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Наведені вимоги до виконання курсових проектів з навчальних дисциплін 

«Загальна хімічна технологія» та «Процеси і апарати хімічних виробництв». 

Описана структура курсового проекту та вимоги до його складових частин, 

детально роз’яснені правила оформлення пояснювальної записки та графічної 

частини згідно з чинними нормативними документами. Наведені вимоги до 

матеріальних, теплових, технологічних розрахунків апаратів з детальними 

прикладами їх виконання. 

Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні 

технології та інженерія». 
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ВСТУП 
Методичне призначення курсових проектів з дисциплін «Загальна хімічна 

технологія» та «Процеси і апарати хімічних виробництв» – закріпити й поглибити 
теоретичні знання студентів, розвити у них навички проектування технологічного 
обладнання. Курсовий проект є самостійною роботою студента, яку він виконує, 
спираючись на знання, отримані в ході вивчення дисциплін: «Загальна хімічна 
технологія», «Процеси й апарати хімічних виробництв», «Інженерна графіка», 
«Теоретична механіка», «Електротехніка», «Матеріалознавство», «Загальна та 
неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична хімія» тощо. Робота над 
курсовим проектом є підготовкою до вивчення фахових дисциплін. 

Курсовий проект виконується студентом згідно з індивідуальним 
завданням, отриманим від керівника. Тема проекту формулюється незалежно від 
того, чи начитаний відповідний матеріал у лекційному курсі. 

Метою курсового проекту є проектування технологічного апарату або 
агрегату, що входить до складу технологічної системи, призначеної для 
виробництва певної продукції. 

На початку проектування студент повинен самостійно розібратися у 
технології виробництва. Необхідно отримати уявлення про фізико-хімічні основи 
всіх технологічних стадій і будову обладнання. Потрібно зрозуміти 
термодинамічні й кінетичні характеристики процесів, які протікають в апараті, що 
проектується, можливості їх інтенсифікації. 

На початку проектування треба провести аналітичний огляд існуючих 
технологічних схем та конструкцій аналогів проектованого апарата й вибрати 
прототип для розробки. 

У ході проектування студент виконує розрахунки апарата: матеріальні, 
теплові, конструктивні; розраховує і підбирає допоміжне устаткування. 

Одна із задач курсового проекту – пошук шляхів модернізації існуючих 
технологій з метою створення нового, високопродуктивного обладнання. У 
зв'язку із цим, студент повинен запропонувати вдосконалення існуючого 
прототипу, або його елементів. Спроектований апарат не може бути точною 
копією прототипу, він повинен мати елементи новизни. 

Результати роботи над проектом студент представляє у пояснювальній 
записці й графічній частині, виконаних відповідно вимогам щодо оформлення 
технологічної документації, сформульованими у державних стандартах. 
Недотримання цих вимог є підставою для зниження оцінки або недопущення 
проекту до захисту. 

Під час захисту курсового проекту студент повинен продемонструвати 
знання, отримані в результаті вивчення відповідної навчальної дисципліни, 
довести правильність вибору конструкції розробленого апарата й адекватність 
проведених розрахунків, ефективність їх результатів, показати навички виконання 
графічних зображень обладнання. 

Проект необхідно виконувати в строки, обумовлені календарним планом, 
який наведений у завданні на проектування. В ході проектування студент має 
право й зобов'язаний користуватися консультаціями керівника проекту, а також 
консультантів – фахівців у конкретних питаннях. Дисциплінованість студента й 
ділові якості, виявлені їм у процесі проектування, ураховуються в загальній 
оцінці.  
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ 

1.1 Загальні вимоги 

 

1.1.1 Відповідальність за достовірність даних, технічні рішення та 

розрахунки, зміст та оформлення розрахунково-пояснювальної записки несе автор 

проекту. 

1.1.2 Розрахунково-пояснювальну записку оформляють державною мовою, 

згідно з ГОСТ 2.105-95 на стандартних аркушах формату А4 (297x210 мм). 

Кожний аркуш обмежують рамкою, яку розміщують на 20 мм від краю аркуша 

зліва, зверху та знизу і на 10 мм справа, Відстань від рамки до тексту повинна 

бути: на початку рядка 5–7 мм, у кінці рядка 3–5 мм. Відстань від верхнього та 

нижнього рядків тексту до верхньої чи нижньої рамки 10–12 мм. 

1.1.3 На кожному аркуші повинен бути основний напис (штамп). На 

заголовному аркуші кожного розділу (з якого починається розділ) ставлять 

основний напис ДСТУ ГОСТ 2.104-2006, форма 2. На всіх інших аркушах – 

основний напис ДСТУ ГОСТ 2.104-2006, форма 2а (Додаток А). Перший 

основний надпис для заголовного аркуша ставлять на аркуші, де розміщується 

«Реферат». 

1.1.4 Обов’язковими структурними елементами розрахунково-

пояснювальної записки є: 

 титульний аркуш; 

 завдання на проектування; 

 реферат; 

 зміст; 

 вступ; 

 загальна частина; 

 спеціальна частина; 

 висновки; 

 список літератури; 

 додатки. 

 

1.2 Текст 

 

1.2.1 Текст записки, виконують на одній стороні аркуша. Шрифт повинен 

бути чітким, висотою літер не менше 1,8 мм (кегль 14), чорного кольору. 

Написання – «Звичайне». Рекомендована гарнітура «Times New Roman». 

Допускається рукописний текст з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм, тільки 

чорнилами (пастою) чорного або синього кольору. 

1.2.2 Форматування абзаців впродовж усього тексту пояснювальної записки 

– «За шириною». Міжрядковий інтервал – 1,5 рядка. Абзацний відступ – п’ять 

знаків (1,27 см). Відступи ліворуч та праворуч відсутні (по 0 см). Інтервали перед 

та після кожного абзацу відсутні (по 0 пт). 
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1.2.3 Текст записки ділять на розділи і підрозділи. Розділи повинні мати 

порядкові номери у межах усього документа, що позначені арабськими цифрами 

без крапки та пишуться великими літерами. Структурні елементи: «Завдання на 

проектування», «Реферат», «Зміст», «Вступ», «Висновки», «Список літератури» і 

«Додатки» не нумеруються, вважаються заголовками і пишуться великими 

літерами. 

1.2.4 Підрозділи повинні мати нумерацію у межах кожного розділу. Номери 

підрозділів складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. У 

кінці номера розділу чи підрозділу крапка не ставиться. Розділи, як і підрозділи, 

можуть складатися із одного чи декількох пунктів. Якщо розділ чи підрозділ 

складається із одного пункту, то він також нумерується. 

1.2.5 Пункти при необхідності можуть бути розбиті на підпункти, які 

повинні мати порядкову нумерацію у межах кожного пункту, наприклад: 1.2 – 

другий підрозділ першого розділу, 1.2.1 – перший пункт другого підрозділу 

першого розділу, 1.2.1.3 – третій підпункт першого підрозділу другого підрозділу 

першого розділу. 

1.2.6 Нумерований перелік вимог, вказівок, положень, що містяться у тексті 

пункту чи підпункту, позначається арабськими цифрами з дужкою, наприклад: 1), 

2), 3). 

1.2.7 Кожний пункт, підпункт, перелік записують з абзацу. 

1.2.8 Розділи, підрозділи розрахунково-пояснювальної записки повинні 

мати заголовки. Найменування розділів і підрозділів повинні бути короткими. 

Заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими 

літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і 

підпунктів слід починати з абзацу (1,27 см) і друкувати маленькими літерами, 

крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Переноси слів у 

заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається із двох речень, то їх 

розділяють крапкою. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім 

текстом при виконанні рукописним способом – 15 мм, при машинному способі 

два інтервали – два натиски клавіші Enter. Відстань між рядками заголовка, а 

також між двома заголовками (наприклад, розділу та підрозділу) є такою, як у 

тексті. 

Приклад 

 

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1 Аналітичний огляд літератури 

1.1.1 Фізико-хімічні основи виробництва продукції 

 

1.2.9 Кожний розділ (той, що не нумерується, або нумерується одним 

числом без крапки) необхідно починати з нового аркуша. Не допускається 

розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту та підпункту в нижній 

частині аркуша, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 

1.2.10 В тексті розрахунково-пояснювальної не повинно бути пустих місць. 

Останній аркуш кожного розділу повинен бути заповнений щонайменше на 2/3. 
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1.2.11 Першим аркушем розрахунково-пояснювальної записки слід вважати 

перший (заголовний) аркуш розділу «Зміст». Цей розділ містить зміст 

пояснювальної записки, який включає номери та найменування розділів і 

підрозділів зі вказівкою номерів аркушів, з яких вони починаються. Аркуші 

розділу «Зміст» входять у загальну кількість аркушів.  

1.2.12 Слово «ЗМІСТ» записують як заголовок (симетрично тексту) 

прописними буквами без лапок. Найменування структурних елементів 

розрахунково-пояснювальної, що входять у зміст, записують рядковими літерами. 

Номери аркушів, відповідні найменуванням структурних елементів, записують 

вздовж правого поля тексту. Точки, тире або інші знаки між найменуваннями та 

номерами аркушів не ставлять. 

1.2.13 У тексті не допускається: 

 скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони 

використовуються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у 

головках і боковиках таблиць і в розшифровках літерних позначень, 

що входять у формули; 

 використовувати скорочення слів, крім установлених правилами: 

 використовувати у тексті математичний знак мінус (–) перед 

негативними значеннями величин – слід писати слово «мінус»; 

 застосовувати математичні знаки без цифр, наприклад ≤ (менше чи 

рівно), (більше чи рівно), ≥ (не рівно), а також № (номер), % 

(відсоток), застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ІSО, IEC, ITU, 

ГОСТ, ОСТ, РСТ, СТП, СТ СЭВ тощо) без реєстраційного номера. 

1.2.14 Всі числові дані слід наводити з одиницями вимірювання. Відповідно 

до ГОСТ 8.417-2002 підлягають обов’язковому використанню одиниці 

Міжнародної системи одиниць (СІ). Використання одиниць, що не входять до СІ, 

регламентовано ГОСТ 8.417-2002. 

 

1.3 Формули 

 

1.3.1 Математичні та хімічні формули слід вставляти в текст, користуючись 

редактором формул відповідного програмного забезпечення, наприклад 

MathType, ISIS або вписувати вручну чорнилами (пастою). Вставка в текст 

зображень формул не допускається. 

1.3.2 У формулах у якості символів слід використовувати позначення, що 

встановлені відповідними стандартами. Значення символів і числових 

коефіцієнтів, що входять у формулу, повинні бути наведені безпосередньо під 

формулою. Значення кожного символу дають з нового рядка у тій послідовності, в 

якій вони подані у формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатися з 

абзацу словом «де» без двокрапки після нього. Друге та інші пояснення – з 

абзацу. 

1.3.3 Усі формули, якщо їх у документі більше однієї, нумерують 

арабськими цифрами у межах розділу. Номер формули складається із номеру 
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розділу і порядкового номеру формули, розділених крапкою. Номер показують з 

правої сторони аркуша на рівні формули у круглих дужках. 

Приклад 

,   (2.1) 

де  – число Рейнольдса; 

 – швидкість рідини, м/с; 

 – еквівалентний діаметр трубопроводу, м; 

 – густина рідини, кг/м
3
; 

 – коефіцієнт динамічної в’язкості рідини, Па·с. 

 

1.3.4 Посилання у тексті на номер формули дають у дужках, наприклад «... у 

формулі (2.1)». 

1.3.5 Допускається нумерація формул у межах усього документа. 

1.3.6 Розрахунки наводяться після пояснення символів числових 

коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння. Наводити розрахунки без 

формул, що їх роз’яснюють не допускається. Якщо розрахунки виконуються за 

однією формулою кілька разів, їх наводять усі, але формули не повторюють, 

вказують тільки посилання на неї. 

1.3.7 Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Якщо формула чи рівняння переноситься на знаку операції 

множення, то використовується знак «×». Формули, які не розділені текстом і 

розміщені одна за одною, відокремлюються комою. 

 

1.4 Ілюстрації і додатки 

 

1.4.1 Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми діаграми, фотознімки) 

розмішують у тексті пояснювальної записки або у додатку. Ілюстрацію в тексті 

пояснювальної записки слід розміщувати безпосередньо після першого 

згадування про неї або на наступному аркуші. На всі ілюстрації мають бути 

посилання в тексті. 

1.4.2 Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, що розміщені у 

пояснювальній записні, повинні відповідати стандартам Єдиної системи 

конструкторської документації та Єдиної системи проектної документації. 

