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Ластанған ағынды суларды биологиялық тазалау 
жолдары. 
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Ластанған ағынды суларды тазарту құрылғыларының негізгі схемасы 

1 – решеткалар, құмсүзгіштер;
2 – біріншілік тұндырғыштар;
3 - аэротенк;

4 – екіншілік тұндырғыштар;
5 – биологиялық тоғандар;
6 - сәулелендіру;
7 – реагентті өңдеу;
8 - метатенк;
БЛ - белсенді лай (активті ил)

Ластанған ағынды сулар 
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Ластанған суды биотехнологиялық тазалауындағы пайда болатын өнімдер 

Техникалық су 

Ішітін су

Ластанған ағынды суларды тазарту 
құрылғыларының схемасы 
бойынша жартылай тазартылған 
ағынды сулар - 1, 2, 3, 4

1 – решеткалар, құмсүзгіштер;
2 – біріншілік тұндырғыштар;
3 – аэробтау;
4 - тұндыру
5 – биологиялық тоғандар;
6 - сәулелендіру;
7 – реагентті өңдеу (түссіздендіру);

Схема түсініктемесі

Ішітін су 
(6, 7) 

5

Толық тазалау жүйесінің схемасы

Аэробтау, 
тұндыру

Фильтрация

Хлорлау

Сақтау

Құм
Белсенді көмір



Қалдық суларды тазартқанда 4 негізгі сатыдан тұрады
(аэробты және анаэробты жлдарының байланысы)

1. Біріншілік өңдеуде қалдық суларды механикалық қоспалардан
тазарту жүреді: (құм-аулағыштар, торлар, жинақтағыштар,
майаулағыштар).

2. Екінші сатыда аэробты микроорганизмдердің қатысуымен (белсенді
лай) аэротенкте еріген органикалық заттардың ыдырауы.

3. Үшінші сатыда белсенді лайды екіншілік тұндырғыштарда тұндыру.
Қосымша сатысы (міндетті емес) - 2–ші және 3–ші сатыларда

түзілетін артық белсенді лайді анаэробты ыдырату (метантенкте).
Нәтижесінде тұнба көлемі азаяды, иісі жойылады және бағалы
органикалық тыңайтқыштар мен биогаз - метан түзіледі.

4. Төртінші сатыда қалдық азот және фосфордан толық тазарту
өсімдіктер, микробалдырлар және микробтар арқылы жүзеге асады.



Қалалық ластанған ағынды суларды тазарту жолдары:
1. Механикалық

2. Биологиялық
3. Физикалық

4. Биологиялық
5. Химиялық

Өндірістік ағынды суларды тазарту жолдары:

1. Механикалық
2. Физика-химиялық

3. Биологиялық
4. Физикалық

5. Биологиялық

Ауыз су

Ластанған сулар

Қайта өңдіріске
айналу / суқоймасынан
су жіберу

Өндірістік сулар

Техникалық су



Механикалық тазарту 
Мақсаты – ағын судан фильтрация, еріту, сору, сорғыту және басқа да

процестер арқылы ірі және ұсақ механикалық бөлшектерді бөлу.
Механикалық тазалау – түрлі темір торлардан өткізуден, құм аулаудан және

сүзгілеуден тұрады. Бұл қондырғылардың түрлері және өлшемдері ластанған
ағынды сулардын түрлеріне (тұрмыстық/өндірістік ағын сулардын құрамына)
байланысты.

Механикалық тазалау алдын ала ластанған ағын суларды тазалаудың бірінші
сатысы болып табылады.



Физика-химиялық тазарту
Әдіс ұсақ бөлшектерді және коллоидті заттарды өндірістік 

ластанған ағынды суларда, сонымен қатар, иондардан, қышқылдардан 
және сілтілерден  жою үшін қолданылады.

Физико-химиялық әдістің ішіне: электролиз, сорбция, экстракция, 
нейтрализация (әк, аммиак), коагуляция (минералды қосылыстардан 
тазарту – алюминий, темір тұздары) және флокуляция (органикалық 
қосылыстардан тазарту – белсендірілген кремний қышқылы)  процестер 
кіреді. 



Биологиялық тазарту
Ағынды суларды  тазартуда маңызды  сатысы - биотазалау. 

