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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

КОПЫЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 

Реферат 

Дипломная работа: 55 с.: 13 рисунков, 2 таблиц, 36 источников. 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, АТМОСФЕРНЫЙ 

ВОЗДУХ, ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА, 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

Объектом исследования дипломной работы является Копыльский филиал 

ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».    

Цель дипломной работы - провести анализ экологического воздействия 

предприятия Копыльский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». 

Проведен анализ экологической деятельности Копыльский филиал ОАО 

«Слуцкий сыродельный комбинат», рассмотрена деятельность и 

технологические процессы предприятия, оказывающие воздействие на 

окружающую среду. 

Анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2013-

2017 гг. показал, что выбросы сократились на 37,6%.  

Производство потребляет в год 275,464 тыс. м3 воды. Анализ использование 

водных ресурсов за 2013-2017гг. показал, что количество потребляемых водных 

ресурсов уменьшилось на 17,8%. В результате недостаточной очистки сточных 

вод условия их приема в городскую систему канализации по качественным 

показателям не обеспечиваются. 

На предприятии образуется 33 вида отходов. В целом количество отходов 

за 2013-2017 гг. значительно снизилось. Основным отходом предприятия, 

является шлам (осадок) сточных вод производства молочных продуктов. 

В целях снижения негативного воздействия на окружающую были предложены 

природоохранные мероприятия: строительство очистных сооружении с 

биогазовой установкой производственных сточных вод производительностью 

1350 м3/сутки и мероприятия по снижению воздействия в результате 

строительства очистных сооружений, а именно произвести перекрытие площади 

испарения аэротенка на 20%; бетонировать поверхности в месте размещения 

емкостей для хранения химических и иных веществ, отходов; обеспечить 

территории строительства и площадки инвентарными контейнерами для 

раздельного сбора отходов. 
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АНАЛІЗ ЭКАЛАГІЧНАГА ЎЗДЗЕЯННЯ ПРАДПРЫЕМСТВА КАПЫЛЬСКІ 

ФІЛІЯЛ ААТ «СЛУЦКІ СЫРАРОБНЫ КАМБІНАТ» 

Рэферат 

Дыпломная работа: 55 с: 13 малюнкаў, 2 табліцы, 36 крыніц. 

СЦЁКАВЫЯ ВОДЫ, АЧЫСТКА СЦЁКАВЫХ ВОД, АТМАСФЕРНАЕ 

ПАВЕТРА, ВЫКІДЫ ЗАБРУДЖВАЛЬНЫХ РЭЧЫВАЎ, АХОВА 

НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ, АБЫХОДЖАННЕ З АДХОДАМІ 

ВЫТВОРЧАСЦІ, ЛАКАЛЬНЫЯ АЧЫШЧАЛЬНЫЯ ЗБУДАВАННІ, АЦЭНКА 

ЎЗДЗЕЯННЯ НА НАВАКОЛЬНАЕ АСЯРОДДЗЕ. 

Аб'ектам даследавання дыпломнай работы з'яўляецца Капыльскі філіял 

ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат». 

Мэта дыпломнай работы - правесці аналіз экалагічнага ўздзеяння 

прадпрыемства Капыльскі філіял ААТ «Слуцкі сыраробны камбінат». 

Праведзены аналіз экалагічнай дзейнасці Капыльскага філіяла ААТ «Слуцкі 

сыраробны камбінат», разглядзена дзейнасць прадпрыемства і тэхналагічныя 

працэсы якія аказваюць ўздзеянне на навакольнае асяроддзе. 

Аналіз выкідаў забруджвальных рэчываў у атмасфернае паветра за 2013-

2017 гг. паказаў, што выкіды скараціліся на 37,6%. 

Вытворчасць выкарыстоўвае ў год 275,464 тыс. м3 вады. Аналіз 

выкарыстанне водных рэсурсаў за 2013-2017гг. паказаў, што колькасць 

выкарыстаных водных рэсурсаў зменшылася на 17,8%. У выніку недастатковай 

ачысткі сцёкавых вод ўмовы іх прыёму ў гарадскую сістэму каналізацыі па 

якасных паказчыках не забяспечваюцца. 

На прадпрыемстве утвараецца 33 віды адходаў. У цэлым колькасць адходаў 

за 2013-2017 гг. значна знізілася. Асноўным адходам прадпрыемства, з'яўляецца 

шлам (асадак) сцёкавых вод вытворчасці малочных прадуктаў. 

У мэтах зніжэння негатыўнага ўздзеяння на навакольнае былі прапанаваны 

прыродаахоўныя мерапрыемствы: будаўніцтва ачышчальных збудаванняў з 

біягазавай устаноўкай вытворчых сцёкавых вод прадукцыйнасцю 1350 м3 /суткі 

і мерапрыемствы па зніжэнні ўздзеяння ў выніку будаўніцтва ачышчальных 

збудаванняў, а менавіта вырабіць перакрыцце плошчы выпарэння аэротэнка на 

20%; бетанаваць паверхні ў месцы размяшчэння ёмістасцяў для захоўвання 

хімічных і іншых рэчываў, адходаў; забяспечыць тэрыторыі будаўніцтва і 

пляцоўкі інвентарнымі кантэйнерамі для раздзельнага збору адходаў.  
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE ENTERPRISE KOPYL 

BRANCH OJSC "SLUTSKY CHEESE FACTORY" 

Abstract 

Diploma workпппп: 55 р.: 13 figures, 2 tables, 36 references. 

WASTE WATER, WASTE WATER TREATMENT, ATMOSPHERЕ AIR, 

POLLUTANTS, ENVIRONMENTAL PROTECTION, HANDLING WITH 

MANUFACTURE WASTE, LOCAL TREATMENT FACILITIES, 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT. 

The object of research of the thesis work is the Kopyl branch of OJSC Slutsk 

Cheese Factory. 

The purpose of the thesis - analyze the environmental impact of the enterprise 

Kopylsky Branch of OJSC Slutsk Cheese Factory. 

The analysis of the environmental activities of the Kopylsk branch of the Slutsk 

Cheese factory is conducted, the activities of the enterprise and technological processes 

affecting the environment. 

Analysis of pollutant emissions into the air for 2013-2017. showed that emissions 

decreased by 37.6%. 

Production consumes 275,464 thousand m3 of water per year. Analysis of the use 

of water resources for 2013-2017gg. showed that the amount of water consumed 

decreased by 17.8%. As a result of insufficient wastewater treatment, the conditions 

for their admission to the urban sewage system are not ensured by qualitative 

indicators. 

The company generates 33 types of waste. In general, the amount of waste for 

2013-2017 significantly decreased. The main waste of the enterprise is the sludge of 

sewage produced by dairy products. 

In order to reduce the negative impact on the environment, environmental 

measures have been proposed: construction of a sewage treatment plant with a biogas 

plant for production sewage with a capacity of 1,350 cubic meters per day and measures 

to reduce the impact of the construction of treatment facilities, namely, to cover the 

evaporation area of the aeration tank by 20%; concrete surfaces in the location of 

containers for storing chemical and other substances, waste; Provide territory for 

construction and site with inventory containers for separate waste collection. 
 


