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1. Мета дисципліни. 

Засвоєння студентами закономірностей процесів гідромеханіки, створення або 

фракціонування багатокомпонентних систем, переносу теплоти і маси; способів 

подрібнення, фракціонування та транспортування твердих, рідких та газоподібних 

матеріалів; методів реалізації цих закономірностей при створенні та експлуатації 

тепло- і масообмінних апаратів, пристроїв для змішування, розділення, 

транспортування матеріалів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за 

наявності). 

Студенти вивчають Загальну хімічну технологію після або в ході опанування таких 

дисциплін: вищої математики, фізики, загальної хімії, фізичної та колоїдної хімії, 

прикладної механіки, інженерної графіки, електротехніки. 

3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

демонструвати концептуальні знання, розуміння, навички з математики, 

природничих наук, інженерної графіки, механіки, математичного моделювання 

хімічних і хіміко-технологічних процесів на рівні, необхідному  для досягнення 

інших результатів, передбачених освітньою програмою; 

здійснювати та обґрунтовувати вибір технологічного обладнання, використовувати 

системи автоматизованого проектування для розробки технологічної та 

апаратурної схеми хіміко-технологічних виробництв; 

застосовувати знання і розуміння з природничих, математичних, технічних, 

технологічних дисциплін для вирішення якісних та кількісних проблем хімічної 

інженерії та технологій; 

виконувати техніко-економічне обґрунтування хімічного виробництва, володіти 

методами удосконалення технологічного процесу, розуміти теоретичні та 

практичні підходи до створення та керування виробництвом; 

здійснювати пошук літератури, консультуватися і критично використовувати 

наукові бази даних та інші відповідні джерела інформації, здійснювати 

моделювання та аналіз з метою детального вивчення і дослідження інженерних 

питань відповідно до спеціалізації; 

управляти комплексними діями або проектами, відповідати за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах, пояснювати причини виникнення та оцінювати ризики, 

пов'язані з використанням хімічних речовин, методик і технологій; 

4. Структура навчальної дисципліни.  

6–7 семестри 
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Номер і назва теми  Кількість годин* Примітки** 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о

б
о

т
а

 

2
0

1
9

/2
0

 н
.р

. 

2
0
2

0
/2

1
 н

.р
. 

2
0
2

1
/2

2
 н

.р
. 

2
0
2

2
/2

3
 н

.р
. 

6 семестр 

Частина 1. Основні поняття та визначення 

1 Тема 1. Класифікація процесів й 

апаратів хімічної технології 

1     4     

2 Тема 2. Основні принципи 

розрахунку апаратів хімічної 

технології 

1     4     



Частина 2. Основи гідромеханіки 

3 Тема 1. Основні поняття 

гідродинаміки. Рівняння 

нерозривності потоку, рівняння 

Бернуллі. Режими руху в’язкої 

рідини.  

2 2 4 10     

4 Тема 2. Рух рідин по трубопроводах 

і апаратах.  

2   4 10     

5 Тема 3. Контроль параметрів рідин 

і газів. 

2   4 10     

Частина 3. Переміщення рідин і газів 

6 Тема 1. Труби й запірна арматури. 

Розрахунок трубопроводів. 

1 2   10     

7 Тема 2. Лопатеві насоси Теорія й 

характеристики відцентрових 

насосів. Закони пропорційності.  

1   4 10     

8 Тема 3. Об'ємні насоси. Типи 

поршневих насосів. Теорія й 

характеристики поршневих насосів.  

1     10     

9 Тема 4. Насоси інших типів: 

пропелерні, вихрові, ротаційні, 

струминні, монтежю, ерліфти, 

сифони. Порівняння насосів різних 

типів. Компресорні машини. 

Основні вимоги. 

1     10     

Частина 4. Розділення неоднорідних систем 

10 Тема 1. Загальні відомості. 

Класифікація неоднорідних систем 

і методів їхнього розділення. 

