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ВСТУП 

 

 Промислове виробництво та інші види господарської діяльності людей 

супроводжуються виділенням в атмосферне повітря забруднюючих речовин. У 

повітря надходять аерозольні частки (пил, дим, туман), гази, пари, а також 

мікроорганізми й радіоактивні речовини. У рік на кожного жителя Землі 

приходиться в середньому 300 кг викидів в атмосферу. 

Надходження в повітряне середовище виробничих приміщень і викид в 

атмосферу пару, газів, аерозолів й інших шкідливих речовин - прямий результат 

недосконалості технологічного й транспортного встаткування, у першу чергу, 

його негерметичності, а також відсутності або недостатньої ефективності 

пристроїв, що вловлюють пил. 

Забруднення атмосферного повітря має санітарно-гігієнічні, екологічні й 

економічні наслідки. Наявність у повітрі навіть невеликих концентрацій 

шкідливих речовин може несприятливо впливати на  здоров'я, самопочуття та 

працездатність людини. Погіршення якості повітря внаслідок присутності в ньому 

різних забруднювачів приводить до загибелі лісів, посівів сільськогосподарських 

культур, трав'яного покриву, тварин, до забруднення водойм, а також до 

ушкодження пам'ятників культури, будівельних конструкцій і т.п. 

Забруднення повітря викликає значні економічні втрати. Запиленість і 

загазованість повітря у виробничих приміщеннях приводить до зниження 

продуктивності праці, втрати робочого часу через збільшення захворюваності, 

погіршує якість продукції, прискорює спрацювання устаткування. У процесі 

виробництва, видобутку, транспортування багатьох видів матеріалів, сировини, 

готової продукції частина цих речовин переходить у пилоподібний стан і 

втрачається (вугілля, руда, цемент й ін.), забруднюючи в той же час навколишнє 

середовище. Втрати на ряді виробництв становлять до 3 - 5 %.  

Господарська діяльність людей впливає негативно на водні ресурси Землі. 

Об'єм споживання прісної води у світі досягає 3900 млрд. куб. м на рік. Близько 

половини цієї кількості споживається безповоротно, а інша половина 

перетворюється в стічні води. Стічні води забруднені різними речовинами: 

органічними сполуками; неорганічними солями; нафтопродуктами; біогенними 

сполуками; речовинами зі специфічними токсичними властивостями, у т.ч. 

важкими металами, органічними синтетичними сполуками, що не розкладаються.  

На промислових підприємствах України щорічно переробляється 1,5 млрд. т 

первинних ресурсів, що призводить до утворення великої кількості відходів. 

Проблема поводження з відходами найбільш актуальна для Донецької області. 

Звалищами відходів, породними відвалами зайнято вже близько 2 % території 

області. 

Викладання курсу «Основи інженерної екології» здійснюється студентам 

спеціальності 6.091606 «Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і 

силікатних матеріалів» у 7 семестрі; має метою ознайомити студентів з 

теоретичними основами процесів захисту навколишнього середовища від 

негативного антропогенного впливу; спрямоване на підготовку спеціалістів  

сучасного рівня у сфері промислового виробництва. 
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1 ЗМІСТ І ОБСЯГ МОДУЛІВ ЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 

1.1 Модуль 1 «Захист атмосферного повітря від антропогенного впливу» 
 

 

№ 

п/п 
Тема і зміст лекцій модулю 1 

Обсяг 

лекційного 

заняття 

(ак. год.) 

1 

       

       Кількісна оцінка антропогенних забруднень 

навколишнього природного середовища. Гранично 

допустима концентрація забруднюючої речовини в 

атмосферному повітрі, водному середовищі, у грунті. 

Гранично допустимий рівень впливу фізичних і 

біологічних факторів. 

2   

2 

 

      Регулювання антропогенного впливу на 

атмосферне повітря. Нормативи ГДВ забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря. Інвентаризація джерел 

викидів. Розрахунок розсіювання забруднюючих 

речовин в атмосферному повітрі. Санітарно-захисна 

зона підприємства. 

2 

3 

 

      Методи очищення промислових викидів в 

атмосферне повітря: класифікація, коротка 

характеристика, устаткування. Пиловловлювання у 

виробництві керамічних, вогнетривких і будівельних 

матеріалів. 

4 

Всього лекційних занять модулю 1 8 
 

 

1.2 Модуль 2 «Захист водних ресурсів і грунтів від антропогенного впливу»  

 

 

№ 

п/п 
2.2.1 Тема і зміст лекцій модулю 2 

Обсяг 

лекційного 

заняття 

(ак. год.) 

1 

 

      Регулювання антропогенного впливу на водні 

ресурси. Нормативи ГДС забруднюючих речовин в 

водні об’єкти: поняття, загальні положення, порядок 

розробки, правила встановлення. 

2  

2 
 

     Загальна характеристика стічних вод. Системи 
4 
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виробничого водоспоживання й каналізації 

підприємств. Класифікація й коротка характеристика 

методів очистки стічних вод. Охорона водних 

ресурсів від забруднення на підприємствах 

керамічних, вогнетривких і будівельних матеріалів.  

