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Наведено відомості про стан технології реагентної очистки міських стічних вод з метою доведення вмісту 

завислих речовин і фосфатів у стоках після біологічної очистки до нормативного рівня. Обґрунтовано переваги 

гідроксихлориду алюмінію у порівнянні з традиційними коагулянтами. Досліджено процес реагентного вида-

лення завислих речовин і фосфатів зі стічних вод на лабораторній установці із додаванням найбільш ефектив-

них коагулянтів. Вперше встановлено закономірності процесу коагуляції міських стічних із застосуванням су-

мішей Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.), Al2(OH)5Cl та AlCl3 при дозі коагулянтів 30 мг/дм
3
 в інтервалі температур 

281–303 К. За рівнянням Арреніуса визначено порядок та енергію активації реакцій осадження розчинених 

ортофосфатів указаними реагентами. Для промислового впровадження запропоновано технологічну схему вуз-

ла коагуляційної обробки стоків, що пройшли біологічну очистку для забезпечення високого рівня очистки від 

фосфатів і завислих речовин. 
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НА КИНЕТИКУ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФОСФАТОВ И ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
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Приведены сведения о состоянии технологии реагентной очистки городских сточных вод с целью доведения 

содержания взвешенных веществ и фосфатов в стоках после биологической очистки до нормативного уровня. 

Обоснованы преимущества гидроксихлорида алюминия по сравнению с традиционными коагулянтами. Иссле-

довано процесс реагентного удаления взвешенных веществ и фосфатов из сточных вод на лабораторной уста-

новке с добавлением наиболее эффективных коагулянтов. Впервые установлены закономерности процесса коа-

гуляции городских сточных вод смесью Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 масс.), Al2(OH)5Cl и AlCl3 при дозе коагулянтов  

30 мг/дм
3
 в интервале температур 281–303 К. По уравнению Аррениуса определены порядок и энергия актива-

ции реакций осаждения растворенных ортофосфатов указанными реагентами. Для промышленного внедрения 

предложено технологическую схему узла коагуляционной обработки стоков, прошедших биологическую очи-

стку для обеспечения высокого уровня очистки от фосфатов и взвешенных веществ. 

Ключевые слова: взвешенные вещества, фосфаты, коагулянт, осаждение, кинетика. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. На даний час однією 

з головних проблем у області очищення стічних вод 

є видалення біогенних елементів – сполук азоту й 

фосфору, що викликають евтрофікацію водних об'є-

ктів. Цей процес характеризується активним зрос-

танням вищої водної рослинності. При цьому з'яв-

ляються присмак і запах, погіршується колір води, 

надмірно розвиваються водорості, переважають 

небажані види планктону і порушується життєдія-

льність риб. Продукти метаболізму водоростей мо-

жуть викликати шкірні алергічні реакції і шлунково-

кишкові захворювання у людей і тварин. Розчинний 

фосфор є основним лімітуючим елементом, що го-

ловним чином впливає на процес евтрофікації. Ві-

домо, що евтрофікація водоймища не спостерігаєть-

ся при концентраціях фосфору (у перерахунку на Р) 

менше показника 0,2 мг/дм
3
 [1, 2]. 

Прийнято вважати, що для попередження евтрофі-

кації водоймища простіше й економічно доцільніше 

видаляти сполуки фосфору, ніж азоту. Встановлено, 

що масовий розвиток водоростей у першу чергу відбу-

вається за наявності вуглецю, азоту й фосфору. Оскі-

льки СО2 поглинається водою із повітря, обмежити 

концентрацію вуглецю у воді важко. Найдоцільніше 

боротися з евтрофікацією шляхом зведення до мініму-

му концентрації фосфору у стічних водах, адже відо-

мо, що 1 мг азоту продукує 21-25 мг водоростей, 1 мг 

фосфору – 40–50 мг водоростей [3].   

Аналіз вмісту фосфатів – важлива складова ком-

плексного контролю складу природних і питних вод. 

