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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка: 120 с., 14 рисунків, 11 таблиць, 74 посилань.

Кваліфікаційну  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  біоконверсії

осадів  стічних  вод.  На  підставі  аналізу  літературних  джерел  обґрунтовано

переробку та утилізацію відходів цукрового підприємства.

Об’єкт  дослідження  –  відходи  цукрового  виробництва,  жомовий  осад,

меляса, стічні води цукрової промисловості, дігестат.

Предмет дослідження – процес біоконверсії осадів стічних вод цукрового

підприємства.

Наукова новизна проведених досліджень полягає у розробці екологічно

безпечної  технології  переробки  жомового  осаду  стічних  вод  цукрового

виробництва шляхом біодеградації органічних складових відходів з виділенням

біогазу.

Практична  цінність  роботи  полягає  у  створені  технологічної  схеми

біоконверсії  осадів  стічних  вод  цукрового  виробництва  з  прогнозованим

об ємом отриманого енергоносія з жомового осаду та використання утвореногоʼ

дігестату  в  якості  добрива,  що  забезпечить  збереження  водних  ресурсів  та

організацію оборотного водопостачання на цукровому виробництві.

Розроблена  технологія  біоконверсії  осадів  стічних  вод  цукрового

виробництва  є  маловідходною та  покращує  екологічний стан  навколишнього

середовища, знижуючи обсяги накопичення відходів.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  ОСАДИ  СТІЧНИХ  ВОД,  КОАГУЛЯЦІЯ,  ЖОМ,

БІОКОНВЕРСІЯ, МЕТАНОГЕНЕЗ, ФІЛЬТРАЦІЇ, ДОБРИВО. 



ABSTRACT

Explanatory note: 120 pp., 14 figures, 11 tables, 74 references.

Final qualification master's degree in specialty 101 - Ecology in the educational

program  «Ecological  biotechnology  and  bioenergy».  Kremenchug  Mykhailo

Ostrogradsky National University, Kremenchug, 2019.

The master's qualification work is devoted to the study of bioconversion of

sewage  sludge.  Based  on  the  analysis  of  literary  sources,  the  processing  and

utilization of the waste of the sugar enterprise is substantiated.

The object of research is the waste of sugar production, pulp sludge, molasses,

waste water of the sugar industry, digestate.

The subject of the study is the process of bioconversion of sewage sludge at a

sugar enterprise.

The physicochemical and instrumental methods of research are applied in the

work, statistical processing of the obtained experimental data is carried out. Scientific

novelty  of  the  conducted  researches  consists  in  development  of  ecologically  safe

technology of processing of pulp sludge of waste production of sugar production by

biodegradation of organic constituents of waste with biogas release.

The  practical  value  of  the  work  is  to  create  a  technological  scheme  of

bioconversion  of  sewage  sludge  sugar  production  with  the  predicted  volume  of

energy obtained from pulp sludge and use the resulting digestate as fertilizer, which

will ensure the conservation of water resources and the organization of circulating

water supply in sugar production.

The  developed  technology  of  bioconversion  of  sewage  sludge  in  sugar

production  is  low-waste  and  improves  the  environmental  condition  of  the

environment, reducing the amount of waste accumulation. 

Key words: sewage sludge, coagulation, pulp, bioconversion, methanogenesis,

methane tank, digestate, filtration fields, fertilizer.


