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АБЕЗЗАРАЖВАННЕ 1 ДЭГЕЛЬМIНТЫЗАЦЫЯ 
ГНОйНЫХ СЦЕКАУ ДЭЗЫНТЭГРАВАННЕМ 

Развiццё жывёлагадоулi на прамысловай: аснове прыводзiць да утва
рэння вялiкай колькасцi гнойных сцёкау. У Беларусi на адным толькi' 
комплексе магутнасцю 108 тыс. галоу овiней кожныя суткi выхад сцёкау 
дасягае 3 тыс. т. [3, 6]. 

Гэтая ж праблема iснуе i у iншых краiнах. Напрыклад, у ЗША аб'ём 
вадкага гною склад~е 2 млрд. т, у ФРГ- 250, у Данii- 45-50, у Анг
лii- 30 МЛН. Т. У сусвеТНЫМ МЗШТабе аб'ём сцёкау ЖЫВёЛЗГЗДОУЧЫХ 
комплексау перавышае 10 км3/год [1, 4, 10]. У працэсе захавання i пе
рапрацоукi гной змяняе свае фiзiчныя уласцiвасцi i хiмiчны састау. 

Паводле нашых даных, гнойныя сцёкi свiнагадоучых комплек
сау Беларусi змяшчаюць 2102-12 560 мг/л узважаных рэчывау, 278-
1200 мг/л аманiйнага азоту, валодаюць высокiм бiяхiмiчным- 1600-
17 200 i хiмiчным спажываннем кiслароду- 2604-2100 мг02/л. 

Са сцёкамi жывёлагадоучых фермау у рэкi i азёры выносяцца азот, 
фосфар, магнiй, натрый, сера, кальцый i iнш. Высокая канцэнтрацыя гэ
тых элементау выклiкае узмоцнены рост водарасцяу, змяняе смак i пах 
вады, змяншае колькасць кiслароду, г. зн. прыводзiць да эутрафiкацыi. 

Ступень небяспекi вадкага гною як фактару распаусюджання за
хворванняу залежьщь у першую чаргу ад узроуню заражанасцi жывёлiн 
i санiтарнага стану памяшканняу. Свежыя сцёкi свiнагадоучых фермау i 
комплексау характарызуюцца наступным узроунем бактэрыяльнага за
бруджвання: колiцiтр- 10~10-10-12 , цiтр энтэракокау- 1Q-7, патаген
ныя сератыпы кiшэчнай палачкi i сальманелы -IОЗ-104 у 1 л, яец 
rельмiнтау -158·-427 шт/л. Пры ра3вядзеннi бясподсцiлкавага гною 
вадой тэрмiны выжывання узбуджальнiкау хвароб узрастаюць [2, 7, 8]. 

Нашы даследаваннi паказалi, што агульная мiкробная колькасць 
аэробных бактэрый гнойных сцёкау свiнагадоучых комплексау Белару
сi складае 1,2Х 106-2,4Х 108 мiкр. ц/мл, колiiндэкс - 2,3Х 106 -

2,38Х 107 i больш, iндэкс колiфагау- 1,2Х 105-1,1 Х 1()6, iндэкс стафi
лакокау i энтэракокау- 106-108, яйцы гельмiнтау- 15-36 шт/л. Гэта 
стварае небяспеку узнiкнення iнфекцый i iнвазiй i таму абеззаражванне 
i дэгельмiнтызацыя жывёлагадоучых сцёкау маюць важнае значэнне. 

У апошнiя гады праводзяцца шырокiя даследа,ваннi па распрацоуцы 
i укараненню прагрэсiу1Iых спосабау ачысткi i утылiзацыi жывёлагадоу
чых сцёкау, аднак праблема яшчэ не вырашана. У нас i за мяжой ство
раны параструменевыя устаноукi, у якiх можна ажыццяуляць награван
не сцёкавых вод да выеокай тэмпературы ( 130 °), што забяспечвае гiбель 
патагенных мiкраарганiзмау i яец гельмiнтау. Аднак, нягледзячы на гэ
та, дадзены метад апрацоукi жывёлагадоучых сцёкау не атрымау шыро
кага распаусюджапня з-за высокага кошту апрацоукi i знiжэння угной
вальнай каштоунасцi атрымлiваемых сцёкау [5, 6]. 