Ілюстрації повинні бути виконані чітко, розбірливо, з максимальною якістю. 

1.4.3 Ілюстрації повинні мати назву і пояснюючі дані (підрисунковий текст). 

Назва ілюстрації починається зі слова «Рисунок __». Її розміщують нижче 

пояснювальних даних (підрисункового тексту) з абзацного відступу без крапки в 

кінці. Другий рядок назви ілюстрації починається з лівого краю тексту. Назву 

ілюстрації друкують з першої великої літери і розташовують під ним. 

 

Приклад 

Рисунок ___ – ____________________________________ 

      
номер    назва рисунку 
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1.4.4 Ілюстрацію, яка вміщується на одному аркуші, її підрисунковий текст, 
та назву слід розміщувати на тому самому аркуші, не відриваючи одне від одного 
і не переносячи на наступний аркуш. 

1.4.5 Відстань між ілюстрацію, її підрисунковим текстом, назвою і 
подальшим чи попереднім текстом при виконанні рукописним способом – не 
менш 15 мм, при машинному способі два інтервали – два натиску клавіші Enter. 

1.4.6 Якщо ілюстрація не вміщується на одному аркуші, допускається 
переносити її на інші аркуші, вміщуючи назву ілюстрації на першому аркуші, 
пояснювальні дані – на кожній кожному, і під ними назва. 

 
Приклад 
Рисунок ___, аркуш __________ 
      

номер   номер аркуша 

 
1.4.7 Всі ілюстрації нумерують у межах розділу арабськими цифрами. 

Номер ілюстрації складається із номера розділу і порядкового номера ілюстрації, 
розділених крапкою, наприклад: «Рисунок 1.1» – перший рисунок розділу 1. 
Ілюстрації додатків нумеруються окремо, у межах кожного додатка, наприклад, 
«Рисунок А.2» – другий рисунок додатка А. Допускається нумерація ілюстрацій у 
межах усього документа. 

1.4.8 Якщо в пояснювальній записці або в додатку тільки одна ілюстрація, її 
нумерують так: «Рисунок 1» або «Рисунок Б.1». 

1.4.9 Посилання на ілюстрації дають по типу «рис. 1.1». Посилання на 
раніше подані ілюстрації дають із скороченим словом «дивись», наприклад, «див. 
рис. 3.3».  

1.4.10 Ілюстрації, таблиці чи текст допоміжного характеру допускається 
давати у вигляді додатків.  

1.4.11 Додатки слід оформлювати як продовження пояснювальної записки 
на її наступних аркушах, розташовуючи в порядку посилань на них у тексті. 

1.4.12 Додаток розпочинається з нового аркуша і повинен мати заголовок. 
Слово «Додаток» та його заголовок друкують малими літерами з першої великої 
посередині аркуша. Відстань між словом «Додаток...» і заголовком додатка – два 
інтервали. 

1.4.13 Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського 
алфавіту, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», 
«Додаток Б». Якщо у пояснювальній записці тільки один додаток, то він 
позначається як «Додаток А». Додатки повинні мати спільну з основним текстом 
наскрізну нумерацію аркушів. 

 
1.5 Таблиці 
 
1.5.1 Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у таблицях.  
1.5.2 Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, де вона 

згадується вперше, або на наступному аркуші. На всі таблиці мають бути 
посилання у тексті. 
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Таблиця ____ – _____________________________________________ 
          номер     назва таблиці 

                                                                                                                                                                                                              Заголовки колонок 

        Головка 

                 Підзаголовки колонок 

                                                            

            Рядки (горизонтальні рядки) 

 

                           Боковик                    Графи (колонки) 

                         (графа для  

                         заголовків 

                             рядків) 

Рисунок 1.1 – Структура таблиці та розміщення її назви 
 

1.5.3 Відстань між таблицею, її назвою і подальшим чи попереднім текстом 

при виконанні рукописним способом – не менш 15 мм, при машинному способі 

два інтервали – два натиски клавіші Enter. 

1.5.4 Назву таблиці друкують з першої великої літери і розташовують над 

таблицею з абзацу або починаючи над верхнім лівим кутом. Другий рядок у назві 

таблиці починають з лівого краю тексту. Назва таблиці повинна бути короткою і 

повністю відображати зміст таблиці. 

1.5.5 Якщо частину таблиці перенесено на інший або той самий аркуш, 

назву подають тільки над першою частиною таблиці, над іншими її частинами, 

праворуч, подають тільки номер таблиці. 

 

Приклад 

Продовження таблиці _______ 

                                      
номер таблиці  

над останньою частиною: 

Кінець таблиці _______  

                          
номер таблиці 

 

1.5.6 Якщо частини таблиці розміщують поряд, у кожній частині 

повторюють заголовок, при розміщенні частин таблиці одна під одною – 

повторюють боковик. 

1.5.7 Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. 

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

відокремлених один від одного крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша 

таблиця другого розділу. Таблиці, що наводяться у додатках, нумеруються в 

межах кожного додатка арабськими цифрами, перед якими вказується позначення 

додатка, наприклад, «Таблиця А.2» – друга таблиця додатка А. 

1.5.8 Діагональне ділення головки таблиці не допускається. Графу «№ п/п» 

у таблицю не включають. У разі необхідності нумерації показників, параметрів 
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або інших даних порядкові номери вказують у боковику таблиці перед їх 

найменуванням.  

1.5.9 Для полегшення посилань у тексті документа допускається нумерація 

граф. Повторюваний у графі таблиці текст з одного слова допускається заміняти 

лапками, якщо рядки у таблиці не розділені лініями. Якщо повторюваний текст 

складається із двох, чи більше слів, то при першому повторюванні його 

замінюють словом «те саме» і в подальшому – лапками. Ставити лапки замість 

повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не 

допускається. Якщо цифрові, чи інші дані в комірці таблиці не приводять, то в ній 

ставлять прочерк. 

1.5.10 Таблиця повинна бути сформатована максимально компактно, щоб на 

аркуші вона займала якнайменше місця. Допускається використовувати менший 

шрифт (кегль 12), одинарний інтервал між рядками, не робити абзацного 

відступу. 

1.5.11 Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття 

замінюють літерними позначеннями, якщо вони пояснені в тексті, чи наведені на 

ілюстраціях, наприклад: D – діаметр, Н – висота, L – довжина тощо. При 

необхідності таблицю або окремі її частини переносять на наступний аркуш поряд 

або одну під одною. 

1.5.12 Заголовки граф таблиці розпочинаються з великої літери, а 

підзаголовки – з малої, якщо вони становлять одне речення з заголовком. 

Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуться з великої літери. У кінці 

заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Заголовки і підзаголовки 

граф подаються, як правило, в однині. 

 

1.6 Посилання 

 

1.6.1 В тексті розрахунково-пояснювальної записки слід приводити 

посилання на всі використані літературні джерела. 

1.6.2 Посилання на літературні джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Посилання 

ставиться в середині речення або в його кінці перед крапкою. Наприклад: «... у 

роботах [1–7] наведені дані про...» або «… застосовують колони синтезу аміаку 

різних конструкцій [1, 3, 5–8]». 

1.6.3 Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому 

оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком 

посилань із зазначенням номера. 

 

Приклад 

Цитата в тексті: «Аміачна селітра містить 34,4 % азоту, добре засвоювана 

рослинами, придатна для будь-яких ґрунтів і сільськогосподарських культур 

[6]
1)

». 

Відповідний опис у списку літератури: 
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6. Загальна хімічна технологія  / В.Т.Яворський, Т.В.Перекупко, З.О.Знак, 

Л.В.Савчук. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 552 с. 

Відповідне подання виноски: 

_______ 
1)

[6] Загальна хімічна технологія  / В.Т.Яворський, Т.В.Перекупко, З.О.Знак, 

Л.В.Савчук. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. – 552 с. 

 

1.6.4 У випадку посилань на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, 

ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. Слід 

писати: «... у розділі 4 ...», «... дивись 2.1 ...», «... за 3.3.4 ...», «... відповідно до 

2.3.4.1 ...», «... на рис. 1.3 ...» або «... на рисунку 1.3 ...», «... у таблиці 3.2 ...», «... 

(див. 3.2) ...», «... за формулою (3.1) ...», «... у рівняннях (1.23) – (1.25) ...», «... у 

Додатку Б ...». 

 

1.6 Список літератури 

 

1.6.1 У кінці розрахунково-пояснювальної записки наводиться список 

літератури, яка була використана у роботі над курсовим проектом. В ньому 

приводяться всі без винятків використані літературні джерела у алфавітному 

порядку або у порядку їх згадування в тексті.  

1.6.2 Опис літературних джерел у списку здійснюють згідно діючих 

стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 3582-97. Слід суворо дотримуватися 

чинного порядку описання: послідовності подання інформації, скорочень, 

розділових знаків. 

Приклади: 

1) книги: 

Кутепов, А.М. Общая химическая технология : учеб. для техн. вузов / 

А.М.Кутепов, Т.И.Бондарева, М.Г.Беренгартен. – М.: Высш. шк., 1985. – 448 с. 

Справочник азотчика  / под. ред. Е.Я.Мельникова. – М.: Химия, 1969. – 444 

с. 

2) збірники: 

Система стандартов безопасного труда  : сборник / отв. Ред.. В. М. Сухов; 

Ин-т научн. информ. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 102 с. 

3) перекладні видання: 

Филд, Р. Органическая химия титана  / Р. Филд, П. Коув ; пер. с англ.   

О.В.Ногиной. – М.: Мир, 1969. – 264 с. 

4) статті із журналу: 

Варлан, К.Е. Структурообразование в системе диглицидиловый эфир 

олигоэпихлоргидрина  / К.Е.Варлан, Д.В.Сердюк // Вісник Дніпропетр. ун-ту. 

Серія «Хімія». – 2013. – Вип. 19. – С. 187-192. 

5) патенти: 

Пат. 4814399 США, МПК С 08G 73/18. Sulfoalkylatyonofpolybenzimidazole 

[Теxt] / SomsoneM.J., GuptaB., StackmanR.W. (США) – № 77271; заявл. 24.07.1987; 

опубл.21.03.1989, Бюл., 1990, Вып.61, №19. – 3 с. 
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Пат. 81518 Україна, МПК С06В 45/00, C07F 17/00. Каталізатор горіння 

твердого ракетного палива  / Нестерова О.Ю., Варлан К.Є., Саламаха І.В., 

Пугачова А.С. (Україна); заявник та патентовласник Дніпропетровський 

державний університет ім. О.Гончара. – заявл. 26.03.12; опубл. 10.07.13, Бюл. № 

13. – 2 с. 

6) авторські свідоцтва: 

А.с. 1011529 СССР, МКИ
3
 С 01 G 25/02. Способ получения 

гидратированного диоксида циркония  / Ю. М. Полежаев, Ю. С. Торопов (СССР). 

– № 3349042/ 23-26 ; заявл. 22.10.01 ; опубл. 24.12.83, Бюл. №11. – 2 с. 

7) заявки: 

Заявка u201204710 Україна, МПК F26B 9/06, C06F 1/00, F42B 4/00. Сушарка 

для малогабаритних виробів [Теxt] / Поджарский М.А., Плотичкина С.А. 

(Україна) № u201204710; заявл. 17.04.12; опубл. 12.11.12, Бюл. №21. 

8) стандарти: 

ДСТУ 1.0:2003. Національна стандартизація. Основні положення  – На 

заміну ДСТУ 1.0-93 ; надано чинності 2003-07-01. – К.: Держспоживстандарт 

України, 2003. – 9 с. 

9) електронні фахові видання: 

Биков, В.Ю. Сучасна структура автоматизованої системи статистичної 

інформації про діяльність і розвиток загальноосвітньої школи [Електронний 

ресурс] / В.Ю. Биков, В.В. Гапон, М.Л. Плескач // Інформаційні технології і 

засоби навчання. – Електрон. журн. – 2007. - №4. – С. 43. – Режим доступу: http: 

www/nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em/html (дата звернення: 04.06.2014). 

10) законодавчі документи: 

Господарський кодекс України  : офіц. текст: за станом на 20 січня 2007р. – 

Харків : Одисей, 2007. – 240 с. 

 

1.7 Графічна частина 

 

1.7.1 Графічна частина курсового проекту включає в себе збірне креслення 

розроблювального апарата й технологічну схему процесу. Обидва зображення 

виконуються на аркушах формату А1 (594х841 мм). 

