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ВСТУП 

 

Дисципліна «Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств 

переробки рослинної сировини» викладається магістрам галузі знань 16 – 

«Хімічна та біоінженерія», спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», 

спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини». 

Предмет навчальної дисципліни «Очистка та рекуперація промислових 

викидів підприємств переробки рослинної сировини» повинен навчити 

студентів класифікації промислових викидів підприємствами галузі, основним 

принципам та способам вилучення пилу з атмосферного повітря, методам 

очищення атмосферного повітря від шкідливої пари і газу, способам очищення 

стічних вод. 

Мета навчальної дисципліни – надати майбутнім фахівцям 

систематизоване уявлення про теоретичні основи процесів очищення 

атмосферного повітря від промислових викидів і очищення стічних вод 

підприємств деревопереробної галузі. 

Дисципліна «Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств 

переробки рослинної сировини» є дисципліною, яка забезпечує підготовку 

студентів для освоєння дисциплін професійного напрямку. Дисципліна 

читається на 6 курсі магістрам денної і заочної форм навчання, в                           

1 семестрі (1 і 2 тетраместри) в обсязі 24 годин лекційних занять, закріплюється 

під час виконання практичних робіт в обсязі 16 годин, завершується здачею 

«екзамену» на 2 тетраместрі. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

1. ЗНАТИ: 

1.1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря 

деревообробними підприємствами. 

1.2. Способи вилучення пилу з атмосферного повітря. 

1.3. Принцип дії повітряних фільтрів і пиловловлювачів для очищення 

повітря на підприємствах галузі. 

1.4. Методи очищення та нейтралізації шкідливої пари і газу, що 

викидаються в атмосферу. 

1.5. Основні способи очищення стічних вод. 

1.6. Особливості очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу. 

1.7. Особливості очищення стічних вод при виробництві 

деревноволокнистих плит. 

1.8. Схеми очищення стічних вод на підприємствах галузі. 

 

2. ВМІТИ: 

2.1. Визначати основні типи шкідливих викидів в атмосферу і водний 

басейн підприємствами галузі. 
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2.2. Розраховувати кількість шкідливих викидів. 

2.3. Здійснювати аналіз схем очищення та обирати найбільш ефективні. 

2.4. Обирати пріоритетні напрямки екологічної безпеки підприємств 

галузі. 

 

Студенти слухають лекції, виконують практичні роботи. Окрім 

аудиторних занять предмет вивчається студентом самостійно. При вивченні 

дисципліни рекомендується письмово відповідати на питання для 

самоперевірки, що допоможе краще засвоїти матеріал. 

Вивчення матеріалу дисципліни передбачає наступні роботи: 

– ознайомлення з даними методичними вказівками, підбір необхідної 

літератури; 

– прослуховування лекцій згідно з навчальним планом; 

– практичні роботи з курсу; 

– самостійні роботи (підготовка до лекцій; підготовка до практичних 

робіт; опрацювання тем, які не викладалися на лекціях; підготовка до 

контрольних заходів); 

– консультації з основних розділів курсу; 

– складання екзамену з дисципліни. 

Згідно з навчальним графіком студенти денної форми навчання 

виконують і захищають тематичні опитування з курсу і проводять розрахунки 

на практичних заняттях. 

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу, 

завдання на яку вказане далі в методичних вказівках. Варіант контрольної 

роботи визначається викладачем згідно з порядковим номером студента в 

списках, наданих деканатом. Контрольна робота, яка виконана не у 

відповідності до вказаного варіанта, викладачем не перевіряється і не 

зараховується. У кінці контрольної роботи студенту необхідно навести список 

цитованої літератури, поставити свій підпис і дату. Контрольна робота повинна 

бути виконана у терміни, що визначає навчальний графік, і подана на кафедру 

для перевірки. У випадку неякісного виконання контрольної роботи викладач 

може призначити новий її варіант. Студенти, які не виконали контрольну 

роботу, до складання екзамену не допускаються. 

