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(57) Спосіб переробки рідких стоків тваринницько-
го комплексу, що включає розділ маси на фільтрат
і твердий осад, упарювання фільтрату з відводом
пари, її стиск і конденсацію, сушіння і змішування

оброблених фракцій який відрізняється тим, що
перед розділом рідкі стоки біологічно переробля-
ють і отриманий бюгаз направляють для упарю-
вання фільтрату, при цьому водяну пару, що утво-
рюється, відводять на компремування і
використовують для концентрування упареного
фільтрату, який змішують із твердим осадом і мі-
неральними добавками, після чого суміш сушать і
гранулюють, а відпрацьовану водяну пару конден-
сують, змішують з конденсатом і повертають у
комплекс на технологічні потреби

Винахід відноситься до технології переробки
органічних ВІДХОДІВ і може бути використай в сіль-
ському господарстві

Є відомий спосіб переробки органічної маси
[1] Що включає в себе попередній нагрів органіч-
ної маси, який ведуть рідкою фазою після механі-
чного розділу, а механічний розділ на рідку і твер-
ду фази, ведуть з одночасним нагріванням парою
під тиском, зброжуют, з одержанням бюгазу, густу
фазу після відстоювання, а бюгаз використовують
для одержання пари і гарячої води, тверду фазу
після механічного розділу і рідку після відстоюван-
ня використовують на полях

Дана технологія не дозволяє замикати водя-
ний цикл усередині комплексу, а також використо-
вувати відходи для виробництва добрив придат-
них для тривалого збереження

Є відомий спосіб переробки гнойової зброже-
ноі маси [2], що включає в себе попередню меха-
но-бюлогичну підготовку маси, метанове зброжу-
вання, центрифугування, виділення і обробку
твердої фракції зброженої маси Процес обробки
твердої фракції зброженої маси здійснюють шля-
хом и зневоднювання в киплячому шарі з одноча-
сним диспергуванням і формуванням з неї продук-
ту заданої форми Вироблений і зібраний у процесі
метанового зброжування бюгаз використовується
для одержання теплоносія, що використовують
для зневоднювання гнойової зброженої маси

Недоліком цього способу є не повне викорис-
тання гнойової маси в процесі переробки і не за-
миканні водяного циклу

Як прототип був обраний спосіб переробки

пташиного посліду [3] Спосіб здійснюють таким
чином Розділяють пташиний послід на тверду і
рідку фракції шляхом центрифугування, контактне
сушіння твердої фракції ведуть газами згоряння
палива з наступним здрібнюванням Рідку фракцію
піддають упарюванню у вакуумному роздільнику
при зниженому тиску, відведену пару стискають у
вакуумному компресорі і конденсують з викорис-
танням тепла конденсації для підігріву рідкої фра-
кції у вакуумному роздільнику Тверду фазу перед
контактним сушінням підігрівають за рахунок ути-
лізації тепла конденсату в регенеративному теп-
лообміннику Упарену рідку фракцію змішують із
сухою здрібненою твердою фракцією в ежекторі, а
отриманий продукт направляють у накопитель

Недоліками даного способу є не замкнутість
водяного та енергетичного циклів усередині ком-
плексу

Задача запропонованого винаходу полягає у
створені екологічно чистої, безвідхідної і енергоз-
берігаючої системи утримання тваринницького
комплексу в замкнутому циклі

Задача досягається тим, що в способі переро-
бки рідких стоків тваринницького комплексу, який
включає розділ маси на фільтрат і твердий осад,
упарювання фільтрату з відводом пари, и стиск і
конденсацію, сушіння і змішування оброблених
фракцій, перед розділом рідкі стоки біологічно пе-
реробляють і отриманий бюгаз направляють для
упарювання фільтрату Водяну пару, яка при цьо-
му утворюється, відводять на компремування і
використовують для концентрування упареного
фільтрату, який змішують із твердим осадом і мі-
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неральними добавками Отриману суміш сушать і
гранулюють, а відпрацьовану водяну пару конден-
сують, змішують з конденсатом і повертають у
комплекс, на технологічні потреби

Зазначені ознаки є новими та суттєвими і свід-
чать про ВІДПОВІДНІСТЬ заявленого рішення крите-
ріям новизна і винахідницький рівень

На кресленні (фіг) зображена схема тварин-
ницького комплексу, у якому здійснюється спосіб,
що заявляється

Спосіб здійснюється таким чином У примі-
щенні утримання тварин (1) подається корм з поля
(2) РІДКІ СТОКИ комплексу направляють у бюреак-
тор (3), у якому відбувається біологічна переробка
рідких стоків з одержанням бюгазу і переробленої
маси Перероблена маса на центрифузі (4) розді-
ляється на фільтрат і твердий осад, фільтрат на-
правляють на теплову обробку Упарювання філь-
трату проводять у випарному апараті заглибного
горіння бюгазу (5) Водяну пару відводять, потім
компремуют у пристрої (6) і використовують як
теплоносій для подальшого концентрування упа-
реного фільтрату Димові гази з випарного апара-
та заглибного горіння бюгазу 5 направляють на
рекуперацію тепла у пристрої (7) Фільтрат послі-
довно знезводнюють у багатокорпусній випарній
установці (8), а потім у роторному випарнику (9) з
одержанням концентрованого фільтрату

Відпрацьовану водяну пару направляють у
конденсатори водяної пари (10), змішують з кон-
денсатом і повертають у комплекс на технологічні
потреби

Концентрований фільтрат і твердий осад змі-
шують з мінеральними добавками, що подают че-
рез дозатор (11), і направляють у реакторно-
змішувальний пристрій (12) для одержання орга-
номшеральних добрив, шляхом сушіння і грану-
лювання суміші Добриво використовують на кор-

мовому полі Втрати води компенсуються її
добором з водоймища (13) Для підтримки опти-
мального температурного режиму на стадії біоло-
гічної переробки використовують оборотну воду
комплексу

Пропонований спосіб може використовуватися
в сільському господарстві Він дозволяє перероб-
ляти відходи тваринницького комплексу в добрива,
а також замикати водяний і енергетичний цикли
усередині комплексу, що дозволить уникнути за-
бруднення навколишнього середовища і значно
зменшити енергоспоживання

Техніко-економічні показники способу переро-
бки рідких стоків тваринницького комплексу, у по-
рівнянні з існуючим комплексом безпідстилкового
утримання свиней (гідрозмив) з біологічною пере-
робкою ВІДХОДІВ (Граківський свинарський ком-
плекс у Харківській області) виглядають таким чи-
ном капіталовкладення нижче на 40%,
експлуатаційні витрати нижче на 50%, вартість
виведення, очищення і переробки ВІДХОДІВ нижче
на 30%, потреба у відведенні земельної площі для
розміщення комплексу зменшується в ЗО разів
(60га для біологічної системи переробки ВІДХОДІВ,
2 га для пропонованого рішення) Немає необхід-
ності в облаштованості і утриманні мулових і очис-
них ставків, також виключається шкідливий вплив
ВІДХОДІВ на ґрунт (має місце під час паводкових
розливах), що дозволяє зберегти і відновити знач-
ні площі родючих земель Також виключається
скидання технічної води до рікта водоймищ
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