1.7.2 Графічні документи можуть бути виконані креслярськими олівцями, 

тушшю або із застосуванням систем автоматизованого проектування. 

1.7.3 Графічні документи повинні мати основний напис у правому 

нижньому куті за ДСТУ ГОСТ 2.104:2006, ДСТУ Б А.2.4-4:2009 (Додаток Д). У 

основному надписі і на кресленнях не повинно бути скорочених слів, за винятком 

загальноприйнятих за правилами орфографії. 

1.7.4 В ході виконання збірного креслення слід дотримуватись вимог 

наступних стандартів: 

– основні вимоги до креслень – ГОСТ 2.109-73; 

– формат, масштаб, лінії, креслярські шрифти – ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 

2.302-68; ГОСТ 2.303-68; ГОСТ 2.304-81; 

– зображення, види, розрізи й перетини – ГОСТ 2.305-2008; 



 

14 
 

– графічні позначення матеріалів на кресленнях, нанесення розмірів і 

граничних відхилень, позначення допусків і посадок – ГОСТ 2.306-68, ГОСТ 

2.307-2011, ГОСТ 25346-2013, ГОСТ 25347-82; 

– зображення різьблення – ГОСТ 2.311-68; 

– позначення швів зварених з'єднань і умовні зображення – ГОСТ 2.312-72; 

– нероз'ємні з'єднання – ГОСТ 2.313-82; 

– специфікації – ГОСТ 2.106-96, ГОСТ 21.501-2011. 

1.7.5 Загальні вимоги до виконання схем викладені у ГОСТ 2.701. 

1.7.6 Зображення окремих елементів технологічних схем слід виконувати у 

відповідності до вимог наступних стандартів: 

– загальні позначення – ГОСТ 2.793–79; 

– апарати випарні – ГОСТ 2.788-74; 

– апарати гідравлічні та пневматичні – ГОСТ 2.781-96; 

– апарати колонні – ГОСТ 2.790-74; 

– апарати сушильні – ГОСТ 2.792-74; 

– апарати теплообмінні – ГОСТ 2.789-74; 

– арматура трубопровідна – ГОСТ 2.785-70; 

– відстійники та фільтри – ГОСТ 2.791-74; 

– елементі вакуумних систем – ГОСТ 2.796-95; 

– елементи трубопроводів – ГОСТ 2.784-96; 

– ємності – ГОСТ 2.780-96; 

– машини гідравлічні та пневматичні – ГОСТ 2.782-96; 

– машини електричні – ГОСТ 2.722-68; 

– правила виконання вакуумних схем – ГОСТ 2.797–81; 

– пристрої живильні та дозувальні – ГОСТ 2.794-79; 

– трубопроводи – ГОСТ 21.206-93, ГОСТ 21.401-88; 

– центрифуги – ГОСТ – 2.795-80. 

1.7.7 Зображення елементів технологічних схем, до яких немає вимог у 

наведених вище стандартах, повинні спрощено відображати будову цих 

елементів. Автор проекту виконує їх на свій розсуд. 

1.7.8 Технологічна схема повинна мати таблицю трубопроводів, в якій 

розшифровуються позначення всіх трубопроводів згідно до вимог ГОСТ 21.206-

93, ГОСТ 21.401-88. 

1.7.9 У процесі проектування, зокрема в ході розробки збірного креслення, 

треба виходити з міркувань максимальної економічності виготовлення, монтажу 

та експлуатації проектованого апарата. Слід передбачити: 

– можливість використання в проекті стандартного, нормалізованого 

апарата, що вже випускається промисловістю; 

– у випадку проектування нестандартного апарата передбачити 

максимальне використання в його конструкції стандартних, нормалізованих і 

покупних виробів;  

– раціональне обмеження номенклатури розмірів і граничних відхилив, 

шорсткості поверхонь, шліців та інших конструкторських елементів деталей, 
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максимально можливу ступінь взаємозамінності й економічності виготовлення, 

безпечності експлуатації і ремонту. 

1.7.10 Збірне креслення виконується відповідно до ГОСТ 1.709-68 і ГОСТ 

2.317-69. Воно повинно мати мінімальну кількість зображень (розрізів, перетинів і 

виносних елементів), але достатніх для чіткого уявлення про будову апарата, 

взаємодію його деталей, технологію збирання.  

1.7.11 Збірне креслення повинно містити інформацію, необхідну для 

виготовлення апарата: 

– габаритні, установчі, з’єднувальні і додаткові розміри; 

– граничні відхилення розмірів; 

– умовні позначення швів зварних з’єднань; 

– виноски і номери позицій; 

– таблицю штуцерів; 

– інші параметри, що перевіряються при збиранні апарата та його монтажу у 

технологічну схему. 

1.7.12 Всі частини виробу на кресленні позначають номерами позицій, які 

розміщують у зростаючому порядку (за винятком позицій, що повторюються) за 

годинниковою чи проти годинникової стрілки у межах усього креслення.  

1.7.13 До кожного креслення додають специфікацію, яку виконують згідно 

ГОСТ 1.708-68. Специфікації складають на аркушах формату А4 (297x210 мм) та 

підшивають до розрахунково-пояснювальної записки. 

1.7.14 В специфікаціях наводять складові частини, що входять у 

специфікований виріб та елементи технологічної схеми згідно їх позицій.. 

1.7.15 Графи специфікації заповнюють зверху вниз. У графі «Поз.» 

вказують номери позицій складових частин проектованого апарата або елементів 

технологічної схеми, у графу «Найменування» – їх найменування. 
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2 ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

2.1 Зміст пояснювальної записки 

 

2.1.1 Пояснювальна записка до курсового проекту, містить всі вихідні, 

розрахункові й графічні матеріали і повинна бути оформлена в такій 

послідовності (назви деяких розділів можуть бути змінені автором): 

Титульний аркуш. 

Завдання на проектування. 

Реферат 

Зміст 

Вступ.  

1 Загальна частина. 

1.1Аналітичний огляд літератури. 

1.1.1 Фізико-хімічні основи виробництва продукції. 

1.1.2 Порівняльний аналіз існуючих варіантів технологічних схем. 

1.1.3 Порівняльний аналіз існуючих варіантів конструкцій апарата, що 

проектується. 

1.1.4 Обґрунтування вибору конструкції апарата, що проектується. 

1.2 Характеристика вихідних матеріалів та готової продукції. 

1.3 Норми технологічного режиму. 

2 Спеціальна частина. 

2.1 Матеріальні розрахунки. 

2.2 Теплові розрахунки. 

2.3 Технологічні розрахунки. 

2.3.1 Розрахунок основних розмірів апарату. 

2.3.2 Вибір матеріалу конструкції апарату. 

2.3.3 Розрахунки елементів конструкції апарату. 

2.4 Розрахунки та вибір допоміжного устаткування. 

3 Охорона праці 

4 Охорона навколишнього середовища. 

Висновки.  

Список використаної літератури. 

Додатки. 

 

2.1.2 Титульний аркуш оформлюється для розміщення підписів, що 

затверджують та погоджують і виконується згідно затвердженого зразка (Додаток Б). 

2.1.3 Завдання на проектування видається керівником. У ньому відображені: 

− тема проекту, у якій вказане повне найменування апарату та його 

призначення у виробництві певної продукції; 

− термін здачі студентом закінченого проекту; 

− вихідні дані до проекту: продуктивність апарату, величини 

технологічних параметрів, суттєво важливі для його ефективної 

роботи; 

− зміст пояснювальної записки; 
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− перелік графічного матеріалу з зазначенням обов'язкових креслень;  

− дата видачі завдання; 

− календарний план виконання проекту із визначенням окремих етапів 

процесу проектування та строків їх виконання. 

Завдання підписується студентом, керівником і затверджується завідувачем 

кафедри. 

2.1.4 «Реферат» (Додаток В) містить загальні відомості про курсовий 

проект. Він має бути стислим, інформативним, обсягом не більше 500 слів (1 

сторінка аркуша формату А4). Реферат повинен містити: 

 відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, 

літературних джерел згідно зі списком використаної літератури; 

 текст реферату; 

 перелік ключових слів. 

Текст реферату подасться у такій послідовності: 

 мета проекту; 

 об’єкт розробки; 

 характеристика проведених проектних робіт; 

 одержані результати; 

2.1.5 Зміст оформлюють відповідно до загальних вимог. 

2.1.6 «Вступ». У цьому розділі студент обґрунтовує актуальність 

проектування даного обладнання й формулює мету свого проекту. Потрібно 

показати необхідність виробництва продукції, у якому задіяний проектований 

апарат; її роль і місце в економіці держави; коротко охарактеризувати існуючі 

технології і місце у них проектованого апарату; позитивний результат, очікуваний 

від розробленого проекту; його новизну. Приблизний обсяг розділу – 1–2 аркуші. 

2.1.7 «Загальна частина». Цей розділ містить загальні дані, які обґрунтовують 

вибір конструкції проектованого апарата та є основою для його розрахунку. 

2.1.7.1 «Аналітичний огляд літератури» повинен містити базову 

інформацію, необхідну для виконання проекту, взяту з літератури. Роботу з 

літературою студент починає з лекційних курсів відповідних дисциплін, 

літературних джерел рекомендованих керівником. Далі студент самостійно 

знаходить потрібну інформацію, використовуючи фонди бібліотеки ДНУ, інших 

бібліотек, матеріали кафедр факультету, Internet. Огляд літератури повинен 

містити конкретну інформацію про фізичні та фізико-хімічні основи процесів, 

будову апаратів, їх практичне застосування. Кількість інформації, що має 

загальний характер, слід обмежувати. Механічне переписування текстів із 

першоджерел є недоліком. 

2.1.7.2 «Фізико-хімічні основи виробництва продукції». Цей підрозділ 

повинен містити характеристику процесів, що протікають в проектованому 

апараті з точок зору термодинаміки та кінетики. Необхідно охарактеризувати 

умови рівноваги, до яких прагне технологічне середовище й, якщо процеси 

оборотні, указати способи й засоби, за допомогою яких можна забезпечити 

максимально вигідне положення цієї рівноваги. Необхідно описати фактори, які 

обумовлюють швидкість процесів, які протікають у проектованому апараті, і 
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обов'язково указати можливості її збільшення. Приведена інформація повинна 

бути винятково конкретною, не слід приводити дані дискусійного характеру, 

захоплюватися цитуванням сугубо наукової або патентної літератури. 

Приблизний обсяг підрозділу – 5–7 аркушів. 

2.1.7.3 «Порівняльний аналіз існуючих варіантів технологічних схем». 

Необхідно навести опис по можливості не менш 2–3 сучасних технологічних схем 

виробництва даної продукції. Останньою варто приводити схему, обрану в якості 

базової для даного проекту. Опис повинний базуватися на зображеннях 

відповідних схем і носити максимально конспективний характер. Для кожної 

схеми бажано вказати послідовність всіх технологічних стадій від приймання 

сировини до відвантаження готової продукції з короткою характеристикою 

задіяних у них апаратів і машин, навести величини основних технологічних 

параметрів. Треба уникати зайвої деталізації опису, приводити другорядну 

інформацію. Наприкінці потрібно дати порівняльну характеристику приведених 

технологічних схем і аргументоване обґрунтування вибору схеми для даного 

проекту. Приблизний обсяг підрозділу – 1–3 аркуші на кожну схему. 

2.1.7.4 «Порівняльний аналіз існуючих варіантів конструкції апарата, що 

проектується». Треба вказати місце об'єкта розробки в загальній класифікації 

процесів і апаратів. У загальному випадку процеси, що протікають у 

проектованому апараті, потрібно класифікувати за наступними ознаками: 

− група процесів хімічної технології: хімічні (біохімічні) гідромеханічні, 

теплові, масообміні: механічні; 

− оборотність: оборотні й необоротні; 

− механізм реакції: прості й складні; 

− фазовий склад реакційної системи: гомогенні й гетерогенні; 

− використання каталізатора: каталітичні й некаталітичні; 

− тепловий ефект: екзотермічні й ендотермічні; 

− тепловий (температурний) режим: ізотермічні, політермічні, 

адіабатичні; 

− напрямок взаємного переміщення матеріальних і теплових потоків: 

прямоточні, протиточні, перехресноточні; 

− характер протікання процесів у часі: періодичні й безперервні; 

− гідродинамічний режим: змішання й витиснення; 

Проектований апарат також потрібно класифікувати за основними ознаками 

його конструкції: об'ємний, поверхневий, колонний, змішання, фільтр-пресний і т.п. 