Одним із постійних джерел надходження біогенних 

забруднюючих речовин у водні об'єкти є міські сті-

чні води, з яких при загальноприйнятих технологіях 

біологічного очищення не забезпечується видалення 

азоту і фосфору до необхідних нормативів. Біль-

шість споруд очищення міських стоків, що функціо-

нують в Україні, ґрунтуються на традиційній  тех-

нології біологічної  очистки і дають низький ступінь 

вилучення фосфатів (до 20–30 %). Високий вміст 

фосфатів в господарсько-побутових стічних водах є 

проблемою не тільки сьогодення, а й останнього 

десятиліття, протягом якого спостерігається його 

зростання із 6–8 мг/дм
3
 до 20–25 мг/дм

3
. Основним 

джерелом надходження фосфатів у стоки, згідно з 

даними статистики, є побутовий сектор і різні галузі 

промисловості, в яких широко застосовується безліч 

видів синтетичних миючих засобів.  

У Швеції, Фінляндії, Німеччині норми вмісту за-

гального фосфору у водах, що скидаються у водой-

мища, становлять 0,5–1 мг/дм
3
 (у перерахунку на Р), 

у Польщі, Румунії, Угорщині ГДК фосфатів у водах 

дорівнює 0,05–1 мг/дм
3
 залежно від категорії во-

доймища. В Україні концентрація фосфоровмісних 

сполук у стічних водах при скиданні їх у водоймища 

встановлюється з умови недопустимості евтрофіка-

ції і залежить від природи сполук фосфору, ступеня 
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розбавлення стічних вод у водоймищі, фонової кон-

центрації фосфору в ньому. ГДК фосфатів для де-

яких типів вод наступні: 

– вода питна – 3,5 мг/дм
3
; 

– вода водопровідна – 0,4 мг/дм
3
; 

– водоймища проточні – 0,1 мг/дм
3
; 

– озера, ставки – 0,05 мг/дм
3
; 

– вода систем зворотного водопостачання – 

0,03 мг/дм
3
 [4, 5]. 

Завислі речовини (ЗР) є одними з найбільш роз-

повсюджених забруднень як побутових, так і про-

мислових стічних вод. У випадку міських стічних 

вод ЗР більшою частиною складаються з мінераль-

них домішок різноманітного походження дуже ма-

лого діаметра (~ 1–100 мкм). У промислових стоках 

ЗР – це суміш мікроскопічних часточок специфічної 

сировини з мінеральними включеннями. Незважаю-

чи на низьку екологічну небезпечність, ЗР дуже 

важко піддаються віддаленню зі стічних вод через 

малу швидкість осадження, яка не дозволяє викори-

стовувати метод відстоювання для очистки від них. 

У той же час надмірна концентрація ЗР може приз-

вести до порушення роботи очисних споруд шляхом 

захаращування комунікацій та апаратури. Також 

недотримання вимог регламенту щодо вмісту ЗР 

перед подачею на стадію біологічної очистки згубно 

впливає на діяльність мікроорганізмів активного 

мулу. Нажаль, подібні перевищення постійно супро-

воджують роботу переважної більшості очисних 

споруд України. Дієвим методом доведення вмісту 

ЗР до рівнів чинних нормативів є використання 

спеціальних реагентів – коагулянтів. 

Реагентний метод передбачає використання коа-

гулянтів на різних стадіях очистки. Традиційними 

коагулянтами є розповсюджені неорганічні електро-

літи: солі алюмінію і феруму – Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, 

FeSO4, FeCl3 тощо [6, 7]. 

Найбільш широко розповсюджені коагулянти 

для обробки міських стоків – алюміній сульфат 

Al2(SO4)3 і ферум (ІІІ) хлорид FeCl3. Недоліком су-

льфату алюмінію є висока чутливість до температу-

ри води, яка підлягає обробці. За низьких темпера-

тур алюміній гідроксид сильно гідратований, і тому 

утворює високо стійкий золь. Підвищення стійкості 

відображається на швидкості утворення пластівців. 

Це викликає значну перевитрату коагулянту взимку.  

