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(57) Поле компостування, що включає поглиблен-
ня на земній поверхні з укріпленими стінками для

запобігання сповзання ґрунту, яке відрізняється
тим, що бічні стінки і донна частина поля компос-
тування виконані з бетону, при цьому донна час-
тина нахилена під кутом до горизонтальної пло-
щини і оснащена каналами, у яких розміщені під
кутом до горизонтальної площини дренажні труби
з перфорованою бічною поверхнею, при цьому
канали з дренажними трубами заповнені кусковим
матеріалом з гірських порід, а нижні устя дренаж-
них труб розташовують у зоні колекторної стічної
труби, з'єднаної з зумпфом.

Корисна модель відноситься до міського кому-
нального господарства, зокрема, може бути вико-
ристана для утилізації міських каналізаційних сто-
ків, які, надходячи по колекторних трубопроводах і
тунелям після відділення металевих і полімерних
елементів на очисних спорудах, складуються на
полях компостування за межами санітарної зони
міста.

Найбільш близьким технічним рішенням, об-
раним як прототип, є конструкція поля компосту-
вання (відстійник) для утилізації каналізаційних
стоків,  яке виконано у вигляді поглиблення в зем-
ній поверхні з укріпленими стінками для запобіган-
ня сповзання ґрунту (Малая советская энциклопе-
дия, Гос. научное издание, 1959р. стр.1066).

При використанні відомої конструкції поля
компостування, складовані в ньому каналізаційні
стоки у виді твердого мулу являють собою суміш
рідкої фази, представленої різними розчинами, і
твердої фази з органічних відходів. При складу-
ванні твердого мулу відбувається його поступове
зневоднювання під дією сил гравітації.

Недоліком відомої конструкції поля компосту-
вання є те, що його експлуатація приводить до
забруднення ґрунтових вод і навколишнього сере-
довища.

Крім того, при використанні відомої конструкції
поля компостування зневоднювання складованої
маси відбувається протягом тривалого періоду
часу. Затримка вологи в мулі призводить до по-
довження терміну протікання біохімічних процесів,

які необхідні для того, щоб каналізаційні стоки
стали сировиною для одержання органічних доб-
рив.

Задачею корисної моделі є удосконалення
конструкції поля компостування для утилізації ка-
налізаційних стоків за рахунок виконання його у
вигляді поглиблення в земній поверхні з укріпленої
бетоном бічними і донною поверхнями. Для забез-
печення процесу дренування рідини, у донній час-
тині поля компостування розміщують фільтраційні
труби з перфорованою поверхнею. Фільтраційні
труби розташовують під кутом до горизонтальної
площини для стоку дренованої рідини в колектор-
ну трубу.

Реалізація корисної моделі забезпечує високу
ефективність дренування рідини з каналізаційних
стоків, прискорення біохімічних процесів, що за-
безпечують окислювання органічної складової
каналізаційних стоків у вигляді твердого мулу, а
також одержання сировини, яка після попередньої
термічної і механічної обробки дозволяє одержати
високоякісне органічне добриво для сільськогос-
подарської промисловості.

Поставлена задача вирішується за рахунок то-
го, що поле компостування для утилізації каналі-
заційних стоків включає поглиблення на земній
поверхні з укріпленими стінками для запобігання
сповзання ґрунту.

Відповідно до корисної моделі, бічні стінки і
донна частина поля компостування виконані з бе-
тону, при цьому донна частина нахилена під кутом
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до горизонтальної площини і постачена каналами,
в яких розміщені під кутом до горизонтальної пло-
щини дренажні труби з перфорованою бічною по-
верхнею, при цьому канали з дренажними трубами
заповнені кусковим матеріалом з гірських порід, а
нижні устя дренажних труб розташовують у зоні
колекторної стічної труби з'єднаної з зумпфом.

Заявлена корисна модель ілюструється схе-
мами, де

на Фіг.1 показаний план сформованого поля
компостування з розміщеними в його донній час-
тині перфорованими дренажними трубами;

на Фіг.2 - вертикальна проекція поля компос-
тування уздовж вісі дренажних труб;

на Фіг.3 - вертикальна проекція поля компос-
тування у поперек осі дренажних труб.

Поле компостування включає поглиблення на
земній поверхні. Бічні стінки 1 поглиблення і його
донна частина 2 укріплені бетоном. Донна частина
2 виконана під кутом до горизонтальної площини і
постачена каналами 3, у яких розміщені під кутом
до горизонтальної площини дренажні труби 4.
Дренажні труби 4 перфоровані наскрізними отво-
рами 5 для надходження рідини, що дренується.
Канали 3 із дренажними трубами 4 заповнені кус-
ковим матеріалом з гірських порід. Нижні устя
дренажних труб 4 розташовують у зоні колекторної
стічної труби 6 з'єднаної з зумпфом 7. Очищення
стічної труби здійснюється за допомогою профіла-
ктичного колодязя 8. Очищення поля компосту-
вання здійснюється бульдозерної техніки, яка має
доступ до донної частині переміщуючись по з'їзду
9. Формування рівномірного шару на донній части-
ні поля компостування здійснюється за допомогою
бульдозерної техніки або екскаваторів драглайнів,
що переміщуються по колії 10, яка будується по
периметру поля компостування.

