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Вступ
Програму  навчальної  дисципліни  «Додаткові  розділи  основ  проектування

хімічних  виробництв»  складено  відповідно  до  освітньо-професійної  програми
підготовки бакалаврів  напряму підготовки  6.051301  «Хімічна технологія».

Кредитний  модуль належить до циклу професійної підготовки.
Предмет  навчальної  дисципліни–    структура,  функції,  порядок  роботи

проектних організацій, основна нормативна документація  для проектування.
Міждисциплінарні  зв’язки:  навчальній  дисципліні  «Додаткові  розділи  основ

проектування  хімічних  виробництв»  передують  навчальні  дисципліни,  такі  як
"Технологія виробництва деревної маси",  «Технологія виробництва етерів та естерів
целюлози», "Технологія целюлози", "Основи проектування хімічних підприємств".

Навчальна  дисципліна  «Додаткові  розділи  основ  проектування  хімічних
виробництв»  забезпечує вивчення дисципліни "Технологія виробництва паперу та
картону" та виконання дипломного проекту.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета навчальної дисципліни.

Метою вивчення навчальної дисципліни є професійна підготовка, формування
та закріплення у студентів комплексу знань, вмінь та навичок розроблення проектної
документації,  проектування  промислових  будівель,  об'єктів  адміністративно-
побутового призначення та користування нормативною і  технічною літературою.

Відповідно  до  мети,  підготовка  бакалаврів   вимагає  формування  наступних
здатностей:
 -базові  уявлення  про   структуру,  функції    і  організацію  роботи  проектних
організацій об'єктів хімічних виробництв; 
-базові  уявлення  про  процес  проектування  промислових  підприємств,нормативну
документацію для проектування;
- базові уявлення про проектування генерального плану промислового підприємства;
-.базові уявлення про основи проектування санітарної техніки (опалення, вентиляції,
водопостачання та каналізації);
- використовувати  типові конструкції в будівництві;
- проектувати адміністративно-побутові приміщення для різних груп виробничих 
процесів;
- виконувати технологічні та будівельні креслення.

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни.
Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  після  засвоєння

дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:

-  основ організації проектування хімічного підприємства; 
-  процесу проектування генерального плану промислового підприємства;
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 -  основ  проектування  санітарно-технічних  пристроїв  та  об'єктів  допоміжного
виробничого призначення (опалення, водопостачання, каналізації і вентиляції). 
- видів проектної документації, стадійності її розробки; 
- основних правил виконання технологічних та будівельних креслень.

уміння:
-  використовуючи   положення  законодавства,  нормативні  документи  і  стандарти,
наукові  положення   теоретичних  і  спеціальних  дисциплін   технології  переробки
рослинної сировини, положення техніки безпеки, екології,  сформулювати  вимоги
(технічні, технологічні,  екологічні,  економічні)   до    об’єкта з метою  складання
ТЕО;  
-  використовуючи  положення  ЄСКД,нормативні  та  інструктивні  документи,
санітарно-технічні  норми,  вміти  виконувати  креслення  генеральних  планів
промислових підприємств та визначати їх основні техніко-економічні показники;
-  використовуючи  наукові  положення   теоретичних  та  спеціальних  дисциплін
технології  переробки  рослинної  сировини,  ЄСКД,  нормативні  та  інструктивні
документи,  санітарно-технічні  норми,  правила техніки безпеки,  типові  алгоритми
розрахунків  в умовах виробництва, з метою  формулювання  технічного завдання на
проектування  відповідного виробництва (об’єкта)  виконати розрахунки потреби в
ресурсах для  проектування  санітарно-технічних пристроїв.

-  на  підставі  вихідних  даних  на  проектування,  нормативних  документів  та
довідкових даних визначити склад та розрахувати площу побутових приміщень;
-  використовуючи  наукові  положення    спеціальних  дисциплін,  положення
ЄСКД,  нормативні  та  інструктивні  документи,   спеціальні  комп'ютерні
програми,  виконати  креслення  будівель  з  компонуванням  основного  та
допоміжного технологічного обладнання.
досвід:

-   визначення   основних  техніко-економічних  показників  генерального  плану
промислового підприємства;

-  виконання  розрахунків  потреби  в  ресурсах  для   проектування   санітарно-
технічних пристроїв.