Уяуляе цiкавасць перапрацоук~ адходау жывёлагадоулi у бiягаз, але 
у зонах з умераным i суровым клiматам бiяустаноукi маюць патрэбу у 
абагравапнi i таму недастаткова эфектыуныя [6]. 

У цяперашнi час па свiнагадоучых комплексах для тэхналагiчных 
патрэб вьшарыстоуваецца вялiкая колькасць вады. Прымяненне цырку
ляцыйнай сiстэмы дазваляе эканомiць дабраякасную ваду, пры гэтым 
колькасць сцёкау скарачаецца у 2-3 разы [9, 11]. Галоуная праблема, 
ад ,вырашэння яко1"1 залежыць укараненне замкнутых сiстэм водазвароту 

на жывёлагадоучых комплексах,-· гэта забеспячэнне эпiзааталагiчнай 
бяспекi пры пзуторным выкарыстаннi адваротных сцёкау. 

У сувязi з выклгдзеным вышэй нашай мэтай было вывучыць уплыу 
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механiчнай устаноукi-дэзынтэrратара на абеззаражванне i дэгельмiнты
зацыю асветленых гнойных сцёкау свiнагадоучых комплексау. 

На рыс. 1 пададзена схема дэзынтэrратара, выrляд спераду; на 
рыс. 2- дыск i яrо сячэннеА-А. Працэсс дэзынтэгравання ажыццяуля
ецца настуоным чынам. Сцёкi, якiя трэба апрацаваць, паступаюць праз 
полы вал 5 у мiждыска,вую прастору, у якой пры зазоры памiж дыска
мi менш за 3 мм на ix шмат разо}" уздзейнiчаюць рабочыя паверхнi 3 з 
радыкальнымi канау·камi 4 сустрэчна вярча.nьных дыскау 2. 

• 

' ~ 

. ~ ~1mi 
~r=ei ___ ·~ 

Рыс. 1. Схема дэзынтэгратара 

А-А 

Рыс. 2. Дыск 

2 

3 

4 

Уключэннi, якiя ёсць у сцёках, патагенвыя 1 tншыя мiкраарганiзмы у 
вынiку перацiрання, а таксама цеплавога, ударнага i кавiтацыйнага 
уздзеяння здрабняюцца i знiшчак.цца. За кошт цэнтрабежных сiл сцёкi 
транспартыруюцца праз мiждыскавы зазор i радыяльныя канаукi 4 да 
перыферыi корпуса 1, а затым праз адводзячы патрубак 9 i цеплаабмен
нiк (на схеме не паказаны) -у сiстэму пзуторнага выкарыстання. . 

Цеплавы эфект дасягаецца за кошт механiчнага перамешвання i 
узнiкаючых пры rэтым сiл трэння у тонкiм слоi апрацоуваемых сцёкау. 
У залежнасцi ад рэжымау апрацоукi тэмпература у мiждыскавай пра
сторы можа павышацца больш за 80 °С. Абеззаражванне i дэгельмiнты
зацыя гнойных сцёкау дэзынтэграваннем у дадзеным выпадку ажьщцяу
ляецца без прымянення хiмiчных рэаrентау, магнiтнай апрацоукi i выка
рыстання награвальных элементау. 

Даследаваннi праводзiлiся у БелНДIЭВ i ЦНДIМЭСГ, дзе бы5' 
устаноулены i зманцiраваны дэзынтэгратар. Гнойныя сцёкi дастаулялi
::я аутамабiльным транспартам з сгугаса-камбiната «Белая Русь» Уздзен
скаrа раёна Мiнскай вобласцi. Вiльготнасць ix CI<JJaдaлa 96,7%. Пробы 
адбiралi перад праходжаннем ix праз устанауку i пасля rэтага вывучалi 
наступныя паказчыкi: узважаныя рэчывы, аманiйны азот, хiмiчнае спа
жыванне кiслароду (ХСК), агульны мiкробны лiк (АМЛ), iндэкс бак
тэрый групы кiшачнай палачкi ( БГ КП), колькасць бляшкаутваральных 
адзiнак (БУА) фаrау кiшачных палачак, iндэкс стафiлакоi<а, колькасць 
яец i лiчынак гельмiнтау. 
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Т а б л i ц а 1. Дынамiка nаказчыкау гнойных сцёкау nры рабоце дэзынтэrратара з цыс кам i 400 мм 