Необхідно навести загальний опис апаратів-аналогів – тих, які мають те 

саме або схоже призначення й належать до тих же класифікаційних груп, що й 

проектований апарат. Опис повинний бути проілюстрований графічними 

зображеннями й містити основні технічні дані. 

Описувати обладнання схожого призначення, але яке не є прямим аналогом 

об'єкта проектування не треба. Наприклад, якщо проектований апарат – 

поверхневий теплообмінник, то не потрібно описувати теплообмінники змішання, 

або регенеративні. Приблизний обсяг підрозділу – 1–2 аркуші на класифікацію 

апарата й 1–2 аркуші на кожний апарат-аналог. 
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2.1.7.5 «Обґрунтування вибору конструкції апарату, що проектується». 

Потрібно виділити загальні критерії оцінки ефективності проектованого апарата, 

найбільш суттєві для даного проекту і які повинні бути покращенні в порівнянні 

із прототипом: підвищення продуктивності, зменшення матеріалоємності або 

енергоємності технологічного процесу тощо. Ґрунтуючись на цих критеріях, 

потрібно зробити порівняльний аналіз достоїнств і недоліків апаратів-аналогів, 

описаних у попередньому підрозділі, вибрати прототип – один з аналогів, 

найбільш близький за технічною суттю до проектованого апарата. Необхідно 

запропонувати такі зміни конструкції або способу використання прототипу, які 

приведуть до підвищення його ефективності відповідно до виділених критеріїв. 

Потрібно навести креслення (формат А4) і докладний опис проектованого 

апарата. Приблизний обсяг підрозділу – 2–5 аркушів. 

2.1.7.6 «Характеристика вихідних матеріалів та готової продукції». Цей 

розділ повинен містити чисельні значення фізико-хімічних параметрів всіх 

речовин і матеріалів, що беруть участь у технологічному процесі, який 

здійснюється в проектованому апараті. Необхідно наводити тільки ті дані, які 

істотні для даного проекту: вимоги до якості вихідних речовин і продукції (з 

посиланням на відповідні нормативні документи – державні стандарти, галузеві та 

технічні умови тощо), показники їх фізико-хімічних властивостей, які використані 

в ході розрахунків у даному проекті (молярну масу, густину, теплоємність, 

теплопровідність тощо). Інформацію, яка для проекту не істотна, приводити не 

слід (історія відкриття речовини, опис її властивостей, які не впливають на 

показники роботи проектованого апарата тощо). Приблизний обсяг розділу – 4–8 

аркушів. 

2.1.7.7 «Норми технологічного режиму». Приводяться числові дані про 

технологічні параметри, які повинні підтримуватися в проектованому апараті. 

2.1.8 «Спеціальна частина». Зміст цього розділу конкретизується в ході 

проектування залежно від застосованої методики розрахунку. У загальному 

випадку він складається з матеріальних, теплових, технологічних розрахунків і 

розрахунків допоміжного устаткування. 

2.1.8.1 «Матеріальні розрахунки». Спираючись на задану продуктивність 

проектованого апарата потрібно розрахувати кількість всіх матеріальних потоків 

(речовин і матеріалів), які входять в апарат і які його залишають. Розрахунок 

повинен бути виконаний максимально докладно. Наприклад, якщо одним з 

матеріальних потоків є суміш (розчин), потрібно вказати кількість кожного її 

компонента (розчинених речовин і розчинника). Розрахунки хімічних процесів 

повинні виконуватися з урахуванням реальних величин ступені перетворення 

сировини та втрати речовин. Якщо проектований апарат працює в періодичному 

режимі, то розрахунок виконується на яку-небудь фіксовану кількість (кг, т, м
3
 

тощо) одного з основних матеріальних потоків (продукту або сировини) або на 

одне завантаження апарату. Якщо апарат працює безперервно, розрахунок 

робиться на одиницю часу. Підрозділ повинен містити таблицю матеріального 

балансу, у яку вносять результати розрахунків. В розрахунках апаратів, де зміни 

структури матеріальних потоків дуже прості (змішувачі), або не відбувається 
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взагалі (теплообмінники) наводити таблицю матеріального балансу 

необов’язково. Приблизний обсяг підрозділу – 3–5 аркушів. 

2.1.8.2 «Теплові розрахунки». Потрібно розрахувати тепловий баланс 

апарату, у якому кількість теплоти, що надходить до апарату з матеріальними 

потоками, утворюється в ньому в результаті екзотермічних реакцій і фізико-

хімічних процесів, порівнюється з кількістю теплоти, що залишає апарат з 

матеріальними потоками, поглинається в ході ендотермічних реакцій і фізико-

хімічних процесів, втрачається в навколишнє середовище. Слід розрахувати 

товщину теплоізоляції, якщо вона передбачена конструкцією. Якщо проектований 

апарат працює в періодичному режимі, то розрахунок виконується на загальну 

кількість теплоти (кДж). Якщо апарат працює безупинно, розрахунок робиться на 

одиницю часу (кВт). Результати розрахунку повинні бути представлені у вигляді 

таблиці теплового балансу (для теплообмінників необов’язково). Тут же 

розраховують кількість допоміжних теплоносіїв, необхідних для зведення 

теплового балансу. Приблизний обсяг підрозділу – 3–5 аркушів. 

2.1.8.3 «Технологічні розрахунки». Потрібно навести розрахунки основних 

розмірів апарата і його функціональних вузлів: довжина, висота, діаметр, розмір 

поверхні теплопередачі, розміри тарілок і т.п. Необхідно зробити аргументований 

вибір матеріалу (матеріалів), з якого його потрібно виготовити, розрахувати 

товщину стінок корпуса й інших елементів конструкції. Розрахунки потрібно 

робити, опираючись на результати матеріальних та теплових розрахунків. У цей 

же підрозділ входить гідравлічний розрахунок апарата, метою якого є визначення 

гідравлічного опору. Отримані результати треба відкоригувати відповідно до 

чинних нормалей, державних стандартів. Приблизний обсяг підрозділу – 2–5 

аркушів 

2.1.8.4 «Розрахунки та вибір допоміжного устаткування». Потрібно навести 

розрахунки допоміжного устаткування, що забезпечує ефективну роботу 

проектованого апарата: мішалок, насосів, вентиляторів, компресорів, вакуум-

насосів, калориферів, конденсаторів, ємностей для зберігання сировини й 

продукції й т.п. Все це устаткування повинне бути розраховане або підібране за 

чинними нормалями, каталогами, чинними стандартами із урахуванням 

конкретних умов їхньої роботи. Приблизний обсяг підрозділу – 2–5 аркушів. 

2.1.8.5 Всі розрахунки курсового проекту повинні бути викладені докладно 

з максимальною кількістю пояснень. Якщо розрахунок виконаний у одній з 

систем автоматизованого проектування, наприклад у MathCad, лістінг розрахунку 

слід навести у Додатках. 

2.1.9 «Охорона праці». Охарактеризувати небезпечні фактори, характерні 

для даного виробництва, навести заходи щодо безпечної роботи проектованого 

обладнання. Приблизний обсяг розділу – 1–3 аркуші. 

2.1.10 «Охорона навколишнього середовища». Описати небезпечні для 

оточуючого середовища фактори, характерні для даного виробництва, перелічити 

засоби охорони атмосфери, водного басейну, ґрунту від попадання в них 

шкідливих речовин, які беруть участь у розглянутому технологічному процесі. 

Приблизний обсяг розділу – 1–3 аркуші. 
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2.1.11 «Висновки». Навести основні результати розрахунків, також аналіз 

отриманих результатів, їх відповідності завданню на проект, міркування про 

можливі шляхи вдосконалювання даного процесу і його апаратурного 

оформлення.  

2.1.12 «Список використаної літератури». Треба вказати всі літературні 

джерела, використані в процесі проектування, посилання на які зроблені у тексті. 

Список потрібно скласти відповідно до чинного державного стандарту. 

2.1.13 «Додатки». У цьому розділі приводяться специфікації до креслень, 

виконані згідно з вимогами Єдиної системи конструкторської документації, а 

також ті результати роботи студента, які в основному тексті пояснювальної 

записки приводити недоцільно, наприклад, лістинги програм, таблиці з 

допоміжними результатами розрахунків тощо. 
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3 МАТЕРІАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ 

3.1 Мета матеріальних розрахунків – визначення робочого об’єму 

проектованого апарата, який мусить відповідати кількості речовин, що одночасно 

повинні в ньому перебувати для досягнення запланованого ефекту. 

3.2 В ході проектування апаратів, в яких відбувається зміна складу 

матеріальних потоків (реактори, масообмінні апарати, випарні апарати тощо) 

матеріальні розрахунки є основою для подальших теплових та конструктивних 

розрахунків. Тому їх виконують у першу чергу і наводять у відповідному 

підрозділі розрахунково-пояснювальної записки. 

3.3 У випадку проектування апаратів, в яких склад матеріальних потоків не 

змінюється (теплообмінників) розрахунки матеріальних потоків входять до 

складу теплових розрахунків. 

3.4 Якщо в розрахованому апараті зміна складу матеріальних потоків є 

механічною і не пов’язана з хімічними або фізико-хімічними перетвореннями 

(змішання, транспортування речовин тощо), матеріальні і технологічні 

розрахунках роблять разом. 

3.5 Розрахунки подають докладно з максимальною кількістю пояснень. 

Пояснення повинні бути зрозумілі неспеціалісту. Незрозумілі пояснення або їх 

відсутність вважаються суттєвим недоліком. 

3.6 Матеріальні розрахунки апаратів безперервної дії виконують на 

одиницю часу (с, год., доб.), періодичної дії – на одне завантаження. 

використовують одиниці вимірювання мас – кг або т. 

3.7 В першу чергу розраховують приходну частину матеріального балансу – 

кількість речовин що надходять до апарата зі всіма матеріальними потоками. 

Потім розраховують кількість речовин, що витрачаються в ході хімічних та 

фізико-хімічних перетворень, а також речовин, що в них утворюються. Витратну 

частину матеріального балансу розраховують, віднімаючи від кількості речовин, 

що надійшли в апарат, кількості тих, що були витрачені, та додаючи кількість тих, 

що утворилися. 

3.8 Результати матеріальних розрахунків за п. 3.2 подають у вигляді таблиці 

матеріального балансу, яка складається щонайменше з двох частин: «Прихід» і 

«Витрата». 

3.9 Частини таблиці матеріального балансу «Прихід» і «Витрата» повинні 

мати обов’язкові графи: «Речовини» та «Маси». Інші графи («Числа молів», 

«Об’єм», «Масові частки» тощо) автор вставляє в таблицю на свій розсуд. 

3.10 У рядки таблиці матеріального балансу у графи «Речовини» записують 

компоненти всіх матеріальних потоків, що входять або виходять з апарата. Якщо 

окремі компоненти матеріального потоку не змінюють свій стан, розшифровувати 

його склад не потрібно (наприклад, повітря, яке використовують для 

перемішування середовища). Якщо хоча б одна з речовин бере участь у 

перетвореннях, склад потоку наводять повністю. 
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3.11 Під останньою речовиною у таблиці підводять риску та записують 

підсумковий рядок. В графі «Речовини» пишуть «Всього» або «Сума». В інших 

графах – суми значень, наведених в них вище. 

3.12 Якщо суми мас «Приходу» і «Витрати» не збігаються, під таблицею 

слід навести нев’язку балансу 

 

де  – сума мас «Приходу»; 

 – сума мас «Витрати». 

Величина нев’язки балансу 3–5% є прийнятною. 

 

Приклад  

 

МАТЕРІАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК КОНТАКТНОГО АПАРАТА 

ДЛЯ ОКИСЛЕННЯ АМІАКУ 

Вихідні дані: 

– продуктивність агрегату синтезу нітратної кислоти П=5600 кг/год; 

– вихід по окисленню аміаку – =0,975; 

– вихід по абсорбції – =0,985; 

– загальний вихід – =0,96; 

– вміст аміаку у аміачно-повітряній суміші – =11,0% об.; 

– вміст водяної пари у повітрі – 4,57% об; 

– густина газів за нормальних умов: 

аміак –  

окис азоту –  

кисень –  

азот –  

водяна пара –  

 

1) Витрата аміаку 

 

де =17,03 кг/кмоль – молярна маса аміаку; 

=63,01 кг/кмоль – молярна маса нітратної кислоти. 