 

2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист 

навколишнього середовища. – Львів: Оріяна – Нова, 2007. – 400 с. 

2. Джигирей В.С., Папостолюк А.С. та ін. Промислова екологія. – К.: 

Знання, 2005. – 474 с. 

3. Войшицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М. 

Технолоекологія. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 533 с. 
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4. Конспект лекцій з дисципліни «Очистка та рекуперація промислових 

викидів підприємств з переробки рослинної сировини» для студентів 5 курсу 

напрямку підготовки 6.051301 – «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130110 

– «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / Укл.:            

А.О. Філінська, О.В. Черваков, Т.Г. Філінська – Дніпропетровськ: ДВНЗ 

УДХТУ, 2016 – 77 с. 

5. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з 

дисципліни «Очистка та рекуперація промислових викидів підприємств з 

переробки рослинної сировини» для студентів 5 курсу напрямку підготовки 

6.051301 – «Хімічна технологія» спеціальності 8.05130110 – «Хімічні технології 

переробки деревини та рослинної сировини» / Укл.: А.О. Філінська, 

О.В.Черваков, Т.Г.Філінська. – Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2016 – 50 с. 

6. Методичні вказівки для практичної роботи з дисципліни: «Очистка та 

рекуперація промислових викидів підприємств переробки рослинної сировини» 

для магістрів денної і заочної форми навчання, галузі знань 16 – «Хімічна та 

біоінженерія», спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», 

спеціалізації «Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини» / 

Укл. М.В. Бугрим. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2016. – 37 с. 

 

Допоміжна література 

1. Сухарев С.М., Чундак С.Ю., Сухарева О.Ю. Техноекологія та охорона 

навколишнього середовища. – Львів «Новий світ – 2000», 2004. – 256 с. 

2. Максимов В.Ф., Вольв И.В., Григорьев Л.Н. и др. Очистка и 

рекуперація промышленных выбросов. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 

640 с. 

3. Грушко Я.М. Вредные органические соединения в промышленных 

сточных водах. – Л.: Химия, 1976. – 128 с. 

 

3. РОБОЧА ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ТЕМ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 – Очистка від викидів в атмосферу на 

підприємствах з переробки рослинної сировини 

 

Тема 1.1. Промислові викиди підприємств з переробки рослинної 

сировини 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Назвіть і охарактеризуйте основні джерела забруднення атмосферного 

повітря деревообробними підприємствами (виробництва ДСП, ДВП, фанери). 

2. Назвіть і охарактеризуйте основні джерела забруднення стічних вод 

деревообробними та целюлозно-паперовими підприємствами. 

3. Назвіть і охарактеризуйте основні джерела забруднення ґрунтів 

підприємствами галузі. 
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4. Чим небезпечні для навколишнього середовища викиди в атмосферне 

повітря деревообробними підприємствами. 

5. Як впливають забруднення на стічні води від деревообробних та 

целюлозно-паперових підприємств? 

6. Яку шкоду ґрунтам наносять забруднення від підприємств галузі? 

 

Тема 1.2. Основні принципи та способи вилучення пилу  з атмосферного 

повітря 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які способи вилучення пилу з атмосферного повітря при виготовленні 

ДСП, ДВП, фанери вам відомі? 

2. Охарактеризуйте механічні принципи вилучення пилу з повітряного 

(газового) потоку. 

3. Охарактеризуйте електричні принципи вилучення пилу. 

4. Дайте характеристику акустичним принципам вилучення пилу. 

5. Який з відомих вам методів вилучення пилу з атмосферного повітря є 

найефективнішим, поясніть свою думку. 

 

Тема 1.3. Повітряні фільтри і пиловловлювачі для очищення повітря на 

підприємствах галузі 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Наведіть класифікацію, типи і принцип дії фільтрів для очищення 

повітря від пилу. 

2. Які фільтри є найефективнішими, чому? 

3. Дайте характеристику пиловловлювачам. 

4. Охарактеризуйте конструкційні особливості і принцип дії 

пиловловлювачів. 