:E:s t'Q 6 .. Колькасць БУА/л. тыс . 
':;l:>! о.'О :а 

>.'"<>. 
Амакiйны Е. co li '" . .. о."' Узважаныя хек. ~::- g_:_a~ АМЛ, мiк. цfмл Колiiндэкс :>! рэчывы, мгfл азот, мг01/л 

026 1 055 10111 1 01451 ~ 
О. <О ~ ~~ МГ/Л О>: 1 свежавы-"'" ::е. >.ах в с '":<! (f')::C:ct~() дзелеt1ая 
"'<t f-<~:t<o 

3212±6,4 281±3,6 3593±69,5 8,4 - 106±0,15 2,3· 107 - 900 800 400 600 1100 -
2,0±0,5 15 3102±7,2 245±5,2 2031±71,2 1' 1- 106±0,02 2,38- 104 - 50 510 50 10 30 -
Тое ж Тое ж 2956±8, 1 243±7 ,3 2968±61,4 7,0-105±0,13 » - 90 750 150 200 170 -

1,0±0,5 22 2991±9,4 223±8,2 2281±57,2 6,9-105±0,17 » - 150 720 100 370 140 -
Тое ж 20 3001±8,7 261±9,1 2343±58, 1 9,3 - 105±0,22 » - 110 610 90 70 90 -

» 19 3121±6,5 258±5,4 2656±62,3 6,3 · 10~±0,19 :t - 90 50 20 40 30 -

Т а е л i ц а 2. Дынамiка nаказчыкау гнойных сцёкау nры рабоце дэзынтэrратара з дыскамl 300 мм 

;!;:>! t\:1 6 .. :а . ~:>! ~ I(олькасць БУА/л, тыс. 

·- х о."' :а "''"'-' ..... 
:>! >.'"а. >-:s:~ :аХ Аманiliны Е. соН '" . .. а."' "' . АМЛ, t::'i ~:а~ "'"'" '":-.! азот, XCI(, мг01/л I(oлi !ндэкс 
о.'" ~ ~х 

>-'" • 

"'"' мг/л м!к . и./мл 

О2б \ ossl 0111 1 01451 
1 

о" ~&э '":З 1 свежавы· "''-' :>! >..., .~~~ "'"' в с дзеленая <O:Ji (Т') :С со() "'"' (')<f t-'>.tro ::r Q. :s »о. 

1930±7 ,3 278±3,4 2625±57,3 1 '2-107±0 ,03 2,3 · 107 100 100 200 100 - 200 -
2,0±0,5 19,5 1927±9,1 258±5, 1 2187±62 1,5.108±0,1 2,38-104 10 10 10 - - 10 -
0,5±0,5 22,0 1915±12 258±5,1 2187±62 1 ,4-106±0,2 Тое ж 10 30 10 30 - - -
Тое ж 22,0 0,3 1923±9,4 235±7 ,3 1562±69 2, 1· 106±0, 1 » 10 10 10 70 - 10 -

» 20,0 0,3 1805±9,2 278±6,4 1250±58 1 ,2-106±0 ,2 2,38- 104 10 10 20 - - 30 -
» 20,0 0,3 1827±11 278±6,2 1312±71 1,4-106±0,2 Тое ж 20 20 - 20 - 20 -
» 20,0 0,3 1501±12 278±6,3 1625±65 1,5-106±0,1 » 30 10 10 - - 10 -



Пры правядзеннi работы па ацэнцы абеззаражвальнага эфекту дэ· 
зынтэrратара стэрыльная вада абсемянялася санiтарна-паказальнай 
мiкрафлорай (тэст-аб'ектамi) з разлiку 1,5Х 105-1,5Xl06 мiк. ц/мл. У 
якасцi тэст-аб'ектау .выкарыстоувалi музейныя штамы БГ:КП 1 ( серава
рыянт :К-12) i залацiстаrа стафiлакока (209-Р). 

