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РЕФЕРАТ

У першому розділі наведено загальні положення щодо розробки
робочого проекту. У другому розділі перераховано загальні відомості, які
необхідно враховувати при розробці робочого проекту. У третьому розділі
виконано проектні роботи щодо технологічної схеми та споруд і комунікацій
очистки стічних вод. У четвертому розділі наведено характеристики
механічного обладнання очисних споруд. У п’ятому розділі зазначено рішення
з теплопостачання та вентиляції.
У шостому -надано розрахунки електропостачання очисних споруд. У сьомому 
розділі — визначено архітектурно-планувальні та конструктивні рішення щодо 
споруд очистки стічних вод. У восьмому розділі - організація будівельно-
монтажних робіт. У дев’ятому – наведено техніко-економічні показники 
проекту. У десятому – зазначено наукові досягнення, використані в проектних 
рішеннях. У одинадцятому – викладено вимоги з охорони праці при будівництві
та експлуатації очисних споруд. У дванадцятому – наукова організація праці.
Завершується випускна робота висновками та с писком використаної
літератури. 
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