Експлуатація поля компостування здійснюєть-
ся в такий спосіб.

За санітарною зоною населеного пункту виби-
рається ділянка, на якій може бути розташовано
одне чи кілька полів компостування. У залежності
від рельєфу місцевості, для поля компостування
вибираються ділянки з природними поглиблення-
ми, розмір яких забезпечує розміщення необхідно-
го об'єму твердого мулу.

Якщо відсутні природні поглиблення,  то їх
утворюють за допомогою екскаваторної техніки.

Після утворення поглиблення на задану гли-
бину, його стінки 1 та донну частину 2 зміцнюють
бетоном. Зміцнення стінок 1 дозволяє запобігти
сповзання ґрунту і забезпечити функціонування
поля компостування на тривалий період часу.
Глибина поля компостування визначається необ-
хідною його прийомною ємністю, а також конструк-
тивними параметрами застосовуваної допоміжної
техніки, яка забезпечує формування рівномірного
шару твердого мулу для дренування рідини. За-
стосовуване устаткування повинно також забезпе-
чувати витяг твердого збезводненого мулу для
наступної переробки.

Формування донної частини 2 поглиблення за
допомогою бетонного заливання виконують під
кутом до горизонтальної площини. Крім того, у
донній частині 2, послідовно на заданій відстані, за

допомогою опалубки чи шаблонів утворюють пря-
мокутні чи овальні канали 3, вісь яких розташову-
ють під кутом до горизонтальної площини.

Після отвердіння бетону, у каналах 3 розта-
шовують перфоровані дренажні труби 4. Довжина
дренажних труб 4 залежить від розмірів поля ком-
постування. При визначенні довжини труб 4 необ-
хідно враховувати те, що їхня частина повинна
розташовуватися під землею до розміщення ниж-
ніх кінцевих частин у колекторній стічній трубі 6.

Колекторну стічну трубу 6 розташовують під
землею, з'єднуючи між собою перфоровані дрена-
жні труби 4.  Стічну трубу 6  розміщають під кутом
до горизонтальної площини, при цьому її верхню
кінцеву частину з'єднують із профілактичним ко-
лодязем 8, а нижню кінцеву частину розміщають у
зоні прийомного зумпфа 7.

Після закінчення будівництва поля компосту-
вання, у його поглибленні розміщають пошарово
чи навалом твердий мул, який складається із су-
міші твердих органічних відходів. Формування ша-
ру твердого мулу здійснюється за допомогою бу-
льдозерної техніки, яка має доступ у поглиблення
поля компостування завдяки технологічному похи-
лому з'їзду 9.

Сформований шар розташовують на перфо-
рованих дренажних трубах 4.

Після того, як поле компостування заповнене
цілком, рідина, що міститься у каналізаційних сто-
ках, під дією гравітації переміщається убік донної
частини. У донній частині рідина проникає в отво-
ри 5 дренажних труб 4 і по їх похилій внутрішній
поверхні переміщується убік стічної труби 6.

У стічній трубі 6 рідина, що дренується, пере-
міщаючись по її похилій поверхні, надходить у
прийомний зумпф 7, з якого її транспортують на
очисне спорудження.

У залежності від пористості матеріалу, з якого
сформований шар органічних стоків, протягом ви-
значеного періоду часу відбувається його повне
зневоднювання. Зневоднений матеріал являє со-
бою незв'язану органічну масу, у якій протікають
біохімічні процеси окислювання і сублімації. За-
вдяки цим процесам, органічні відходи придатні
для подальшої переробки в органічні добрива.

Активізація біохімічних процесів відбувається
завдяки дренажним трубам 4, по яких через отво-
ри 5 в бічній поверхні в органічну масу надходить
кисень, що дозволяє активно протікати окисними
реакціям і запобігати процесам гниття.

Завантаження транспортної техніки органіч-
ними відходами, що стали зневодненими та при-
датними для подальшої переробки, здійснюють за
допомогою екскаваторної техніки, яка рухається по
колії 10 відбудованої по периметру поля компос-
тування.

Для безперешкодної фільтрації рідини у отво-
ри 5 дренажних труб 4, канали 3 з цими трубами 4
заповнюють кусковою гірничою масою (на схемах
не показано). Заповнення кусковою гірничою ма-
сою дозволяє Попередити замулювання отворів 5
на весь період зневоднення сировини, формуван-
ня її шару на донній поверхні 2 поля компостуван-
ня, та перевантаження готової сировини на пода-
льшу переробку.
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Виконані дослідження показали високу ефек-
тивність експлуатації заявленої конструкції поля
компостування. Це досягається за рахунок забез-

печення повного зневоднювання твердого мулу і
можливості його подальшої утилізації.
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