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С.1.МОВЧАН
Тавршська державна агротехмчна академ1Я, м.М елт ополь 。 .：

АНАЛ13 РОЗРАХУНКУ ПАРАМЕТРШ ГОЛОВНИХ КАМЕР АПАРАТШ 
ОЧИЩЕНИЯ CTI4HOI в о д и

Розглядаеться порядок розрахунку головних камер технолог1чн〇1 схеми очищения 
CTOKiB, що утворилися в1д миття автовантажного транспорту. Спираючись на реальн1 
BHxiaHi даьй, запропоновано розрахунок електрореактора з розчиненими електродами, 
в1дсгпйниками першого i другого ступеня, в1дсв1тлювальн〇1 та фшьтрувальних камер.

У npaKTimi 1нженерних розрахунк1в для роботи нестандартного 
обладнання розрахунок виконують, зважаючи на специф1ч!йсть роботи 
водоочисного обладнання. Найб1льш ефективно проводити очищения в 
одному anapaTi, що дозволяе керувати технолопчним процесом з голо
вного пункту i спростити очистку. В раз! виходу з ладу окремих еле- 
мент1в обладнання 1нш1 елементи продовжують виконувати cboi функ- 
uii. Це, в свою чергу, забезпечуе високу над!йшсть роботи обладнання 
[ 1,2].

Робота технолопчного обладнання з очистки ст1чн〇1 води описана 
в [3]. Тому зупинимося на розрахунку головних камер апарат1в по 
очищению cxinHoi* води. Досл1дами встановлено, що д1апазон забруд- 
нень знаходиться у таких межах: нафтопродукти - 350-400 мг/л, легю 
cyMiuii — 2700-3000 мг/л i ПАР — 4,0-5,0 мг/л，вих1дн1 параметри _ в1д- 
повдао 0,05; 3,0 i ОД мг/л. Загальш витрати роботи водоочисного об
ладнання складають 1,5 м3/год. с

Рекомендовано такий розрахунок головних камер апарат!в: 
робочий обсяг електрореактора визначаемо за формулою

V P ， ， ⑴
де Q  - витрати р1дини, м3/с; - час тривалост1 процесу коагуляци,

хв., який, в свою чергу, встановлюемо за формулою

3
=— 

к 4
Тут г) - коеф!щент динам1чн〇1 в'язкост1 суспенз1я - реагент, Па с; R  

- сфера тяж1ння коагулюючих частинок забруднень, що дор1внюе до- 
датку lx рад1ус1в (Tj-ftx ); Кд - число Авогадро, постшна величи

RTCn
(2)
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на, Кд-6,02 -10'23 ; Т - абсолютна температура, що визначаеться з

р!вняння: Т = t〇C + 273 ; С〇 - вих!днд концентращя забруднень, що 

м!стяться у ст!чшй вод!.
Ефективн1сть очистки в електрореактор! визначаемо за формулою

_ С〇 

1 + Ф-С〇 -tK
⑶

де С к - заяишкова концентращя нерозчинених частинок в камер1 еле-

ктрокоагуляцЩ С〇 - обсяг концентрацп продукцп електрох!м1чного

розчинення анода; Ф - пост1йна швидкост! коагуляцп.
Постзйну швидкост! коагуляцп знаходимо залежно в1д пстограми 

розподшу частинок нафтопродукт!в i суспенз1й у вих!дшй та в!дпра- 
цьован1й коаг>гльовашй вод1:

Ф

де т т — p〇3Mip частинок, що утворилися шсля процесу коагулящь

Загальна площа анод1в, розташованих у Kanepi електрореактора, 
для генерацп коагулянту i газу дор!внюе:

RT
⑷

Sа
_1к
_ . 5 (5)

де 1К - значения електричного струму на електродних блоках для 

одержания електрогенерованого коагулянту; ia - анодна щшьн1сть 

електричного струму, Кл/дм3, яка знаходиться у межах 150-250 А/м2.
Значения електричного струму встановлюемо за формулою

I ~ ёуД-Q ? ⑹
де gyA - KiiibKicTb питомого електричного заряду, Кл/дм3, яка прийма- 
еться у межах 300-500 Кл/дм3.