 

Тема 1.4. Очищення атмосферного повітря від шкідливої пари і газу 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливої пари 

і газу вам відомі? 

2. Дайте характеристику адсорбційно-абсорбційному очищенню 

атмосферного повітря від пари формальдегіду.  

3. Чим небезпечні викиди формальдегіду в атмосферу? 

4. Поясніть принцип термічної нейтралізації шкідливих газів, що 

викидаються в атмосферу. 
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Змістовий модуль 2 – Очистка стічних вод підприємств з переробки 

рослинної сировини 

 

Тема 2.1. Основні способи очищення стічних вод 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Охарактеризуйте механічний і фізико-механічний способи очищення 

стічних вод. 

2. Охарактеризуйте очищення стічних вод хімічним і фізико-хімічним 

способами. 

3. Охарактеризуйте біологічний спосіб очищення стічних вод. 

4. Назвіть основні переваги і недоліки основних способів очищення 

стічних вод. 

 

Тема 2.2. Схеми очищення стічних вод на підприємствах з переробки 

рослинної сировини 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які способи очищення стічних вод від формальдегіду і фенолу на 

деревообробних підприємствах вам відомі? 

2. Охарактеризуйте способи очищення стічних вод при виробництві 

деревноволокнистих плит. 

3. Охарактеризуйте способи очищення стічних вод целюлозно-паперових 

підприємств. 

4. Які способи утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод вам 

відомі, охарактеризуйте їх. 

 

 

4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

 

Для успішного засвоєння курсу й уміння застосовувати одержані знання в 

практичній діяльності, при вивченні названого курсу, передбачені практичні 

заняття. Метою практичних занять є вивчення основних понять очистки та 

рекуперації промислових викидів підприємств з переробки рослинної сировини 

і підготовки спеціалістів, які мають знання про розрахунки кількості викидів в 

атмосферу шкідливих речовин. 

 

4.1. Завдання при проведенні практичних занять: 

 

– виконати розрахунки шкідливих викидів (цеху, відділення, ділянки) 

деревообробних виробництв; 

– знати основні принципи та способи очищення повітря від шкідливих 

викидів в атмосферу і стічних вод на деревообробних підприємствах. 

 



9 

 

4.2. Перелік тем практичних занять 

 

Практичне заняття № 1. Характеристика промислових викидів 

підприємств з переробки рослинної сировини, розрахунок кількості викидів в 

атмосферу. 

Практичне заняття № 2. Основні принципи та способи очищення 

повітря від шкідливих викидів в атмосферу підприємствами з переробки 

рослинної сировини. 

Практичне заняття № 3. Очищення стічних вод від формальдегіду і 

фенолу на деревообробних підприємствах. 

Практичне заняття № 4. Очищення стічних вод при виробництві 

деревоволокнистих плит. 

 

 

5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ І КОНТРОЛЬНИХ 

ЗАВДАНЬ 

 

5.1. Загальні положення 

 

Контрольні роботи передбачені навчальним планом для магістрів денної і 

заочної форм навчання. 

Вони виконуються самостійно. Контрольні роботи направлені на 

закріплення теоретичного матеріалу і виконуються студентами в терміни, які 

встановлені графіком навчального процесу. Вони включають досконалий опис 

основних способів очистки та рекуперації промислових викидів підприємств 

переробки рослинної сировини, основні джерела забруднення атмосферного 

повітря, забруднення стічних вод деревообробними підприємствами, 

забруднення ґрунтів, основні способи очисти повітря на підприємствах, основні 

способи очистки стічних вод і атмосферного повітря. При оформленні 

контрольних робіт необхідно виконувати такі вимоги: 

– писати текстову частину роботи треба розбірливо та охайно; 

– спочатку треба писати номер і саме запитання, потім відповідь; 

– перед відповіддю на запитання треба прочитати у рекомендованій 

літературі відповідний матеріал, зрозуміти його, а потім відповісти на 

запитання у власному перекладі; 

– відповіді на запитання повинні бути конкретними та достатньо 

повними, якщо необхідно – супроводжуватись накресленою схемою та її 

описом; 

– у кінці контрольної роботи треба навести перелік літературних джерел, 

які були використані при виконанні завдання. Далі необхідно написати дату 

виконання завдання і поставити свій підпис. 
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5.2. Перелік питань, що виносяться на контрольні роботи                                     

та на екзамен 
 

1. Основні джерела забруднення атмосферного повітря деревообробними 

підприємствами.  