- виконання теплотехнічного розрахунку товщини зовнішньої стіни;
- розрахунку  площі  адміністративних  та  побутових  приміщень  на  основі

вихідних даних на проектування;
- виконання технологічних та будівельних креслень;
- використання графічних редакторів для виконання креслень;
-  використання нормативної та довідкової   літератури в навчанні.

2. Структура навчальної дисципліни
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 75 годин/ 2,5 кредитів ECTS.
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Навчальна дисципліна містить кредитні модулі:
1) Додаткові розділи  основ проектування хімічних виробництв; 
                                             (назва кредитного модуля)

       
 2) Додаткові розділи  основ проектування хімічних виробництв. Курсовий 
проект.                                                   (назва кредитного модуля)
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1 1 30 18 9 - 3 залік
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Всього 2,5 75 18 9 - 67
1 1 30 6 2 - 22 залік
2 1,5 45 45

3. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Організація та етапи проектування промислового підприємства
Вступ.  Місце  дисципліни  в  загальній  підготовці  спеціаліста.  Перспективи

розвитку світової ЦПП. Розвиток виробництва целюлози, паперу, картону у різних
регіонах світу. Загальний стан ЦПП України та перспективи її розвитку. Наявність
сировинної бази для розвитку ЦПП України. 

Особливості  ЦПП,  які  необхідно  враховувати  у  проектуванні  підприємств
галузі.  Вплив  ринку  збуту  продукції  на  розвиток  ЦПП  України.  Фондоємкість,
матеріалоємкість. Забезпеченість водою та енергією. Екологічні проблеми ЦПП. 
 Схема розвитку целюлозно-паперової галузі промисловості України, порядок її
розробки та погодження. Роль передпроектної стадії підготовки проекту. Розробка
техніко-економічного обгрунтування роботи (ТЕО) та порядок його затвердження.
Завдання  на  проектування.  Вибір  майданчика  або  точки  будівництва.  Матеріали
інженерних пошуків.

Типовий проект. Індивідуальний проект. Одно- та двостадійне проектування.
Техноробочий проект. Технічний проект. Робочі креслення. 
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 Розділ 2. Проектування генерального плану промислового підприємства
Основні    принципи  формування  генерального  плану  промислового

підприємства.  Зонування   території.  Горизонтальне  та  вертикальне  планування.
Блокування  цехів.  Разміщення  будівель  і  споруд   на  території  підприємства  в
залежності  від «Рози вітрів».Противопожежні і санітарні розриви між будівлями і
спорудами. 
Транспортні  комунікації.  Інженерно-технічні  мережі.  Благоустрій  та  озеленення
території  підприємства.  Техніко-економічні  показники  генерального  плану.
Креслення  генерального  плану.  Умовні  позначення  та  зображення  елементів
генерального  плану  і  транспорту.Приклади  генеральних  планів  целюлозно-
паперових підприємств.

Розділ 3. Розроблення компонувальних креслень 
Вимоги  до  розробки  компонувальних  креслень.  Розміщення  обладнання  на

виробничих площах. Проходи, проїзди. Схеми розміщення обладнання в прогонах
будівель.

Розділ 4. Проектування санітарно-технічних

пристроїв промислових будівель
Проектування санітарно-технічного обладнання промислових будівель.

Опалення; загальні відомості; водяне опалення; парове опалення; повітряне
опалення. Вентиляція: загальні відомості; природна вентиляція; механічна

вентиляція; кондиціювання повітря. Опалення та вентиляція цехів з виробництва
паперу та картону.

