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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: формування у студентів-екологів наукового світогляду та цілісного

уявлення про новітні методи проектування природоохоронних  об’єктів, про

порядок розробки екологічно-безпечних технологій, що пов’язано з

розрахунком споруд для очищення газо-повітряних сумішей та стічних вод,

визначенням їх ефективності,  розвиток здібностей у студентів до аналітичного

мислення та творчого вирішення проблем екології та охорони навколишнього

середовища з урахуванням, в першу чергу, антропогенних факторів.

Завдання:

– ознайомлення з головними особливостями новітніх методів

проектування природоохоронних об’єктів та розробки екологічно-безпечних

технологій;

– ознайомлення з основними процесами очищення газів від забруднюючих

речовин та факторами, що впливають на ефективність вищевказаних процесів;

– ознайомлення з основними процесами очищення стічних вод та

факторами, що впливають на ефективність вищевказаних процесів;

– вивчення основних методик розрахунку високоефективних апаратів для

очищення газів від забруднюючих речовин;

–  вивчення основних методик розрахунку високоефективних споруд та

апаратів для очищення стічних вод від забруднюючих речовин;

– ознайомлення зі способами знезараження очищених вод перед скидом у

водойму;

– вивчення способів утилізації осадів стічних вод, що утворюються в

процесі очищення вод;

–  вивчення впливу технологічних параметрів роботи електрофільтрів на

ефективність процесу електричного очищення газів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

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

особливості процесів знезараження очищених вод, принципи вибору та

проектування процесів та споруд обробки осадів, загальні принципи

проектування систем пилоуловлення та газоочистки, 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, технічні характеристики газопромивачів з

рухомою насадкою, технічні характеристики тканинних фільтрів та їх

призначення, порядок розрахунку сухих електрофільтрів, порядок розрахунку

опору систем очищення газів.

Уміти: 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.



2. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1 Основи проектування систем очищення стічних вод

        Тема 1 Загальна характеристика систем очищення стічних вод.

        Предмет, мета вивчення курсу «Новітні методи проектування

природоохоронних  об’єктів». Розрахункова потужність систем водоочистки.

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,

принципи вибору та проектування споруд  механічного очищення стічних вод.

Усереднювачі, накопичувачі, решітки,  фільтри, пісковловлювачі, відстійники.

        Тема 4 Біологічне очищення стічних вод. Принципи вибору та

проектування  споруд біологічного очищення. Аеротенки, біофільтри  поля

фільтрації,  біоставки.

         Тема 5 Споруди для ретельного очищення стічних вод.

         Тема 6  Знезаражування  очищеної води. Хлорування. Озонування.

Опромінення.

         Тема 7  Обробка осадів стічних вод. Зневоднення. Утилізація.

Модуль 2 Основи проектування систем очищення викидів

         Тема 1 Загальні принципи проектування систем пилоуловлення та

газоочистки. Методи розрахунку ефективності роботи пиловловлювачів.

         Тема 2  Основні групи газоочисних апаратів. Апарати сухого інерційного

очищення. Пилоосаджувальні камери. Їх розрахунок. Типи  пилоосаджувальних

камер і їх застосування.

        Тема 3  Інерційні пиловловлювачі. Циклони. Їх технічні характеристики.

Методи розрахунку. Механізм уловлення пилу під впливом відцентрових  сил.

сил. Будова циклонів. Розрахунок циклонів.

        Тема 4  Апарати мокрого очищення газів. Порожнисті газопромивачі.



        Тарільчаcті газопромивачі. Газопромивачі з рухомою насадкою. Будова,

розрахунок.

        Тема 5 Швидкісні газопромивачі. Будова, принцип дії, розрахунок. Умови

застосування швидкісних газопромивачів. Залежність ефективності від

параметрів роботи.

        Тема 6 Розрахунок сепараторів щодо уловлення крапель.

Гравітаційні сепаратори. Інерційні сепаратори. Відцентрові сепаратори.

Види насадок сепараторів, їх властивості.

Модуль 3  Основи проектування систем електричного  та фільтраційного

очищення викидів

        Тема 1 Фільтри тканинні. Фільтри, їх призначення і основні  характерис-

тики.  Умови застосування фільтруючих тканин.

        Тема 2 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 3 Розрахунок опору системи пилоуловлення та газоочистки.

Розрахунок опору різноманітних пристроїв.



4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин

денна форма Заочна форма
у тому числі усьо-

го
у тому числі

Назви
змістових

модулів і тем усього

л п лаб с.р. л п лаб с.р
.