Для вывучэння абеззаражвальнага дзеяння дэзынтэгратара намi 
былi створаны розныя рэжымы работы: парауноувауся атрыманы эфект 
пры выкарыстаннi дыскау дыяметрам 600, 400 i 300 мм, пры аднолькавай 

АМЛ, illilJКC бГХП i cmaфiлUKOKCI 

104-

1о3 

10 

часrг~ще вярчэння кожнага 

з дыскау 60 с-1 i ступеньча
тай ад О да 85 с-1 , а такса
ма nры розных зазорах у 

мiждыскавай прасторы. 
Даследаваннямi было вы

яулена, што зыходныя гной-

Рыс. 3. Залежнасць вмянення 
аrульнага мiкробнага лiку ( АМЛ), 
iндэкса бактэрый групы кiшэчнай 
палачкi (БГПК) i стафiлакока ад 
тэмпературы (n=60 с-1, D=600 
мм, h=2,5±0,5 мм) : 1 - колiiн
дэкс БГКП у гнойных сцёках, 
2- АМЛ БГКП у гнойных сцё
ках, 3- К-12 (муэейны штам) у 
стэрыльнай вадэе, 4- 209-Р (эа
лацiсты стафiлакок) у гнойнвrх 
сцёках, 5 - у стэрыльнай вадэе 

ныя сцею характарызавалiся вялiкай колькасцю узважаных рэчывау 1 

аманiйнага азоту, валодалi высокiм ХС:К, выеокай с~уnенню бактэры
яльнага забруджвання i вялiкай колькасцю БУА колiфагау (табл. 1, 2). 

3 графiкау, прыведзеных на рь:с. 3, вiдаць, што npьf выкарыстаннi у 
дэзынтэгратары дыскау дыяметрам 600 мм, зазоры памiж iмi 2,0±0,5 мм 
i частаце вярчэння 60 с-1 АМЛ inдэксы БГ:КП i стафiлакока nры nавВI
шэннi тэмпературы унутры рабачай камеры да 75 ос зменшылiся на 
99,99% пры ix зыходнай колькасцi 6,2±0,18Х106 , 2,3Х 107 i 1,8Х 106 

адпаведна . Пры тэмпературы у рабачай камеры 75 ос i вышэй, зазоры 
памiж дыскамi 2,5± 0,5 мм колькасць тэст-аб'ектау зменшылася на 
99,9%. . 

У вынiку праведзеных доследау устаноулена, што кiшэчная nалачка 
пр·ы тэмnературы у рабачай камеры дэзынтэгратара 70-75 ос гiне на 
працягу 3 с, а для стафiлакока гiбель наступае на працягу 3-5 с nры 
тэмnературы у рабачай камеры 75--80 °С . У эвычайных умовах nры· тэм
пературы 60°С эшэрыхii riнуць на працягу 15 мiн, пры 74-76°С-на 
працягу 15-20, а стафiлакокi пры награваннi, напрыклад, у малацэ ri
нуць пры тэмпературы 70 ос пр аз 1 гадз, пры 85 ос - пр аз 30 мiн [2, 8]. 

Аналiз атрыманых даных nаказвае, што эфектыунасць абеззараж.ван
ня гнойных сц~кау ад бактэрыяльнай мiкрафлоры i стэрыльнай вады з 
тэст-аб'ектамi пры пастаяннай частаце вярчэння дыскау 60 с-1 , дыямет
ры 600 мм i зазоры nамiж iмi 2,5±0,5 мм залежыць не толькi ад цепла
nага фактару, але i ад механiчнага уздзеяння, а таксама ад узнiк
шага nры гэтым ударнага i кавiтацыйнага уздзеяння на абалонкi мiк
раарганiзмау. 