3 

 

     Регулювання в сфері поводження з відходами. 

Визначення класу небезпеки промислових відходів. 

Використання відходів різних галузей промисловості 

для виробництва будівельних, керамічних, 

вогнетривких матеріалів.  

2 

Всього лекційних занять модулю 2 8 

 

 

2 ТЕМАТИКА І ОБСЯГ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

№ 

п/п 
Тема і зміст лабораторних  занять  

Обсяг 

лабораторних 

занять 

(ак. год.) 

1 
 

Визначення вмісту марганцю у грунті. 
4 

2 
 

Визначення вмісту сірководню у грунті. 
4 

3 
 

Визначення рН грунта за допомогою метода ЦІНАО.  
4 

4 
 

Визначення вмісту алюмінію у воді. 
4 

5 
 

Визначення вмісту нікелю у воді. 
4 

6 

 

Визначення йонів кальцію, магнію, карбонат- і 

гідрокарбонат-йонів у воді. 
4 

7 
 

Визначення дисперсійного складу пилу. 
4 

8 
 

Визначення концентрації пилу в повітрі ваговим методом 
4 

Всього лабораторних   занять  32 

 

 Лабораторний практикум виконується на підставі методичних вказівок [1]. 

 Підсумковий контроль здійснюється у вигляді заліку. Залік виставляється, 

якщо студент виконав навчальний план у повному обсязі, тобто виконав і 

захистив лабораторні роботи, а також написав і захистив індивідуальне домашнє 

завдання. 
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3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

Метою виконання індивідуального завдання з курсу є поглиблене вивчення 

технологічних питань очищення газових викидів і стічних вод, а також  питань 

складування та переробки твердих промислових та побутових відходів. 

      Внаслідок виконання індивідуального завдання студент повинен отримати 

навички: вибору та обгрунтування технічних і технологічних рішень з питань 

захисту біосфери від техногенного навантаження, самостійної роботи з 

різноманітними літературними джерелами.  

 Завдання виконується і представляється у вигляді реферату, що є 

аналітичним оглядом з обраної теми. Огляд здійснюється за допомогою 

рекомендованої літератури та інших допоміжних засобів. Тему завдання обирає 

студент за узгодженням з викладачем, який веде заняття. 

 

3.1 Організаційні вказівки 

 

Студенти виконують завдання за однією з нижчевказаних тем: 

1. Очищення газових викидів  від пилу в сухих механічних  

                    пиловловлювачах. 

2. Очищення газових викидів від пилу в рукавних фільтрах. 

3. Очищення газових викидів від пилу в електрофільтрах. 

4. Очищення газових викидів від пилу у вологих пиловловлювачах. 

5. Очищення газових викидів від оксидів азоту. 

6. Очищення газових викидів від діоксиду сірки. 

7. Очищення газових викидів від оксидів вуглецю. 

8. Очищення газових викидів методами адсорбції. 

9. Очищення газових викидів абсорбційними методами. 

10. Каталітичні методи очистки газових викидів. 

11. Засоби і методи вимірювання забруднення атмосфери. 

12. Механічне очищення стічних вод у відстійниках. 

13. Прояснення стічних вод методом фільтрації. 

14. Очищення стічних вод хімічними методами. 

15. Біохімічне очищення стічних вод. 

16. Виведення дисперсних домішок методом флотації. 

17. Очищення стічних вод методом коагуляції. 

18. Іонообмінне очищення стічних вод. 

19. Очищення стічних вод методом флокуляції. 

20. Очищення стічних вод методом адсорбції. 

21. Обробка осадів стічних вод. 

22. Оцінка ступеню забруднення грунтів. 

23. Методи складування й поховання промислових відходів. 

24. Термічні методи переробки відходів. 
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25. Використання техногенних відходів у виробництві будівельних, 

                    керамічних, вогнетривких матеріалів. 

26. Утилізація відходів виробництва пластмас. 

27. Утилізація відходів гальванічних виробництв. 

28. Утилізація «енерговідходів». 

29. Утилізація відходів вуглезбагачення та вугледобування. 

30. Переробка твердих побутових відходів. 

 

Виконане індивідуальне завдання подається на перевірку викладачу, якщо 

не має зауважень до роботи, здійснюється захист. При захисті домашнього 

завдання студент повинен вміти відповісти на різні запитання, пов’язані з темою 

завдання. За підсумками відповіді на питання виставляється підсумкова 

диференційна оцінка за чотирьохбальною системою. Кінцевий терміни виконання 

й захисту завдання - 15-17 тиждень. 

 

 3.2 Методичні вказівки щодо виконання індивідуального завдання 

 

Обсяг роботи приблизно 15-20 аркушів. Зміст індивідуального завдання 

складається з наступних частин: 

 

Кількість аркушів 

Титульний аркуш                                                                                1 

Зміст                                                                                                     1 

Вступ                                                                                                    1 

Основна частина                                                                                10-15 

Висновки                                                                                              1 

Перелік посилань                                                                                 1 

Додатки                                                                                                 

 

Як приклад варіанту змісту дивиться  додаток Б. 

