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ВСТУП

Навчальна дисциплiна «Урбоекологiя» є однiєю з дисциплiн мi-

стобудiвної науки та екологiї людини, що вивчає взаємодiю мiста, йо-

го населення з середовищем, що його оточує. Мiсто, як неврiвнова-

жена геоекосистема, знаходиться пiд постiйним впливом iнженерної,

транспортної та соцiальної iнфраструктури, що зумовлює порушення

спроможностi до самовiдновлення природного середовища. Навчальна

дисциплiна присвячена розгляду систем, що визначають та забезпе-

чують сталий розвиток якостi життя мiського населення. Головним

чином, системи мiста вiдносяться до комунального господарства i вза-

галi перетворюють мiське середовище на супергеоекосистему.

«Урбоекологiя» сформувалась на базi таких наук, як екологiя,

бiологiя, ботанiка, географiя, соцiологiя та iнших. Вона спрямована на

отримання i практичне використання нових знань в галузi регулюва-

ння взаємовiдносин мiж розвитком мiст та використання природних

ресурсiв.

Мета вивчення дисциплiни «Урбоекологiя» — навчити майбу-

тнiх спецiалiстiв-екологiв забезпеченню екологiчної рiвноваги мiст, ста-

лого екологiчного розвитку iнженерно-технiчної iнфраструктури мiст,

створенню сприятливого середовища, що їх оточує, рацiональному ви-

користання природно-ресурсного потенцiалу мiської територiї та ство-

рення високого рiвня якостi життя мiського населення.

Головна задача дисциплiни «Урбоекологiя» — отримання основ

знань, якi сприяють утворенню екологiчного свiтогляду щодо єдно-

стi та тiсного взаємозв’язку мiж компонентами природних систем i

функцiонуванням iнженерних систем мiста. Майбутнiй еколог повинен

знати принципи роботи складових мiських систем i вмiти приймати ор-

ганiзацiйнi, нормативно-правовi, природоохороннi та iншi рiшення, якi

забезпечують екологiчно-безпечне функцiонування мiської iнженерно-

технiчної iнфраструктури.

Предметом дисциплiни «Урбоекологiя» є мiсто, урбанiзацiя, ур-
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банiзоване довкiлля, функцiї мiст, урбанiзованi ландшафти, фактори

урбанiзованого довкiлля, бiологiчна адаптацiя, екологiчна енергетика,

рослиннiсть, тваринне населення, урбанiзованi бiотопи, бiологiчнi по-

шкодження, ландшафтна iнженерiя урбанiзованого довкiлля, природо-

охороннi територiї в мiстах.

Завдання, що мають бути вирiшенi в процесi викладання ди-

сциплiни, є формування природоохоронного мислення у майбутнiх фа-

хiвцiв-екологiв, щодо наслiдкiв урбанiзацiї, зокрема на навколишнє

середовище та здоров’я населення , оволодiння методами аналiзу гео-

графiчних, iсторичних закономiрностей формування та розвитку мiст,

їх технiчної та соцiальної систем, процесiв флоро- та фауногенезу на

урбанiзованих територiях , можливiстю керування екологiчною безпе-

кою мiста.

Курс «Урбоекологiя» безпосередньо спирається щонайменш на

наступнi дисциплiни, що належать до структурно-логiчнiй схеми пiд-

готовки бакалавра, це: «Загальна екологiя», «Бiологiя», «Загальна хi-

мiя», «Метеорологiя та клiматологiя».



6

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
3

1 ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТIЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ

Завдання № 1. За допомогою еквiвалентно-ефективної температу-

ри, дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста, що розташоване

в середньому (помiрному) клiматичному районi, де спостерiгаються

наступнi метеоумови: швидкiсть вiтру 2 м/с вiдносна вологiсть повi-

тря 70% та його температура 20 ◦C. Оцiнку виконати за допомогою II

формули Мiссенарда:

Tee = 37− 37− t

0.68− 0.0014f +
1

1.76 + 1.4 4
√

v3

− 0.29t
(

1− f
100

)

Завдання № 2. За допомогою радiацiйно-еквiвалентно-ефективної

температури, дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста, що

розташоване в середньому (помiрному) клiматичному районi, де спо-

стерiгаються наступнi метеоумови: швидкiсть вiтру 1.5 м/с вiдносна

вологiсть повiтря 65% та його температура 23 ◦C.

Оцiнку виконати за допомогою наближеного спiввiдношення

Бутьєвой:

Tree = 0.83Ta
ee + 12

до формули Айзенштата та таблицi А.1 додатку:

Ta
ee = t

[
1− 3(100− f )

1000

]
−

77v0.59
2

200

[
(36.6− t) +

311(v2 − 1)
500

]
+

+
[(

3v2

2000
+

1
125

)
(36.6− t)− 0.0167

]
(100− f )

Завдання № 3. За допомогою радiацiйно-еквiвалентно-ефективної

температури, дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста, що

розташоване в середньому (помiрному) клiматичному районi, де спо-

стерiгаються наступнi метеоумови: швидкiсть вiтру 1.5 м/с вiдносна

вологiсть повiтря 65% та його температура 23 ◦C, сумарна сонячна ра-

дiацiя 1.3 кВт
м2 , середнє альбедо жителя мiста 0.25.
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Оцiнку виконати за допомогою формули Шелейховского:

Tree = 125 lg
[
1 +

t
50

+
(t − 8)(f − 60)

1000
− 9

200
(33− t)

√
v + 1.129β

]
,

враховуючи поглинену сонячну радiацiю поверхнею тiла: β = Q ·(1−α)

та таблицю А.1 додатку.

Завдання № 4. Дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста у

зимовий перiод року, де спостерiгаються наступнi метеоумови: середня

швидкiсть вiтру 2.5 м/с, вологiсть (пружнiсть водяної пари) 1.131 гПа,

температура повiтря −19.5 ◦C.

Оцiнку виконати за допомогою iндексу вологого вiтрового охо-

лодження шкiри Хiлла:

Hw =
(
0.13 + 0.47

√
v
)
(36.6− t) +

(
0.085 + 0.102v0.3) (61.1− ψ)0.75

та таблицi А.2 додатку.

Завдання № 5. Дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста у

зимовий перiод року, де спостерiгаються наступнi метеоумови: середня

швидкiсть вiтру 2.5 м/с, температура повiтря −19.5 ◦C. Оцiнку вико-

нати за допомогою iндексу суворостi погоди по Бодману (у балах):

S =
(

1− t
25

)(
1 +

34
125

v
)

та таблицi А.3 додатку.

Завдання № 6. За допомогою основної психрометричної формули

розрахувати пружнiсть (тиск) водяної пари та вiдносну вологостi по-

вiтря мiського середовища:

ψ = E∗ − A · (t − t∗) · P, f =
ψ

E
,
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якщо сухий термометр показує +15.0 ◦C, змочений показує +12.5 ◦C,

постiйна психрометра дорiвнює 0.0007947, а атмосферний тиск дорiв-

нює 1013.25 гПа.

Для розрахункiв використати таблицю В.1 пружностi насиченої

водяної пари над поверхнею води, що знаходиться у додатку.

Завдання № 7. Повiтряний простiр мiста розглядається у виглядi

прямокутного паралелепiпеда (об’ємної камери) iз сторонами 20 км i

висотою 200 м. Чисте повiтря приноситься в камеру вiтром, що дме

уздовж однiєї iз сторiн iз швидкiстю 5 м/с. Потужнiсть потоку забру-

днюючої речовини дорiвнює 8 кг/с, а константа швидкостi реакцiї її

розпаду k = 0.1 год−1. Знайти стацiонарну концентрацiю забруднюю-

чої речовини в повiтряному просторi мiста якщо розпад не консерва-

тивної речовини пiдкоряється рiвнянню першого порядку:
dC
dτ

= −k ·C,

а рiвноважний стан визначається рiвнянням:

C∞ =
Wz

Qv + k ·V

Завдання № 8. В результатi виробничої дiяльностi мiської ТЕЦ

утворилося 500 м3 сiрководню за нормальних умов (ρ = 1.539·10−3 г/см3),

який повнiстю розчинився в сусiдньому ставку об’ємом 5 · 106 м3.

Чи можна цю воду використовувати для господарських потреб,

якщо ГДК сiрководню дорiвнює 0.05 мг/л? Свiй висновок пiдтвердити

розрахунками.

Завдання№ 9. Вимiряна експрес-методом об’ємна концентрацiя окси-

ду вуглецю (II) у вихлопних газах автомобiля складає 1.5%. Скiльки

грамiв чадного газу за нормальним атмосферним тиском та темпера-

турi 35 ◦C мiститься в одному кубометрi цих газiв.

