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ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Розробка та 

проектування екологічно- безпечних технологій» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок розробки 

екологічно-безпечних технологій що пов’язано з розрахунком споруд для 

очищення газо-повітряних сумішей та стічних вод. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з нормативними дисциплінами підготовки 

магістра спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»: 

«Стратегія сталого розвитку», «Цивільний захист», «Методологія і теорія 

екологічної безпеки», «Забезпечення екологічної безпеки»  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Основи проектування систем очищення стічних вод. 

         2. Основи проектування систем очищення викидів. 

          3.  Основи проектування систем електричного  та  фільтраційного 

очищення викидів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою навчальної дисципліни «Розробка та проектування 

екологічно- безпечних технологій» є формування ґрунтовних знань про 

походження, формування, характер прояву і наслідки різних видів екологічних 

небезпек.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Розробка та 
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проектування екологічно- безпечних технологій» є набуття стійких 

навичок щодо:  

- застосування основних закономірностей аналізу умов формування, 

розвитку та проявів екологічної небезпеки; 

- аналізу умов формування екологічно небезпечних явищ та процесів у 

різних середовищах; 

- аналізу умов формування екологічно небезпечних процесів у різних 

галузях; 

- застосування методик визначення збитків від наслідків екологічно 

небезпечних ситуацій; 

- застосування принципів та шляхів реалізації заходів із запобігання 

виникненню екологічно небезпечних ситуацій. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати:  

- основні нормативи стану довкілля (атмосферного повітря, водного  

басейну); 

- класифікацію методів водоочищення, принципи вибору та проектування 

споруд механічного очищення стічних вод; 

- принципи вибору та проектування споруд біологічного очищення 

стічних вод; 

- призначення процесів знезараження очищених вод; 

- принципи вибору та проектування процесів та споруд обробки осадів; 

- загальні принципи проектування систем пилоуловлення та газо очистки; 

- основні групи газоочисних апаратів; 

- технічні характеристики апаратів сухого інерційного очищення; 

- механізм уловлення пилу під впливом відцентрових сил; 

- будову та принцип дії апаратів мокрого очищення газів; 
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- технічні характеристики газопромивачів з рухомою насадкою; 

- технічні характеристики тканинних фільтрів та їх призначення; 

- порядок розрахунку сухих електрофільтрів; 

- порядок розрахунку опору систем очищення газів. 

вміти: 

- визначати необхідний ступень очищення стічних вод  від забруднюючих 

речовин; 

- розраховувати фільтри, пісковловлювачі, відстійники; 

- розраховувати аеротенки,  біоставки, біофільтри; 

- розраховувати та проектувати споруди щодо обробки осаду; 

- розраховувати апарати сухого інерційного очищення   газів; 

- розраховувати  пилоосаджувальні  камери; 

- розраховувати циклони;  

- розраховувати порожнисті газопромивачі; 

- розраховувати швидкісні газопромивачі; 

- розраховувати газопромивачі з рухомою насадкою; 

- розраховувати інерційні сепаратори; 

- розраховувати тканинні фільтри; 

- розраховувати сухі електрофільтри; 

- здійснювати розрахунок опору систем очищення газів 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 години / 6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

         Змістовий модуль 1.  

          Основи проектування систем очищення стічних вод.              

Тема1. Загальна характеристика систем очищення стічних вод.   

        Предмет, мета вивчення курсу "Розробка та проектування екологічно-   

        безпечних технологій". Розрахункова потужність систем водоочистки.   
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        Класифікація забруднень води. Вимоги до якості очищеної води. 

Тема 2 Методи та технологічні схеми очищення стічних вод.  

 Класифікація методів водоочищення. Загальна структура технологічних   

 схем очищення стічних вод.  Принципи вибору методів та технологій   

 очищення стічних вод. 

Тема 3  Механічне очищення стічних вод. Призначення процесів та споруд  

 механічного очищення. Принципи вибору та проектування споруд  

 механічного очищення стічних вод. Усереднювачі, накопичувачі, решітки,  

 фільтри, пісколовки, відстійники. 

Тема 4  Біологічне очищення стічних вод. Принципи вибору та    

         проектування    споруд біологічного очищення. Аеротенки, поля   

         фільтрації,  біоставки,  біофільтри.        

Тема 5 Споруди для ретельного очищення стічних вод         

Тема 6  Знезаражування  очищеної води. Хлорування. Озонування.   

         Опромінення. 

