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В процесі вивчення даної дисципліни студентизнайомляться: з новими
технологічними схемами очищення стічних вод в комбінованих очисних спорудах
різних конструкцій з використанням інертних носіїв для біомаси мікроорганізмів,
проектуванням з метою глибокого очищення стічних вод.

Передумовами для вивчення дисципліниє набуття теоретичних знань
та практичних навичок за такими дисциплінами:

· Технічна механіка рідини і газу;
· Гідравлічні та аеродинамічні машини;
· Очистка стічних вод 1,2;
· Мікробіологічні процеси очистки природних і стічних вод.

Програмні результати навчання:
знати:

− фактори, які впливають на процеси біологічної очистки стічних вод в
комбінованих очисних спорудах різних конструкцій;

−   принципи розрахунку та технологічні параметри комбінованих очисних
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  споруд з інертними носіями.

володіти:
– методиками розрахунку комбінованих очисних споруд.

вміти:
– при проектуванні комбінованих очисних споруд  застосовувати

закономірності анаеробних та аеробних процесів;
– виконувати розрахунки  ступенів трьохстадійної системи очистки стічних вод.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№п/
п Назва тем

Кількість годин
лекції практи

чні
лаборат

орні
самост

ійна
Частина I

1.1 Теоретичне обґрунтування доцільності використання
спільноти прикріплених та вільноплаваючих
мікроорганізмів в комбінованих спорудах біологічної
очистки стічних вод.

4 6

1.2 Трьохстадійна біотехнологія очистки стічних вод 8 4 10

1.3 Технологія очистки стічних вод в занурених біофільтрах 6 2 6

1.4 Технологія одномулової нітрифікації-денітрифікації у
біологічних реакторах із затопленою ерліфтною системою
аерації

2 6

1.5 Приклади технологічних рішень і конструкцій
комбінованих    очисних споруд

2 4 10

1.6 Технологія біологічної очистки стічних вод в реакторах
SBR

2 6

1.7 Анаеробні біореактори для очистки стічних вод 2 8

1.8 Біологічний метод видалення біогенних елементів в
очищеній стічній воді

4 6 16

1.9 Спухання активного мулу 2 4

Всього 32 16 72

Критерії оцінювання та засоби діагностики

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за навчальною
дисципліною «Біотехнології комбінованих очисних споруд» складає 60 балів і може
бути досягнутий наступними засобами оцінювання:



Засоби оцінювання Мінімальна
кількість

балів

Максимальна
кількість

балівЗасоби оцінювання Кількість у
семестрі

Частина I
Розрахунково-графічна робота 1 30 40
Контроль знань:
Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 30 60
Разом 60 100

 Тематика індивідуальних та/або групових завдань

З дисципліни передбачено виконання розрахунково-графічної роботи за
 тематикою: «Проектування установки малої продуктивності (УМП) для очищення
стічних вод об'єкту малої каналізації, розташованого на неканалізованій території».

Розрахунково-пояснювальна записка до розрахунково-графічної роботивміщує:
1. Вихідні дані для проектування.
2. Визначення розрахункових витрат і концентрацій забруднень стічних вод.
3. Вибір методу очищення і складу споруд очищення стічних вод.
4. Технологічні і гідравлічні розрахунки установки малої продуктивності.
5. Схеми компоновок відсіків (денітрифікації, нітрифікації, доочищення) та

загальної схеми УМПв плані.
6. Схеми балансу забруднень стічних вод по БСКПОВН та азоту в процесі

очистки стічних вод.
Обсяг розрахунково-пояснювальної записки: 20-25 друкованих арк.,

Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної
роботипредставлені в методичних вказівках [8].

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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