1 2 3  4 5 7 8 9 10 11 13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Основи проектування систем очищення стічних вод
Тема 1.
Загальна
характерис-
тика систем
очищення

18 2 2 - 14 -  -  - - -

Тема 2.
Методи та
технологічні
схеми
очищення
стічних вод

18 2 2 - 14 -  -  - - -

Тема 3.
Механічне
очищення
стічних вод

18 2 3 - 13 -  -  - - -

Тема 4.
Біологічне
очищення
стічних вод

19 2 2 - 15 -  -  - - -

Тема 5.
Споруди для
ретельного
очищення
стічних вод

18 2 2 - 14 -  -  - - -

Тема 6.
Знезаражуван
ня  очищеної
води

19 2 2 - 15 -  -  - - -

Тема 7.
Обробка
осадів стічних
вод

18 2 2 - 14 -  -  - - -

Разом за 128 14 15 - 99 -  -  - - -



змістовим
модулем 1

Змістовий модуль 2. Основи проектування систем очищення викидів
Тема  1.
Загальні
принципи
проектуван-
ня систем
пилоулов-
лення та
газоочистки

15 1 2 - 12 - -  - - -

Тема 2.
Основні
групи
газоочисних
апаратів

15 2 2 - 11 - -  - -

Тема 3.
Інерційні
пило-
вловлювачі

16 2 2 - 12 - -  - - -

Тема 4.
Апарати
мокрого
очищення
газів.

16 2 3 - 11 - -  - - -

Тема 5.
Швидкісні
газопромива
чі.

16 2 3 - 11 - -  - - -

Тема 6.
Розрахунок
сепараторів
щодо
уловлення
крапель.

16 1 3 - 12 - -  - - -

Разом за
змістовим
модулем 2

94 10 15 - 69 - -  - - -

Змістовий модуль 3. Основи проектування систем електричного  та
фільтраційного очищення викидів



Тема 1.
Фільтри
тканинні

16 2 2 - 12 - -  - - -

Тема 2
Апарати щодо
електричного
очищення
газоповітря-
них сумішей

16 2 3 - 11 - -  - - -

Тема 3
Розрахунок
опору
системи
пилоуловлен-
ня та
газоочистки.

16 2 3 - 11 - -  - - -

Разом за
змістовим
модулем 3

48 6 8 - 34 - -  - - -

ІНДЗ (КП, РГ,
к/р)

- - - - - - -  - - -

Семестровий
контроль

(іспит)

10 10 - -  - - -

Усього годин 270   30 38  202 - -  - - -

7. Теми практичних занять
Кількість

годин
№
з/п

Назва теми

дфн зфн
Модуль 1

1 Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод  від
забруднюючих речовин.

2 -

2 Технологічні розрахунки  решіток механічних та
решіток-дробарок. Розрахунок горизонтальних
пісковловлювачів.

2 -

3 Розрахунок  первинних радіальних, горизонтальних
відстійників.

2 -

4 Розрахунок фільтрів з завантаженням. 2 -
5 Розрахунок аеротенків-змішувачів, аеротенків-

витіснювачів.
2 -

6 Розрахунок біофільтрів та біоставків. 2 -
7 Розрахунок  вторинних відстійників. 2 -
8 Розрахунок споруд для зневоднювання осадів. 2 -



9 Розрахунок фізико-хімічних параметрів газоповітряних
сумішей щодо робочих умов.

2 -

10 Розрахунок пилоосаджувальних камер. 2 -
11 Розрахунок циклонів для очистки запилених газів 2 -
12 Розрахунок порожнистого газопромивача. 2 -
13 Розрахунок тарільчатого газопромивача. 2 -
14 Розрахунок газопромивача з рухомою насадкою. 2 -
15 Розрахунок порожнистого газопромивача. 2 -
16 Розрахунок краплевловлювача з насадкою 2 -
 Модуль 3

17 Розрахунок сухих електрофільтрів. Розрахунок
технологічніх параметрів роботи електрофільтрів.

2 -

18 Розрахунок фільтрів тканинних. 2 -
19 Розрахунок опору системи пилоуловлення та

газоочистки.
 Усього 38 -

8. Самостійна робота
Кількість

годин
№
з/п

Назва теми

дфн зфн
1 Загальна характеристика систем очищення 13 -
2 Методи та технологічні схеми очищення стічних вод 12 -
3 Механічне очищення стічних вод 11 -
4 Біологічне очищення стічних вод 12 -
5 Споруди для ретельного очищення стічних вод 12 -
6 Знезаражування  очищеної води 12 -
7 Обробка осадів від очищення води 12 -
8 Загальні принципи проектування систем пилоуловлення

та газоочистки
11 -

9 Основні групи газоочисних апаратів 12 -
10 Інерційні пиловловлювачі 12 -
11 Апарати мокрого очищення газів. 12 -
12 Швидкісні газопромивачі. 12 -
13 Розрахунок сепараторів щодо уловлення крапель. 13 -
14 Фільтри тканинні 12 -
15 Апарати щодо електричного очищення газоповітряних

сумішей
11 -

16 Розрахунок опору системи пилоуловлення та
газоочистки.

13 -

 Усього забезпечення аудиторних занять* 192 -
 Забезпечення індивідуальних завдань (КР,  к/р) - -
 Забезпечення семестрового контролю 10 -
 Усього 202 -



9. Методи навчання

1. Метод проблемного викладу (розв’язування  проблемних ситуацій,
ситуаційне моделювання), морфологічний аналіз (розв’язування  складної
проблемної ситуації, розбиваючи її на міні-проблеми).

