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Опис навчальної дисципліни. 

Назва: «Технології пилогазоочистки» 

Код: В2.2 

Галузь: 18 «Виробництво та технології» 

Тип: Вибіркова 

Кількість встановлених кредитів: 5 

Курс: 1-й 

Семестр вивчення: 1-й 

Рівень вищої освіти: Магістр 

Рік навчання: 1-й 

Кількість годин: 150 

Викладач: Ковров Олександр Станіславович, д.т.н., доц., професор кафедри 

екології та технологій захисту навколишнього середовища, тел. (056)-756-00-16,  

kovrov.o.s@nmu.one, http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kovrov.php.  

 

Результати навчання. Приймати раціональні інженерні рішення на основі 

знань фізико-технічних принципів захисту об'єктів навколишнього середовища, 

оперуючи відповідними фізико-математичними, хімічними, біологічними, 

медичними параметрами систем, використовуючи сучасні технології 

знезараження небезпечних відходів, захисту підземних та поверхневих вод, 

технології переробки промислових відходів в різних галузях економіки; 

оцінювати вплив виробничих аварій на підприємствах хімічної, гірничодобувної, 

металургійної промисловості та ін. на життєдіяльність населення і виробничого 

персоналу для прийняття управлінських рішень. 

 

Форми організації занять.  

- Навчальні заняття – лекції. 

- Практична підготовка – практичні заняття. 

- Самостійна робота – підготовка до навчальних занять. 

- Контрольні заходи – екзаменаційна робота, захист практичних занять. 

 

Мета вивчення дисципліни. Формування умінь та компетенцій для 

забезпечення аналізу різноманітних джерел забруднення атмосферного повітря за 

техніко-економічними характеристиками, а також кількісно-якісного складу 

газопилових сумішей, що надходять до атмосфери з урахуванням їх фізико-

хімічних властивостей; оцінки доцільності впровадження певних засобів очистки 

технологічних газів на промисловому підприємстві; вміння розраховувати 

газоочисні пристрої та обґрунтовувати комплексні схеми очистки газопилових 

сумішей з оцінкою їх ефективності та попередження екологічних збитків. 

 

 

 

mailto:kovrov.o.s@nmu.one
http://ecology.nmu.org.ua/ua/Personal/Kovrov.php
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Календарно-тематичний план. 

Тематичний план та розподіл обсягу часу з дисципліни  

«Технології пилогазоочистки» 
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Види, тематика навчальних занять,  

шифри та зміст результатів навчання за дисципліною 
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 Лекції  

49 75 

1  1. Склад атмосфери та її забруднення різними 

джерелами 
2 

2 2. Основні засоби очистки газопилових викидів 2 

3 

4 

5 

3. Апарати сухої інерційної очистки від пилу 
Пиловідсаджувальні камери 
Інерційні пиловловлювачі 
Циклони-пиловловлювачі 

6 

6 4. Апарати мокрої очистки від пилу. Скрубери, труби 

Вентурі 
2 

7 Контрольні заходи 2 

8 5. Апарати фільтрації 2 

9 6. Апарати електрофільтрації 2 

10 

11 

7. Очистка технологічних газів від газоподібних 

сумішей (СO, H2S та інших). Адсорбційний та 

абсорбційний засоби очистки технологічних газів 
4 

12 8. Комплексні схеми очистки димових газів 2 

13 Контрольні заходи 2 

  Практичні заняття  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

1 1. Розрахунок ефективності очистки газопилових викидів 2 

2 2. Розрахунок викидів забруднювачів від гірничого 

підприємства 
2 

3 

4 

3. Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин 
4 

5 

6 

4. Розрахунок викидів від збагачувальних фабрик та 

породних відвалів, хвостосховищ 4 

7 Контрольні заходи 2 

8 5. Розрахунок санітарно-захисної зон для гірничого 

підприємства 2 

9 

10 

6. Розрахунок ефективності очистки циклонів, мокрих 

скруберів, тканинних фільтрів  4 

11 

12 

7. Розрахунок еколого-економічного ефекту від 

проведення природоохоронних заходів 4 

13 Контрольні заходи 2 

Контроль 

підсумковий, 2 

чверті - іспит 

Разом 52 98 150 

Лекції 26 49 75 

Практичні заняття 26 49 75 
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Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 

Лекції – ілюстративно-наочне навчання (пояснення, бесіда, мультимедійна 

презентація). 

Практичні заняття – навчання у комп’ютерному класі з використанням 

інформаційних технологій та лабораторіях кафедри (захист практичних робіт). 

Самостійна робота (особистісно-орієнтована з елементами дистанційної). 

Використовується лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне обладнання, а 

також дистанційна платформа Мoodlе. 

 

Результати вивчення дисципліни.  