Ферумвмісні коагулянти (на відміну від алюмінійв-

місних) не чутливі до змін температури і рН, тому їх 

можна застосовувати для обробки вод найрізноманітні-

шого складу. Крім того, через більшу щільність пласті-

вців Fe(ОН)3 порівняно з Al(OH)3 (3,6 проти 2,4 г/дм
3
), 

процес осадження ферумвмісними коагулянтами відбу-

вається швидше. Але, при коагулюванні крупні пластів-

ці Fe(ОН)3 осідають дуже швидко, а більша частина 

маленьких надовго залишаються у розчині, погіршуючи 

тим самим процес очистки. Тому доцільно застосовува-

ти змішані коагулянти, наприклад суміш Al2(SO4)3 та 

FeCl3 у масовому співвідношенні 1:1. Змішаному коагу-

лянту притаманні всі позитивні властивості обох реаге-

нтів. Разом із тим, пластівці осаджуються більш рівно-

мірно, й у відстійниках досягається більш повне освіт-

лення. Застосування змішаного коагулянту призводить 

до економії Al2(SO4)3 взимку до 60–65 %. 

Крім перелічених коагулянтів, у процесах очист-

ки стоків за кордоном широко застосовують алюмі-

ній гідроксихлорид Al2(OH)5Cl. У молекулі цієї 

речовини міститься у три рази більше алюмінію, ніж 

у алюміній сульфаті. При застосуванні цього реаге-

нту солевміст води збільшується у значно меншому 

ступені, ніж при роботі з вищезазначеними коагуля-

нтами. Алюміній гідроксихлорид не потребує під-

луження, так як знижує лужний резерв води значно 

менше, ніж Al2(SO4)3. Порівнюючи реакції 
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можна помітити, що за першою реакцією виділя-

ється у шість разів менше CO2, ніж за другою. При-

сутність двооксиду вуглецю у воді обумовлює її 

корозійні властивості та вимагає додаткового під-

луження. Також встановлено, що Al2(OH)5Cl, на 

відміну від більшості коагулянтів, малочутливий до 

перепадів температур і значень рН. 

У світовій практиці для глибокого видалення 

сполук фосфору застосовують хімічну обробку 

стічних вод сумісно з біологічним очищенням. 

Удосконалення таких технологічних схем продо-

вжують і на даний час. Основними напрямами 

виконуваних робіт є: дослідження способів під-

вищення ефективності вживання реагентів; ви-

пробування нових і дешевших реагентів, у тому 

числі відходів промисловості; визначення впливу 

додавання реагенту на біологічні процеси очи-

щення стічних вод [8–10].  

Мета роботи – дослідження впливу температури 

водного середовища на швидкість та повноту оса-

дження фосфатів і завислих речовин із міських стіч-

них вод і запропонувати методику очистки для до-

сягнення вмісту фосфатів в очищених стічних водах 

на рівні європейських стандартів.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. До-

сягнення поставленої мети передбачає вирішення 

наступних задач:  

1) експериментально встановити закономірності 

процесу коагуляції міських стічних вод сумішшю 

Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.), Al2(OH)5Cl та AlCl3 при 

дозі коагулянтів 30 мг/дм
3
 в інтервалі температур 

281–303 К;   

2) визначити найефективніший коагулянт для 

промислового впровадження на очисних спорудах;  

3) обчислити енергію активації реакції осаджен-

ня ортофосфатів кожним окремим реагентом;  

4) розробити технологічну схему вузла реагент-

ної обробки міських стоків, які пройшли біологічне 

очищення.  

Методика досліджень полягала у наступному. У 

дев’ять реакторів перенесено стічну воду об’ємом 

250 см
3 

в кожний. Перші три з них після додавання, 

відповідно, суміші Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.), 

Al2(OH)5Cl «Полвак–68» і AlCl3 у кожний окремий реак-

тор, витримано при температурі 281 К протягом одні-
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єї години. Оптимальна доза кожного коагулянту (визна-

чена експериментально у ході попередніх досліджень) 

становила 30 мг/дм
3
. Аналогічні операції були повторені 

для інших шести реакторів, але за різних температурних 

режимів – 291 і 303 К, кожний з яких відповідає серед-

ньо-сезонній температурі міських стоків.  

Через визначені проміжки часу (30 і 60 хв.) з ко-

жного реактору відбирали проби, в яких визначали 

вміст розчинених ортофосфатів і завислих речовин 

за стандартними методиками.  

Об’єктом досліджень обрано стоки, що пройшли 

стадію біологічної очистки комплексу правобереж-

них очисних споруд м. Дніпродзержинська. Наразі 

на об’єкті спостерігається стійка тенденція до пере-

вищення ГДК за завислими речовинами і фосфатами 

у стічній воді, яка спрямовується на скид у поверх-

неві водойми, у результаті цього становище водних 

екосистем регіону викликає все більшого занепоко-

єння. Тому актуальність визначення способів дове-

дення вмісту фосфору в очищених водах до норма-

тивів як ніколи висока. 