Для вихлопних газiв вважати дiючими залежностi мiж фiзи-

чними властивостями, як для iдеальних газiв.
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Завдання № 10. Вимiряна бiля ТЕЦ концентрацiя дiоксиду сiрки в

атмосферному повiтрi склала 350 мкг/м3 при нормальному атмосфер-

ному тиску та температурi 20 ◦C.

Чи перевищує це значення допустиму об’ємну концентрацiю

SO2 в повiтрi, яка дорiвнює 1.4 · 10−5%?

Свiй висновок пiдтвердити розрахунками.

Завдання № 11. У рiчковий потiк потужнiстю Qs = 45 м3/с, вливає-

ться забруднений приплив мiських комунально-побутових стокiв поту-

жнiстю Qw = 5 м3/с. Концентрацiя забруднюючих речовин в рiчковому

потоцi Cs = 20 мг/л, а в припливi Cw = 1500 мг/л.

Припускаючи повне перемiшування двох потокiв, знайти кон-

центрацiю забруднюючих речовин у змiшаному потоцi.

Завдання № 12. У мiське озеро об’ємом V = 0.01 км3 вливається

рiчковий потiк потужнiстю 5 м3/c та концентрацiєю забруднюючих ре-

човин 10 мг/л. У цю ж водойму поступає потiк мiських стiчних вод

потужнiстю 0.5 м3/с, iз концентрацiєю тих же самих забруднюючих

речовин 100 мг/л. Константа швидкостi реакцiї розпаду забруднюю-

чих речовин k = 0.2 доб−1. Припускаючи вiдсутнiсть випару, знайти

концентрацiю забруднюючих речовин, що встановилася (стацiонарну),

якщо розпад не консервативної речовини пiдкоряється рiвнянню пер-

шого порядку
dC
dτ

= −k · C, а рiвноважний стан дорiвнює:

C∞ =
Wz

Qv + k ·V

Завдання № 13. Всерединi житла (кiмната) об’ємом 100 м3 знахо-

дяться 3 курцi, кожен з яких викурює 2 сигарети за годину. Одна

сигарета, окрiм iнших забруднюючих речовин, випускає 1.5 мг фор-

мальдегiду (HCHO). Формальдегiд окислюючись киснем повiтря, пе-

ретворюється в дiоксид вуглецю: HCHO + O2 −→ CO2 + H2O з коефi-

цiєнтом швидкостi реакцiї k = 0.4 год−1. Потоки свiжого повiтря (що
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поступають в примiщення) та задимленого повiтря (що вiдводиться з

нього) мають однакову витрату, яка дорiвнює 200 м3/год. Визначити

стацiонарну концентрацiю формальдегiду в повiтрi, якщо його розпад

пiдпорядковується рiвнянню першого порядку
dC
dτ

= −k · C, а рiвнова-

жному стану вiдповiдає:

C∞ =
Wz

Qv + k ·V
Чи буде та у скiльки разiв спостерiгатися перевищення

ГДК = 0.003 мг/м3?

Завдання № 14. Усерединi кiмнати об’ємом 500 м3 перебувають 50

курцiв, кожен з яких викурює 2 сигарети на годину. Одна сигаре-

та випускає 1,4 мг формальдегiду. Формальдегiд окислюючись киснем

повiтря, перетворюється в дiоксид вуглецю, з коефiцiєнтом швидкостi

реакцiї k = 0.4 год−1. Потоки свiжого повiтря (надходять до примiще-

ння) i вiдведеного задимленого повiтря мають однакову витрату, яка

дорiвнює 1000 м3/год. Чому буде дорiвнювати концентрацiя формаль-

дегiду в повiтрi примiщення через 1 годину, якщо спочатку повiтря в

примiщеннi було чисте, а рiвноважний стан формальдегiду та неста-

цiонарна змiна його концентрацiї iз часом вiдповiдає рiвнянням:

C∞ =
Wz

Qv + k ·V
, C(τ) = (C0 − C∞) · e

−

(
k+

Qv

V

)
τ

+ C∞

Завдання № 15. Середнє випадання опадiв на територiї мiста скла-

дає 1 м води за рiк. Кiлькiсть енергiї, що потрiбна для випару 1 кг

води з температурою 17 ◦C становить 2460 кДж. Яка частина енергiї,

що поступає в середньому до поверхнi Землi вiд Сонця (167 Вт/м2)

потрiбна для випару такої кiлькостi води, що випала на територiю

мiста протягом не високосного року.

Завдання № 16. Встановлено, що в атмосферi мiста може вiдбува-

тися реакцiя фотодисоцiацiї: NO2 −→ NO + O, з поглинанням випро-
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мiнювання ультрафiолетової областi сонячного спектра та утворенням

фотохiмiчного смогу. Використовуючи закон змiщення Вiна:

λmax =
2.90 · 10−3

T

визначте довжину хвилi випромiнювання фотодисоцiацiї, якщо енергiя

дисоцiацiї NO2 дорiвнює 300 кДж/моль, а його теплоємнiсть 42
Дж

моль · К.

Завдання № 17. Через освiтлений сонячним свiтлом iнтенсивнiстю

500 Вт/м2 сонячний колектор з площею поверхнi 6 м2, що встановле-

но на даху будiвлi, пропускається прохолодна вода з витратою 2 л/хв.

Яке буде збiльшення температури води на виходi з колектора, якщо

його поглинаюча ефективнiсть становить 50%. Для розрахункiв вико-

ристовувати закон збереження та перетворення енергiї:

∆U = m · c ·∆T

iз середньою теплоємнiстю води 4.18
кДж
кг · К та постiйною густиною.

Завдання № 18. До установки електрофiльтру в димових газах мi-

ської ТЕЦ мiстилося 6 г твердих часток в одному м3. Витрата газу

складає 5 м3/c. Електрофiльтр уловлює 2000 кг/добу. Визначити кон-

центрацiю твердих часток у викидах пiсля установки електрофiльтру

та його ефективнiсть.

Чи зможе забезпечити нова система ГДК = 700 мг/м3?

Завдання № 19. Кiлькiсть сонячної енергiї, що падає у виглядi ви-

промiнювання на поверхню даху будiвлi, складає 0.2
кал

см2 · хв
. Яку пло-

щу повинна мати сонячна батарея з ефективнiстю (ККД) 20% i поту-

жнiстю 100 Вт?

Завдання № 20. Середнє випадання опадiв на територiї мiста скла-

дає 85 см води за рiк. Кiлькiсть енергiї, що потрiбна для випару 1 кг
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води з температурою 17 ◦C становить 2460 кДж. Яка частина енергiї,

що поступає в середньому до поверхнi Землi вiд Сонця (182 Вт/м2)

потрiбна для випару такої кiлькостi води, що випала на територiю

мiста протягом високосного року.

Завдання № 21. Визначити, скiльки пилу потрапляє в атмосферу

з димаря мiської ТЕЦ дiаметром D = 2 м, якщо концентрацiя пилу

у викидах становить C = 15 г/м3, швидкiсть газового потоку, що

виходить iз джерела в навколишнє мiське середовище W = 5 м/с, а

час викиду дорiвнює τ = 10 год.

Завдання № 22. Визначити ступiнь очистки природоохоронних спо-

руд та зробити висновок, чи забезпечують вони необхiдне очищення

газових викидiв вiд пилу водою за наступних умов: витрата газових

викидiв Wg = 10 м3/год, витрата води на очистку Wv = 5 м3/год,

концентрацiя пилу в газовому потоцi до очищення становить Cg =

75 мг/м3, а у стiчнiй водi пiсля очисної споруди Cv = 145 мг/м3.

Гранично допустима концентрацiя пилу в газопилових викидах

ГДК = 5 мг/м3.

Завдання № 23. За допомогою еквiвалентно-ефективної температу-

ри, дати оцiнку бiоклiматичних умов територiї мiста, що розташоване

в середньому (помiрному) клiматичному районi, де спостерiгаються

наступнi метеоумови: швидкiсть вiтру 3 м/с вiдносна вологiсть повi-

тря 75% та його температура 15 ◦C. Оцiнку виконати за допомогою

формули Айзенштата:

Ta
ee = t

[
1− 3(100− f )

1000

]
−

77v0.59
2

200

[
(36.6− t) +

311(v2 − 1)
500

]
+

+
[(

3v2

2000
+

1
125

)
(36.6− t)− 0.0167

]
(100− f )
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Завдання № 24. Оцiнити напруженiсть електричного поля на вiд-

станi d = 500 м вiд джерела радiовипромiнювання потужнiстю 100 кВт,

iз коефiцiєнтом випромiнювання Ga = 240 дБ, довжиною хвилi 50 м,

якщо електромагнiтнi хвилi поширюються в умовах мiста, з вiдно-

сною дiелектричною проникнiстю 4 i радiопроводимiстю середовища

σ = 0.00075 См/м. Чи буде безпечним це мiсце для людини, якщо

ГДР = 4 В/м?