 

Об’ємна витрата аміаку в розрахунку на нормальні умови 

 

2) Кількість аміачно-повітряної суміші, що надходить на окислення 
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В цій кількості знаходиться повітря 

 

3) Склад повітря, що надходить на окислення: 

а) кількість водяної пари 

 

 

б) кількість кисню 

– –  , 

де – об’ємна частка кисню у повітрі; 

 

в) кількість азоту 

 

 

Всього повітря 

 

4) Склад нітрозних газів, які утворюються в результаті окислення аміаку. 

Згідно вихідних даних,  аміаку окислюється по реакції 

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O +904,80 кДж.    (3.1) 

– ) аміаку – по реакції 

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O + 1266,28 кДж.    (3.2) 

Відповідно стехіометрії в цих реакціях утворюються такі кількості 

продуктів: 

а) окису азоту 

 

 

б) азоту 

– – . 

Взагалі у нітрозних газах міститься азоту: 

 

 

в) кількість водяної пари, що утворюється за обома реакціями 

 

З контактного апарата виходить водяної пари всього 

 

 

г) кількість кисню, що витрачається за обома реакціями, згідно стехіометрії 
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В нітрозних газах остається кисню 

 

 

Таблиця 1 – Матеріальний баланс контактного апарата 

Прихід Витрата 

 кг/год кмоль/год нм
3
/год  кг/год кмоль/год нм

3
/год 

Аміак 1576,6 91,3 2044,9 Окис 

азоту 

2672,1 89,0 1993,8 

Повітря:     

кисень 4715,4 147,3 3299,9 Кисень 1099,3 34,3 769,3 

азот 15618,0 557,5 12488,9 Азот 15650,0 558,7 12514,5 

водяна 

пара 

608,1 33,8 756,1 Водяна 

пара 

3075,2 170,7 3823,5 

Всього 

вологого 

повітря 

20941,5 738,6 16544,9 

  

 

 

Всього 22518,1 829,9 18589,8 Всього 22496,6 852,7 19101,1 

Нев’язка балансу 
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4 ТЕПЛОВІ РОЗРАХУНКИ 

 

4.1 Мета теплових розрахунків – визначення конструктивних характеристик 

апарата і кількості теплоносіїв, необхідних для забезпечення заданого 

температурного режиму. 

4.2 Теплові розрахунки виконують для всіх апаратів, в яких відбуваються 

хімічні, фізико-хімічні перетворення та/або теплообмін. 

4.3 Якщо в розрахованому апараті зміна складу матеріальних потоків є 

механічною і не пов’язана з хімічними або фізико-хімічними перетвореннями 

(змішання, транспортування речовин тощо), теплові розрахунках не виконують. 

4.4 Розрахунки подають докладно з максимальною кількістю пояснень. 

Пояснення повинні бути зрозумілі неспеціалісту. Незрозумілі пояснення або їх 

відсутність вважаються суттєвим недоліком. 

4.5 Спочатку розраховують кількість теплоти, що надходить в апарат зі всіх 

можливих джерел: фізична теплота матеріальних потоків приходної частини 

матеріального балансу, теплота, що виділяється в результаті протікання 

екзотермічних хімічних реакцій та фізико-хімічних перетворень (фазові переходи, 

розчинення, гідратація тощо). Потім розраховують кількість теплоти, яка залишає 

апарат всіма можливими шляхами: фізична теплота матеріальних потоків 

витратної частини матеріального балансу, теплота, що витрачається на протікання 

ендотермічних хімічних реакцій та фізико-хімічних перетворень (фазові 

переходи, розчинення, гідратація тощо), втрати в оточуюче середовище. 

4.6 Фізичну теплоту розраховують як добуток кількості відповідної 

речовини на питому теплоємність та температуру. У цьому випадку температуру 

слід виражати в градусах шкали Цельсія. Величину середньої питомої 

теплоємності слід брати із літературних джерел з обов’язковим урахуванням 

розрахункової температури та в одиницях вимірювання, відповідних тим, в яких 

виражена кількість речовин. 

Приклади. 

Речовина надходить в апарат за температури 200ºС в кількості 100 кг/год. 

Питома теплоємність повинна бути взята для 200ºС та виражена в кДж/(кг·К). 

Речовина надходить в апарат за температури 600ºС в кількості 10 кмоль/с. 

Питома теплоємність повинна бути взята для 600ºС та виражена в кДж/(кмоль·К). 

Газ надходить в апарат в кількості 1000 нм
3
/год. Питома теплоємність 

повинна бути взята для нормальних умов та виражена в кДж/(м
3
·К). 

4.7 Теплоту, що виділяється або поглинається в результаті протікання 

хімічних реакцій та фізико-хімічних перетворень розраховують множенням 

відповідного теплового ефекту на кількість речовини, що витрачається або 

утворюється. Так теплоту хімічної реакції розраховують множенням кількості 

продукту, що було отримано, на ентальпію хімічної реакції. Останню 

розраховують за законом Геса для нормальних умов та додають до отриманого 

значення величину зміни ентальпії в результаті зміни температури згідно закону 

Кірхгофа. 
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4.8 Результати теплових розрахунків подають у вигляді таблиці теплового 

балансу, яка складається щонайменше з двох частин: «Прихід» і «Витрата», які 

мають обов’язкові графи: «Статті» та «Кількість теплоти». Інші графи автор 

вставляє в таблицю на свій розсуд. 

4.9 Внизу таблиці підводять риску та записують підсумковий рядок. В графі 

«Статті» пишуть «Всього» або «Сума». В інших графах – суми значень, наведених 

в них вище. 

4.10 Якщо суми мас «Приходу» і «Витрати» не збігаються, під таблицею 

слід навести нев’язку балансу 

 

де  – сума теплот «Приходу»; 

 – сума теплот «Витрати». 

Величина нев’язки балансу 3–5% є прийнятною. 

4.11 У ряді випадків допускається розраховувати деякі статті витратної 

частини теплового балансу як різницю між сумою «Приходу» та сумою інших 

статей «Витрати». Наприклад, якщо «Витрата» складається тільки з теплоти 

фізичної і втраченої та кількість втраченої теплоти відома, фізичну теплоту можна 

розрахувати, як різницю між сумою «Приходу» і кількістю втраченої теплоти. 

Приклад  

 

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК КОНТАКТНОГО АПАРАТА ДЛЯ 

ОКИСЛЕННЯ АМІАКУ 

Вихідні дані: 

– кількість аміаку, що окислюється –  

– кількість повітря –  

– температура аміачно-повітряної суміші –  

– стандартна ентальпія реакції (3.1) 

–  [17]; 

– стандартна ентальпія реакції (3.2) 

– ; [17]; 

– втрати теплоти в оточуюче середовище – 3% від приходу. 

 

Розрахуємо теплові ефекти реакцій (3.1) і (3,2) за умов, існуючих в 

контактному апараті. Температуру сіток приймемо Т=1173 К. 

Для зручності розрахунку перепишемо ці реакції на один киломоль аміаку: 

NH3 + 1,25O2 = NO + 1,5H2O +226,0 кДж.    (3.1´) 

NH3 + 0,75O2 = 0,5N2 + 1,5H2O + 317,2 кДж.   (3.2´) 

Розрахуємо тепловий ефект реакції (2.1´) за законом Кирхгофа. 

 

де  – алгебраїчні суми відповідних коефіцієнтів поліномів, які 

виражають дійсну мольну теплоємність 
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Дійсні мольні теплоємності речовин учасників реакцій [17]: 

 

 

 

 

 

Розрахуємо   

– – = 

– – – ; 

– – = 

 

– – = 

 

 
З урахуванням цих значень тепловий ефект реакції (2.1´) становить 

 

 

Аналогічно розрахуємо тепловий ефект реакції (2.2´) 

– – = 

– – – ; 

– – = 

 

– – = 

 

 

 

 

Знаючи величини теплових ефектів, розрахуємо кількість теплоти, що 

виділяється в результаті окислення аміаку в даному контактному апараті 

 

 
Загальна кількість теплоти, що виділяється 
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Середні мольні теплоємності аміаку та повітря для температури  

становлять ,  [17]. 

Фізична теплота аміаку та повітря, що надходять в контактний апарат 

 

 

де і  – кількість молів аміаку і повітря. 

Всього фізичної теплоти 

 

Теплоємність нітрозних газів розрахуємо адитивним способом 

 

де  – кількість молів компонентів нітрозних газів; 

 – сумарна кількість молів нітрозних газів. 

Розрахуємо дійсні мольні теплоємності для прийнятої температури Т=1173 

К 

 

 

 

 

Використовуючи дані матеріального балансу, розрахуємо теплоємність 

нітрозних газів 

 

Розрахуємо температуру на сітках 

 

Розрахована температура Т=760+273=1033К значно відрізняється від 

прийнятої величини (1173 К) і знаходиться в області температур, де робота сіток 

неефективна. Отже деякі початкові умови були взяті невірно. 

Збільшимо температуру аміачно-повітряної суміші –  

Середні мольні теплоємності аміаку та повітря для цієї температури 

становлять ,  [17]. 

Фізична теплота аміаку та повітря, що надходять в контактний апарат 

 

 

Всього фізичної теплоти 

 

Температура на сітках становить 
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Ця температура Т=866+273=1139 К відрізняється від прийнятої незначно, 

тому слід вважати, що нові початкові умови прийняті правильно. 

Нітрозні гази виносять із контактного апарата 97% теплоти, що в нього 

поступила 

 

Втрати теплоти в оточуюче середовище становлять 3% або 

 

 

Таблиця 2 – Тепловий баланс контактного апарата 

Прихід Витрата 
 кДж/год  кДж/год 

Кількість теплоти за реакцією (2.1´) 21295409 Фізична теплота нітрозних газів 26301014 

Кількість теплоти за реакцією (2.2´) 756462 Втрати в оточуюче середовище 813433 

Фізична теплота аміаку 704836 

Фізична теплота повітря 4357740 

Всього 27114447 Всього 27114447 

 

Для перевірки розрахуємо фізичну теплоту нітрозних газів через їх мольні 

теплоємності. 

Температура нітрозних газів на виході із контактного апарата становить 

 

Розрахуємо дійсні мольні теплоємності для температури Т=840+273=1113 К 

 

 

 

 

Теплоємність нітрозних газів для даної температури 

 
Фізична теплота нітрозних газів 

 

Цей результат відрізняється від отриманого вирахуванням втрат тільки на 

 

що є незначною похибкою. Можемо зробити висновок, що тепловий 

розрахунок виконаний правильно. 
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5 ТЕХНОЛОГІЧНІ РОЗРАХУНКИ 

 

5.1 Мета технологічних розрахунків – визначення основних конструктивних 

розмірів апарата, що проектується, в цілому та його складових частин. 

5.2 Правильне виконання технологічних розрахунків можливе тільки, якщо 

автор проекту добре уявляє будову та принцип дії апарату, що можливе виключно 

за умови ретельного, уважного аналізу спеціальної літератури за темою проекту 

та консультацій з керівником та іншими спеціалістами. 

5.3 Розміри апарата визначаються його робочим об’ємом, величина якого 

залежіть від заданої продуктивності П та часу перебування в цьому об’ємі 

речовин τ. 

Добову продуктивність розраховують діленням річної продуктивності на 

кількість робочих днів на рік, яка визначається режимом роботи підприємства, 

для якого призначений апарат, що проектується. 

5.4 У випадку протікання хімічних реакцій час перебування розраховують 

за характеристичними рівняннями відповідних реакторів. 

Для реактора змішання безперервного 

 

для реактора змішання періодичного та реактора витиснення 

 

де  – початкова концентрація основної вихідної речовини; 

 – задана її ступінь перетворення; 

 – швидкість реакції. В характеристичному рівнянні замість параметра  

використовують кінетичне рівняння швидкості у вигляді, в якому аргументом є 

ступінь перетворення. 

5.5 Якщо кінетичне рівняння швидкості невідоме, час перебування 

визначають за літературними даними, наприклад, за відповідними емпіричними 

рівняннями або за результатами експериментів. 

5.6 Якщо теплообмін суттєво впливає на роботу апарата (відбувається 

охолодження або нагрів реактора тощо) або є його цільовим призначенням (у 

теплообмінниках), його робочі розміри (діаметр та висота корпусу, розміри 

теплообмінних елементів тощо) визначають за величиною поверхні теплообміну 

F, яку вираховують з рівняння теплопередачі 

 

де  – теплове навантаження апарата, Дж; 

 – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м
2
К; 

 – середній температурний напір, К. 

