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В процесі вивчення даної дисципліни студенти набувають здатність до
застосування методів та засобів, що дозволяють підвищити ефективність роботи
споруд очищення природних та стічних вод з метою їх науково обргунтованого
проектування та ефективної  експлуатації.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та
практичних навичок за такими дисциплінами: гідравліка

 Технічна механіка рідини та газу;
 Інженерна гідравліка;
 Загальна хімія;
 Інженерна гідравліка;
 Насосні та повітродувні станції;
 Раціональне використання і охорона водних ресурсів;
 Водопостачання та водовідведення;
 Очистка стічних вод;



 Обробка осадів стічних вод. 
Програмні результати навчання: 
знати:  
 сучасні системи водопостачання;  
 методи перевірочних розрахунків водопровідних споруд; 
 найбільш поширені конструктивні і технологічні прийоми інтенсифікації 

систем водопостачання; 
 сучасні методи водовідведення, їх переваги та недоліки; 
 короткі фізико-хімічні основи та закономірності процесів транспортування  та 

очищення стічних вод;  
 параметри ефективної роботи; 
 найбільш розповсюджені конструктивні та технологічні засоби інтенсифікації 

роботи та реконструкції споруд водовідведення; 
 конструктивні особливості споруд з інтенсифікації та очікуваний результат 

при їх впровадженні; 
 методи розрахунків з інтенсифікації споруд; 

 
вміти: 
 виконувати перевірочні розрахунки водопровідних споруд; 
 вирішувати питання, пов'язані з підвищенням продуктивності; 

 розробляти заходи для поліпшення якості води; 

 розробляти заходи для раціонального використання води та 
ресурсозбереження; 

 проводити аналіз роботи діючих споруд систем водовідведення та 
обґрунтувати вибір методу інтенсифікації ; 

 знаходити конструктивні і технологічні рішення з інтенсифікації та 
реконструкції водовідвідних і очисних споруд з урахуванням теоретичних 
основ  процесів; 

 визначати раціональний варіант методів інтенсифікації та складу 
інтенсифікованих споруд. 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№п/
п 

Назва тем 
Кількість годин 

лекції практичні самостійна 

ЧАСТИНА І ( 2 семестр) 
1.1 Системи подачі і розподілу води (ПРВ). Вивчення 

режиму  та аналіз роботи системи ПРВ. 
4  6 

1.2 Системи подачі і розподілу води (ПРВ). Інтенсифікація 
систем ПРВ. 

2 4 7 

1.3 Водозабірні споруди  (ВЗС). Підземні водозабори: 
перевірочні розрахунки та інтенсифікація 

4 2 6 

1.4 Водозабірні споруди  (ВЗС). Поверхневі водозабори: 
перевірочні розрахунки та засоби інтенсифікації 

4 2 8 

1.5 Підготовка води. Аналіз роботи і розгляд варіантів 
інтенсифікації та реконструкції споруд 1 ступені. 

4 2 5 



1.6 Підготовка води. Інтенсифікація швидких фільтрів. Аналіз 
можливих варіантів реконструкції. 

6 2 8 

1.7 Підготовка води. Знезаражування води. Аналіз діючої 
системи та методи інтенсифікації. Альтернативні методи 
знезаражування води. 

4 2 7 

1.8 Підготовка води. Сучасні методи підготування 
високоякісної води. Мембранні та біологічні методи 
підготовки води. 

4 2 10 

 Всього 32 16 57 
  

ЧАСТИНА ІІ(3 семестр)  
   

2.1 Інтенсифікація  роботи водовідвідних мереж. Мета  та 
задачі інтенсифікації водовідвідних  споруд 

2  4 

2.2 Інтенсифікація  роботи водовідвідних мереж. Фактори, 
що перешкоджають нормальному функціонуванню 
водовідвідних мереж та шляхи інтенсифікації роботи 
мереж 

8  8 

2.3 Інтенсифікація роботи  споруд механічної очистки 
стічних вод. Інтенсифікація  та реконструкція 
механізованих решіток 

4 2 6 

2.4 Інтенсифікація роботи  споруд механічної очистки 
стічних вод. Інтенсифікація  роботи та реконструкція 
піскоуловлювачів 

2 2 6 

2.5 Інтенсифікація роботи  споруд механічної очистки 
стічних вод. Інтенсифікація та реконструкція первинних 
відстійників 

8 4 12 

2.6 Інтенсифікація роботи  споруд біологічної очистки 
стічних вод. Інтенсифікація та реконструкція споруд  
біологічного очищення побутових стічних вод 

