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Захист довкілля, і, зокрема, водойм, від забруднення виробничими 

стічними водами – нагальна проблема сьогодення. Одним із найпоширеніших 

джерел забруднення водойм є харчова промисловість, у тому числі – 

підприємства з виробництва молочних продуктів. Стічні води цієї галузі 

інтенсивно забруднені органічними речовинами, які легко розкладаються, та 

здатні завдати великої шкоди водоймам. 

Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених питанням очищення 

природних та стічних вод, проблеми охорони водних ресурсів не можна 

вважати вирішеними, тому технології очищення води постійно 

вдосконалюються. Отже, розробка ефективної технології очищення стічних вод 

молокозаводів до концентрацій, допустимих до скидання у водоймища, є в 

даний час дуже актуальним завданням [1–4]. 

Нами був проведений аналіз методів очистки стічних вод молочних 

виробництв, специфічності забруднюючих компонентів, що впливають на 

вибір методів очистки. Аналіз показав доцільність флокуляційного очищення 

води, яке характеризується низькими капітальними та експлуатаційними 

витратами в порівнянні з іншими методами водоочищення.  

Величина рН стічних вод значною мірою визначається технологією 

виробництва та асортиментом своєї продукції. Для молочно-консервних 

комбінатів та олійних заводів рН=6,8–7,4. На сироварних заводах, міських 

молочних заводах та інших підприємствах, що виробляють сир та 

кисломолочні продукти, в каналізаційну мережу скидається певна кількість 

сироватки, що зумовлює зниження рН стічних вод до 6,2. Коливання рН стоку 

часто викликаються також скиданням у каналізацію кислотовмісних та лужних 

реагентів, що застосовуються під час миття обладнання. Різке короткочасне 

підвищення рН загального стоку до 10–10,5 може пояснюватися залповим 

скиданням лужних миючих розчинів, які переважно застосовують на молочних 

заводах. Тривале перебування стічних вод в анаеробних умовах: у 

каналізаційній мережі або у відстійниках, зумовлює закисання рідини в 

результаті молочнокислого бродіння та призводить до зниження рН [2]. 

Особливий інтерес представляє використання мікроорганізмів 

надлишкового активного мулу, що утворюється при біохімічній очистці 

стічних вод. Використання мікроорганізмів активного мулу як реагентів для 

згущення суспензій – один з найбільш перспективних методів утилізації 

надлишкового активного мулу. Біохімічне очищення стічних вод протікає в дві 
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фази, що одночасно починаються: сорбція поверхнею тіл бактерій розчинених 

органічних речовин і колоїдів; окислення та мінералізація розчинених та 

адсорбованих органічних речовин мікробами. 

Сорбційні та флокулюючі властивості клітин мікроорганізмів успішно 

застосовуються в очищенні стоків від колоїдних і грубо дисперсних домішок. 

Клітини мікроорганізмів, що знаходяться в культуральній рідині, можна 

розглядати як колоїдну дисперсну систему, в якій вони є специфічною 

дисперсною фазою, а культуральна рідина – дисперсним середовищем. 

Оскільки така система седиментаційно нестійка, клітини мікроорганізмів в 

такій біологічної суспензії можуть об’єднуватись у великі агломерати. При 

агрегації клітин одним з визначальних чинників є їх заряд, чим вище його 

значення, тим стійкіше біосуспензія. [1–4] 

Встановлено, що для задовільної роботи активного мулу необхідна 

нейтральна реакція середовища в діапазоні 6,5−8,0. Спадання значення рН 

стічної води призводить до зниження інтенсивності обміну у бактерій, 

дефлокуляціі та зниженню швидкості утворення осаду активного мулу, а при 

рН < 5,0 бактерії антагоністично витісняються грибами. Збільшення рН 

підвищує інтенсивність обміну активного мулу, а за умови лужного 

середовища (рН > 8,5) більшість клітин активного мулу гине. 

Дослідження проводили на експериментальній установці з 

використанням біореакторів з іммобілізованими на носіях мікроорганізмах та 

вільно плаваючим активним мулом. 

Встановлено, що використання природніх флокулянтів таких як 

комплекс мікроорганізмів може успішно конкурувати із використанням 

синтетичних флокулянтів в очищенні стічних вод. Це дозволить спростити 

технологію водоочищення та підвищить її екологічну безпеку. 

Використання рекомендованої біотехнології спричинить економію 

електроенергії, забезпечить надійність якості очищення, гарантує відповідність 

показників очищеної стічної води встановленим нормам скидання в річку. 
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