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РЕФЕРАТ
Робота складається з вступу, 4 розділів, висновка, переліку використаних

джерел і має загальний обсяг 107 сторінок. Основна частина роботи викладена
на 99 сторінках, містить 13 рисунків, 7 таблиць, список використаних джерел
складається з 58 найменувань і займає 6 сторінок.

Методи  та  методика  дослідження.  У  роботі  застосовані  теоретичні
методи:  індуктивний  метод,  дедуктивний  метод.  Серед  практичних  методів
використані:  фізичний  (гравіметричний  метод  визначення  маси  речовини,
термічний метод обробки речовини), мікробіологічний (гідробіологічний аналіз
складу  активного  мулу),  статистичний  (математична  та  статистична  обробка
експериментальних даних) тощо.

Результати роботи та їх наукова новизна полягає в наступному:
 –  набули  подальшого  розвитку  теоретичні  засади  щодо  застосування

методів  зневоднення  надлишкового  активного  мулу  в  системах  біологічного
очищення стічних вод молокозаводів, визначено дозу коагулянту для процесу
попереднього  коагулювання  осадів  біологічної  очистки  стічних  вод  з  метою
інтенсифікації  їх  водовіддачі.  Це  дозволяє  достовірно  забезпечувати  високу
ефективність процесу зневоднення надлишкового активного мулу на очисних
спорудах для подальшої реалізації технології їх утилізації.

У магістерській роботі було теоретично і практично розглянуто важливу
науково-практичну проблему обробки і утилізації активного мулу на спорудах
біологічного очищення стічних вод молокозаводів:

1. Обґрунтовано використання коагулянтів як попередньої стадії в процесі
зневоднення надлишкового активного мулу на очисних спорудах молокозаводу.

2.  Кількісне  визначення  оптимальної  дози  коагулянту  Алюміній  (ІІІ)
сульфату,  що  забезпечує  найвищу  швидкість  осадження  надлишкового
активного мулу, підвищення ефективності процесів ущільнення та зневоднення
мулу та зменшення часу відстоювання мулової суміші з аеротенків.

3.  Експериментальне  визначення  питомого  опору  фільтрації  активного
мулу при обробці коагулянтом в оптимальній дози свідчить, що його значення
зменшується у кілька разів порівняно з необробленим мулом. При застосуванні
оптимальної  дози  коагулянту  підвищується  вологовіддача  активного  мулу,
зменшується  вміст  зв’язаної  води  у  ньому,  що  призводить  до  зростання
граничної концентрації сухої речовини, а це, у свою чергу, підвищує здатність
осаду до зневоднення.

4.  Екологічні  переваги  запропонованого  рішення  щодо  використання
надлишкового  активного  мулу  як  стабілізатора  ґрунту  при  будівництві
фундаментів  будівель  полягають  у  можливості  заміни  використання  шлако-
цементної суміші на додавання активного мулу.

5. Термічну дегельмінтизацію активного мулу для досягнення 100 % −го
знищення паразитів доцільно здійснювати при температурі в межах 75–80 °С. 

При цьому ефект знезараження досягався в середньому за 5 хвилин.
КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  СТІЧНІ  ВОДИ,  ОЧИСНІ  СПОРУДИ,

НАДЛИШКОВИЙ  АКТИВНИЙ  МУЛ.  ЗНЕВОДНЕННЯ,  КОАГУЛЯЦІЯ,
ПИТОМИЙ ОПІР.



ABSTRACT
The paper consists of an introduction, 4 sections, conclusion, a list of sources

used and has a total volume of 107 pages. The main part of the work is laid out on 99
pages, contains 13 figures, 7 tables, the list of sources used consists of 58 titles and
occupies 6 pages.

The purpose of  the work is to improve the methods of  treatment of  excess
activated sludge in biological sewage treatment schemes.
Research methods and methods.  The theoretical  methods are applied in the work:
inductive method, deductive method. Among the practical methods used are: physical
(gravimetric method for determining the mass of the substance, thermal method of
treatment  of  the  substance),  microbiological  (hydrobiological  analysis  of  the
composition  of  the  activated  sludge),  statistical  (mathematical  and  statistical
processing of experimental data), etc.

The results of the work and their scientific novelty is as follows:
-  the  theoretical  bases  on  the  application  of  methods  of  dehydration  of  excess
activated sludge in systems of biological wastewater treatment of dairies have been
further developed; This makes it possible to reliably ensure the high efficiency of the
process  of  dehydration  of  excess  activated  sludge  on  treatment  plants  to  further
implement the technology of their disposal.

Recommendations for using the results of work:
The obtained dehydrated and decontaminated activated sludge can be used in

various  industries  (agriculture,  construction).  The environmental  feasibility  of  the
proposed  biotechnological  solution  for  the  treatment  of  activated  sludge  is  a
significant  positive environmental  effect,  due to  the reduction of  accumulation of
activated sludge on sludge sites, the use of sludge in the construction industry.
In the master's thesis the important scientific and practical treatment and utilization of
activated  sludge  on  the  biological  sewage  treatment  plants  was  theoretically  and
practically  considered.In  the  master's  thesis  the  important  scientific  and  practical
problem of treatment and utilization of activated sludge on the facilities of biological
sewage treatment of dairy plants was theoretically and practically considered:

1. The use of coagulants as a preliminary stage in the process of dehydration of
excess activated sludge at dairy treatment plants is substantiated.

2. Quantitative determination of the optimal dose of aluminum coagulant (III)
sulfate, which provides the highest rate of sedimentation of excess activated sludge,
increasing the  efficiency of  the  sludge compaction  and dewatering processes  and
reducing the settling time of the sludge mixture from aeration tanks.

3.  Experimental  determination  of  the  specific  resistance  of  filtration  of
activated sludge during coagulant treatment at the optimum dose indicates that its
value decreases several times compared to untreated sludge. When the optimum dose
of coagulant is used, the moisture content of activated sludge increases, the content of
bound water in it decreases, which leads to an increase in the solids concentration
limit, which in turn increases the sludge's ability to dehydrate.

4. The environmental benefits of the proposed solution for the use of excess
activated sludge as a soil stabilizer in the construction of building foundations are the
possibility of substituting the use of slag cement for the addition of activated sludge.



5. It is advisable to carry out thermal deworming of activated sludge to achieve
100 % parasite destruction at a temperature in the range of 75–80 ° C. The effect of
decontamination was achieved on average in 5 minutes.

WASTE  WATER,  WASTE  PLANT,  EXTRA  ACTIVE  DEHYDRATION,
COAGULATION, SPECIFIC RESISTANCE. 


