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Анотація

Проведено дослідне визначення оптимальної дози коагулянту – сульфату

алюмінію, яке забезпечує ефективне очищення зливових стічних вод.

Розроблена технологічна схема очищення з території міста Миргород, яка

дозволяє  виконати  нормативи  екологічної  безпеки  при  скиді  стічних  вод  у

відкриту водойму.

Наукова новизна полягає в тому, що дістали подальшого розвитку наукові

уявлення  щодо  методів  очищення  зливових  стічних  вод  з  урахуванням  їх

дрібнодисперсного  складу,  а  саме  з  додаванням  оптимальної  кількості

коагулянту, що дозволяє при скиді їх у відкриту водойму досягти нормативів

гранично допустимого скиду забруднюючих речовин.

Отримані  результати  дають  можливість  прогнозувати  концентрацію

забруднюючих  речовин  в  очищеній  воді  залежно  від  параметрів  розрахунку

коагулянту  та  можуть  бути  впроваджені  на  міських  очисних  спорудах  в

навчальний процес.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТІЧНІ ВОДИ, ОЧИСНІ СПОРУДИ, КОАГУЛЯЦІЯ,
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ.
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