Інші розміри апарата розраховують відповідно до особливостей його 

конструкції. Наприклад, для кожухотрубчастого теплообмінника за величиною 

поверхні теплообміну розраховують кількість та довжину труб певного діаметру. 
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5.7 Робочий об’єм v апарата безперервної дії знаходять через його об’ємну 

продуктивність V і час перебування 

 

Площу поперечного перерізу апарата обчислюють через лінійну швидкість 

руху середовища w 

 

Знаючи величину площі перерізу, розраховують діаметр апарата 

 

Довжина робочої частини апарата 

 

Якщо апарат заповнений насадкою, його робочий об’єм вважають рівним 

об’єму насадки 

 

де  – поверхня насадки або каталізатора, розрахована раніше, м
2
; 

 – питома поверхня насадки або каталізатора, м
2
/м

3
. 

У випадку гетерогеннокаталітичних процесів робочим об’ємом апарата є 

об’єм каталізатора, який вираховують через об’ємну витрату V реакційного 

середовища і величину об’ємної швидкості ω (кількості м
3
 газу, яка проходить 

через 1 м
3
 каталізатора за одиницю часу, вимірюється в с

-1
), яка характерна для 

кожного технологічного процесу 

 

Робочу висоту насадкових або барботажних масообмінних апаратів H 

знаходять добутком числа одиниць перенесення n на висоту однієї одиниці 

перенесення h 

 
а площу перерізу визначають за фіктивною швидкістю газової фази w0 

 

Фіктивну швидкість вираховують із об’ємної витрати V, вважаючи, що 

переріз апарата площею S0 порожній, не заповнений насадкою, або якимись 

іншими тілами 

 

У конкретних випадках автору слід керуватися методиками розрахунків, що 

викладені у спеціальній літературі. 

5.8 У випадку розрахунку апаратів періодичної дії загальний робочий об’єм 

 повинен відповідати загальному об’єму всіх речовин, які потрапляють в нього 
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за одне завантаження, який, в свою чергу, залежить від заданої продуктивності та 

тривалості технологічного циклу 

 

де  – добова продуктивність, м
3
/доб.; 

 – тривалість технологічного циклу, год.; 

– коефіцієнт запасу продуктивності, приймають 1,1 – 1,15; 

 – коефіцієнт заповнення апарата, приймають 0,4 – 0,9 в залежності від 

характеру процесу. В апаратах, в яких в процесі роботи підвищується рівень 

середовища, наприклад, відбувається піноутворення –  = 0,4 – 0,6. В апаратах з 

мішалками, де утворюється вирва –  = 0,75 – 0,8. Для решти апаратів –  = 0,85 – 

0,9. 

Робочий об’єм одного апарата  зв’язаний з загальний робочим об’ємом  

через кількість апаратів  

 

Якщо планується використання нормованого апарату, об’єм  якого 

відомий, тоді розраховують кількість апаратів . У випадку, коли задана кількість 

 однакових апаратів, розраховують робочий об’єм  одного. 

5.9 Матеріал, з якого планується виготовити проектований апарат повинен 

задовольняти таким вимогам: 

– витримувати температуру та тиск всередині апарата; 

– бути стійким до агресивної дії робочого середовища; 

– мати високу механічну міцність; 

– мати стійкість до знакозмінних навантаженнях; 

– мати високу жаростійкість та жароміцність; 

– мати малу схильність до старіння; 

– зберігати пластичні властивості; 

– бути придатними до зварювання або спаювання; 

– мати, по можливості, малу питому вагу; 

– мати малу вартість тощо. 

В ході проектування слід проаналізувати характер процесів, що протікають 

в апараті, та з усіх вимог до матеріалу конструкції, виділити найбільш 

пріоритетні. 

Приклади. 

Величина тиску середовища у колоні синтезу аміаку складає 32 МПа, 

температури – більш за 500ºС. Тому цей апарати виготовляють із 

хромонікелевомолібденовий сталі 10Х18Н12М2Т. 

Бак для зберігання води за кімнатної температури може бути виготовлений 

в загалі не з металу, а з лінійного поліетилену низького тиску. 

5.10 В ході розрахунків окремих складових частин апарата, що 

проектується, слід дотримуватися базових розмірів, які обумовлені відповідними 

стандартами. Розміри, отримані в результаті розрахунків, необхідно округлити до 

базових. 
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Приклади. 

В результаті розрахунку знайдено, що апарат повинен мати внутрішній 

діаметр 585 мм. Найближчий до цієї величини базовий діаметр згідно ГОСТ 9617-

76 – 600 мм. Слід прийняти це значення. З метою збереження величини робочого 

об’єму та економії матеріалу можна зменшити висоту апарата в 600
2
/585

2
 рази. 

В результаті розрахунку знайдено, що апарат повинен мати внутрішній 

діаметр 1655 мм. Найближчий до цієї величини базовий діаметр згідно ГОСТ 

9617-76 – 1800 мм. Слід прийняти це значення. З метою збереження величини 

робочого об’єму та економії матеріалу можна зменшити висоту апарата в 

1800
2
/1655

2
 рази. 

5.11 Головним елементом корпусу апарата є обичайка. Обичайки бувають 

циліндричні, коробчасті, сферичні, конічні. Найбільш поширені – циліндричні. 

Способи виготовлення обичайок: 

– із листів вальцюванням з наступним з’єднанням стиків, головним чином, 

зварюванням; 

– для апаратів, працюючих під високим тиском (більш за 10 МПа) – 

куванням з наступною обробкою внутрішньої та зовнішньої поверхонь на 

верстаті, навивкою, збираною із листів та ін.; 

– із крихких (чавун, бронза, скло) або пластичних (деякі сталі, кольорові 

метали та їх сплави, полімерні матеріали) – литтям з наступною обробкою або без 

неї; 

– із відрізків труб з базовими зовнішніми діаметрами. 

 
а – з фланцем і пласким днищем; б – з жорсткими внутрішніми 

перегородками; в – с відбортованим еліптичним та конічним днищем; г – з 

невідбортованими сферичним та конічним днищами; д – з сорочкою на нижній 

частині апарата; е – з сорочкою на середній частині апарата. 

s – товщина стінки; D – внутрішній діаметр обичайки; lR – розрахункова 

довжина обичайки; H – висота апарата; Hд – висота випуклої або конічної частини 

днища; hц – висота циліндричної частини відбортованого або конічного днища. 

Рисунок 5.1 – Конструкції гладких циліндричних обичайок (корпусів) 

апаратів. 
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Співвідношення між висотою H обичайки та її внутрішнім діаметром D для 

вертикальних апаратів   

Співвідношення між довжиною L обичайки та її внутрішнім діаметром D 

для горизонтальних апаратів  

Повний розрахунок обичайок на міцність виконують згідно ГОСТ 14249-89. 

Товщину s стінки обичайки вальцьованої зварної, паяної або клеєної, яка 

навантажена внутрішнім надлишковим тиском розраховують за формулою 

s´ = s + C, мм, 

де s´ – номінальна розрахункова товщини стінки, мм; 

С – сумарна прибавка, мм. 

Сумарну прибавку розраховують таким чином: 

С = Ск + Се + Сд + Со, мм, 

де      Ск – прибавка на корозію або інший вид хімічної дії робочого 

середовища на матеріал обичайки, мм. Величина Ск залежить від хімічної 

проникності П конструкційного матеріалу в робочому середовищі і 

розрахункового терміну служби апарату [8, рис. 15.14; 86]; 

Се – прибавка на ерозію або інший вид механічної дії робочого середовища 

на матеріал обичайки, мм; 

Сд – додаткова прибавка за технологічних, монтажних або інших міркувань, 

мм; 

Со – прибавка на округлення розміру, мм. Її величину слід приймати, 

виходячи з найближчого більшого розміру по відповідному сортаменту на 

листовий прокат, з якого планується виготовити обичайку. 

Номінальну розрахункову товщину стінки обичайки знаходять за 

формулами із табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Формули для визначення номінальної розрахункової товщини 

стінки s´ обичайок, які працюють під внутрішнім тиском 
 Номінальна розрахункова товщина стінки s´, м 

Базовий внутрішній 
діаметр , м 

Базовий зовнішній діаметр 
, м 

 

для будь-яких матеріалів 

  

 
для будь-яких матеріалів 

  

 
для пластичних металевих матеріалів 

 
 

для неметалевих та крихких металевих матеріалів 
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де  – розрахунковий тиск в апараті, МПа; 

 – допустиме напруження на розтягненні, МПа; 

 – коефіцієнт міцності. Враховує ослаблення обичайки у повздовжньому 

напрямку за рахунок зварного, паяного, клеєного шву [8, табл. 14.7; 86]; 

 – коефіцієнт товстостінності обичайки [8, рис. 15.14; 86]. 

Допустиме напруження на розтягненні розраховують за формулою 

, 

де  – номінальне допустиме напруження, МПа; 

 – поправочний коефіцієнт, який ураховує умови експлуатації апарата. 

Правильність розрахунку товщини стінки визначають за критерієм 

 

Максимально допустимий тиск в апараті розраховують за формулою 

 

Зварні обичайки, які працюють в інших умовах, або обичайки інших типів 

розраховують за методиками, описаними в літературі [8, 86]. 

Приклад. 

Визначити товщину стінки зварної циліндричної обичайки вертикального 

апарата працюючого під внутрішнім тиском. Вихідні дані: 

 внутрішній діаметр обичайки D = 2,0 м; 

 висота стовпа рідини в апараті Н = 5 м; 

 матеріал обичайки – сталь Ст.3; 

 проникність матеріалу обичайки у робочому середовищі – П = 0,06 

мм/рік; 

 середовище – рідина з густиною ρ = 1200 кг/м
3
; 

 надлишковий тиск середовища в апараті – рс = 1 МПа; 

 температура середовища tс = 20°С; 

 обичайка без отворів; 

 подовжній зварний шов ручний стикувальний двосторонній. 

У якості розрахункового використаємо максимальне значення тиску в 

апараті. Тому що апарат вертикальний, тиск максимальний у його нижній частині. 

Він складається з надлишкового тиску середовища рс і гідростатичного тиску 

стовпа рідини. Розрахункове значення тиску визначимо за законом Паскаля 

 

Номінальне допустиме напруження для Ст.3 знаходимо із літератури [8, 

рис. 14.1; 86]. Воно складає . Приймаємо  = 1. Тоді 

 

Для зварного шву зазначеного типу величину коефіцієнту міцності 

визначимо з таблиці [8, рис. 14.7; 86]. Вона складає  (  – 

коефіцієнт міцності шву). З урахуванням цієї величини знайдемо відношення 

допустимого напруження до розрахункового тиску 
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Номінальну розрахункову товщину стінки обичайки знайдемо за формулою 

(табл. 5.1) 

 

Для зазначеної величини проникності матеріалу обичайки у робочому 

середовищі П = 0,06 мм/рік приймаємо Ск = 1 мм, Се = 0 мм. Інші прибавки 

приймаємо     Сд = 0 мм, Со = 1,04 мм. 

Товщина стінки обичайки з урахуванням прибавок складає 

s = s´ + C = 7,96 + 1 + 1,04 = 10 мм. 

Перевіримо правильність розрахунку 

 

Розрахунок виконано правильно. 

Максимально допустимий тиск в апараті 

 

 

5.12 Днище – вузол, деталь або елемент апарата, який обмежує корпус з 

торців, нероз’ємно сполучений з обичайкою або складає з нею одне ціле. Днища 

використовують еліптичні, напівкульові, сферичні, конічні, пласкі. У випадках, 

коли надлишковий тиск в апараті не перевищує 10 МПа, найчастіше 

використовують еліптичні днища. 

Повний розрахунок днищ на міцність виконують згідно ГОСТ 14249-89 

[86]. 

На рис. 2 приведені конструкції днищ для сталевих зварних апаратів. 

Величини розмірів днищ, показані на цьому рисунку, в залежності від діаметру 

апарата вибирають з таблиць, наведених в літературі [8, с 440; 87; 88; 89; 90]. 
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а – еліптичне відбортоване; б – напівсферичне відбортоване; в – конічне 

відбортоване; г – пласке відбортоване; д – конічне невідбортоване; е – конічне 

невідбортоване з пласким диском; ж – сферичне невідбортоване; з – пласке не 

відбортоване; 

D – внутрішній діаметр днища (обичайки); Dз – зовнішній діаметр днища 

(обичайки); Hд – внутрішня висота випуклої або конічної частини днища; Hд.з. – 

зовнішня висота випуклої або конічної частини днища; hц – висота циліндричної 

частини відбортованого або конічного днища; s – товщина стінки диска; sд – 

товщина стінки днища; R – внутрішній радіус опуклого днища; Rб – внутрішній 

радіус відбортовки; s1 – товщина стінки обичайки. 