Проведені дослідження направлені на доведення 

концентрацій вказаних забруднень до нормативного 

рівня. Результати експериментів представлено у 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Залежність концентрації фосфатів та завислих речовин від тривалості процесу коагуляції  

при різних температурних режимах 

Коагулянт Температура, К 

Концентрація, мг/дм3 

Фосфати 
Завислі  

речовини 
Фосфати 

Завислі речо-

вини 
Фосфати 

Завислі  

речовини 

Al2(SO4)3+ 

FeCl3 

281 6,5 80 6,00 64 2,75 60 

291 6,5 80 3,00 50 0,50 45 

303 6,5 80 2,25 30 0,25 20 

Al2(OH)5Cl 

281 6,5 80 5,25 75 3,50 70 

291 6,5 80 3,75 50 2,55 30 

303 6,5 80 3,25 40 2,25 25 

AlCl3 

281 6,5 80 6,00 64,5 0,75 60 

291 6,5 80 2,75 60 0,50 50 

303 6,5 80 1,45 50 0,25 40 

Тривалість процессу коагуляції, хв 0 30 60 

 

Проаналізувавши дані табл. 1, можна дійти ви-

сновку, що збільшення тривалості коагулювання 

рівно як і температури водного середовища значно 

збільшує ефективність очистки стічної води. Це 

підтверджується даними статистики: відомо, що в 

теплі періоди року інтенсивність процесів очистки 

вища, ніж у холодні. Зокрема, суміш алюміній суль-

фату та ферум (ІІІ) хлориду видаляє усі статті за-

бруднень найбільш повно у порівнянні з іншими 

реагентами при усіх температурних режимах. Нато-

мість, алюміній гідроскихлорид марки «Полвак-68» 

несподівано виявився найменш ефективним з усіх 

реагентів. Вірогідно, що низький ступінь очистки 

пояснюється неправильним підбором оптимальної 

дози при високій вихідній концентрації забруднень 

(початкова концентрація завислих речовин станови-

ла 80 мг/дм
3
, фосфатів – 6,5 мг/дм

3
). В подальшому 

слід провести додаткові дослідження для встанов-

лення причини цього явища. У будь-якому разі, 

застосування суміші Al2(SO4)3+FeCl3 дозволяє дове-

сти вміст фосфатів до прийнятної позначки (ГДК 

фосфатів 3,5 мг/дм
3
).  

З метою розкриття кінетичних закономірностей 

процесу осадження ортофосфатів різними коагулян-

тами експериментальні дані були математично об-

роблені і представлені у вигляді графіків залежності 

логарифму константи швидкості хімічної реакції від 

оберненої температури. Надалі, за допомогою рів-

няння Арреніуса визначили енергію активації реак-

ції осадження фосфатів кожним окремим реагентом. 

На рис. 1 наведені експериментальні криві за допо-

могою яких було визначено кут нахилу кривих до 

осі х.  

 
а) 

 

 
б) 
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Рисунок 1 – Залежність логарифму константи 

швидкості реакції осадження фосфатів від 1/Т  

в інтервалі температур 281–303 К: а – суміш 

Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.); б – Al2(OH)5Cl; в – AlCl3 

 

Механізм хімічного осадження фосфатів полягає 

в утворенні нерозчинних сполук фосфору, таких як 

ферум (ІІІ) фосфат або алюміній фосфат. У процесі 

осадження іонами металів розчинні фосфати, перш 

за все ортофосфати, перетворюються на малороз-

чинні речовини (фосфор переводиться в нерозчинну 

форму і виводиться разом з осадом). При додаванні 

до стічної води солей алюмінію і феруму в результа-

ті реакції гідролізу утворюються малорозчинні у 

воді гідроксиди феруму й алюмінію, які на розвине-

ній пластівчастій поверхні сорбують завислі, дріб-

нодисперсні і колоїдні речовини. Паралельно з коа-

гуляцією спостерігається утворення нерозчинних 

фосфатів алюмінію і феруму, які також сорбуються 

на поверхні гідроксидів і осідають. 