Площу поперечного nepepi3y в1дст1йного простору визначаемо у 
м2 зг1дно з формулою

〇t> = Q/v, ⑺
де v - середня швидмсть руху сх!чн〇1 води, м/с, яку знаходимо за 
формулою

v = Rex
о

со ⑻
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де Re - число Рейнольдса, для ламгнарного руху Re-500; х ~ пери

метр змочення, що залежить в!д периметра реакщйноГ камери водо- 
очисного обладнання; о - юнематична в'язюсть ст!чн〇1 води, помно
жена на 10'6, м/с2.

Розрахунок для одержания елемент!в конструкщ1 anapaTiB i де- 
яких елемента водоочисного обладнання проводимо при швидкост1 
руху рщини 5-10 мм/с. Робоча площа камер в!дстоювання знаходиться 
у межах 0,4-0,5 м2. Рекомендовано два поличних в!дст1йники 1з загаль- 
ною площею 0,60-0,65 м2. Для даних умов роботи обладнання ефекти- 
вшсть складае 60-70%.

Розрахунок осв!тлювача сл1д виконувати за рекомендациями 
ВНДШодГЕО [4].

Висоту прошарку зваженого осадка визначаемо за формулою

H  = P M 1-D V 2, (9)

де D  - показник, що залежить в1д фазово-дисперсного складу забруд- 
нень i тлн., визначаеться експериментально i дор1внюе 0,5; р — показ- 
ник, що залежить в1д можливост1 захоплення частинок суспенз1й у 
прошарку зваженого осадка, пористост1, форми частинок i тлн., визна
чаеться експериментально i дор1внюе 0,003; М - залишкова частка 
обсягу CTOKis, що не тдлягае очищению.

Середню площу ф1льтращ1 знаходимо за формулою
F* 二Q /v， （10)

де v — середня швидккть ф1льтрацй_, що на плаваючому навантажешй 
дор1внюе 1 м/год.

Ефективтсть роботи водоочисного обладнання по забрудненнях 
знаходимо зпдно з формулою

С = С0е —
pS H

Re (П )

де С - концентращя забруднень п1сля ф!льтрацп, г/л; Н - висота ф1ль- 
трованого прошарку, рекомендовано приймати не б1льше 1,5 м; Р -

коеф1ц1ент，р = f(С; С〇; Re; S; Н) ; S — иитома поверхня завантаження， 

що дор1внюе S ~ 20-106 м2/м3.
При початков1Й концентращ*1 нафтопродукт1в на вход! до камери 

фшьтращ! С 〇 =10 мл/л ефективтсть роботи камери ф1льтращ*1 знахо

диться у межах 70%. Тод1 залишкова концентращя нафтопродукт1в в 
осв1тлешй вод1 AOpiBmoe 3 мг/л.

Розрахунок друг〇1 та шших секщй апарат1в очищения ст1чн〇1 во
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ди проводимо аналопчно перш!й,
丁аким чином, ефективнкть очищения cii4H〇if боди по ступенях 

технолопчного процесу мае наступи! показники:
Електрофлотацгя, В1дстоювання ОСВГГЛ1ННЯ

електрокоагуляц1я
Нафтопродукт, % 70 70 60
Зважен! речовини, % 60 50 80

ПАР, % 60 30 30

ВиУд шсля першого Вихщ п1сля другого
В1дсгоювання Фшътрування ступеня очищения ступеня очищения

60 70 235 мг/л 0,05 мг/л
50 70 14 мг/л 3,0 мг/л
30 70 0,5 мг/л ОД мг/л
Рекомендуеться робота електрореактора з розчиненими стальни- 

ми електродами (при 8-годинному робочому дш) протягом 5-8 м!ся- 
щв,що залежить в1д концентращ! забруднень у гачшй вод!. Електро- 
реактор з нерозчиненими електродами працюе 2-3 роки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И РЕЛЬСОВОГО 
ТРАНСПОРТА ПРИ ДВУХСТУПЕНЧАТОМ ВЫВОЗЕ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Рассматривается проблема доставки твердых бытовых отходов к местам утилиза
ции и депонирования, показаны преимущества их двухступенчатого вывоза и мусоропе
регрузочных станций. Обоснована целесообразность использования на второй ступени 
городского электрического и рельсового транспорта.

Проблема доставки твердых бытовых отходов (ТБО) от мест об
разования к местам утилизации существует при любой системе их

145


