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Анотація

Встановлено особливості змінення окислювальної потужності аеротенків

від дози мулу. Виведено математичні залежності, що описують вплив основних

факторів  на  ефективність  процесу  біологічного  очищення  стічних  вод.

Теоретично обґрунтовано необхідність введення нерівномірного розподілення

стічних вод по довжині аеротенка, що працює без регенерації активного мулу.

Встановлено особливості зміни ефективності процесу біологічного очищення 
Наукова новизна полягає в тому, що дістали подальшого розвитку наукові

уявлення щодо методів інтенсифікації процесу біологічного очищення стічних

вод саме з урахуванням попереднього проведення денітрифікації у анаеробних

умовах  з  наступною  стадією  аеробного  очищення  стоків  в  аеротенку,  що

дозволяє  достовірно  забезпечувати  високу  ефективність  очищення стоків  від

органічних та азотовмісних сполук для забезпечення встановлених нормативів

екологічної безпеки.

Отримані  результати  дають  можливість  прогнозувати  концентрацію

забруднюючих  речовин  в  очищеній  воді  залежно  від  параметрів  роботи

аеротенка (дози мулу в аеротенку, навантаження на мул, концентрації вихідних

забруднень  в  стічній  воді)  та  можуть  бути  впроваджені  на  міських  очисних

спорудах в навчальний процес.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТІЧНІ ВОДИ, ОЧИСНІ СПОРУДИ, БІОЛОГІЧНЕ

ОЧИЩЕННЯ, АЕРОТЕНК, АКТИВНИЙ МУЛ.
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