2. Частково- пошукові методи (проектна діяльність, виконання проектних
завдань, що дозволяють отримати актуальний, практично значущій результат
та його презентація).

3. Закріплення навчального матеріалу.
4. Перевірка та оцінка знань.

10. Методи контролю

1. На лекціях – поточний контроль знань (самостійні і контрольні
роботи).

2. На практичних заняттях – захист виконаних практичних робіт
(підсумковий контроль).

3. Підготовка рефератів. Опитування
4. Іспит.

11. Розподіл балів, що отримують студенти
Зміст.

модуль
№1

Змістовий
модуль № 2

Зміст.
модуль

№ 3

Вид
занять

Т 1-7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т-
12

Т13-14

Підсумок
тест

(екзамен)

Сума

Лекції 5,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 - 10
Практ.роб 9,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4,8 - 20
Поточн.
контр.:
реферат
Опитув. 9 6 6  6 6  6
Контр.
роботи

5 6

-

50

Усього 24,0 7,8 7,8 7,8 7,8 12,8 12,0 20 100



Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалоюСума балів за всі
види навчальної

діяльності

Оцінка
ECTS для екзамену, курсового

проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100 А відмінно
82-89 В
74-81 С добре

64-73 D
60-63 Е задовільно

зараховано

35-59 FX
незадовільно з

можливістю повторного
складання

не зараховано з
можливістю

повторного складання

0-34 F
незадовільно з

обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

12. Методичне забезпечення

Наочні посібники і плакати

1. Плакат «Класифікація методів очищення стічних вод».

2. Плакат «Класифікація методів очищення промислових газових викидів».

3. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни

«Новітні методи проектування природоохоронних  об’єктів» для студентів

денної та заочної форм навчання  за спеціальністю 101 – «Екологія».

4. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної

дисципліни «Новітні методи проектування природоохоронних  об’єктів» для

студентів заочної форми навчання за спеціальністю 101 – «Екологія».

5. Методичні вказівки для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Новітні

методи проектування природоохоронних  об’єктів» для студентів денної та

заочної форм навчання за спеціальністю 101 – «Екологія».

6. Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни «Новітні методи

проектування природоохоронних  об’єктів» для студентів денної форми

навчання за спеціальністю 101 – «Екологія».



7. Комплекти завдань для проведення поточного контролю з дисципліни

«Новітні методи проектування природоохоронних  об’єктів» для студентів

денної форми навчання за спеціальністю 101 – «Екологія».

8. Білети з дисципліни «Новітні методи проектування природоохоронних

об’єктів» для студентів денної форми навчання за спеціальністю 101 –

«Екологія».

13. Рекомендована література

Базова

1. Венцель В.Д., Сердюк В.С., Янчий С.В. Основы промышленной экологии и

природопользования : Учебное пособие. 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.–

Москва : Высш. шк., 1991. 319 с.

3.  Справочник по пыле- и золоулавливанию. Под ред. А.А. Русанова – Москва :

Энергоиздат, 1983. 312с.

4. Кузнецов И.Е., Троцький Т.М. Захист повітряного басейну від забруднення

шкідливими речовинами. Москва, 1979. 165 с.

5. Пирумов А.И. Обезпыливание воздуха.  Москва : Стройиздат, 1996.– 296 с.

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

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

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

С.В. Яковлев, Ю.В. Воронов, В.И. Калицун – Москва, 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.

Допоміжна

1. Беспамятов Г. П., Кротов Ю. А. Предельно допустимые концентрации



химических веществ в окружающей среде. Справочник. – Л.: Химия, 1985. 528с.

2. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих

скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами – Харків: УкрНЦОВ,

1994. –  79с.

3. Банит Ф.Г., Мальгин А.Д., Пылеулавливание и очистка газов в

промышленности . Москва : Стройиздат, 1987.– 255 с.

4. Безель В.С, Кряжимский Ф.В., Семериков Л.Ф., Смирнов Н.Г.

Экологическое нормирование антропогенных нагрузок. 1. Общие подходы //

Екологія. – 1992. –  № 6. – С.28 - 34.

5. Гордон Г.М., Пейсахов И.Л. Пылеулавливание и очистка газов.  Москва :

Металлургия, 1968. 500с.

6. Газоочистное оборудование. Циклоны. – Москва : ЦИНТИ

Минхимнефтепром,– 1977. 24с.

7. Газоочистное оборудование. Рукавные фильтры. Каталог.– Москва :

Цинтихимнефтемаш, 1978. – 26с.

14. Інформаційні ресурси

1. http://www.orionaqua.com

2. http://proekt.org.ua

3. http://enviropark.ru/course/category.php

4. http://www.tehlit/1lib_norma_doc/11

5. http://www.complexdoc.ru/ntd/579619

6. http://znaytovar.ru

http://budkom.kiev.ua/osnovni-vidi-i-vlastivosti-gruntiv/
http://torf.pp.ua/gumat/ua/plants_ua.htm
http://www.geograf.com.ua/gruntoznavstvo/1008-teplovi-vlastivosti-gruntiv
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