Основна реакція: 

 

  

4

3

4

3 MePOPOMe  (3) 

у нашому випадку 

 

 
OHClFePOPOOHFeCl 24

3

423 232  

 (4) 

 
  2

44

3

4342 322)( SOAlPOPOSOAl
 (5) 

 OHClAlPOPOOHAlCl 24

3

423 232  

 (6) 

 OHClAlPOPOClOHAl 24

3

452 52)(  

 (7) 

 

Експериментально встановлено порядок кож-

ної з реакцій – він виявився близькими до «1». 

Для реакції першого порядку залежність концент-

рації вихідної речовини від часу експоненціальна, 

період напівперетворення не залежить від почат-

кової концентрації вихідної речовини. В результа-

ті підрахунків отримано наступні значення енергії 

активації: суміш Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.) – 15,63 

кДж/моль; Al2(OH)5Cl – 17,82 кДж/моль; AlCl3 – 

42,75 кДж/моль. Величина енергії активації для 

перших двох реагентів свідчить про дифузійний 

характер процесу видалення фосфатів, натомість 

високе значення її у випадку застосування AlCl3 

указує на існування деякого енергетичного 

бар’єру, котрий перешкоджає перебігу реакції за 

даних умов. Але, як показали дослідження, реак-

ція осадження фосфатів алюміній хлоридом, рівно 

як і завислих речовин, відбувається достатньо 

повно і швидко.  

Застосовувати в промислових масштабах реко-

мендовано суміш Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.) з насту-

пних причин. По-перше, вторинне забруднення 

стоків хлоридами та сульфатами буде знаходитись у 

прийнятних межах. По-друге, при добавці такого 

роду коагулянту спостерігаються найвищі показни-

ки очистки стоків від завислих речовин і фосфатів 

при температурі 303 К відповідно 96 та 66 %. Шля-

хом індивідуального підбору дози та виду коагулян-

ту відповідно до потрібного складу стічних вод 

об’єкту можливо буде досягти навіть вищих показ-

ників очистки.  

Упровадження методу реагентної обробки на мі-

ських очисних спорудах призведе до підвищення 

ефективності їх роботи, при цьому вміст фосфатів і 

завислих речовин в очищених водах  відповідатиме 

європейським стандартам. Осад, який утворювати-

меться в процесі коагуляції, можна складувати на 

мулових майданчиках або в суміші з надлишковим 

активним мулом і добавкою органічних відходів 

переробляти на цінні побічні продукти – комплексні 

добрива і біогаз. Запропоноване технологічне рі-

шення за попередніми підрахунками окупиться за 

1,5–2 роки.  

Технологічна схема вузла реагентної обробки бі-

ологічно очищених стічних вод перед скидом у во-

дойму в умовах міських очисних споруд приведено 

на рис. 2. 

Розроблену технологічну схему рекомендовано 

використовувати на міських очисних спорудах 

України, де вміст фосфатів і завислих речовин в 

очищених стоках не відповідає нормативним вимо-

гам. Через високу технологічну гнучкість, дана схе-

ма добре підійде й усім іншим спорудам очистки 

міських стоків, де наявна стадія біологічної очистки. 

ВИСНОВКИ. Обґрунтовано актуальність про-

блеми інтенсифікації технології очистки міських 

стоків за допомогою реагентної обробки.  

Експериментально показано, що, застосовуючи 

процес коагуляції стічних вод, які пройшли етапи 

біологічної очистки, можна досягти високого рівня 

очищення від біогенного елементу фосфору – менше 

1 мг/дм
3
, тобто до європейських норм, а також зни-

зити вміст завислих речовин у два рази. Усе це до-

зволить повністю або часткова попередити евтрофіка-

цію р. Дніпро. 

При математичному описі кінетики хімічної реа-

кції процесу видалення фосфатів сумішшю 

Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 мас.), Al2(OH)5Cl та AlCl3 за 

рівнянням Арреніуса встановлено, що процес проті-

каєперебігає за реакцією першого порядку.  

