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1. Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань
та практичних навичок за такими дисциплінами:
- технічна механіка рідини і газу,
- тепломасообмін,
- термодинаміка,
- основи гідравліки і аеродинаміки,
- аеродинаміка вентиляції, опалення,
- вентиляція,
- кондиціювання повітря.
Метою дисципліни є формування у майбутніх науковців основних професійних компетентностей:
- здатність застосовувати основні закони аеродинаміки при проектуванні інженерних систем та споруд в будівництві;
- здатність проводити кількісну та якісну оцінку теплового балансу та повітрообміну в приміщеннях;
- реалізації складних завдань у професійній діяльності за рахунок готовності
використовувати основні закони природничо-наукових дисциплін;
- теоретичного і експериментального дослідження у фізиці, хімії, екології;
- здатність до вибору методології аналізу діяльності підприємства з точки зору захисту екології; збір, обробка та аналіз науково-дослідної інформації.






-

-

Програмні результати навчання:
знати:
наукові основи проектування систем, що забезпечують нормативні параметри повітря в виробничих приміщеннях різного призначення;
основні принципи, закони та рівняння аеродинаміки вентиляції;
методи і засоби вимірювань температури, вологості та швидкості повітря в
приміщеннях;
визначати негативні характеристики викидів забруднюючих речовин та обґрунтування вибору систем знепилення та необхідного пило-газозахисного
устаткування;
володіти:
методами розрахунку експлуатації систем припливно-витяжної вентиляції
(СПВВ) та місцевої витяжної вентиляції (МВВ);
методами і засобами (СПВВ) та (МВВ).
вміти:
самостійно проводити конструювання та аеродинамічні розрахунки систем
припливно-витяжної вентиляції та місцевої витяжної вентиляції, необхідного пилоочисного і вентиляційного устаткування;
самостійно проводити розрахунки відведеного збитку та пилоочисного обладнання при впровадженні та (СПВВ) та (МВВ).

2. Програма навчальної дисципліни
2.1. Лекції
Кількість
№
Назва тем, змістовних блоків та модулів
годин
п/п
денна
1
Характеристика вентиляційних викидів та засобів захисту від
2
впливу на навколишнє середовище
2
Обґрунтування і вибір способів очищення повітря від пилу та
4
аерозолів
3
Класифікація пиловловлювачів і вибір рівнів очищення запи2
лених газових викидів.
4
Розрахунок ефективності циклонів та тканинних фільтрів.
4
5
Система імпульсного продування стислим повітрям рукавів
2
фільтру
6
Система автоматичного контролю роботи фільтрів
4
7
Наукові принципи очищення вентиляційних викидів
2
8
Системи очищення повітря від пилу будівельних матеріалів
4
при перевантажувальних процесах.
Всього
24
2.2. Лабораторні заняття – програмою не передбачено
2.3. Практичні заняття
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва тем, змістовних блоків та модулів
Характеристика вентиляційних викидів та засобів захисту від
впливу на навколишнє середовище
Обґрунтування і вибір способів очищення повітря від пилу та
аерозолів
Класифікація пиловловлювачів і вибір рівнів очищення запилених газових викидів.
Наукові принципи очищення вентиляційних викидів
Системи очищення повітря від пилу будівельних матеріалів
при перевантажувальних процесах.
Конструювання і розрахунок систем СПВВ та МВВ
Розрахунок і підбір обладнання СПВВ та МВВ
Всього

Кількість
годин
денна
2
2
2
2
2
2
4
16

2.4. Самостійна робота
№
п/п
1
2
3
4

Зміст роботи
Повторення теоретичних і методичних основ курсу.
Виконання розрахунково-графічної роботи
Підготовка до практичних занять
Підготовка до іспиту
Всього

Кількість годин
денна
10
10
10
20
50

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань
Передбачено виконання РГР. Графічна частина має формат А4. Методичні
рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи представлені в
методичних вказівках [8].
Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "іспиту" за навчальною дисципліною Вентиляція складає 60 і 100 балів і може бути досягнений
наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання
Підсумковий (семестровий) контроль знань
Іспит
Разом

Кількість
у семестрі
1
1
2

Мінімальна
кількість
балів
20
40
60

Максимальна
кількість
балів
40
60
100

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з
будь яких причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань
здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем.
Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни Вентиляція
1. Обсяги ежекційного повітря сипучим матеріалом.
2. Компоновка аспіраційної системи.
3. Схеми компоновки двоступінчатого очищення газів.
4. Обгрунтовання і вибір способів очищення повітря від пилу та аерозолів.
5. Аеродинамічний розрахунок аспіраційної системи.
6. Схема та принцип роботи циклона.
7. Класифікація пиловловлювачів.
8. Графоаналітичний метод розрахунку аспіраційної системи.
9. Схема встановлення циклону на постаменті.

10. Вибір рівнів очищення повітряних викидів
11. Розрахунок і підбір обладнання аспіраційних систем.
12. Схема та принцип роботи фільтра.
13. Обґрунтування вибору циклону
14. Розрахунок відведеного збитку при впровадженні пилоочисного обладнання.
15. Схема встановлення фільтра на постаменті.
16. Розрахунок ефективності циклонного пиловловлювача.
17. Види аеродисперсних систем вентиляційних викидів.
18. Схема автоматичного контролю фільтра.
19.Класифікація циклонів.
20. Визначення ежекційного тиску повітря.
21. Приклад розрахунку фільтра РЦІ.
22. Класифікація тканинних фільтрів
23. Визначення ежекційного обсягу повітря.
24. Схема укриття і аспірація скидальної коробки.
25. Система імпульсного продування стислим повітрям рукавів фільтру.
26. Визначення діаметру циклону.
27. Схема укриття і аспірація приймального бункера.
28. Система автоматичного контролю роботи фільтрів.
29. Принцип роботи циклона.
30. Конструювання і розрахунок систем аспірації.
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