Біріншілік биологиялық тазалау  (аэротенк/окситенк) 
микроорганизмдер көмегімен ағын сулардың құрамындағы 
ластағыштарды жоюға негізделген.

Ағынды сулардың биологиялық тазарту процесін жеделдету үшін -
“белсенді лай” - микробтар жиынтығы негізіндегі құрылымдар
пайдаланады.

Ластанған ағынды суларды аэротенкте мәжбұрлі жолмен
аэрациялау кезінде “белсенді лай” арқылы түрлі ластаушылардың
ыдырауы жүзеге асырылады.

Аэротенктер

Окситенктер
Оттекпен (техникалық) интенсивті аэрацияланатын жабық

темірбетонды құрылғы, тұндырғышпен байланысқан. Ластанған ағын
суды «белсенді лай» (БЛ) арқылы органикалық қоспаларды тазартады,
5-10 есе тез ыдырайды.



Аэротенк 
Аэротенк – ауамен интенсивті аэрацияланатын ашық темірбетонды

құрылғы, тұндырғышпен байланысқан. Ластанған ағын суды «белсенді
лай» (БЛ) арқылы органикалық қоспаларды тазартады. Аэротенк
ұзынынан бірнеше «каналдарға» бөлінген, сондықтан су жолы спираль
бойынша ұзарады, көп жағдайда оның саны 3-4 құрайды.

БЛ нақты ластанған қалдық судың құрамына және таңдалған тазарту
режиміне байланысты табиғи биоценозда қалыптасатын
биоқабықша (микроорганизмдерден туратын флокула/агрегат –
микроб кдеткалары өзара байланысқан құрылым).



«Белсенді лай» құрамы

БЛ - қара–қоңыр ұнтақтар, көлемі бірнеше мың микрометр.
70% тірі ағзалардан және 30 % бейорганикалық табиғаты бар
қатты бөлшектерден тұрады. Тірі организмдер ұсақ қатты
тасымалдағыштармен бірге зооглей – жалпы шырышты
қабықшамен қапталған микроорганизмдер симбиозын
қалыптастырады. БЛ құрамы Zoogloea ramigera, Leucothrix,
Thiothrix, сонымен катар Nitrobacter, Aeromonas, Pseudomonas,
Nocardia, Rhodococcus басым.

Бактериялар мен қарапайымдылардан түзілген белсенді лай
бөліктері флокулярлық қоспа түзеді. Биофильтрлердегі
түзілетін биопленкалармен салыстырғанда аэротенктерде
түзілген белсенді лайдың экологиялық алуан түрлілігі аз.



Белсенді лай сапалығы  

“Белсенді лай” сапасын бағалауында қарапайымдылардың саны
маңызды – “белсенді лай индексі” көрсеткіші.

Қарапайымдылардың органикалық заттарды қолдануда өздері
тікелей қатыспайды, бірақта БЛ жастық және түрлік құрамды
реттейді, оны белгілі деңгейде ұстайды, көбейіп кеткен жағдайда БЛ
сапалығы төміндігін көрсетеді (ескіргенін), сондықтан тазалау
құрылғылардың мамаңдары түрлі шаралар қолдануы қажет.

БЛ қарапайымдылардың 4 класы кездеседі: саркодовые (Sarcodina),
жгутиковые инфузории (Mastigophora), реснитчатые инфузории
(Ciliata), сорғыш инфузориялар (Suctoria). Көп мөлшерде
бактерияларды жұту арқылы қарайымдылар шырышты қабықшада
концентрленген бактериальды экзоферменттердің шығуына және сол
арқылы ластануды деструкциялауға қатысады.



Биологиялық тоғандар
Биотоғандар — бұл сол экожүйедегі организмдер (өсімдіктер,

микробалдырлар, қарапайымдылар және микроорганизмдер)
көмегімен өздігінен тазаланатын жасанды су қоймалары.

Биологиялық тоғандар биофильтр мен аэротенктің
биологиялық тазалауынан толығымен өткеннен кейін жекеленген
тазалағыш қондырғы ретінде пайдаланылады. Тоғанның орташа
тереңдігі 0,5-тен 1,0 м тең.

Биотоғандар құрылуының схемасы:
1-4 – биотоғандар;
5 – озен немесе ашық су қоймасы.



