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1. Мета навчальної дисципліни і очікувані результати навчання
Передумовами для вивчення дисципліни вентиляція є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами:
- математика;
- очищення вентиляційних викидів;
- аеродинаміка вентиляції.
Метою дисципліни є формування у майбутніх науковців основних професійних компетенцій:
- здатність застосовувати основні закони аеродинаміки при проектуванні
інженерних систем та споруд в будівництві;
- здатність проводити кількісну та якісну оцінку втрат від забруднення атмосфери пило-газовими речовинами;
- здатність до вибору методології аналізу діяльності підприємства з точки
зору захисту екології; збір, обробка та аналіз науково-дослідної інформації.
Програмні результати навчання:
знати:
- 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 пилогазозахисного устаткування;
вміти:
- самостійно організовувати спільну науково-дослідну діяльність підрозділів підприємства по визначенню ланок технологічних ліній з викидами забруднюючих речовин в повітря;
- самостійно проводити конструювання та аеродинамічні розрахунки
систем припливноїної і всмоктуючої вентиляції, та необхідного пилоочисного і вентиляційного устаткування;
- самостійно проводити розрахунки відведеного збитку та пилоочисного обладнання при впровадженні систем припливноїної і всмоктуючої
вентиляції (СПВВ).
володіти:
методами розрахунку СПВВ;
методами і засобами експлуатації СПВВ.

2.

Програма навчальної дисципліни

2.1. Лекції
Кількість
годин
2

№п/п

Назва тем, змістовних блоків та модулів

1.1

Характеристика вентиляційних викидів та засобів захисту від впливу на
навколишнє середовище

1.2

Наукове обгрунтування і вибір способів очищення повітря від пилу та
аерозолів
Класифікація пиловловлювачів і вибір рівнів очищення запилених газових викидів.

4

1.4
1.5

Розрахунок ефективності циклонів та тканинних фільтрів.
Система імпульсного продування стислим повітрям рукавів фільтру

2
2

1.6

Наукові принципи очищення вентиляційних викидів в деревообробних
цехах. Тепловий баланс в деревообробних цехах
Системи очищення повітря від пилу в деревообробних цехах

2

Конструктивні елементи повітропроводів
Основи аеродинамічного розрахунку пневмотранспорту в деревообробних цехах.
Конструювання і розрахунок СПВВ та МВВ в деревообробних цехах
Розрахунок і підбір обладнання СПВВ та МВВ в деревообробних цехах.
Всього

2
2

1.3

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

2

2

2
2
24

2.2. Лабораторні заняття – програмою не передбачено
2.3. Практичні заняття.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Назва тем
Характеристика вентиляційних викидів та засобів захисту від впливу на
навколишнє середовище
Обгрунтування 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.
Основи аеродинамічного розрахунку

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2

7

Конструювання і розрахунок систем аспірації

2

8

Розрахунок і підбір обладнання аспіраційних систем.

2

Всього

16

2.4. Самостійна робота.
№
п/п
1
2

Кількість
годин

Зміст роботи
Повторення теоретичних і методичних основ курсу.
Виконання розрахунково-графічної робота
Всього

30
50
80

3. Тематика індивідуальних та/або групових завдань.
Розрахунково-графічна робота курсу складається з графічної частини та
розрахунково-пояснювальної записки. При виконанні роботи конструюються і розраховуються систем аспірації в деревообробних цехах. Методичні
рекомендації щодо виконання курсової роботи представлені в методичних
вказівках [8].
Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання розрахунковографічної роботи за навчальною дисципліною вентиляція складає 60 і 100
балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання

Якість роботи над розрахунковою частиною
Якість графічної частини
Захист розрахунково-графічної роботи
Разом

Мінімальна
Максимальна
кількість балів кількість балів
20
30
10
20
30
50
60
100

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за навчальною дисципліною вентиляція складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання
Поточний контроль знань (стандартизовані тести)
Підсумковий (семестровий) контроль знань
залік
Разом

Кількість у
семестрі
2
1
1
4

Мінімальна
кількість
балів

Максимальна
кількість
балів

20

40

40
60

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.
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