Для розрахунку електричної складової ЕМП E скористатися

формулою Шулейкiна – Ван-дер-Поля:

E = 7.748
F
d

√
P ·Ga, F =

2 + 0.3x
2 + x + 0.6x2

x = π · d ·


σ

600 · λ2 , для частот 30 кГц–3 МГц[
λ
√
ε2 + (60 · λ · σ)2

]−1
, для частот 3–300 МГц

Завдання № 25. Оцiнити напруженiсть електричного поля на висотi

росту людини 1.75 м та вiдстанi d = 0.6 км вiд джерела радiовипро-

мiнювання потужнiстю 90 кВт, iз коефiцiєнтом посилення (спрямова-

ностi) випромiнювання 200 дБ, довжиною хвилi 25 м, яке знаходиться

на висотi 20 м, якщо електромагнiтнi хвилi розповсюджуються в умо-

вах мiста. Для розрахунку електричної складової ЕМП E скористати-

ся «квадратичною» формулою Б.А.Введенського, для дiапазону частот

30 кГц–30 МГц:

E = 68.94

√
P · K

d2 · λ
· h1 · h2, для умови: d · λ > 18h1 · h2

Чи буде безпечним це мiсце для людини, якщо ГДР = 4 В/м?

Завдання № 26. В мiстi «А» концентрацiї контрольованих забру-

днюючих речовин (мг/м3) дорiвнюють: NO2 = 0.1; SO2 = 0.03; CO =

3.0; твердi високодисперснi частки (ТВЧ) = 0.2; H2S = 0.01; NH3 =

0.1; гас = 1.0. В мiстi «B»: NO2 = 0.09; SO2 = 0.05; CO = 1.0; ТВЧ =

0.05; стирол = 0.01; полiетилен = 0.03; ксилол = 0.3.
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ГДКм.р.i (клас небезпеки): NO2 = 0.085 (2); SO2 = 0.5 (3); CO

= 5.0 (4); H2S = 0.008 (2); ТВЧ = 0.1 (3); NH3 = 0.2 (4); стирол

= 0.04 (2); полiетилен = 0.01 (2); ксилол = 0.2 (3); гас = 1.2 (4).

Коефiцiєнти, що враховують клас небезпечностi речовин: 0.8; 0.9; 1.0;

1.1.

Використовуючи сумарний показник забруднення атмосфери:

CПЗ = 100
n∑
i

Ci

ГДКм.р.i · Ki
, %

порiвняйте якiсть атмосферного повiтря в мiстах.

Завдання № 27. Визначити категорiю забруднення ґрунту населе-

ного пункту хiмiчними речовинами за сумарним показником забрудне-

ння:

Zc =
n∑
i

Kci − (n− 1), Kci =
Ci

Cfi

якщо спостерiгаються наступнi реальнi та фоновi концентрацiї (мг/кг):

фтор = [470.0, 208.0]; берилiй = [4.9, 1.5]; цинк = [255.0, 41.3]. Дати

характеристику показникiв здоров’я населення, що проживає на за-

брудненiй територiї. Для вiдповiдi використовуйте вiдповiдну таблицю

додатку.

Завдання № 28. В мiстi «А» концентрацiї контрольованих забру-

днюючих речовин (мг/м3) дорiвнюють: NO2 = 0.1; SO2 = 0.03; CO =

3.0; твердi високодисперснi частки (ТВЧ) = 0.2; H2S = 0.01; NH3 =

0.1; гас = 1.0. В мiстi «B»: NO2 = 0.09; SO2 = 0.05; CO = 1.0; ТВЧ =

0.05; стирол = 0.01; полiетилен = 0.03; ксилол = 0.3.

ГДКc.c.i (клас небезпеки): NO2 = 0.04 (2); SO2 = 0.05 (3); CO

= 3.0 (4); H2S = 0.008 (2); ТВЧ = 0.1 (3); NH3 = 0.04 (4); стирол =

0.002 (2); полiетилен = 0.01 (2); ксилол = 0.2 (3); гас = 1.2 (4). Ко-

ефiцiєнти, що враховують клас небезпечностi речовин вiдносно SO2:

0.9; 1.0; 1.3; 1.7.
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Використовуючи комплексний iндекс забруднення атмосфери:

КИЗА =
n∑
i

ИЗАi, ИЗАi =
(

qг

ГДКс.с.

)si

i

порiвняйте якiсть атмосферного повiтря в мiстах.

Завдання № 29. Визначити клас забрудненостi води мiського во-

дного об’єкта, що вiдноситься до рибогосподарської категорiї водоко-

ристування. Загальне число контрольних проб дорiвнює 20. Середня

концентрацiя забруднюючих речовин, ГДК та число випадкiв переви-

щення ГДК складає: БСКn = [12.1 мг/л, 3, 8]; СПАP = [6.3 мг/л,

0.5, 9]; фенол = [0.01 мг/л, 0.001, 10]; нiтрати = [160 мг/л, 40, 12];

нiтрити = [1.2 мг/л, 0.08, 20]; фосфати = [2.1 мг/л, 0.2, 6]; сульфати

= [890 мг/л, 100, 20]; хлориди = [2100 мг/л, 300, 15].

Розрахунок виконати за допомогою комплексного iндексу забру-

дненостi води та данi вiдповiдної таблицi додатку:

КИЗВ =
n∑
i

Ki · Hi, Hi =
(

NГДК

N

)
i
, Ki =

Ci

ГДКi

Завдання № 30. Потiк води зливової мiської каналiзацiї потужнi-

стю 4 млн.л води на добу, що мiстить забруднюючу речовину з кон-

центрацiєю 40 мг/л, проходить через систему з двох послiдовно роз-

ташованих водойм. Обсяг першої водойми 10 млн.л, а другої — 20

млн.л.

Припускаючи повне перемiшування i вiдсутнiсть випаровуван-

ня, визначити концентрацiю забруднюючої речовини на виходi з другої

водойми, якщо швидкiсть її розкладання дорiвнює 0.4 доб.−1.

Рiвноважний стан обумовлений розпадом забруднюючої речови-

ни пiдкоряється наступним рiвнянням:

dC
dτ

= −k · C, C∞ =
Wz

Qv + k ·V
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Завдання № 31. Вимiряна експрес-методом об’ємна концентрацiя

оксиду вуглецю (II) у вихлопних газах автомобiля складає 2.1%. Скiль-

ки грамiв чадного газу за атмосферним тиском 98.7 кПа та температурi

28 ◦C мiститься в одному кубометрi цих газiв.

Для вихлопних газiв вважати дiючими залежностi мiж фiзи-

чними властивостями, як для iдеальних газiв.

Завдання № 32. За допомогою основної психрометричної формули

розрахувати пружнiсть (тиск) водяної пари та вiдносну вологостi по-

вiтря мiського середовища:

ψ = E∗ − A · (t − t∗) · P, f =
ψ

E
,

якщо сухий термометр показує +28.4 ◦C, змочений показує +19.7 ◦C,

постiйна психрометра дорiвнює 0.0007947, а атмосферний тиск дорiв-

нює 1013.25 гПа.

Для розрахункiв використати таблицю В.1 пружностi насиченої

водяної пари над поверхнею води, що знаходиться у додатку.

Завдання № 33. Розрахувати скiльки сiрки попадає в атмосферу,

золи переходить в шлак та викидається в атмосферу або осiдає на

фiльтрах за умов: електростанцiя споживає 7500 т вугiлля за добу,

який вмiщує 3,8 сiрки та 11% золи; система очистки димових газiв

вiд сiрки вiдсутня i вся вона потрапляє в атмосферу; одна третина

зольної частини з вугiлля потрапляє в шлак, решта частини — летка

зола, з якої 99% осiдає в системi очистки газiв — на фiльтрах.

Завдання № 34. Визначити, скiльки домiшок потрапляє зi стiчними

водами в бiологiчнi очиснi споруди за умов: в апарат надходять газовi

потоки, забрудненi домiшками, витрата газiв Vg0 = Vg = 20 м3/год,

концентрацiя домiшок в газi до апарата складає Cg0 = 0.5 мл/м3, пiсля

апарата — Cg = 0.1 мл/м3, питома вага домiшки ρ = 1,5 г/см3. Гази
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промиваються водою, витрата води 2 м3/год, термiн вiдведення води

та очистки газiв τ = 20 год.