Тема 7  Обробка осадів стічних вод. Зневоднення. Утилізація. 

 

Змістовий модуль 2. 

        Основи проектування систем очищення викидів 

. 

Тема 8 Загальні принципи проектування систем пилоуловлення та   

          газоочистки. Методи розрахунку ефективності роботи пиловловлювачів. 

Тема 9  Основні групи газоочисних апаратів. Апарати сухого інерційного   

         очищення. Пилоосаджувальні камери. Їх розрахунок. Типи   

         пилоосаджувальних камер і їх застосування. 

Тема 10  Інерційні пиловловлювачі. Циклони. Їх технічні характеристики.   

         Методи розрахунку. Механізм уловлення пилу під впливом відцентрових   

         сил. Будова циклонів. Розрахунок циклонів. 

Тема 11  Апарати мокрого очищення газів. Порожнисті газопромивачі.  
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         Тарільчаcті газопромивачі. Газопромивачі з рухомою насадкою. Будова,   

        розрахунок.         

Тема 12 Швидкісні газопромивачі. Будова, принцип дії, розрахунок. Умови   

          застосування швидкісних газопромивачів. Залежність ефективності від   

          параметрів роботи. 

Тема 13 Розрахунок сепараторів щодо уловлення крапель.  

          Гравітаційні сепаратори. Інерційні сепаратори. Відцентрові сепаратори.    

          Види насадок сепараторів, їх властивості. 

 

Змістовий модуль 3. 

        Основи проектування систем електричного  та  фільтраційного 

очищення викидів. 

Тема 14 Фільтри тканинні. Фільтри, їх призначення і основні  характерис-  

          тики.  Умови застосування фільтруючих тканин. 

Тема 15 Апарати щодо електричного очищення газоповітряних сумішей.   

          Вибір електрофільтрів та розрахунок їх ефективності. Способи   

          підвищення  ефективності роботи електрофільтрів. Параметри, що   

          впливають на процес  електричного очищення газів. 

Тема 16  Розрахунок опору системи пилоуловлення та газоочистки.   

          Розрахунок опору різноманітних пристроїв. 

  

3. Рекомендована література 

         1. Венцель В.Д. Основы промышленной экологии и природопользования: 

Учебное пособие. / В.Д. Венцель, В.С. Сердюк, С.В. Янчий– Омск.: Изд-во 

ОмГТУ, 2010. – 136 с. 

        2. Охрана  окружающей среды: Учеб. для  техн. спец. вузов / С.В. Белов, 

Ф.А.Козьяков, А.Ф. Козьяков и др. Под ред. С.В. Белова. 2-е изд., испр. и доп.– 

М.: Высш.шк., 1991.– 319 с. 

        3.  Справчник по пыле- и золоулавливанию. Под ред. А.А. Русанова – М.: 
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Энергоиздат, 1983.– 312с. 

        4. Кузнецов И.Е. Захист повітряного басейну від забруднення шкідливими 

речовинами / Кузнецов И.Е. Троцький Т.М., – М., 1979.– 165 с.  

        5. Пирумов А.И. Обезпыливание воздуха / А.И. Пирумов – М.: Стройиздат, 

1996.– 296 с. 

        6. Очистка производственных вод стічних вод / С.В. Яковлев, А.Я. 

Карелин, , Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов – М. Стройиздат, 1985.– 320 с. 

        7. С.В. Яковлев. Примеры расчетов канализационных сооружений /                

С.В. Яковлев, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун – М. Стройиздат, 1987.– 255 с. 

        8.  Правова база з питань екології та охорони природного середовища. 

Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001 р. / Укладач  М. І. Камлик – 

Київ : Атака, 2001. – 632 с. 

        9. Беспамятов Г. П. Предельно допустимые концентрации химических 

веществ в окружающей среде.  /  Г.  П.  Беспамятов,  Ю.  А.  Кротов.  Справочник.  – 

Л.: Химия,1985. – 528с. 
 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Форми модульного контролю за вибором навчального закладу – іспит. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з 

використанням тестових завдань, які затверджені комісією з екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-

методичної ради МОН України (протокол № ____ від _______________ р.) 



 
 

9 
 

 


	ПРОГРАМА
	ПРОГРАМА
	Форми модульного контролю за вибором навчального закладу – іспит.
	Діагностика залишкових базових знань з дисципліни проводиться з використанням тестових завдань, які затверджені комісією з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Науково-методичної ради МОН України (протокол № ____ від _______________ р.)