Зміст індивідуального завдання може бути скорегованим для кожної 

конкретної теми, але тільки за погодженням з викладачем. 

Конкретний зміст складових частин індивідуального завдання наведений 

нижче. 

3.2.1 Титульний аркуш, зміст, список посилань, додатки оформлюються 

згідно з загальноприйнятими вимогами (див. підрозділ 3.4). 

3.2.2 У вступі потрібно вказати загальну постановку проблеми, важливість 

вирішення питання. 

3.2.3 В основній частині повинні бути розглянуті такі питання:  

-   привести інформацію, на яких підприємствах і в результаті яких процесів 

утворюються ті чи інші забруднювачі (викиди в атмосферне повітря, стічні води, 

відходи (якщо можливо, описати конкретну стадію утворення); 

- дати розгорнуту характеристику методу очищення (утилізації); 

- привести існуючі різновиди метода очищення(утилізації), якщо такі є; 
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- навести ескізи обладнання з описом їх принципової дії чи технологічну 

схему (рисунок в апаратурному оформленні) з зазначенням конкретних умов 

ведення процесу. 

3.2.4 У висновках потрібно зробити аналіз результатів літературного огляду 

з розглянутого питання. 

 

 

3.3  Правила оформлення  

 

 

Титульний аркуш оформлюється у згоді зі зразком, що надається у додатку 

А. 

Перелік посилань повинен включати джерела, які використані при 

виконанні завдання. У відповідних місцях у тексті роботи слід наводити 

посилання за порядковим номером згідно переліку у квадратних дужках, 

наприклад: «у роботі 3» . Джерела розташовують і нумерують у послідовності, в 

якій вони вперше зустрічаються в тексті завдання. Бібліографічний опис посилань 

у переліку наводять згідно вимогам стандартів з бібліотечної та видавницької 

справи  ГОСТ 7.1-84 (на мові оригіналу). Приклади бібліографічних описів надані 

у додатку В. 

Домашнє завдання виконується студентом самостійно у письмовій формі 

або друкується за допомогою текстового редактору Word (шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту 14 пк) на аркуші стандартного розміру А4. Розмір полів: з 

правої сторони – не менш 10 мм, з інших сторін –  

не менш 20 мм. Номер сторінки ставлять у правому верхньому куті аркушу.  

Абзац починають з п’яти пробілів, для рукописного тексту – з відступу 15-

17 мм.  Між строковий інтервал – полуторний. 

Нумерація аркушів наскрізна, перший лист – титульний; на ньому номер не 

ставлять. 

Розділи й підрозділи нумерують арабськими цифрами. Вступ, висновки, 

перелік посилань не нумерують. У назвах розділів всі літери великі, крапка після 

номеру та після заголовку не ставиться, наприклад, 

«3 КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ БІОХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ». Підрозділи 

нумерують у межах кожного розділу, номер підрозділу складається з номеру 

розділу і порядкового номеру підрозділу, розділених між собою крапкою. У назві 

підрозділу тільки перша літера велика, інші – звичайні (маленькі), наприклад: «3.1 

Аеробний метод». Найменування розділів пишуть посередині строки (симетрично 

відносно полів аркушу), найменування підрозділів – з абзацного відступу. Назва 

розділу або підрозділу відокремлюється від тексту зайвою строчкою. Відстань 

між строками заголовку така, як у тексті. Не допускається перенесення слів у 

назвах розділів, підрозділів, пунктів, а також таблиць, рисунків.  

Формули, рівняння нумерують у межах розділу арабськими цифрами. 

Номер формули (рівняння) складається з номеру розділу і порядкового номеру 

формули, які розділені крапкою. Номер формули (рівняння) пишуть у дужках і 

розміщують справа, у кінці рядка. Формулу відокремлюють від тексту одною 
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строчкою. Пояснення символів, коефіцієнтів приводять безпосередньо під 

формулою у тій послідовності, в якій вони зустрічаються у формулі, з абзацного 

відступу, з наведенням розмінностей. Перший рядок пояснення починають з 

відступу зі слова «де», після якого двокрапку не ставлять. Пояснення кожного 

символу починають з нового рядка. 

Таблиці нумерують у межах розділів арабськими цифрами. Номер таблиці 

складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, які розділені 

крапкою. Над таблицею пишуть слово «Таблиця» з вказівкою порядкового 

номеру, після якого ставлять тире, а далі – назву таблиці, крапку наприкінці назви 

не ставлять, наприклад: «Таблиця 4.1 – Методи підготовки та переробки твердих 

відходів». При перенесенні таблиці на другий аркуш пишуть «Продовження 

таблиці» і дають її номер (без назви). 

Рисунки нумерують у межах розділу. Номер рисунку складається з номеру 

розділу  і порядкового номеру рисунку, які розділені крапкою. Під рисунком з 

лівого боку пишуть слово «Рисунок» з вказівкою номеру, після чого ставлять тире 

й наводять назву рисунку. Пояснювальний текст до рисунку розташовують 

безпосередньо під рисунком над його назвою. Схеми, фотографії та ін. 

оформлюють як рисунки. 
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