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РЕФЕРАТ

Випускна робота складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку
переліку посилань. Повний обсяг роботи – 112 сторінок комп’ютерного набору.
Випускна робота містить 19 рисунків, 14 таблиць і посилання на 67 
літературних джерел.
Метою роботи є розробка шляхів застосування мікроорганізмів  деструкторі  
для очищення виробничих нафтомістких стічних вод.
Методи дослідження є комплексом, що містить теоретичні та технологічні
методи (розрахунок залежностей, коефіцієнтів, які знаходяться в результаті
обробки дослідних даних).
Проведено дослідне визначення раціональних технологічних режимів
очищення нафтомістких стоків. Крім того, отримано кількісні характеристики
процесу ефективного очищення промислових стічних вод.
Наукова новизна даної роботи полягає у тому, що вперше було визначено
швидкість окиснення компонентів дизельного палива, що міститься у стічних
водах за допомогою препарата«Еконадін-1», що дає можливість розробити 



заходи щодо інтенсифікації процесу очищення нафтомістких стоків шляхом 
регулювання навантаження на мікроорганізми – біодеструктори.
Отримані результати дають можливість прогнозувати шляхи протікання
процесів очищення виробничих вод, що містять нафтопродукти. Результати
дослідження можуть бути використані науково-дослідними установами та
підприємствами при проектуванні очисного обладнання для очистки стічних 
вод.
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