Завдання № 35. Скласти матерiальний баланс роботи мiської ТЕС,

що робить на твердому паливi, якщо витрата його складає 5500 т

на добу, вмiст сiрки у паливi — 7%, леткої золи — 6%, зольнiсть —

9%; шлак, що утворюється, вивозиться у шламозбiрник, 80% леткої

золи вловлюється на електрофiльтрi, вiд домiшок сiрки очистка не

передбачена. Визначити, скiльки шлакiв, леткої золи, сiрки потрапляє

у навколишнє середовище.

Завдання № 36. Скласти матерiальний баланс роботи мiської ТЕС,

що робить на твердому паливi, якщо витрата його складає 8500 т

на добу, вмiст сiрки у паливi — 8%, леткої золи — 6%, зольнiсть —

5%; шлак, що утворюється, вивозиться у шламозбiрник, 90% леткої

золи вловлюється на електрофiльтрi, вiд домiшок сiрки очистка не

передбачена. Визначити, скiльки шлакiв, леткої золи, сiрки потрапляє

у навколишнє середовище.

Завдання № 37. Визначити, чи забезпечує очисна споруда необхi-

дну ступiнь очистки газових викидiв вiд зважених речовин за умов:

витрата газових викидiв Vg0 = Vg = 30 м3/год, концентрацiя зваже-

них речовин в газовому потоцi до очистки становить Cg0 = 40 мг/м3,

ГДК = 5 мг/м3 в очищеному газовому потоцi; витрата води на очи-

щення газiв Vv0 = Vv = 3 м3/год, концентрацiя зважених речовин у

стiчнiй водi Cv = 80 мг/м3.

Завдання № 38. Визначити, чи забезпечує очисна споруда необхi-

дну ступiнь очищення газоповiтряної сумiшi вiд хлористого водню за

умов: на очищення надходить Vg0 = 2000 м3/год газоповiтряної су-

мiшi, концентрацiя HCl у сумiшi на входi в апарат Cg0 = 200 г/м3,

допустима концентрацiя на виходi пiсля очищення Cg = 1 г/м3. Для
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очищення вiд HCl в апарат подається 3% розчин NaOH, об’єм розчину

лугу складає Vr = 10 м3/год, щiльнiсть розчину ρr = 1.1 г/см3. Ви-

значити також, чи можна скидати стiчну воду пiсля очисної споруди

у рiчку Днiпро, якщо допустима концентрацiя солi для скиду у рiчку

складає ГДК 6 1 г/л.

Завдання № 39. Визначити масову та об’ємну витрату стiчної води

у трубопроводi, якщо при додаваннi в потiк 50 кг/год. 15% (мас) роз-

чину солi концентрацiя її пiсля зони змiшування складає 0.1% (мас),

а до зони подачi розчину Cf = 100 мг/л (прийняти до зони змiшування

ρ = 1 г/см3).

Завдання № 40. Визначити доцiльнiсть проведення заходiв по захи-

сту одного iз районiв мiста вiд пiдтоплення за умов: площа пiдтопленої

територiї 2 тис.га (мiська забудова); дiлянки за рiвнем стояння ґрунто-

вих вод: 0–1 м = 1.5 тис.га, 2–3 м = 0.5 тис.га; капiтальнi витрати на

захист пiдтопленої територiї K = 130 млн.грн., експлуатацiйнi витрати

— 12 млн.грн.

Завдання № 41. Визначити, через скiльки дiб концентрацiя домi-

шок у водi водоймища стане рiвною або менше C 6 1 ГДК, якщо

пiсля скиду стiчних вод пiдприємством концентрацiя домiшок C0 =

4000 ГДК, а за рахунок самоочищення водоймища концентрацiя змен-

шується протягом кожної доби в 2 рази (прийняти lg 2 = 0.301).

Завдання № 42. Розрахувати загальну масу розлитої нафти за умов:

нафта розлита на площi моря S = 10000 м2; маса плiвкової нафти

на 1 м2 площi до аварiї дорiвнювала P0 = 0.5 г/м2, пiсля аварiї —

Р = 12.5 г/м2; концентрацiя розчиненої нафти у водi на глибинi до

0.3 м до аварiї дорiвнювала C0 = 20 мг/м3, пiсля аварiї — C = 10 г/м3.
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Завдання № 43. Визначити необхiдну довжину бiологiчного очисно-

го пруда (БОП), щоб забезпечити очищення стiчних вод вiд органiчної

домiшки до C 6 1 ГДК (ГДК = 0.01 мг/л) за умов: концентрацiя орга-

нiчної домiшки у водi, що надходить у БОП, складає C0 = 200 мг/л,

швидкiсть води W = 5 м/год, на шляху L = 10 м ступiнь самоочище-

ння стiчної води складає Q = 40%.

Завдання № 44. На багатоступеневу мембранну установку подають

воду, в якiй вмiст солей перевищує допустиму норму в 160 разiв.

Визначити, скiльки ступенiв необхiдно мати на мембраннiй установцi

для зниження концентрацiї до 2 ГДК, якщо пiсля кожного ступеню

концентрацiя солi знижується на 20% (прийняти lg 2 = 0.301).

Завдання № 45. Розрахувати, скiльки технiчної води необхiдно до-

бавити до стiчної води, яка з’являється при очищеннi газового потоку

вiд домiшок, за умов: витрата газового потоку на очищення Vg0 =

30 м3/год, концентрацiя домiшки на входi в апарат Cg0 = 20 г/м3;

на виходi в очищеному газi C = 2г/м3; витрата води на очистку га-

зiв Vv0 = 2 м3/год. Стiчна вода вiдводиться в бiологiчнi споруди, де

допустима концентрацiя домiшки в водi Cv = 0.5 мг/л.

Завдання № 46. Розрахувати загальну масу розлитої нафти за умов:

аероз’ємка визначила масляну пляму на поверхнi води дiаметром D =

800 м. Аналiз проб, вiдiбраних в 3-х мiсцях забрудненого мiсця, дав

такi результати: маса нафти з площi 0.3 м2 становить 1.5 г, з площi

0.35 м2 — 2.1 г, з площi 0.6 м2 — 4.8 г. В тих же мiсцях аналiз проб з

горизонту 0.5 м дав такi результати: C1 = 0.6 г/м3, C2 = 0.7 г/м3, C3 =

0.8 г/м3. Фонова концентрацiя нафти у водi складала С0 = 0.02 г/м3, а

маса плiвкової нафти на 1 м2 акваторiї рiчки, де не було аварiї, склала

P = 0.1 г/м2.
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Завдання № 47. Визначити, скiльки нафти було пролито з баржi

(ρ = 0.9 г/см3), якщо на рiчцi з’явилась пляма радiусом R = 65 м,

товщиною a = 6 см. Частина нафти розчинилась у водi, при цьому

концентрацiя її на глибинi H = 3 м, C = 130 мг/л, а на вiдстанi вiд

мiсця аварiї C0 = 0.01 г/л.

Завдання № 48. Знайти масову та об’ємну витрату стiчних вод в

трубопроводi, якщо в певну зону труби подається 80 кг/хв. 20%-го

(ваговий %) розчину солi, концентрацiя солi до зони змiшування стi-

чних вод з поданим розчином солi дорiвнює C0 = 50 мг/л, а пiсля зони

змiшування C = 0,1% (ваговий %).

Завдання № 49. Скласти матерiальний баланс та визначити об’єм

концентрату та концентрацiю домiшок в ньому пiсля другої ступе-

нi очистки води на установцi оберненого осмосу за умов: об’єм во-

ди на входi першої ступенi V0 = 25 л/с, концентрацiя домiшок C0 =

980 мг/л, пiсля першої ступенi виводиться очищена вода V1 = 12 л/с,

C1 = 100 мг/л; з першої на другу ступiнь надходить V2 = 13 л/с кон-

центрованої води, пiсля якої концентрована вода виводиться з об’ємом

Vk i з концентрацiєю домiшки Ck.