Рисунок 5.2 – Конструкції днищ для сталевих зварних апаратів. 

 

Номінальну розрахункову товщину стінки днища знаходять за формулами із 

табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 – Формули для визначення номінальної розрахункової товщини 

стінки s´ днищ 

 Номінальна розрахункова товщина стінки s´, м 

Базовий внутрішній 

діаметр , м 

Базовий зовнішній діаметр 

, м 
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де     – розрахунковий тиск в апараті, МПа; 

 – допустиме напруження на розтягненні, МПа; 

 – коефіцієнт міцності. Враховує ослаблення днища за рахунок отворів, 

швів тощо (аналогічно п.5.11); 

 – внутрішній радіус кривизни при вершині днища, м; 

 – зовнішній радіус кривизни при вершині днища, м; 

Для стандартних днищ , тому  і . 

Формули табл.2 справедливі у випадку  і . 

Правильність розрахунку товщини стінки визначають за критерієм 

 

Максимально допустимий тиск в апараті розраховують за формулою 

 

Приклад. 

Визначити товщину стінки верхнього стандартного відбортованого днища 

для обичайки вертикального апарата, розрахованого у прикладі в п.5.11. Вихідні 

дані: 

 внутрішній діаметр днища D = 2,0 м; 

 висота днища Hд = 0,5 м; 

 матеріал обичайки – сталь Ст.3; 

 днище має центральний неукріплений отвір діаметром d = 0,2 м; 

 надлишковий тиск середовища в апараті – рс = 1 МПа; 

 днище зварне з двох частин, зварний шов ручний електродуговий 

двосторонній; 

 із прикладу п. 5.11: , , Ск = 1 мм, Се = 0 мм. 

Визначимо коефіцієнт ослаблення днища отвором 

 

Оскільки , то приймаємо . З урахуванням цієї величини 

знайдемо відношення допустимого напруження до розрахункового тиску 

 

Номінальну розрахункову товщину стінки днища знайдемо за формулою 

(табл. 2) 

 

Приймаємо Сд = 0 мм, Со = 1,06 мм. 

Товщина стінки обичайки з урахуванням прибавок складає 

s = s´ + C = 7,94 + 1 + 1,06 = 10 мм. 



 

40 
 

Перевіримо правильність розрахунку 

 

Розрахунок виконано правильно. 

Максимально допустимий тиск в апараті 

 

 

5.13 – Фланцеві з’єднання використовують для всіх роз’ємних нерухомих 

міцно-щільних з’єднань в хімічній апаратурі. За допомогою фланців приєднують 

до апаратів кришки, труби, з’єднують складені корпуси, окремі частини апаратів, 

трубопроводи, запірну арматуру. Найчастіше використовують круглі фланці, але 

бувають і прямокутні. 

Технологія виготовлення фланців залежіть від їх конструкції, матеріалу, 

способу приєднання, тиску середовища в апараті (рис.3). Зазвичай у зварних 

апаратах низького тиску ( МПа) фланці виготовляють із листового, 

полосового або фасонного прокату з наступною приваркою до обичайки, труби 

тощо. У зварних апаратах середнього тиску ( МПа) фланці 

виготовляють штамповкою або механічною обробкою з наступною приваркою. В 

литих апаратах фланці виготовляють як одне ціле з корпусом або іншими 

частинами. В кованих і ковано-зварних апаратах високого тиску ( МПа) 

фланці виготовляють як одне ціле з корпусом або іншими частинами або у вигляді 

окремих кілець, приєднаних за допомогою різьби. В апаратах високого тиску 

( МПа) застосовують вільні фланці із листового прокату або поковок, які 

вільно надівають на обичайки або труби. 

Усі фланці діляться на три конструктивних види: цілісні, вільні, різьбові 

(рис.3). Цілісні фланці (рис.3, а) – приварні, литі, ковані – застосовують 

найчастіше в хімічній апаратурі за низьких, середніх та частково високих значень 

тиску. Вільні фланці (рис.3, б) застосовують у випадках роботи за високих 

значень температури, коли необхідно мати фланці з матеріалів більш міцних, ніж 

деталі, що з’єднуються (з кольорових металів або неметалічних матеріалів) тощо. 

Різьбові фланці (рис.3, в) застосовують головним чином за високих значень тиску. 
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а – цілісні фланці; б – вільні фланці; в – різьбові фланці; 

D – внутрішній діаметр обичайки або труби; Dз – зовнішній діаметр 

обичайки або труби; D2 – діаметр упорного кільця; Dп – зовнішній діаметр 

прокладки; Dб – діаметр болтової окружності; dб – діаметр болта; с – висота 

частини болта, що виступає. 

Рисунок 5.3 – Основні типи зовнішніх фланцевих з’єднань, які застосовують 

в хімічній апаратурі. 

 

В ході проектування хімічного апарата рекомендується застосовувати 

стандартизовані та нормалізовані фланці, конструктивні розміри яких наведені у 

довідковій літературі та відповідних ГОСТах [8, табл.21.9–21.17, 21.19–21.21, 

21.23–21.26; 91 – 98]. У випадках, коли їх застосування неможливе, фланці 

розраховують окремо. 

Приклад. 

Підібрати фланець для приєднання від’ємної кришки до обичайки сталевого 

зварного апарата діаметром 1,8 м. Внутрішній тиск в апараті – 0,5 МПа, 

температура середовища – 120°С. 

Згідно ГОСТ 12815-80 [91], табл.1 наведеним умовам відповідають сталеві 

пласкі приварені фланці за ГОСТ 12820-80 [96] (умовний тиск 0,6 МПа, умовний 

діаметр 10 – 2400 мм). 

Вибираємо фланець з такими розмірами. З табл.2 ГОСТ 12815-80 [91]: 

– зовнішній діаметр – 1985 мм; 

– діаметр болтової окружності – 1930 мм; 

– діаметр виступу – 1890 мм; 

– кількість болтів (шпильок) – 44; 

– різьба болтів (шпильок) – М27. 

З табл.1 ГОСТ 12820-80 [96]; 

– внутрішній діаметр – 1820 мм; 

– висота – 30 мм; 

– маса – 116,60 кг. 
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За ГОСТ 12816-80 [92] вибираємо матеріал фланця, болтів та гайок з 

урахуванням агресивних властивостей середовища, матеріалу обичайки та з 

інших технологічних міркувань. 

За ГОСТ 15180-86 [99] вибираємо виконання та розміри прокладки. За 

табл.1 – виконання А, за табл.3: 

– зовнішній діаметр – 1893 мм; 

– внутрішній діаметр – 1820 мм. 

Матеріал прокладки (пароніт, картон, гума. фторопласт, та ін.) вибираємо з 

урахуванням агресивних властивостей середовища або з інших технологічних 

міркувань [Лащинский Основі конструирования и расчета в химтехнологии, стр. 

239]. 

Приклад. 

Підібрати ущільнення для фланцевого з’єднання трубопроводу з апаратом, 

по якому протікає 50%-ний розчин їдкого натру з температурою 120°С та під 

тиском 2МПа. 

Вибираємо тип обтюрації (ущільнення). За даними [8, табл. 20.1] вибираємо 

тип обтюрації ІІІ – з прокладкою прямокутного або круглого перерізу в шип-пазу. 

Згідно [8, табл. 7.2] вибираємо матеріал прокладки – пароніт ГОСТ 481-80. Розмір 

прокладки відповідає розміру фланця. 

 

5.14 Сорочки призначені для зовнішнього обігріву або охолодження вмісту 

хімічних апаратів. Встановлюються на вертикальних і горизонтальних апаратах. 

За конструкцією сорочки бувають нероз’ємні (рис.4) та відокремлені. Нероз’ємні 

приварюють або припаюють до корпусу апарата і застосовують у зварних та 

паяних апаратах. Відокремлені приєднують до корпусу апарата за допомогою 

фланців і застосовують у зварних, литих та кованих апаратах у випадках, коли 

необхідний огляд або очистка корпусу апарату, неможливо приварити сорочку до 

корпусу тощо. 

Основні розміри нормалізованих сорочок та товщину їх стінок беруть із 

таблиць [8, табл. 17.1 – 17.7]. 

Розрахунок сорочок, які працюють під зовнішнім тиском, складається з 

розрахунків елементів, з яких вони складаються: обичайок, днищ, фланців та ін. 

(см. пп 5.11 – 5.13). 
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а – тип 1, з еліптичним днищем та верхнім (виконання 1) і нижнім 

(виконання 2) випуском продукту; б – тип 2, з конічним днищем з кутом при 

вершині конуса 90°; 

D – внутрішній діаметр обичайки корпуса; D1 – внутрішній діаметр 

обичайки сорочки; D2 – діаметр нижнього вікна сорочки; s – товщина стінки 

обичайки корпуса; s1 – товщина стінки обичайки сорочки, s2 – товщина стінки 

днища сорочки; lR – розрахункова довжина обичайки; H – робоча висота апарата; 

H1 – висота обичайки сорочки; h – товщина сорочки. 

Рисунок 5.4 – Конструкції стандартних нероз’ємних сорочок для 

вертикальних сталевих зварних апаратів 

 

5.15 Від’ємні кришки на корпусі апарата застосовують для огляду, ремонту, 

очистки, завантаження, вивантаження, монтажу і демонтажу внутрішніх 

пристроїв. Їх приєднують до апарату переважно за допомогою фланців, які 

громіздкі та металомісткі, тому, особливо за великих діаметрів та величин тиску в 

апараті, тому їх використання небажано. Від’ємні кришки застосовують тільки, 

якщо апарат неможливо виконати суцільнозварним з люком для огляду [9, рис. 

8.3 – 8.7]. 
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а – еліптична з пласким фланцем; б – еліптична з фланцем, привареним 

встик; в – сферична з кутовим зварним з’єднанням з фланцем; г – сферична зі 

стиковим зварним з’єднанням з фланцем. 

Рисунок 5.5 – Типові конструкції від’ємних опуклих кришок для сталевих 

зварних апаратів 

 

 
а – з ущільненням по краю кришки; б – та, що зажата між фланцями; в – з 

ущільненням на з’єднувальному виступі; г – з ущільненням виступ–западина або 

шип–паз; д – з ущільненням овальною або восьмикутною прокладкою. 

Рисунок 5.6 – Типові конструкції від’ємних пласких круглих кришок для 

сталевих зварних апаратів 

 

Від’ємні кришки розраховують за ГОСТ 14249-80 [86]. Фланець вибирають 

стандартний (п. 5.13). Еліптичне днище кришки розраховують, як інші еліптичні 

днища (п. 5.12). Пласку кришку розраховують за методикою, вказаною в [8, стр. 

160]. 
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5.16 Штуцери – короткі відрізки труб, приварені до апарату або його 

складових частин, які призначені для його з’єднання з трубопроводами та 

запірною арматурою. З’єднання може бути роз’ємним або нероз’ємним. Частіше 

за все застосовують роз’ємні (фланцеві) штуцери. 

Фланцеві штуцери стандартизовані і являють собою патрубки з 

привареними до них фланцями або ковані заодно з фланцями. 

Приєднання фланцевих штуцерів до циліндричного корпуса, днища або 

кришки здійснюють з певним ви літом (рис. 7), який залежіть від діаметра 

штуцера, величини тиску середовища, а також від товщини теплової ізоляції 

апарату. 

 
а – тонкостінні; б – товстостінні. 

Рисунок 5.7 – Виліти фланцевих штуцерів. 

 

Рекомендовані величини вилитів для фланцевих штуцерів знаходять із 

таблиць [9, табл. 10.5]. 

 

5.17 Установка технологічних апаратів на фундаменти або на спеціальні 

конструкції здійснюється за допомогою опор. Безпосередньо на фундаменти 

установлюють апарати з пласким днищем, які працюють під наливом. 

Розрізняють опори для вертикальних та горизонтальних апаратів. 

На рис. 8 показані основні типові конструкції сталевих опор для установки 

вертикальних апаратів. Опори I–V призначені для циліндричних апаратів, 

розміщуються знизу апарата та з’єднані з ним жорстко, Опори VI–IX призначені 

для циліндричних та коробчастих апаратів, розміщуються з боків апарата та 

з’єднані з ним жорстко. 