Водопостачання:  споживачі  води;  джерела води і  головні  споруди водогону;
зовнішні  і  внутрішні  водогінні  мережі.  Особливості  водопостачання  целюлозно-
паперових підприємств. Каналізація: загальні відомості. Характеристика стічних вод
ЦПП. Очистка стічних вод та очисні споруди каналізації. 

4. Рекомендована тематика практичних (семінарських) занять
У системі професійної підготовки студентів практичні заняття займають 30 %

аудиторного навантаження. 
Основні завдання циклу практичних занять: 

– допомогти студентам систематизувати,  закріпити і  поглибити  знання
теоретичного характеру;

– навчити студентів виконувати технологічні  розрахунки  целюлозно-паперових
виробництв:  матеріальні  баланси,  визначення  продуктивності  технологічних
потоків, розрахунки об’єму басейнів для зберігання волокнистої маси;

– навчити студентів основним правилам виконання будівельних креслень; 
– навчити їх працювати та науковою та довідковою літературою;
– формувати вміння вчитися самостійно,  тобто опановувати методи,  способи і

прийоми самонавчання, саморозвитку і самоконтролю.
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Розділ 3. РОЗРОБЛЕННЯ КОМПОНУВАЛЬНИХ КРЕСЛЕНЬ
1. Вивчення прикладів компонування обладнання та габаритних схем  залів
ППМ та КРМ. 
2. Вирішення задач з розміщення обладнання в цехах з виробництва паперу та
картону  за  заданою  технологічною  схемою.  Вибір  об'ємно-планувального
вирішення будівлі 
3-4. Складання компонувальних креслень цеху з  виробництва паперу або 
картону. 

5. Рекомендований перелік лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів)
Згідно навчального плану лабораторних робіт (комп’ютерних практикумів)  не

передбачено.

6. Рекомендовані індивідуальні завдання
Згідно навчального плану  передбачено  виконання  курсового проекту.   Метою

виконання  курсового  проекту  є  поглиблення  знань  студентів  з  дисципліни,
отримання досвіду самостійної роботи в  галузі проектування. Виконуючи курсовий
проект, студенти повинні виявити свої знання з курсу, що вивчається:
- вибрати оптимальне конструктивне вирішення будівлі;
- виконати теплотехнічний розрахунок товщини зовнішньої стіни та розрахувати

площу адміністративно-побутових приміщень;
- виконати компонувальні креслення.

Вимоги до курсових проектів  наведено в [21] базової  літератури.

7. Рекомендована література
7.1.Базова

1. Жудро С. Г. Технологическое проектирование целлюлозно-бумажных 
предприятий.-М: Лесн. пром.-сть,1970.- 224 с.

2. Жудро С.Г. Проектирование целлюлозно-бумажных предприятий.-М.:Лесная 
прм-сть, 1981.-303 с.

3.  Основы проектирования химических производств: Учебник для
вузов /Под ред. А. И. Михайличенко. – М.: ИКЦ «Академкнига» , 2010. – 371с.- 
ISBN 5-94628-131-3.  

4. Нормы технологического проектирования предприятий ЦБП. Книга 1, 1986. –
127 с. 

5. Нормы технологического проектирования предприятий ЦБП. Книга 2, 1986. –
227 с. 

6.  Дворецкий, С.И. Основы проектирования химических производств / С.И. 
Дворецкий, Г.С. Кормильцин, В.Ф. Калинин. – М. : Машиностроение, 2005. – 
280 с.

7. Г р и н б е р г  Я. И. Проектирование химических производств. – М.:Химия,
1970. – 268 с.
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8. Шмаракова А.Ю., Стебунова Т.А., Аким Э.Л. Расчет материального баланса
производства картона из вторичных волокон (с использованием компьютерной
программы ЕХСЕL) . Методические указания. - Санкт-Петербург, СПбГТУРП,
2008. - 43 с.

9. Оборудование  целлюлозно-бумажного  производства.  Т.1.  Оборудование  для
производства волокнистых полуфабрикатов. /под редакцией В.А. Чичаева. В 2-
х томах. - М.:Лесная пром-ть, 1981. - 368 с.