Завдання № 50. Визначити, скiльки пилу потрапляє в атмосферу iз

стацiонарного джерела дiаметром D = 2 м, концентрацiя пилу у газi

C = 15 г/м3, швидкiсть газового потоку iз джерела W = 5 м/с, час

викиду τ = 10 год.
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1.1 Вiдповiдi на завдання

№ Вiдповiдь № Вiдповiдь

1 14.7 ◦C 2 18 ◦C, 27 ◦C

3 28.1 ◦C 4 27.1 мкал
см2·с

5 3 6 12.472 гПа, 73.2%

7 0.36 мг/м3 8 0.154 мг/л

9 16.62 г/м3 10 1.3 · 10−5%

11 168 мг/л 12 100 г/с, 3.5 мг/л

13 0.0375 мг/м3, 12.5 разiв 14 0.117 мг/м3, 0.106 мг/м3

15 0.47 16 0.4 мкм

17 10.8 ◦C 18 1.37 г/м3

19 3.59 м2 20 0.363

21 8478 кг 22 96.7%, 2.5 мг/м3

23 3.4 ◦C 24 8.36 В/м

25 1.1374 В/м 26 656.9, 708.8, 1.1

27 9.8 28 11.358, 18.516, 1.63

29 32.0 30 20 мг/л, 6.67 мг/л

31 23.2 г/м3 32 15.935 гПа, 41.2%
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2 ТЕСТОВI ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Питання№ 1. Установи та пiдприємства, що здiйснюють культурно-

побутове обслуговування — це:

(A) мiстоутворюючi компоненти;

(B) мiстообслуговуючi компоненти;

(C) природнi компоненти.

Питання № 2. Природна екосистема, що розташована в межах ур-

банiзованої територiї та видозмiнена пiд впливом антропогенної дiяль-

ностi — це:

(A) бiотоп;

(B) зелена зона мiста;

(C) урбоекосистема.

Питання № 3. Аерацiя — це:

(A) метод очищення, що полягає в обробцi стiчних вод певним

розчинником, який не змiшується з водою, i в якому забру-

днюючi домiшки достатньо добре розчиняються;

(B) метод очищення, що забезпечує перехiд в газову фазу роз-

чинених летючих домiшок (процес дегазацiї);

(C) метод очищення, що полягає в концентрацiї молекул забру-

днюючих речовин на поверхнi роздiлу фаз (твердої i рiдкої).

Питання № 4. Безреагентне знезараження води:

(A) хлором;

(B) озоном;

(C) ультрафiолетовим випромiнюванням.

Питання № 5. Гiдрографiчна мережа у межах мiської територiї:

(A) збiльшується;
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(B) не змiнюється;

(C) скорочується.

Питання № 6. Рiчковий стiк з урбанiзованої територiї . . . стоку з

природних водозборiв.

(A) бiльше;

(B) менше;

(C) дорiвнює.

Питання № 7. В межах урбанiзованої територiї рiвень пiдземних

вод:

(A) пiдвищується;

(B) може як пiдвищуватися, так i знижуватись;

(C) знижується.

Питання № 8. Пiдвищення температури повiтря в мiстi на 1.5–2 ◦C,

у порiвняннi з навколишнiми територiями, дiстало назву:

(A) депресiйної воронки;

(B) парникового ефекту;

(C) «Острову тепла».

Питання № 9. Кiлькiсть хлору, що поглинається в результатi взає-

модiї iз речовинами, якi мiстяться у водi, називається:

(A) знезараження;

(B) остатнiй хлор;

(C) хлоропоглинання.

Питання № 10. Комплекс робiт зi створення i використання зелених

насаджень у населених пунктах — це:

(A) лiсовiдновлювальнi роботи;

(B) озеленення населених мiсць;

(C) рекультивацiя.
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Питання № 11. Зеленi насадження на дiлянках санiтарно-захисних

зон промислових пiдприємств — це зеленi насадження:

(A) загального користування;

(B) обмеженого користування;

(C) спецiального призначення.

Питання № 12. Вода вважається нейтральною, якщо значення рН

дорiвнює:

(A) 7,0;

(B) 3,0;

(C) 9,5.

Питання № 13. Бiльш екологiчною є . . . схема каналiзування.

(A) загальносплавна;

(B) роздiльна;

(C) полуроздiльна.

Питання № 14. Види, якi вiдiгравали велику роль в екосистемi та

населяли територiю до створення на неї мiста, називаються:

(A) релiктовими;

(B) адвентивними;

(C) синантропами.

Питання № 15. Яким комплексом метеорологiчних величин хара-

ктеризується комфортнiсть теплового стану людини в мiстi:

(A) температура повiтря, вiдносна вологiсть, швидкiсть вiтру, су-

марна сонячна радiацiя i довгохвильова радiацiя вiд пiд-

стильної поверхнi;

(B) атмосферний тиск, концентрацiя забруднюючих речовин;

(C) тривалiсть сонячного сяйва, характеристики магнiтного та

гравiтацiйного полiв Землi.
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Питання № 16. Перша стадiя очистки стiчних вод мiста, що при-

значена для видалення крупних нерозчинних, плаваючих речовин роз-

мiром до 25 мм, вiдбувається на:

(A) пiсколовцi;

(B) гратах;

(C) усереднювачi.

Питання № 17. До методiв механiчної очистки належить:

(A) процiджування;

(B) усереднення;

(C) осадження iонiв металiв.

Питання № 18. В основi механiчних методiв очистки лежить:

(A) iнерцiйна сила;

(B) випаровування;

(C) вплив електричного струму.

Питання № 19. Iнтенсивнiсть сонячної радiацiї, що надходить до

горизонтальної площадки на верхнiй границi атмосфери, називають:

(A) iнсоляцiєю;

(B) сонячною сталою;

(C) прямою сонячною радiацiєю.

Питання № 20. Для осадження грубодисперсних домiшок викори-

стовують:

(A) пiсколовки;

(B) грати;

(C) вiдстiйник.

Питання № 21. Обробка стiчних вод певним розчинником, який не

розчиняється у водi, вiдбувається при:

(A) флотацiї;
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(B) нейтралiзацiї;

(C) екстракцiї.

Питання № 22. Фiльтрування призначене для:

(A) очищення стiчних вод мiста вiд грубодисперсних домiшок;

(B) очищення стiчних вод мiста вiд тонкодисперсних домiшок;

(C) видалення феромагнетикiв.

Питання № 23. До фiзико-хiмiчних методiв вiдноситься:

(A) флотацiя;

(B) нейтралiзацiя;

(C) екстракцiя.

Питання № 24. При якому типi температурної стратифiкацiї в атмо-

сферi мiста виникають умови для накопичення домiшок у шарi повiтря

бiля земної поверхнi?

(A) при нестiйкий стратифiкацiї;

(B) при стiйкiй стратифiкацiї;

(C) при байдужiй стратифiкацiї.

Питання № 25. Аеробнi бiохiмiчнi процеси використовують для

обробки:

(A) стiчних вод;

(B) пiску;

(C) твердої фази мiських стiчних вод.

Питання № 26. Нейтралiзацiя — спосiб регуляцiї величини рН —

вiдноситься до групи . . . методiв.

(A) фiзико-хiмiчних;

(B) хiмiчних;

(C) бiохiмiчних.
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Питання № 27. Постiйне розкладання рiзних компонентiв в мiських

стiчних водах обумовлюють:

(A) мiкроби;

(B) забруднювальнi речовини;

(C) неповне наповнення каналiзацiйних труб.

Питання № 28. Метод обробки води, при якому додають спецiальнi

речовини — пiноутворювачi — дiстав назву:

(A) флотацiї;

(B) нейтралiзацiї;

(C) екстракцiї.

Питання № 29. Якi спостерiгаються вiдмiнностi у мезоклiматi мiста

у порiвняннi з оточуючими територiями?

(A) збiльшення температур повiтря, зменшення прямої та збiль-

шення розсiяної сонячної радiацiї;

(B) зменшення температур повiтря, здебiльшого збiльшення швид-

костi вiтру;

(C) зменшення температур повiтря, збiльшення тривалостi соня-

чного сяйва.

Питання № 30. До недолiкiв бiологiчного очищення в природних

умовах вiдноситься:

(A) велика iнтенсивнiсть процесiв;

(B) велика займана площа;

(C) мала займана площа.

Питання № 31. Пiд атмосферним фронтом розумiється:

(A) однорiдна маса повiтря, яка перемiщається;

(B) швидкий вiтер;

(C) перехiдна зона мiж сусiднiми повiтряними масами.



28

C
la
ss

«L
».

Fr
ee

co
py

v.
3

Питання № 32. Несприятливими метеорологiчними умовами, якi

сприяють накопиченню домiшок у нижньому шарi атмосфери мiста,

є:

(A) швидкий вiтер, гроза, зливовий дощ;

(B) туман, мряка, слабкий вiтер;

(C) шквал, град, заморозок.

Питання № 33. Очищення стiчних вод шляхом анаеробного розкла-

дання вiдбувається:

(A) на полях фiльтрацiї;

(B) у септиках;

(C) аеротенках.