Далейшыя даследаваннi, вынiкi якiх прыведзены у табл. 1 i 2, пака
залi, што вьшарыстанне у дэзынтэгратары дыскау дыяметрам 400 i 
300 мм мала эфектыунае для ачысткi i абеззаражвання гнойных сцёкау. 
Так, nры ступеньчат.ых змяненнях частаты вярчэння дыскау ад О да 
85 с-1 i зазорау nамiж iмi ад 0,5 да 2,5+0,5 мм колькасць узважаных 
рэчывау у пробах, што прайшлi праз дэзынтэгратар, знiжалася у napay-
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наннi з зыходным у сярэднiм на 5,5 i 5,9%, аманiйны азот- на 13,9 i 
11,3%, хек- на 19,4 i 18,6% аДпаведна. ' 

Як вiдаць з табл. 2, на некаторых рэжымах работы дэзынтэгратара 
колькасць аманiйнага азоту застзласЯ на узроунi зыходнага. Агульны 
мiкробны лiк гнойных сцёкау на розных рэжымах апрацоукi дасягау у 
сярэднiм 9,2±0,1 Х 105 i 1,5±0,15Х106 (колiiндэкс- боЛьш за 2,38Х 104) 

бактэрый v 1 мл пры зыходным 8,4+0,15Х 106 i 1,2+0,03Х 107 (колiiн
дэкс- больш за 2.3Х 107) адпаведна. 

Такiм чынам, бактэрыяльнае забруджванне гнойных сцёкау па мiк
робнаму лiку знiзiлася на 89,1 i 87,5%, па колiiндэксу- на 99,9%. У 
пробах гнойных сцёкау, што прайшлi апрацоуку дэзынтэграваннем, Щl
зiDалася высокая колькасць J?YA колfфагау як ускосных паказчыкау 
Riруснага забруджвання аб'ектау н авакольнага асяроддзя (табл. 1 i 2). 
А 1нак, нягледзячы на высокi эфект збеззаражвання, у абсалютных лiч
бах узровень бактэрыяльнай мiкрафлоры у гнойных сцёках, што прайшлi 
праз дэзьtнтэгратар пры дадэеных рэжымах, застаецца даволi высокiм. 

Вынiкi гельмiнталагiчных даследа:ванняу, праведзеных сумесна з 
кандыдатам .ветэрынарных навук С. С. Лiпнiцкiм, паказалi, што дэзын
тэrратар ( частата вярчэння дыскау звыш 40 с-1 i зазор памiж iмi каля 
3,0±0,5 мм) пры прапусканнi праэ яго ~ойных сцёкау, якiя змяшчаюць 
сvмесь яец гельмiнтау (аскарыд, фасцыёл, странгiлят, трыхацэфал i ix 
лiчынак) v канцэнтрацыi 270-40000 экз/л, у асноуным разбурае яйцы 
rельмiнтау. У прайшоушых праэ дэзынтэгратар яец у 97% развiццё не 
.rlаходзiць да iнвазiйнай 'стадыi, i яны не могуць выклiкаць гельмiнтозныя 
захяорваннi у жывёльr. 

Ва умовах Беларусi rадавая эканамiчная эфектыунасць ад прымя
нення дэзынтэгратара на свiнагадоучым комплексе магутнасцю 24 тыс. 
rалоу у год складзе 5 тыс. руб. 

Вывады 

1. Пры рабоце дэзынтэгратара з дыскам·i дыяметрам 600 мм i тэм
пературай у рабачай камеры звыш 75 °С дасягаецца поунае абеззараж
ванне вады у адносiнах да тэст-аб'ектау кiшачнай палачкi (серавары
янт К: -12) i залацiстага стафiлакока 1 (209-Р). У натыуных гнойных сцё
ках пасля дэзынтэгравання агульны мiкробны лiк, колЩrдэкс i iндэкс 
стаd:Jiлакока знiжаюцца на 99,9%. 

2. Дэзынтэrратар пры частаце вярчэння дыскау 40 с-1 i зазоры памiж 
iмi каля 3,0±0,5 мм у асноуным разбурае яйцы гельмiнтау i ix лiчынкi. 
У яец, якiя прайшлi праз дэзынтэгратар, у 97% развiццё не даходзiць да 
iнвазiйнай стадыi. 
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