4 6 12 

2.7 Інтенсифікація роботи  споруд  біологічної очистки 
стічних вод. Інтенсифікація та реконструкція вторинних 
відстійників 

2 2 5 

2.8 Інтенсифікація роботи  споруд з обробки осадів стічних 
вод. Інтенсифікація процесів обробки осадів стічних вод 

2  4 

 Всього 32 16 57 
 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
 

Мінімальний рівень оцінювання щодо складання «іспиту» за навчальною 
дисципліною «Інтенсифікація споруд водопостачання та водовідведення»: 
 складає 60 балів і може бути досягнутий наступними засобами оцінювання: 
 

Засоби оцінювання Мінімальна 
кількість 

балів 

Максимальна 
кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість у 
семестрі 

ЧАСТИНА І (2 семестр)  
Курсовий проект 1 30 50 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 
30 50 



- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 
Разом  60 100 

ЧАСТИНА ІІ (3 семестр)  
Курсовий проект 1 30 50 
Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 
тести), або 

2 
30 50 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 
Разом  60 100 

 
Тематика індивідуальних та/або групових завдань. 

Частина 1. З дисципліни передбачено виконання курсового проекту.  
Тема курсового проекту – "Реконструкція очисної станції". 

Проект складається із розрахунково-пояснювальної записки та графічної 
частини.  

Розрахунково-пояснювальна записка містить: 
1. Вихідні данні  для проектування. 

          2. Перевірочний розрахунок очисних споруд. 
          3. Рекомендації  і розрахунки по реконструкції станції освітлення води. 
          4.  Перевірка висотної схеми станції.  

5.  Компонування споруд на генплані. 
Обсяг розрахунково-пояснювальної записки  проекту: 20-25  стор. тексту.  
Графічна частина складається з 1 аркушу креслень формату А1. 
 

Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Інтенсифікація  споруд 
водопостачання та водовідведення 1»: 
1. Завдання інтенсифікації. 
2. Методика виконання проектів інтенсифікації. 
3. Визначення необхідних розрахункових витрат населення. 
4. Визначення необхідних розрахункових витрат промпідприємств і поливання. 
5. Манометрична зйомка на мережі. 
6. Способи інтенсифікації системи НС – водоводи. 
7. Способи інтенсифікації системи НС – мережа. 
8. Способи інтенсифікації системи ВБ – мережа. 
9. Системи з вузлами регулювання. 
10. Аналіз роботи діючого поверхневого водозабору. 
11. Способи інтенсифікації поверхневого водозабору. 
12. Аналіз роботи діючого підземного водозабору. 
13. Способи реконструкції підземних водозаборів. 
14. Аналіз роботи діючої станції освітлення і знебарвлення води. 
15. Інтенсифікація процесів змішання і утворення пластівців. 
16. Способи інтенсифікації відстійників і освітлювачів. 
17. Реконструкція систем видалення осаду з відстійників і освітлювачів. 



18. Способи інтенсифікації швидких фільтрів. 
19. Фільтрування зі швидкістю, що зменшується в часі. 
20. Фільтрування в напрямку спадання крупності зерен. 
21. Реконструкція систем відводу промивної води. 
22. Реконструкція дренажних систем фільтрів. 
23. Застосування інтенсивних методів промивання. 
24. Альтернативні методи знезараження води. 
25. Біологічні методи підготовки питної води. 
26. Мембранна фільтрація. 

 
Тематика індивідуальних та/або групових завдань.  

Частина 2.  З дисципліни передбачено виконання  курсового проекту. 
Тематика: Інтенсифікація споруд механічного очищення стічних вод. 
Проект складається із розрахунково-пояснювальної записки та графічної 

частини.  
Розрахунково-пояснювальна записка містить: 

2. Вихідні данні  для проектування. 
3. Обгрунтування вибору методу інтенсифікації й складу реконструйованих 

споруд механічного очищення стічних вод; 
4. Розрахунки щодо реконструкції механізованих решіток. 
5. Розрахунки щодо реконструкції піскоуловлювачів; 
6. Розрахунки щодо реконструкції первиних радіальних відстійників; 

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки  проекту: 20-25  сторінок тексту.  
Графічна частина складається з 1 аркушу креслень формату А1. 

 
Перелік питань до іспиту з навчальної дисципліни «Інтенсифікація  споруд 
водопостачання та водовідведення 2 »: 
Розділ 1. Інтенсифікація роботи водовідвідних мереж: 

1. Ціль та завдання інтенсифікації .Вплив очищених міських С.В. на екологію 
водних ресурсів. 