Питання № 34. Споруда, в якiй iмiтується самоочищення у водо-

ймищах, але з бiльшою iнтенсивнiстю, при нагнiтаннi повiтря i пере-

мiшуваннi з активним мулом, називається:

(A) аеротенк;

(B) бiофiльтр;

(C) вiдстiйник.

Питання № 35. Аеробне очищення стiчних вод вiдбувається:

(A) на полях фiльтрацiї;

(B) у септиках;

(C) у анаеробних ставках.

Питання № 36. Умови застою повiтря це:

(A) слабкий вiтер менше 10 м/с, адвекцiя тепла, вiдсутнiсть опа-

дiв;

(B) зниження температури, швидкiсть вiтру бiльше 10 м/с;

(C) нестiйка стратифiкацiя, iнтенсивне турбулентне перемiшува-

ння.
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Питання № 37. Режим роботи метантенка — . . .

(A) аеробний;

(B) анаеробний;

(C) мезофiльний.

Питання № 38. Зменшення забруднення i очищення повiтря вiдбу-

вається при:

(A) стiйкiй стратифiкацiї, слабких вiтрах;

(B) посиленнi вiтру, випадiннi опадiв;

(C) штиль iз iнверсiйною стратифiкацiєю.

Питання № 39. Розмiри санiтарно-захисних зон очисних споруд ви-

значаються:

(A) достатнiстю вiдстанi мiж спорудами;

(B) вiдстанню до крупних пiдприємств;

(C) складом опадiв.

Питання № 40. Майданчик пiд очисну станцiю повинен розташо-

вуватися:

(A) з навiтряного боку переважаючих вiтрiв холодного перiоду

року;

(B) з пiдвiтряної сторони переважаючих вiтрiв року;

(C) з пiдвiтряної сторони переважаючих вiтрiв теплого перiоду

року.

Питання № 41. Ступiнь можливого задоволення оптимальних по-

треб водокористувача у водi за рахунок доступних для використовува-

ння водних ресурсiв — це:

(A) водопостачання;

(B) водовiдведення;

(C) водозабезпеченiсть.
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Питання № 42. Водопостачання (подача води споживачам) може

бути:

(A) тiльки оборотне;

(B) повторне i оборотне;

(C) прямоточне, повторне, оборотне.

Питання № 43. Найбiльш екологiчна система централiзованого во-

допостачання:

(A) прямоточна;

(B) повторна;

(C) оборотна.

Питання № 44. Первиннi водокористувачi – це тi, якi:

(A) мають потреби у водi;

(B) мають власнi водозабiрнi споруди;

(C) не мають власних водозабiрних споруд.

Питання № 45. Спецiальне водокористування — це забiр води з

водних об’єктiв з використанням споруд для:

(A) питних потреб;

(B) купання;

(C) плавання на човнах.

Питання № 46. Яка концентрацiя забруднюючої речовини в довкiл-

лi вважається гранично допустимою (ГДК)?

(A) за якою настає миттєва смерть людини;

(B) за якою починається деградацiя екосистеми;

(C) максимальна концентрацiя забруднюючої речовини в приро-

дному середовищi, яка ще не шкодить здоров’ю людини та

його нащадкiв.
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Питання № 47. Система каналiзацiї, яка передбачає вiдведення

господарсько-побутових i виробничих вод по єдиному колектору, а вiд-

ведення дощових вод тiльки по окремих лотках i каналах називається:

(A) загальносплавна;

(B) неповна загальносплавна;

(C) повна роздiльна.

Питання № 48. Пiдприємства або сукупнiсть пiдприємств, якi є

причиною розвитку, а iнодi й заснування мiста — це:

(A) мiстоутворюючi компоненти;

(B) мiстообслуговуючi компоненти;

(C) природнi компоненти.

Питання № 49. Водоспоживачi — це галузi народного господарства,

якi забирають воду з водного об’єкту i . . .

(A) повертають чистiшу;

(B) зовсiм не повертають або повертають в меншiй кiлькостi та

iншої якостi;

(C) повертають бiльше i кращої якостi.

Питання № 50. Якiсть води для промисловостi визначається:

(A) процесами, в яких використовується вода;

(B) якiстю води джерела водопостачання;

(C) системою водопостачання.

Питання № 51. Адсорбцiя — це метод очищення, що полягає . . . :

(A) в обробцi стiчних вод певним розчинником, який не змiшує-

ться з водою, i в якому забруднення достатньо добре розчи-

няються;

(B) в забезпеченi переходу в газову фазу розчинених летючих

домiшок (дегазацiї);
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(C) в концентрацiї молекул забруднюючих речовин на поверхнi

роздiлу фаз (твердої i рiдкої).

Питання № 52. Комплекс iнженерних споруд, устаткування i санi-

тарних заходiв, якi забезпечують забiр i вiдведення за межi населених

пунктiв i промислових пiдприємств забруднених стiчних вод, їх очище-

ння i знезараження перед утилiзацiєю або скиданням у воднi об’єкти,

називається:

(A) каналiзацiя;

(B) очисна станцiя;

(C) водовiдводи.

Питання № 53. . . . — це встановлений середнiй об’єм стiчних вод,

якi вiдводяться вiд пiдприємства у воднi об’єкти при доцiльнiй нормi

водопостачання.

(A) норма водопостачання;

(B) норма продукцiї промислового пiдприємства;

(C) норма водовiдведення.

Питання № 54. У складi мiської системи видiляють . . . компонентнi

комплекси.

(A) паливно-енергетичний та агропромисловий;

(B) природний та антропогенний;

(C) абiотичний та бiотичний.

Питання № 55. Гiдрогенний компонент входить в . . . групу компо-

нентiв мiської системи.

(A) абiотичну;

(B) техногенну;

(C) бiотичну.
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Питання№ 56. Житлово-комунальне господарство є елементом . . . блоку

компонентiв мiської системи.

(A) мiстоутворюючого;

(B) мiстообслуговуючого;

(C) гiдрогенного.

Питання № 57. Вiдстоювання води забезпечує в основному видале-

ння iз неї:

(A) колоїдних розчинiв i високомолекулярних сполук;

(B) молекулярних розчинiв;

(C) завислих речовин.

Питання № 58. Технологiчнi процеси i схеми, що використовують

при очистцi води, обумовленi:

(A) процесом, в якому вона утворилась;

(B) фазово-дисперсним та хiмiко-фiзичним станом домiшок води;

(C) характеристикою устаткування користувачiв води.

Питання № 59. Комплекс технологiчних процесiв, спрямованих на

доведення якостi води, що надходить у водопровiд iз джерела водопо-

стачання до установлених показникiв — це:

(A) водопiдготовка;

(B) водозабезпеченiсть;

(C) водонормування.

Питання № 60. Кислотнi дощi формуються у районах:

(A) iнтенсивного розвитку сiльського господарства;

(B) розвитку металургiйної, хiмiчної, нафтопереробної промисло-

востi;

(C) мегаполiсiв.
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Питання № 61. Амплiтуда коливань вiдмiток земної поверхнi у ме-

жах урбанiзованої територiї з часом:

(A) зменшується;

(B) не змiнюється;

(C) збiльшується.

Питання № 62. Реагентний метод обробки води, оснований на ви-

користаннi спецiальних хiмiчних речовин — . . . , — називається коа-

гуляцiєю.

(A) флокулянти;

(B) коагулянти;

(C) хлор.

Питання № 63. Методи усунення присмакiв i запахiв залежать вiд:

(A) якостi води;

(B) природи присмакiв i запахiв;

(C) вимог користувачiв до якостi води.

Питання № 64. Обробка води активованим вугiллям — це:

(A) коагуляцiя;

(B) дезодорацiя;

(C) знезараження.

Питання № 65. Бiоiндикатори — це угруповання органiзмiв, жит-

тєвi функцiї яких:

(A) тiсно корелюють з певними середовищами;

(B) слабо корелюють з навколишнiм середовищем;

(C) не корелюють з навколишнiм середовищем.

Питання № 66. Швидкiсть вiтру у межах мiської забудови:

(A) збiльшується;

(B) зменшується;
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(C) може як збiльшуватися так i зменшуватися.

Питання № 67. Пiслядiю має такий метод знезараження як:

(A) хлорування;

(B) термiчне знезараження;

(C) озонування.

Питання № 68. Основною причиною евтрофування водних об’єктiв

суши є надходження в них:

(A) нафтопродуктiв;

(B) СПАР;

(C) сполук фосфору i азоту.

Питання № 69. Парки та сквери вiдносяться до категорiї зелених

насаджень:

(A) загального користування;

(B) обмеженого користування;

(C) спецiального призначення.

