
Sanitacja Wsi

W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla
wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków
i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz dane obejmujące wymagania dotyczące jakości
ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik. Przedstawiono zasady projektowania i przykłady
obliczeń dla sieci kanalizacji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej i podciśnieniowej, wskazując
jednocześnie na te przypadki kiedy najwłaściwsze jest jedno z tych rozwiązań. Dalsza część książki
dotyczy zasad budowy, działania i projektowania przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków.
Ostatni rozdział książki dotyczy zagadnień związanych z przeróbką i unieszkodliwianiem
powstających osadów. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów ochrony i kształtowania
środowiska uczelni rolniczych oraz dla projektantów zajmujących się zagadnieniem projektowania
systemów kanalizacyjnych. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony
środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Gmin, jak również pracownicy zajmujący się
eksploatacją systemów kanalizacyjnych.
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