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РЕФЕРАТ 
     Пояснювальна записка: 73 с., 30 рис., 6 табл., 30 посилань. 
    Мета кваліфікаційної магістерської роботи полягає у дослідженні умов аерації активного 
мулу в технології біоочищення стічних вод. 
    Методи досліджень: у роботі застосовані теоретичні методи: індуктивний метод, 
дедуктивний метод. Серед практичних методів було використано наступні: аналітичні 
(кількісні: визначення хімічного і біохімічного споживання кисню); мікробіологічний 
(гідробіологічний аналіз основних фізіологічних груп та якісного складу біоценозу 
активного мулу), статистичний (математична та статистична обробка експериментальних 
даних) тощо. 
    Наукова новизна. Вперше проведено гідробіологічний аналіз біоценозу активного мулу 
вздовж першого коридору аеротенка при біоочищенні стічних вод. Досліджено 
навантаження на активний мул під час біоочищення стічних вод вздовж першого коридору 
аеротенка. Встановлені умови аерації в аеротенку за видовим складом та фізіологічним 
станом індикаторних організмів активного мулу. 
    Результати роботи можуть бути використані на очисних станціях стічних вод, оскільки 
розроблений режим, забезпечить постійне навантаження на активний мул за довжиною 
аеротенку шляхом розосередженої подачі стічної води. Мул в цих аеротенках буде 
знаходитися в одній окремій фазі розвитку, швидкість вилучення забруднення та їх 
окиснення (споживання кисню) сталі, можливість потрапляння неочищеної води у відвідну 
систему зведена до мінімуму. Загальна маса мулу та відповідно і пропускна здатність 
у спорудах цього типу буде вищою, ніж у інших. 
Магістерська робота має наукове та прикладне значення. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БІООЧИЩЕННЯ, АЕРОТЕНК, АКТИВНИЙ МУЛ, АЕРАЦІЯ, 
ГІДРОБІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ, БІОЦЕНОЗ, ІНДИКАТОРНІ ОРГАНІЗМИ. 

ABSTRACT
    Explanatory note: 79 p., 31 fig., 7 tab., 30 ref. 
    The purpose of the qualification master's work is to study the conditions of aeration of active 
sludge in the technology of sewage biocleaning. 
    Methods of research: in the work applied theoretical methods: inductive method, deductive 
method. Among the practical methods, the following were used: analytical (quantitative: 
determination of chemical and biochemical oxygen consumption); microbiological 
(hydrobiological analysis of basic physiological groups and qualitative composition of biocenosis 
of active sludge); statistical (mathematical and statistical processing of experimental data). 
    Scientific novelty. For the first time a hydrobiological analysis of biocenosis of the active 
sludge along the first aerotanking corridor was carried out at sewage biocleaning. The load on 
active sludge during biocleaning of sewage along the first aerotank corridor was investigated. 
The conditions of aeration in aerotanks according to species composition and physiological state 
of indicator organisms of active sludge are established. 
    The results of the work can be used at sewage treatment plants, since the developed regime 
will provide a constant load on the active sludge by the length of the aerotank through the 
dispersed flow of sewage. The sludge in these aerotanks will be in one single phase of 



development, the rate of removal of pollution and their oxidation (oxygen consumption) of steel, 
the possibility of untreated water into the waste system is minimized. The total mass of sludge 
and, consequently, the throughput in buildings of this type will be higher than that of others. 
Master's work has a scientific and applied value. 

KEYWORD: AEROTEK, ACTIVE MULLE, AERATION, HYDROBIOLOGICAL 
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