2.  Вибір системи водовідведення з урахуванням технологічно оптимального     
     варіанта. 
3.  Проектування мереж з урахування запобігання забруднення водойм. Повна  
     роздільна система водовідведення. 
4. Проектування мереж з урахуванням запобігання забруднення водойм.   
    Напівроздільна система водовідведення. 
5. Проектування мереж з урахуванням запобігання забруднення водойм. Назначення   
    діаметрів, ухилів, заповнювачів. 
6. Проектування мереж з урахуванням запобігання забруднення водойм. Назначення  
    розрахункових швидкостей. 
7. Шляхи інтенсифікації роботи водовідвідних мереж з урахуванням зменшення  
    засорів. 
8. Аналіз факторів, що впливають на частоту виникнення засорів. 



9.  Руйнування колекторів. 
10. Методи захисту колекторів. 
11. Методи прокладки водовідвідних мереж: щитова проходка, мікротонелювання,  
      горизонтальне наведене буріння. 
12. Методи прокладки водовідвідних мереж.  
13. Методи реконструкції водовідвідних мереж. 
14. Технологія відновлення трубопроводів. 
 

Розділ 2. Інтенсифікація роботи споруд механічної очистки системи 
водовідведення. 

15. Інтенсифікація роботи решіток. Загальні положення. 
16. Необхідність встановлення решіток на КОС. 
17. Оцінка вмісту великорозмірних забруднень у стічній воді. Залежність кількості  
      відбросів від ширини прозорів в решітці. 
18. Перспективні конструкції решіток. Схема решітки «Джоунс енд Аттвуд. 
19. Перспективні конструкції решіток. Удосконалена конструкція решітки РМН.  
      Аналіз конструкції. 
20. Перспективні конструкції решіток. Механізоване плоске щілинне сито. 
21. Перспективні конструкції решіток. Решітки типу «Ротоскрин». 
22. Інтенсифікація роботи решіток шляхом удосконалення технологічної схеми  
      очищення.                                                                                                                                  
23. Інтенсифікація роботи песколовок. Необхідність облаштування  пісколовки на  
      КОС. 
24. Інтенсифікація роботи пісколовок. Фактори, що впливають на ефективність  
      роботи пісколовок. 
25. Інтенсифікація роботи пісколовок. Вплив якісного составу піску на ефективність  
      роботи пісколовок. 
26. Закономірності процесу первинного відстоювання на ефект освітлення міських 
стічних вод у модельних умовах. 
27. Залежність ефекту освітлення міських стічних вод від умовної гідравлічної 
крупності. 
28. Виведення рівняння для визначення Uo (умовної гідравлічної крупності 
зважених речовин . 
29. Вплив часу відстоювання на ефективність очищеня міських СВ. Параметри, які 
не враховані в рівнянні для визначення Uo. 
30. Вплив часу відстоювання на ефективність очищення міських СВ у реальних 
умовах. Параметри, що не враховані в модельних умовах. 
31. Криві, що побудовані по експлуатаційним даним роботи первинних відстійників. 
32. Класифікація методів интенсифікації первинного відстоювання стічних вод. 
33. Попередня аерація СВ. Конструкція освітлювача з природною аерацією. 
34.Метод попередньої аерації СВ разом з мікроорганізмами. Конструкція 
преаератора-первинного горізонтального відстійника. 
35. Конструкція та принцип роботи біофлокулятора. 
36.Інтенсифікація первинного відстоювання за допомогою біофлокуляції. 
Конструкція: преаератор-первинний горизонтальний відстійник. 



37. Реконструкція первинних відстійників у флотаційні біофлокулятори. 
38. Інтенсифікація первинного відстоювання за допомогою монтажу тонкошарових 
модулів. 
39. Інтенсифікація роботи первинних відстійників за допомогою сучасного 
видалення осаду. 
40. Біофлокулятор вертикального типу. 
41. Конструкція освітлювача з природною аерацією. 
42. Інтенсифікація первинного відстоювання шляхом рециркуляції та видалення 
плаваючих речовин з поверхні відстійника. 
43. Удосконалена конструкція та принцип роботи радіального відстійника з 
камерою біофлокуляції. 
44. Основні напрями інтенсифікації роботи аераційних споруд. 
45. Метод переодичної аерації ілових сумішей, що поєднан з процесом нітріфікації – 
денітріфікації. 
46. Одноілова система глибокого видалення азоту. Переваги і недоліки. 
47. Двохілова система глубокого видалення азоту. Переваги і недоліки. 
48. Збільшення окислювальної потужності аераційних споруд за допомогою 
підвищення робочої дози іла. 
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