Опори типів I-III, VI и VII є цільними опорними конструкціями, а типів IV, 

V, VIII, IX окремі опорні пристрої (лапи, стійки), кількість яких в апараті повинно 

бути не менш за три. В окремих випадках невеликі апарати можна встановлювати 

на двох лапах типів VIII, IX. В литих апаратах опори виконують у більшості 

випадків за одне ціле з корпусом і днищем. Їх конструкція аналогічна опорам 

типів IV-IX. 

Опори типів I-III рекомендують застосовувати у випадку установки апарата 

на відкритій площадці колонних апаратів та апаратів у яких відношення висоти 

опори до діаметру апарата . 
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Опори VI–IX застосовують у випадку підвіски апаратів між перекриттями 

або встановлення їх на спеціальні опорні конструкції. 

Основні дані про нормалізовані опори вертикальних апаратів наведені в [8, 

табл. 29.2–29.9]. 

Данні для вибору опор для горизонтальних апаратів наведені в [8, п. 29.2]. 

 
Рисунок 5.8 – Основні типові конструкції опор для вертикальних апаратів 
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Розрахункове навантаження, яку сприймає опора апарата, визначають за 

його максимальною вагою в умовах експлуатації або гідравлічного випробування 

(у випадку заповнення апарата водою) з урахуванням додаткових навантажень від 

арматури, трубопроводів тощо. У випадку визначення розрахункового 

навантаження на опори апаратів, що встановлюють на відкритих площадках 

також потрібно враховувати вітрові та, можливо, сейсмічні навантаження. 
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6 РОЗРАХУНКИ ТА ВИБІР ДОПОМІЖНОГО УСТАТКУВАННЯ 

6.1 Допоміжне устаткування – це функціональні вузли розрахованого 

апарата або окремі апарати, які забезпечують його нормальну роботу. 

До допоміжного устаткування слід віднести: ємності, дозатори, насоси, 

вентилятори та газодувки, виносні або вбудовані теплообмінники, мішалки, 

транспортери тощо. 

6.2 Найбільш поширений вид допоміжного устаткування – мішалки для 

перемішування рідкого середовища. Розрахунок такої мішалки проводять 

наступним чином. 

6.2.1 За рекомендаціями з літератури [7, 8, 18, 36, 44, 47] вибирають тип 

мішалки (рис. 2.9 і табл. 2.3). 

 

 

 

 
Рисунок 6.1 Типи мішалок (див. табл.. 2.3) 
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Таблиця 6.1 – Характеристики мішалок різних типів 

№ кривої 
на рис. 

2.9 

Тип мішалки Характеристика 
мішалки у разі H/D=1 

Характеристика посудини 

D/d b/d s/d 
1 Дволопатева 3 2,25 – Без перегородок 
2 те саме 3 0,167 – З 4 перегородками 

завширшки 0,1D 
3 »» 2 0,885 – Без перегородок 
4 »» 2 0,885 – Зі змійовиком (dзм.=1,9d, 

dтр.=0,066d, t=0,12d) 
5 Шестилопатева 1,11 0,066 – Без перегородок 
6 Пропелерна 3 – 1 те саме 
7 те саме 3 – 1 З 4 перегородками 

завширшки 0,1D 
8 »» 3 – 2 Без перегородок 
9 »» 3 – 2 З 4 перегородками 

завширшки 0,1D 
10 Відкрита турбін-

на з 6 пласкими 
вертикальними 
лопатками 

3 0,2 

 

– Без перегородок 

11 те саме 3 0,2 

 

– З 4 перегородками 
завширшки 0,1D 

12 Відкрита турбін-
на з 8 пласкими 
нахиленими 
лопатками 

3  – те саме 

13 Закрита турбінна 
з 6 лопатками 

3  – Без перегородок 

14 Закрита турбінна 
з 6 лопатками і 
направляючим 
апаратом (стато-
ром) с 20 
лопатками 

3  – те саме 

15 Якірна 1,11  – »» 
16 Дискова з 6 

лопатками 
2,5  – З 4 перегородками 

завширшки 0,1D 

де D і H – внутрішній діаметр і робоча висота апарата; інші позначення див. 

рис. 2.9. 

 

6.2.2 Розраховують величину критерію Рейнольдса для перемішування 
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де n − число обертів мішалки, с
-1

; 

d – діаметр лопаті мішалки, м. 

ρ – густина середовища, кг/м
3
; 

µ – динамічна в’язкість робочого середовища, Па·с. 

2.5.2.3 Для розрахованого значення Reм по кривій на рис 6.2, номер якої 

відповідає номеру вибраної мішалки (рис. 6.1 і табл. 6.1), знаходять величину 

коефіцієнту опору с. 

 
Рисунок 6.2 – Залежність величини коефіцієнту опору с від критерію 

Рейнольдса Reм 

 

6.2.4 Розраховують потужність N, необхідну для обертання мішалки в 

усталеному режимі, за формулою 

 
6.2.5 Якщо розрахована мішалка за своїми розмірами не відповідає умовам 

геометричної подібності до мішалок наведених на рисунку 6.1 і в таблиці 6.1, 

отримане значення потужності слід помножити на величину відповідних 

поправочних коефіцієнтів 

 

де α − відношення  для модельної мішалки; 

β − відношення  для модельної мішалки; 

b и l − ширина и довжина лопаті; 

s – крок гвинта пропелерної мішалки; 

t − ширина відбивної перегородки; 

N − число відбивних перегородок. 
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Таблиця 6.2 – Значення показників степені у виразах поправочних 

коефіцієнтів 

Мішалки a h k m p r n 

Лопатеві без перегородок 1,1 0,6 0,3 − − − − 

Пропелерні и турбінні без 

перегородок 

0,93 0,6 − 1,5 − − − 

Пропелерні з перегородками 0 0 − − 1,7 0,3 0,4 

Турбінні з перегородками 0 0 − 1,5 − 0,3 0,4 

 

6.2.6 У разі наявності в апараті додаткових пристроїв (змійовиків, труб и т. 

д.), а також у разі сильної шорсткості стінок слід розрахувати відповідні 

поправочні коефіцієнти к значенню с: 

гільза для термометра  fг =1,1; 

труба fтр.=1,2. 

апарат з сильно шорсткими стінками fш =1,1−1,2. 

6.2.7 В процесі пуску мішалки енергія витрачається також на виведення 

рідини з стану спокою, тобто на подолання сил інерції. Тому для отримання 

установочної потужності приводу розраховану потужність слід збільшити у 2–3 

рази. Необхідно також задати запас потужності приводу. 

6.2.8 За отриманою величиною установочної потужності слід підібрати 

привод, або окремо електродвигун та редуктор. 

Приклад. 

Суміш кислот густиною =1600 кг/м
3
 і в’язкістю =2·10

-2
 Па·с готують в 

апараті без перегородок діаметром D=1200 мм і висотою H=1500 мм, який 

заповнений на 0,75 об’єму. Суміш перемішують пропелерною мішалкою с 

частотою обертів 3,5 с-1. Визначити установочну потужність приводу. 

Знаходимо діаметр нормалізованої мішалки: 

 

Розрахуємо величину критерію Рейнольдса 

 

Режим турбулентний, що задовольняє потребам перемішування. 

По кривій 6 на рисунку 6.2 знаходимо величину коефіцієнту опору с≈0,27. 

Розрахуємо потужність споживану мішалкою в усталеному режимі 

 
Розрахуємо пускову потужність 

 

Приймемо коефіцієнт корисної дії приводу 0,95 і запас потужності 20% і 

розрахуємо установочну потужність 
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размеры  – Взамен ГОСТ 15180-70; введ. 1988–01–01. – М.: Изд-во стандартов, 
1987. – 21 с.  
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Додаток А 

А.1 Основні написи конструкторських документів 

 

Рисунок А.1 – Основний напис для креслень 

 

 

 
Рисунок А.2 – Основний напис для заголовних аркушів розділів 

розрахунково-пояснювальної записки 

 

 

 
Рисунок А.3 – Основний напис для наступних аркушів розділів 

розрахунково-пояснювальної записки 
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А.2 Графи основного напису 
Графа 1 – найменування розділу розрахунково-пояснювальної записки 

(наприклад, «Вступ», «Спеціальна частина» тощо) або креслення (наприклад, 
«Колона синтезу аміаку», «Технологічна схема виробництва аміаку»). 

Графа 2 – позначення документа (код курсового проекту). 
Приклад 
ХТВМС 09-3.014.6.0501301.001 ПЗ 

вид документа: 
ПЗ – пояснювальна записка; 
ТС – технологічна схема; 
ЗК – збірне креслення; 

номер документа в пакеті: 
001 – пояснювальна записка; 
002 – технологічна схема; 
003 – збірне креслення; 

код напрямку навчання; 
рік створення документа; 
номер групи; 
спеціальність. 
 

Графа 3 – позначення матеріалу, яке вносять в основний напис тільки на 
кресленні деталі. 

Графа 4 – стовпчики літер. Літерами вказують стадії розробки документації 
(КП – курсовий проект). 

Графа 5 – маса виробу за ГОСТ 2.109-73. 
Графа 6 – масштаб зображення за ГОСТ 2.302-68 і ГОСТ 2.109-73. 
Графа 7 – порядковий номер аркуша документа; на документах, що 

складаються із одного аркуша, графу не заповнювати. 
Графа 8 – загальна кількість аркушів даного документа. Графу заповнюють 

тільки на першому аркуші графічного документа й в основному написі 
розрахунково-пояснювальної записки. 

Графа 9 – найменування або розпізнавальний індекс підприємства, що 
випустив документ (найменування університету, групи). 

Графа 10 – характер роботи, виконуваної особою, що підписують документ: 
– «Розроб.» – студент;  
– «Перев.» – керівник; 
– «Консульт.» – консультант; 
– «Н.контр.» – нормоконтролер; 
– «Зав. каф.» – завідувач кафедри. 
– вільну графу заповнюють на розсуд автора проекту. 
Графа 11 – прізвища осіб, що підписують документ (без ініціалів). 
Графа 12 – підписи осіб, прізвища яких зазначено в графі 11. 
Графа 13 – дата підписання документа. 
Графи 14–18 – таблиці змін, що вводяться в документи після їхнього 

затвердження (у курсовому проекті не заповнюються). 
Графа 30 – додаткова графа – тема курсового проекту.  
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Додаток Б 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.ГОНЧАРА 

 

Факультет хімічний 

 

Кафедра хімії і хімічної технології високомолекулярних сполук 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 
 

з дисципліни ________________________ 

 

 

на тему: ____________________________________________________ 

 

Студента(ки) __ курсу  

групи ________ 

напряму підготовки: 

6.051301 – хімічна технологія, 

 

______________________ 
        (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Керівник _______________________ 
                   (посада, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

 
Кількість балів____________ 

 
Національна шкала ________ 

 
ОцінкаECTS _____________ 

 

Члени комісії: ___________  ____________ 
  (підпис)              (прізвище та ініціали) 

                         ___________  ____________ 
  (підпис)              (прізвище та ініціали) 

                         ___________  ____________ 
  (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

 

м. Дніпро, 20__ р.  
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Додаток В 

 

РЕФЕРАТ 

Курсовий проект: 60 с., 15 рис., 8 табл., 12 джерел. 

Мета проекту: розрахувати і спроектувати метанатор для агрегату синтезу 

аміаку продуктивністю 1360 т/доб . 

Об’єкт розробки: реактор для каталітичного гідрування оксидів вуглецю для 

тонкої очистки від них синтез-газу, призначеного для виробництва синтетичного 

аміаку. 

В ході проектування проведено аналітичний огляд науково-технічної 

літератури, на основі якого вибрана конструкція проектованого апарата, виконано 

матеріальні, теплові та технологічні розрахунки. Ґрунтуючись на даних про склад 

реакційної суміші та продуктивність, розраховано матеріальний баланс, який, з 

урахуванням кінетики процесу, дозволив визначити основні розміри апарата. На 

основі матеріальних розрахунків, а також термодинамічних та кінетичних даних 

складено тепловий баланс апарата, визначені необхідні для його роботи затрати 

енергії, втрати теплоти в оточуюче середовище. 

Одержані такі основні результати: метанатор спроектований, як 

вертикальний апарат поличного типу з внутрішнім діаметром 3,8 м, висотою шару 

каталізатора 3,6 м. середня температура – 623 К, втрати теплоти не перевищують 

2% від її приходу. 

Результати курсового проекту можуть буди використані при проектуванні 

технологічних схем виробництва синтез-газу. 

Перелік ключових слів: МЕТАНАТОР, КАТАЛІЗАТОР, СИНТЕЗ-ГАЗ, 

ОКСИДИ ВУГЛЕЦЮ, МЕТАН. 
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