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Біологічне очищення стічної води є основою процесу перетворення брудної рідини на 

екологічно безпечну воду. Вертикальні вежові біофільтри призначені для освітлення 

побутових і близьких до них за складом промислових стічних вод, які містять органічні й 

неорганічні домішки і відрізняються тим, що мають невеликі розміри за продуктивності, 

що дорівнює великим горизонтальним біофільтрам. 

Вертикальний вежовий біофільтр із нисхідно-висхідним потоком стічної води 

представляє собою круглий резервуар, заповнений насадкою зі щебеню, або кілець Рашіга, 

та периферійним лотком для збору освітленої води. 

Пропускна здатність вертикального вежового біофільтра діаметром 2 м при початковій 

концентрації завислих речовин 300 мг/л, ступеня освітлення 50% і мінімальній 

температурі стічної води 20º С складає 196 м
3
/год [1]. Схема такого біофільтра є відносно 

простою, зручною та компактною у системах водовідведення, особливо, комунально-

побутових стічних вод. 

Вертикальний біофільтр цього типу збільшує ступінь затримання завислих речовин до 

60-70% або при збереженні ступеня освітлення звичайного горизонтального біофільтра 

збільшує пропускну здатність приблизно в 1,5 разів [1,2]. 

Найбільш ефективним у теперішній час є біофільтр вежового типу [1,3]. На відміну від 

інших типів біофільтрів, у вежових відношення діаметра до висоти задаються певною 

величиною 1:6, або 1:8, завдяки чому створюється достатнє розрідження в насадці 

біофільтра, тому штучна тяга в таких біофільтрах необов’язкова, завдяки чому його 

відносять до енергозберігаючих. 

Вертикальний вежовий біофільтр являє собою залізобетонну колону, розділену 

перфорованими решітками на секції певної висоти. На решітках розміщена насадка зі 

щебеню різних матеріалів, або з кілець Рашіга. В нижній частині біофільтра розміщена 

пустотіла камера висотою 0,4-0,9 м, в якій є патрубки для підведення повітря, та звуження 

у вигляді сопла Лаваля. Нижня частина біофільтра поміщена в стакан, який служить 

гідрозатвором. Над верхньою секцією біофільтра у витяжній вежі розміщений патрубок 

підведення стічних вод. Секції біофільтра з’єднані між собою фланцями. 

Як показали дослідження, ефективним матеріалом для завантаження біофільтра 

можуть служити відходи виробництва технічної кераміки (чи бій будь-яких інших 

керамічних виробів, водопоглинення яких знаходиться в межах 0,5 – 1%) різноманітних 

конфігурацій та розмірів. Зменшуючи останні, можна збільшити питому поверхню 

об’ємного завантаження від 70 до300 м
2
/м

3
. Аеробні бактерії, розміщені на великій площі 

керамічної насадки, інтенсивно очищають стічну воду, утворюючи активний мул і 

освітлену стічну воду, які збираються в стакані, звідки подаються на вторинний відстійник 

технологічної схеми очищення. 

Оскільки корпус біофільтра розділений на декілька секцій із керамічною насадкою 

виробничих відходів технічної кераміки, площа контакту між рідкою і газоподібною 

фазою достатньо велика, тому проходить інтенсивне очищення стічних вод. Крім того, такі 

вертикальні вежові біофільтри мають невеликі геометричні розміри, порівняно з 

горизонтальними біофільтрами аналогічної продуктивності. 

Таким чином, вертикальні вежові біофільтри можна назвати 

енергоресурсозберігаючими, а також такими, що значно зменшують капітальні затрати на 



їх придбання й монтаж при реконструкції діючих очисних споруд систем водовідведення 

комунально-побутових стічних вод, та здатними ліквідовувати неприємні запахи на шляху 

їх відведення. Крім того, використання таких біофільтрів у схемах очищення комунально-

побутових стічних вод вирішує проблему утилізації відходів підприємств із виробництва 

кераміки, зокрема технічної. 
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