Питання № 70. Вид, який знайшов поблизу людських поселень осо-

бливо сприятливi для себе умови життя, називається:

(A) релiктом;

(B) ендемiком;

(C) синантропом.

Питання № 71. Причиною необхiдностi усереднення стiчних вод є:

(A) коливання температури повiтря i води водного об’єкта;

(B) змiни у складi стiчних вод;

(C) коливання концентрацiй забруднювальних речовин у водному

об’єктi.
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Питання № 72. Об’єм i розмiри споруд усереднення стiчних вод

визначаються:

(A) схемою системи каналiзацiї;

(B) об’ємом стiчних вод;

(C) концентрацiєю забруднюючих речовин у стiчних водах.

Питання № 73. Процес зростання ролi мiст у розвитку суспiльства,

який супроводжується ростом мiських поселень та питомої ваги його

населення — це:

(A) урбанiзацiя;

(B) демографiчний вибух;

(C) рекультивацiя.

Питання № 74. Мiнiмальна чисельнiсть населення, що прийнята

для визначення статусу мiста в Українi, дорiвнює:

(A) 1500;

(B) 3000;

(C) 10000.

Питання № 75. Територiальне утворення, в основi якого лежить

певне мiсто, сукупнiсть селищ мiського типу та iнших поселень, якi

об’єктивно об’єднанi в єдине цiле економiчними, соцiальними, культурно-

побутовими, рекреацiйними та iншими зв’язками, називається:

(A) мiською агломерацiєю;

(B) сiльським поселенням;

(C) селищем мiського типу.

Питання № 76. Форма поселення, значне за розмiрами, чисельнi-

стю й щiльнiстю населення, яке зайняте, як правило, поза сiльським

господарством — це:

(A) хутiр;

(B) селiтебна зона;
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(C) мiсто.

Питання № 77. Антропогенний компонентний комплекс складає-

ться з груп . . . компонентiв.

(A) соцiальних та техногенних;

(B) мiстоутворюючих та мiстообслуговуючих;

(C) природних та соцiальних.

Питання № 78. До бiотичного блоку компонентiв входять:

(A) бiотоп та бiоценоз;

(B) фiтогенний та зоогенний компоненти;

(C) бiотоп та зоотоп.

Питання № 79. Величина максимального стоку з урбанiзованої те-

риторiї . . . стоку з природних водозборiв.

(A) вища;

(B) нижча;

(C) дорiвнює.

Питання № 80. Мiська агломерацiя без єдиного центру називає-

ться:

(A) агломерат;

(B) урбанiзований район;

(C) конурбацiя.

Питання № 81. Вiдносна вологiсть повiтря — це:

(A) вiдношення парцiального тиску до парцiального тиску наси-

чення водяної пари при данiй температурi;

(B) вiдношення парцiального тиску пари до атмосферного тиску;

(C) кiлькiсть грам водяної пари в 1 м3 вологого повiтря.
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Питання № 82. Пiд трансграничними забрудненнями розумiють:

(A) забруднення, перенесенi з одного району країни в iнший ра-

йон;

(B) забруднення, перенесенi з територiї однiєї країни на площу

iншої країни;

(C) забруднення, перенесенi з одного материка на iнший материк.

Питання № 83. Iнверсiя температури в атмосферi:

(A) перешкоджає розсiянню домiшок;

(B) сприяє розсiянню домiшок;

(C) не впливає на розсiяння домiшок.

Питання № 84. Урбобiоценози утворюються в результатi:

(A) розвитку промислових пiдприємств;

(B) сiльськогосподарськiй дiяльностi людини;

(C) будiвництва мiст, селищ, транспортних комунiкацiй.

Питання № 85. У структуру техногенної системи входять:

(A) промисловi об’єкти;

(B) аграрнi об’єкти;

(C) природнi об’єкти.

Питання № 86. Розмiр санiтарно-захисної зони переважно зале-

жить вiд:

(A) гiгiєнiчних нормативiв;

(B) пануючого напрямку вiтру;

(C) токсичностi викидiв пiдприємства.

Питання № 87. Найбiльш екологiчно переважним методом перероб-

ки твердих побутових вiдходiв є:

(A) будiвництво полiгонiв для їх поховання;

(B) спалювання вiдходiв на смiттєпереробних заводах;
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(C) попереднє сортування, утилiзацiя та реутилiзацiя цiнних вiд-

ходiв.

Питання № 88. У бiльшостi випадкiв дiю забрудникiв мiського се-

редовища розглядають за типом:

(A) синергiзму;

(B) сумацiї;

(C) антагонiзму;

Питання № 89. Яким термiном визначається навмисне або випад-

кове переселення видiв тварин i рослин за межi їх природного ареалу?

(A) аклiматизацiя;

(B) адаптацiя;

(C) iнтродукцiя.

Питання № 90. Точковими стацiонарними джерелами забруднення

атмосфери мiста є:

(A) вулицi, по яких рухається автотранспорт;

(B) димарi ТЕС;

(C) вентиляцiйнi лiхтарi споруд.
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Додаток А

Таблицi бiоклiматичних умов мiста

Таблиця А.1 – Радiацiйно-еквiвалентно-ефективнi температури та

бiоклiматичнi умови

Iнтервал РЕЕТ, ◦C Рiвень комфорту

> +37 Теплове навантаження сильне

+32 . . . + 37 Теплове навантаження помiрне

+27 . . . + 32 Комфортне тепло

+21 . . . + 27 Комфорт (помiрне тепло)

+17 . . . + 21 Прохолодно

+12 . . . + 17 Помiрно прохолодно

+7 . . . + 12 Дуже прохолодно

+2 . . . + 7 Помiрно холодно

−3 . . . + 2 Холодно

−8 . . .− 3 Дуже холодно

Таблиця А.2 – Бiоклiматична оцiнка зимового перiоду

Hw,
мкал
см2 · c <10 10–20 21–30 31–40 41–70 >70

Комфортнiсть висока середня помiрна мала дис-
комфортна

наддис-
комфортна

Таблиця А.3 – Бiоклiматична оцiнка суворостi клiмату

бал S <1 1. . .6 2 2. . .6 3 3. . .6 4 4. . .6 5 5. . .6 6 >6

Суворiсть не сувора мало помiрно сувора дуже жорстко вкрай
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Додаток Б

Таблицi забрудненостi ґрунтiв мiських територiй та води водних

об’єктiв

Таблиця Б.1 – Класифiкацiя за КИЗВ забрудненостi води водних

об’єктiв

ЛПЗ

Клас забрудненостi води

1 2 3 4 5

умовно
чиста

слабо
забруднена забруднена брудна дуже

брудна

немає < 1 1–2 2.1–4 4.1–10 > 10

1 < 0.9 0.9–1.8 1.9–3.6 3.7–9.00 > 9.0

2 < 0.8 0.8–1.6 1.7–3.2 3.3–8.0 > 8.0

3 < 0.7 0.7–1.4 1.5–2.8 2.9–7.0 > 7.0

4 < 0.6 0.6–1.2 1.3–2.4 2.5–6.0 > 6.0

5 0.5 0.5–1.0 1.1–2.0 2.1–5.0 > 5.0
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Таблиця Б.2 – Орiєнтовно-оцiночна шкала небезпеки забруднення

ґрунтiв за сумарним показником

Категорiя
забруднення Zc

Змiни показникiв здоров’я населення
в осередках забруднення

Допустима < 16 Найбiльш низький рiвень захворювання дiтей та мiнi-

мум функцiональних вiдхилень

Помiрно
небезпечна 16–32 Збiльшення загального рiвня захворювання

Небезпечна 32–128 Збiльшення загального рiвня захворювання, числа ча-

сто хворiючих дiтей, дiтей з хронiчними захворюван-

нями, порушеннями функцiонування серцево-судинної

системи

Надзвичайно
небезпечна

> 128 Збiльшення захворюваностi дитячого населення, пору-

шення репродуктивної функцiї жiнок (збiльшення ви-

падкiв токсикозу вагiтностi, передчасних пологiв, мер-

твонароджуваностi, гiпотрофiї новонароджених)
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Додаток В

Таблиця пружностi водяної пари

Таблиця В.1 – Пружнiсть над поверхнею води насиченої водяної пари при

рiзних температурах, гПа

t, ◦C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-40 0.189 0.187 0.185 0.183 0.181 0.180 0.177 0.176 0.174 0.172