Бұл процесте қолданылатын биореакторларды метантенк және
септиктенк деп атайды, олар тұнып тұрған тұнбаны анаэробты деградацияға
ұшырататын тұндырғыш қондырғыларынан тұрады. Септиктенктер 30-35 0 С
температурада жұмыс атқарады. Мұнда тазаланатын ағынды су 20 тәулікке
дейін болады.

Метантенктердің септиктенктерден айырмашылықтары:
Ферментация барысында шикізаттардың араластыруы, жылытуы, Ф.

негізгі параметрлерің бақылануы (температура, шикізат құрамы, көлемі),
сондықтан метантенкте ферментация қарқынды жүреді септитенктермен
салыстырғанда.

метантенк

Ластанған сулар мен қалдықтарды тазалауда анаэробты 
процестерді пайдалану 



Анаэробты процесте түзілетін қосылыстар мен оған 
қатысатын микроорганизмдер

Микроорганизмдер Реакция Бастапқы 
қосылыстар

Соңғы қосылыстар

Bacteroides
Clostridium 
Eubacterium
Peptococcus
Peptostreptococcus

Ашу Органикалық 
қосылыстар 

Органикалық қышқылдар, 
этанол, сутегі, 
көмірқышқыл газы

Acetobacterium
Syntrophobacter
Syntrophomonas

Ацетат өнімдері Органикалық 
қышқылдар 
(бутират, 
пропионат, лактат, 
сукцинат), этанол

Ацетат, сутегі, 
көмірқышқыл газы

Methanosarcina
Methanothrix

Ацетаттан 
метанның түзілуі 

Ацетат Метан, көмірқышқыл газы 

Methanobacterium
Methanobrevibacter
Metanococcus
Methanomicrobium
Methanospirillum

Көмірқышқыл 
газы мен 
сутегіден 
метанның түзілуі 

Сутегі (H2) және 
бикорбанат (НСО3

-)
Метан 



Ағынды суды аэробты жолмен тазалау кезінде қолданылатын 
реакторлар

I. Биофильтрлер – ағын суларды тазартуда кеңінен қолданылатын қозғалмайтын
биопленкасы бар биореактор. Сүзгіш биоқабық тасмалдаушы бетінде түзіледі. Көп
жағдайда тасмалдаушы материал ретінде ұсақталған тас, таулы ұсақ жұмыр тас,
керамзит, шлак пайдаланылады. Тасмалдаушы бетінде биомасса өседі (0,5-1 мм).
Барлық биофильтрлердің төменгі қабығы биофильтрлеуші материалдың ірі
бөлшектерінен (мөлшері 60-100мм) құралған.

Биофильтрдің беткі фильтрлеуші
қабатындағы биопленка күрделі
экологиялық жүйе болып табылады:
бактериялар, саңырауқұлақтар;
бактериальды компоненттер жүйесімен
қоректенетін қарапайымдар, сорғыштар
мен айналма құрттар, биопленкалар
атқарады.

Биофильтрде биопленканың үздіксіз
өсуі мен өлуі бірдей жүреді. Өлген
биопленка тазаланған су тоғымен
шайылып, биофильтрден шығады.
Тазаланған су тұндырғышқа түсіп, онда
биопленканың бөлігі бөлінеді де, су ары
қарай суқоймасына түседі.



Ағынды суды аэробты жолмен тазалау кезінде қолданылатын реакторлар
I. Аэротенк/окситенк
II. Биофильтрлер

Аэротенктерден биофильтрлердің айырмашылығы, биофильтрлерде
микроорганизмдер клеткалары қимылсыз жағдайда, саңылаулы тасымалдағыштардың
бетіне бекітілген, яғни, қалыптасатын биоқабықшаны иммобилизденген клеткаларға
жатқызуға болады. Тазартылып жатқан су клеткалар бекітілген қимылсыз
тасымалдағышпен байланысады және олардың тіршілік әрекетінің есебінен ластағыш
концентрациясының төмендеуі іске асады.

Биофильтрлер

Белсенді лай

Аэротенк

Белсенді лай микробтары –
Клеткалардың агрегациясы

Тасымалдағыштарда 
иммобилизденген 
биоқабықша 