 

 



ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2016 (97). Частина 1 

74 

Мулові майданчики

1
2

3 4
5

6

7

8

Надлишковий 

активний мул
С

и
р

и
й

 о
са

д

Переробка 

осаду на 

комплексні 

добрива

Міські 

стічні

 води
Доочищені від 

зважених 

речовин і 

фосфатів 

стоки

Ф
о

сф
а
т
и

 ф
е
р

у
м

у
 

т
а

 а
л

ю
м

ін
ію

Al2(SO4)3+FeCl3 

 
 

Рисунок 2 – Технологічна схема вузла реагентної обробки біологічно очищених стічних вод 

 в умовах міських очисних споруд: 1 – приймальна камера; 2 – первинний відстійник; 

 3 – аеротенк; 4, 5 – вторинні відстійники; 

6 – збірник розчину коагулянту; 7 – дозатор; 8 – мулова камера 

 

Залежність концентрації вихідної речовини від ча-

су експоненціальна, період напівперетворення не за-

лежить від початкової концентрації вихідної речовини.  

Визначено енергію активації реакції осадження 

ортофосфатів в інтервалі температур 281–303 К для 

трьох різних коагулянтів. Приймаючи до уваги ди-

фузійний характер перебігу процесу осадження, 

доцільно буде забезпечити інтенсивне перемішу-

вання реагенту із стічними водами, особливо у хо-

лодну пору року. 

Розроблено технологічну схему вузла реагентної 

обробки біологічно очищених стічних вод для за-

провадження на міських очисних спорудах. Удоско-

налена технологія очистки дозволяє додатково 

отримувати корисні та екологічні побічні продук-

ти – добриво і біогаз. Вважаємо перспективними 

продовжити дослідження впливу температури на 

кінетику осадження фосфатів і завислих речовин із 

міських стічних вод за допомогою інших неорганіч-

них та органічних електролітів, а також із додаван-

ням флокулянтів.  

Публікація містить результати досліджень, 

проведених за грантової підтримки Державного 

фонду фундаментальних досліджень конкурсного 

проекту 584 (грант Президента України для під-

тримки наукових досліджень молодих учених на 

2016 рік). 
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RESEARCH АND MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE EFFECT OF TEMPERATURE  

ON THE KINETICS OF PHOSPHATES AND SUSPENDED SOLIDS EXTRACTION FROM WASTEWATER 

D. Yelatontsev, A. Ivanchenko, O. Kryukovska 

Dniprodzerzhynsk State Technical University 

vul. Dniprobudivska, 2a, Dniprodzerzhynsk, 51918, Ukraine. E-mail: science@dstu.dp.ua 

Purpose. The investigation of process of phosphates and suspended solids removal from wastewater were conduct-

ed. Based on achieved data, the mathematical model of phosphates precipitation according to Arrhenius equation was 

created. Also, the main statements about the state of coagulation treatment technology of urban wastewater were briefly 

argued. Methodology. The study of coagulation process was carried by means of Jar-test method and further measure 

of phosphates and suspended solids concentration using standard method. Initial concentration of phosphates was 6,5 

mg/dm
3
 and suspended solids – 80 mg/dm

3
, respectively. Results. The greatest degree purification of waste water from 

phosphates and suspended solids – 96 and 66 % respectively, is observed when using a mixture of Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 

mass.) at a temperature 303 K. Residual concentration of phosphates was reached less than 0,5 mg/dm
3
 and suspended 

solids – less than 30 mg/dm
3
, respectively. Originality. The regularities of the coagulation process of  urban waste 

water with a mixture of Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 mass.), Al2(OH)5Cl, AlCl3 at a dose of coagulants 30 mg/dm
3
 in the tem-

perature range 281 – 303 K was established for the first time. The Arrhenius equation determined that the activation 

energy of precipitation reactions of dissolved orthophosphate, by a mixture of Al2(SO4)3+FeCl3 (1:1 mass.) – 15,63 

kJ/mol, Al2(OH)5Cl – 17,82 kJ/mol, AlCl3 – 42,75 kJ/mol, respectively. Practical value. Paper presents a technological 

scheme of coagulation treating unit of effluents, which passed the stages of biological purification. We recommend it to 

apply on urban wastewater treatment plants of Ukraine. Conclusions. It was shown that chemical precipitation is highly 

effective technique for urban wastewater treatment and the most preferable chemicals used for tat purpose, are salts of 

iron and aluminum and their combinations. References 10, tables 1, figures 2. 

Key words: suspended solids, phosphates, coagulant, precipitation, kinetics. 
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