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                                                  РЕФЕРАТ

В даній роботі вдосконалено способи обробки осадів стічних вод з
використанням фосфоровмісних відходів.
Досліджуваний об’єкт – процес обробки осадів стічних вод для подальшого
їх використання в якості добрива.
В першому розділі розглянуто методи обробки і утилізації осадів стічних
вод, для зменшення техногенного впливу осадів на навколишнє середовище.
У роботі проведено аналіз результатів, отриманих внаслідок дослідження
осадів стічних вод, що утворюються на Правобережних міських очисних 
спорудах м. Кременчук.
На основі отриманих даних проведено розрахунок питомої витрати фосфат-
іонів на зв’язування іонів важких металів.
У результаті проведених розрахунків встановлено, що для знезараження
річного об’єму осадів стічних вод, який утворюється на очисних спорудах
Правобережної частини міста Кременчука, необхідно 2477,133 т/рiк 
фосфогіпсу.
Автором запропоновано метод знезараження осадів стічних вод на
Правобережних очисних спорудах м. Кременчука.
У економічній частині наведено розрахунки капітальних вкладень та
експлуатаційних витрат на установку для знезараження осаду стічних вод
Правобережних очисних споруд м. Кременчук.
У розділі охорони праці розглянуто вимоги техніки безпеки при роботі в
хімічній лабораторії та правила безпеки під час проведення досліджень.
Пояснювальна записка викладена на 114 сторінках тексту комп’ютерного
набору, містить 10 таблиць, 5 рисунків та 71 бібліографічних посилань.

Ключові слова: осади стічних вод, бісульфідна обробка, фосфогіпс,
знезараження, важкі метали.
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decontamination, heavy metals.