-39 0.210 0.208 0.205 0.203 0.201 0.199 0.197 0.195 0.193 0.191

-38 0.232 0.230 0.228 0.225 0.223 0.221 0.218 0.216 0.214 0.212

-37 0.257 0.254 0.252 0.249 0.246 0.244 0.242 0.239 0.237 0.235

-36 0.284 0.281 0.278 0.276 0.273 0.270 0.268 0.265 0.262 0.260

-35 0.314 0.311 0.308 0.305 0.302 0.299 0.296 0.293 0.289 0.287

-34 0.346 0.343 0.340 0.336 0.333 0.330 0.326 0.323 0.320 0.317

-33 0.382 0.378 0.374 0.371 0.367 0.364 0.360 0.357 0.353 0.350

-32 0.420 0.416 0.412 0.409 0.405 0.401 0.397 0.393 0.389 0.385

-31 0.463 0.458 0.854 0.450 0.445 0.441 0.437 0.433 0.429 0.425

-30 0.509 0.504 0.499 0.495 0.489 0.485 0.480 0.476 0.472 0.467

-29 0.559 0.554 0.548 0.543 0.538 0.533 0.528 0.523 0.518 0.514

-28 0.613 0.608 0.602 0.597 0.591 0.585 0.580 0.575 0.569 0.564

-27 0.673 0.666 0.660 0.654 0.648 0.642 0.636 0.631 0.625 0.619

-26 0.737 0.730 0.724 0.717 0.711 0.704 0.698 0.691 0.685 0.679

-25 0.807 0.800 0.792 0.785 0.778 0.771 0.764 0.757 0.751 0.744

-24 0.883 0.747 0.866 0.859 0.852 0.844 0.837 0.828 0.821 0.814

-23 0.965 0.956 0.947 0.939 0.931 0.923 0.915 0.907 0.899 0.891

-22 1.054 1.044 1.035 1.026 1.017 0.101 0.999 0.991 0.982 0.973

-21 1.150 1.140 1.130 1.120 1.110 1.100 1.091 1.082 1.072 1.063

-20 1.254 1.243 1.232 1.222 1.211 1.200 1.190 1.180 1.170 1.160

-19 1.366 1.355 1.343 1.332 1.320 1.131 1.298 1.287 1.276 1.265

-18 1.487 1.475 1.462 1.450 1.438 1.743 1.414 1.402 1.390 1.378

-17 1.618 1.605 1.591 1.578 1.565 1.552 1.539 1.526 1.513 1.500

-16 1.759 1.745 1.730 1.716 1.701 1.688 1.614 1.660 1.646 1.632

-15 1.991 1.896 1.880 1.865 1.849 1.834 1.819 1.804 1.789 1.774

-14 2.075 2.058 2.041 2.025 2.008 1.992 1.975 1.959 1.943 1.927

-13 2.251 2.233 2.251 2.197 2.179 2.162 2.144 2.127 2.110 2.092

-12 2.440 2.421 2.406 2.382 2.363 2.344 2.325 2.307 2.288 2.207
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Продовження таблицi В.1

t, ◦C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-11 2.644 2.623 2.602 2.581 2.561 2.540 2.520 2.500 2.481 2.460

-10 2.862 2.840 2.817 2.791 2.773 2.751 2.729 2.711 2.686 2.665

-9 3.097 3.072 3.048 3.025 3.001 2.977 2.954 2.931 2.901 2.885

-8 3.348 3.322 3.296 3.271 3.245 3.220 3.195 3.170 3.145 3.121

-7 3.617 3.589 3.562 3.534 3.508 3.489 3.453 3.427 3.400 3.374

-6 3.906 3.876 3.846 3.817 3.788 3.759 3.730 3.702 3.673 3.645

-5 4.214 4.182 4.151 4.120 4.088 4.057 4.027 3.996 3.966 3.936

-4 4.544 4.510 4.477 4.443 4.410 4.377 4.344 4.311 4.279 4.246

-3 4.897 4.861 4.825 4.189 4.753 4.718 4.683 4.648 4.613 4.579

-2 5.275 5.236 5.197 5.159 5.121 5.083 5.045 5.008 4.971 4.934

-1 5.677 5.636 5.595 5.554 5.513 5.473 5.433 5.393 5.353 5.314

-0 6.107 6.063 6.019 5.975 5.932 5.889 5.846 5.803 5.761 5.719

+0 6.107 6.152 6.196 6.241 6.287 6.332 6.378 6.425 6.471 6.518

+1 6.565 6.613 6.601 6.709 6.757 6.806 6.855 6.904 6.954 7.004

+2 7.054 7.104 7.155 7.208 2.258 7.310 7.362 7.415 7.468 7.521

+3 7.574 7.628 7.682 7.737 7.792 7.847 7.903 7.959 8.015 8.071

+4 8.128 8.186 8.244 8.302 8.360 8.419 8.478 8.537 8.597 8.658

+5 8.718 8.779 8.841 8.902 8.964 9.027 9.09 9.153 9.217 9.281

+6 9.345 9.410 9.475 9.541 9.607 9.674 9.741 9.808 9.875 9.944

+7 10.012 10.081 10.150 10.220 10.290 10.361 10.432 10.503 10.575 10.648

+8 10.720 10.794 10.867 10.941 11.016 11.091 11.166 11.242 11.319 11.395

+9 11.472 11.550 11.628 11.707 11.768 11.866 11.946 12.026 12.107 12.189

+10 12.771 12.353 12.436 12.518 12.604 12.688 12.773 12.858 12.944 13.031

+11 13.118 13.205 13.293 13.382 13.471 13.561 13.650 13.741 13.832 13.924

+12 14.015 14.108 14.202 14.295 14.390 14.485 14.580 14.676 14.772 14.869

+13 14.967 15.065 15.164 15.264 15.363 15.464 15.565 15.661 15.769 15.872

+14 15.975 16.079 16.189 16.289 16.395 16.501 16.608 16.716 16.814 16.933

+15 17.042 17.152 17.623 17.374 17.438 17.599 17.712 17.826 17.940 18.055

+16 18.171 18.282 18.405 18.522 18.641 18.760 18.880 19.000 19.121 19.243

+17 19.365 19.488 19.612 19.737 19.862 19.988 20.144 20.242 20.370 20.498

+18 20.628 20.758 20.888 21.020 21.153 21.286 21.419 21.554 21.689 21.825

+19 21.962 22.099 22.238 22.377 22.516 22.657 22.798 22.940 23.023 23.226

+20 23.371 23.516 23.662 23.809 23.956 24.105 24.254 24.404 24.554 24.706

+21 24.858 25.012 25.166 25.320 25.476 25.632 25.790 25.948 26.107 26.267

+22 26.428 26.590 26.752 26.915 27.080 27.245 27.410 27.578 27.815 27.914
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Продовження таблицi В.1

t, ◦C 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

+23 28.083 28.253 28.425 28.597 28.771 28.945 29.120 29.296 29.472 29.650

+24 29.829 30.009 30.189 30.371 30.553 30.737 30.921 31.106 31.293 31.480

+25 31.668 31.858 32.048 32.239 32.431 32.625 32.818 33.014 33.210 33.408

+26 33.606 33.805 34.056 34.207 34.406 34.612 34.817 34.229 35.437 35.641

+27 35.646 35.856 36.066 36.279 36.429 36.706 36.921 37.137 37.355 37.573

+28 37.793 38.014 38.236 38.459 38.683 38.908 39.135 39.362 39.595 39.821

+29 40.052 40.284 40.518 40.475 40.988 41.225 41.463 41.702 41.943 42.184

+30 42.427 42.671 42.917 43.163 43.411 43.660 43.911 44.162 44.415 44.669

+31 44.924 45.181 45.439 45.698 45.958 46.220 46.483 46.747 47.013 47.280

+32 47.548 47.817 48.088 48.360 48.634 48.909 49.185 49.463 49.772 50.022

+33 50.303 50.587 50.871 51.157 51.444 51.733 52.023 52.314 52.607 52.901

+34 53.196 53.494 53.792 54.092 51.394 54.697 55.000 55.036 55.614 55.927

+35 56.233 56.545 56.868 57.173 57.489 57.807 58.126 58.447 58.769 59.093

+36 59.418 59.745 60.074 60.404 60.736 61.067 61.404 61.740 62.078 62.418

+37 62.758 63.102 63.446 63.792 64.140 64.489 64.840 65.193 65.547 65.903

+38 66.260 66.620 66.981 67.343 67.708 68.074 68.441 68.811 69.182 69.555

+39 69.930 70.036 70.684 71.064 71.446 71.829 72.215 72.602 72.990 73.381

+40 73.773 74.168 74.562 74.961 75.361 75.763 76.152 76.571 76.978 77.387
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