Результати засвоєння, які плануються: 

- вміти приймати раціональні інженерні рішення на основі знань фізико-технічних 

принципів захисту атмосферного повітря, оперуючи відповідними фізико-

математичними, хімічними, біологічними, медичними параметрами систем, 

використовуючи сучасні технології пило- та газоочистки; 

- вміти оцінювати вплив на атмосферне повітря виробничих аварій на 

підприємствах хімічної, гірничодобувної, металургійної промисловості та ін. на 

життєдіяльність населення і виробничого персоналу для прийняття управлінських 

рішень. 

 
Література для вивчення дисципліни. 

1. Бакка М.Т., Дорощенко В.В. Очисні споруди і пристрої. – 

180 с. 

2. Способы и средства повышения экологической безопасности массовых взрывов 

в железорудных карьерах по пылевому фактору: монографія / В.Е. Колесник, 

А.А. Юрченко, А.А. Литвиненко, А.В. Павличенко ; М-во образования и науки 

Украины, Гос. высш. учеб. заведение «Нац. горный ун-т». – Днепропетровск: Літограф, 

2014. – 111 с. 

3. Контроль запиленості атмосфери гірничих підприємств на основі оптичного 

лічильно-інтегрального методу: моногр. Колесник В.Є., Юрченко А.А., Чеберячко С.І. – 

Д.: НГУ, 2013. - 135 с.  

 

Допоміжні 
1. Антошкина Л.И., Беляев Н.Н., Долина Л.Ф. Загрязнение воздушной среды: 

Моделирование, прогноз, защита: монографія. – Днепропетровск: Наука и образование, 

2008.  211 с. 

2. Методы расчета и повышения эффективности очистки циклонных 

пылеуловителей Приемов С.И. – Киев: Кафедра, 2014.  128 с.: ил. 

 
Інформаційні ресурси 

 
1. http://zakon4.rada.gov.ua Офіційний сайт Верховної Ради України 

2. http://www.mon.gov.ua  Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

3. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства енергетики та захисту 

      довкілля України 

4. www.irbis-nbuv.gov.ua   Наукова періодика України.  

      Бібліотека ім. В. Вернадського 

5. http://sop.org.ua   Служба охорони природи – Інформаційний центр 

6. http://env.teset.sumdu.edu.ua Науковий центр прикладних екологічних досліджень 

http://zakon4.rada.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://sop.org.ua/
http://env.teset.sumdu.edu.ua/
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Політика виставлення балів. 

Виставлення балів ґрунтується на об’єктивних критеріях відповідно до 

«Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами, які також 

використовуються для конвертації (переведення) оцінок академічної мобільності 

студентів. 

 
Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів  

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною 

заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до «Положення про організацію 

освітнього процесу НТУ «ДП». 

 

Форми оцінювання.  

- Поточний контроль – тестування, опитування. 

- Оцінювання виконання та захисту практичних завдань. 

- Підсумковий контроль – іспит у письмовій формі. 
 

Питання до іспиту. 

Приклади питань до іспиту. 

1. Структура і газовий склад атмосфери.  

2. Постійні і змінні компоненти атмосфери.  

3. Поняття забруднення атмосфери.  

4. Класифікація домішок, що виділяються в атмосферу.  

5. Природне і штучне забруднення повітряного середовища. 

6. Екологічні проблеми, пов'язані з забрудненням повітря.  

7. Парниковий ефект. Механізм виникнення і можливі наслідки.  

8. Кислотні дощі. Причини виникнення та наслідки.  

9. Руйнування озонового шару.  

10. Причини виникнення та наслідки. 

11. Контроль і нормування шкідливих викидів.  

12. Поняття ГДК, ГДВ. Максимально разова і середньодобова ГДК 

забруднювальних речовин. 

13. Охарактеризуйте методи, що застосовують для уловлювання твердих частинок 

з газоповітряних сумішей і димових газів.  

14. Критерії вибору пилоуловлюючих пристроїв.  

15. Ефективність роботи пилоуловлюючих пристроїв. 

16. Прикладні аспекти при виборі пилоуловлюючих пристроїв.  

17. Фракційний розподіл і його значення при дизайні пилоуловлюючих апаратів.  

18. Технології газоочистки в сталеплавильному виробництві. 
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19. Технології газоочистки в електрометалургії. 

20. Фактори, що впливають на уловлювання твердих частинок пилу в апаратах 

сухого очищення. 

21. Пиловідосаджувальні камери. Сили, що впливають на тверді частинки пилу в 

апаратах сухого очищення. 

22. Батарейні пиловловлювачі і їх фракційна ефективність. 

23. Фактори, що впливають на уловлювання твердих частинок пилу в апаратах 

мокрого очищення. 

24. Аерозольні скрубери. Мокрі циклони. Скрубери Вентурі. Циклони з водяною 

плівкою. 

25. Фільтрація. Принцип дії, недоліки і переваги.  

26. Принципова схема і принцип роботи електрофільтру. 

27. Абсорбційний метод очищення газів.  

28. Основні критерії вибору і обґрунтування комплексних схем очищення 

газопилових викидів. 

30. Технології газоочистки в доменному виробництві. 

31. Технології зменшення викидів парникових газів. 

 

 