10.Оборудование  целлюлозно-бумажного производства.  Т.1.  Бумагоделательные
машины/под редакцией В.А. Чичаева. В 2-х томах. - М.:Лесная пром-ть, 1981. -
264 с.

11. Расчет  основних  параметров  бумагоделательных  и  картоноделательных
машин:учебно-методическое  пособие/сост.  Ю.Н.  Швецов,  Э.А.Смирнова:
ГОУВПОСПбГТУРП.-СПб, 2009.- 64 с.

12.Основи проектування промислових будівель. Гетун Г. В. Навчальний посібник
-К.: Кондор, 2009 - 210с. -ISBN 978-966-7982-12-2

13.Архітектура  будівель  та  споруд.  Кн.  1.  Основи  проектування.  Гетун  Г.В.
Підручник -К.: Кондор, 2011 - 378с. - ISBN 978-966-351-333-1

14. Макаревич, В.А. Строительное проектирование химических предприятий / 
В.А. Макаревич. – М. : Высшая школа,1977. – 208 с.

15.Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений.-
М.:Архитектура-С, 2005.-168 с.

16.КомарА.Г. Строительные материалы и изделия.М.:Высш. школа, 1976, -535 с. 
17.Трепененков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей  промышленных 

зданий: Учебное пособие. М.: Стройиздат, 1980. - 378 с.
18.Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение. 

Учебник для вузов/под общ. ред.   Георгиевского О.В.-М.:Издательство 
«Архитектура-С», 2007.- 456 с.- ISBN 978-5-9647-0004-3.

19.Георгиевский  О.В.  Правила  выполнения  архитектурно-строительных
чертежей.    М.:Интербукбизнес, 1996.- 79 с.

20. Кириллов А.Ф. Чертежи строительные. М.: Стройиздат, 1978, -232 с. 
21.Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу “Основи проектування    

    підприємств” для студентів спеціальності. Барбаш В.А., К.: НТУУ “КПІ”, 1998 -
32 с.

22.Основи проектування хімічних підприємств: метод. вказівки до практичних 
робіт і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.051301 
«Хімічна технологія» спец. «Хімічні технології переробки деревини та 
рослинної сировини» / Уклад. І. М. Дейкун –  К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 20 с.

7.2.Додаткова література

1. Буча А.Г. Будівельна справа. К.:Вища школа, 1996.- 340 с.
2. Щербаков А.С. Основы строительного дела. М.: Высшая школа, 1984.- 336 с.
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3. Ильяшев  А.С.  Пособие  по  проектированию  промышленных  зданий.  М.:
Стройиздат, 1990.- 240 с.

4. ЄСКД. Основні положення. Ч.1. Львів:Леонормстандарт, 2001.- 272 с.
5. ЄСКД.  Загальні  правила  виконання  креслень.  Ч.2.  Львів:Леонормстандарт,

2001.- 223 с.
6. Справочник по инженерно-строительному черчению/Русскевич Н.Л.,Ткач Д.И.,

Ткач М.Н.-2-е изд.,перераб.и доп.-К.:Будівельник, 1987.-264 с.

8. Засоби діагностики успішності навчання
Практико-орієнтовані завдання у вигляді екзаменаційних білетів.

9. Методичні рекомендації
Лекційні та практичні і лабораторні заняття проводяться у навчальних групах

чисельністю 20-25 студентів.
Дисципліна  вивчається  шляхом  аудиторного  прослуховування  лекцій  з

використанням наочного матеріалу, повторення  пройденого матеріалу  в аудиторні
години, детального вивчення пройденого матеріалу в домашніх умовах, роботи на
практичних заняттях та самостійного вивчення окремих тем.

Для забезпечення студентів методичною літературою розроблено курс лекцій,
методичні  вказівки  до  виконання  курсового  проекту   та   методичні  вказівки  до
практичних робіт і самостійної роботи, рекомендовані Вченою Радою ІХФ.

За денною формою навчання пропонується впровадження рейтингової системи
оцінки успішності засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни.
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