами для отримання більш докладної інформації

Email
utcompany@ukr.net 

Сайт
www.ukrtechcom.com

Телефон
+ 38 044 586 4820

УКРАЇНСЬКА
ТЕХНОЛОГІЧНА
КОМПАНІЯ

Євген Лукашевич
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