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У процесах шкіряного виробництва використовують значні витрати 

води та хімічних матеріалів на різних стадіях обробки шкіри: відмочування, 

зоління, знезолення, дублення, фарбування та ін. В результаті окрім товарної 

продукції – шкіри, утворюються відходи, зокрема висококонцентровані 

стічні води. На 1 т сировини витрачається від 54 до 78 м
3
 води [1]. Технології 

очищення таких стічних вод є складними та дороговартісними із 

використанням великої кількості хімічних реагентів (коагулянти, 

флокулянти). Впровадження біологічних технологій у процес очищення 

стічних вод може знизити експлуатаційні витрати та екологічні ризики. 

Останнім часом запропоновано технології [2] із застосуванням водних 

макрофітів для очищення води від іонів важких металів, зокрема Ряски малої 

(Lemna minor). Перевагами методу є високий ступінь очищення води  від 

іонів важких металів (до 90%), легкість їх вилучення із середовища та 

здатність ряски до швидкого росту [3].   

Метою роботи є вивчення ефективності  процесу очищення води від 

іонів феруму (ІІІ) за допомогою L. minor в проточних умовах.  

Було застосовано модельний розчин на основі попередніх досліджень 

стічних вод картонно-паперової фабрики після біологічного очищення [4] з 

показниками, мг/дм
3
: БСК20 – 20; концентрації NO3

- 
– 20,0; PO4

3- 
– 4,0; Fe

3+ 

– 2,00. Вміст іонів феруму (ІІІ) визначали спектрофотометричним методом. 

Тривалість процесу очищення становила 24 год при щільності біомаси 

ряски 5,8 г/дм
2
 [5]

 
в проточних умовах експериментального біореактора 

робочим об’ємом 2,4 дм
3 

(310х220х35 мм), витрата води – 2,3 дм
3
/добу, 

тривалість освітлення 11 годин люмінесцентною лампою 40Вт, 

T=17,8±0,1°С, pH 7,0±0,2. Відбір проб очищеної води здійснювали кожну 

добу протягом 7 діб та визначали в них концентрацію іонів феруму (ІІІ). 

В результаті досліджень отримано зниження концентрації феруму (ІІІ) з 

2,00 до 0,74 мг/дм
3
 протягом всієї тривалості роботи проточної установки. 



106  

Ефект очищення становив 62%-65%, який свідчить про можливість 

застосування L.minor для очищення води від іонів феруму (ІІІ). Для 

практичного застосування методу біологічного очищення з використанням 

ряскових потрібне встановлення раціональних технологічних параметрів 

процесу очищення стічних вод від сполук феруму.  
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