2. Забруднення стічних вод деревообробними підприємствами. 

3. Забруднення стічних вод целюлозно-паперовими підприємствами. 

4. Забруднення ґрунтів підприємствами галузі. 

5. Механічні принципи вилучення пилу з повітряного (газового) потоку. 

6. Електричні принципи вилучення пилу. 

7. Акустичні принципи вилучення пилу. 

8. Класифікація, типи, принцип дії фільтрів для очищення повітря від 

пилу. 

9. Пиловловлювачі, їх конструкційні особливості і принцип дії. 

10. Основні методи очищення атмосферного повітря від шкідливої парив і 

газу. 

11. Адсорбційно-абсорбційне очищення атмосферного повітря від пари 

формальдегіду. 

12. Термічна нейтралізація шкідливих газів, що викидаються в атмосферу. 

13. Механічне і фізико-механічне очищення стічних вод. 

14. Очищення стічних вод хімічним і фізико-хімічним способами. 

15. Біологічне очищення стічних вод. 

16. Очищення стічних вод від формальдегіду на деревообробних 

підприємствах. 

17. Очищення стічних вод від фенолу на деревообробних підприємствах. 

18. Очищення стічних вод при виробництві деревноволокнистих плит. 

19. Очищення стічних вод целюлозно-паперових підприємств. 

20. Утилізація та усунення осаду виробничих стічних вод. 

 

5.3. Варіанти контрольних завдань для магістрів денної і заочної форм 

навчання 
 

Нижче в таблиці наведені варіанти і перелік питань до нього, для 

виконання контрольної роботи студентів заочної форми навчання. Номер 

питання відповідає номеру з п. 5.2 «Перелік питань, що виносяться на 

контрольні роботи та на екзамен». Для того, щоб контрольна робота була 

зарахована, студент повинен відповісти на всі питання наведені у його варіанті. 

Номер питання береться згідно з списком наданим деканатом. 
 

Варіант Номер питання Варіант Номер питання 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

19 

6 

7 

8 

9 

10 

6 

7 

8 

9 

10 

16 

17 

18 

19 

20 

20 

14 

13 

12 

11 
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6. ТЕСТОВА ДІАГНОСТИКА ЗНАНЬ ЗА ТЕМАМИ, ЩО 

ВИКЛАДАЛИСЬ І НЕ ВИКЛАДАЛИСЬ НА ЛЕКЦІЯХ,                                       

ТА ПРОРОБЛЯЛИСЬ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ 

 

6.1. На лекційних заняттях викладачем дисципліни використовуються 

традиційні методи навчання: лекції, розповідь-пояснення, бесіда. 

Для закріплення теоретичного лекційного матеріалу курсом передбачені 

практичні заняття, на яких студенти виконують роботи згідно з методичними 

вказівками. 

 

6.2. Методи контролю: 

Інформація даного підрозділу наведена в рейтинговій картці. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення: 

– контролю відвідування лекційного курсу; 

– тематичним опитуванням за темами лекційних; 

– тестування за окремими темами, які не викладались на лекціях; 

– виконання індивідуального завдання. 

 

Підсумковий контроль знань студентів включає: 

– активна робота на практичних заняттях: вирішення задач, доповіді та ін. 

(1 і 2 тетраместри); 

–  тематичні опитування (1 і 2 тетраместр); 

– індивідуальні завдання: розрахунково-графічні роботи (1 тетраместр); 

– екзамен (2 тетраместр). 
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