Розділення суспензій і емульсій.  

1     10     

11 Тема 2. Фільтрування. Теорія 

фільтрування. Будова фільтрів 

різних типів.  

1     10     

Частина 5. Перемішування матеріалів 

12 Тема 1. Загальні відомості. 

Механічне перемішування в 

рідкому середовищі: витрата 

енергії, ефективність.  

1     10     

13 Тема 2. Змішування паст і 

тістоподібних композицій. 

1     10     

7 семестр 

Частина 6. Основи теплопередачі 

14 Тема 1. Загальні відомості. 

Рівняння теплового балансу.  

2 2   6     

15 Тема 2. Рівняння передачі тепла. 

Рівняння теплопровідності. 

Рівняння передачі тепла 

конвекцією.  

2 2   6     

16 Тема 3. Теплопередача при 

перемінних температурах. 

2 2   6     

17 Тема 4. Конвекція. Різні види 2 2   6     



конвекції.  

18 Тема 5. Променистий теплообмін. 

Закони Стефана – Больцмана та 

Кирхгофа. Теплообмін 

випромінюванням між тілами. 

Випромінювання газів. 

2 2   6     

Частина 7. Нагрівання й охолодження 

19 Тема 1. Загальні відомості. Способи 

нагрівання й охолодження. 

Класифікація теплообмінних 

апаратів. Поверхневі 

теплообмінники: трубчасті; 

пластинчасті; спіральні; з 

поверхнею теплообміну, утвореною 

стінками апарата; з оребреними 

поверхнями теплообміну. 

Регенеративні й змішувальні 

теплообмінні апарати.  

4 2 4 4     

20 Тема 2. Проектування 

теплообмінних апаратів. Теплове 

навантаження й витрата 

нагрівальних або охолоджувальних 

агентів. Середній температурний 

напір й середні температури 

теплоносіїв. Перерізи для проходу 

теплоносіїв. Коефіцієнт 

теплопередачі. Поверхня 

теплообміну й основні розміри 

теплообмінників. 

4     4     

Частина 8. Випарювання 

21 Тема 1. Загальні відомості. Способи 

випарювання. Конструкції 

випарних апаратів: з вільною 

циркуляцією, із природною 

циркуляцією, із примусовою 

циркуляцією, плівкові випарні 

апарати.  

2     2     

22 Тема 2. Багатокорпусні випарні 

установки : принцип дії, основні 

схеми. Корисна різниця температур 

і її розподіл по корпусах. Вибір 

числа корпусів. 

2     2     

Частина 9. Основні поняття масообмінних процесів 

23 Тема 1. Класифікація 

масообменних процесів. Рівновага 

газу з його розчином у рідини, 

закон Генрі. Рівновага газу з його 

рідкою фазою, закон Рауля. 

Масообін при відсутності 

рівноваги. Масообмін між фазами в 

системі «рідина – газ (пара)».  

4     6     

24 Тема 2. Основні принципи 4     6     



розрахунку масообмінних апаратів. 

Аналітичний розрахунок висоти 

апарата.  

Частина 10. Процеси сорбції 

25 Тема 1. Абсорбція. Матеріальний та 

тепловий баланси. Принципові 

схеми абсорбції. Будова 

поверхневих, плівкових, 

насадкових абсорберів. Барботажні 

абсорбери.  

2     6     

26 Тема 2. Адсорбція. Рівновага між 

фазами. Основні типи промислових 

адсорбентів. Матеріальний баланс 

адсорбції. Тепловий ефект 

адсорбції. Кінетика адсорбції. 

Будова адсорберів різних типів.  

2   4 8     

Частина 11. Перегонка й ректифікація 

27 Тема 1. Основні поняття. Фазова 

рівновага систем ідеальних і 

неідеальних рідин. Азеотропні 

суміші. 

2 4 4 8     

28 Тема 2. Основні схеми ректифікації. 

Ректифікація подвійних та 

багатокомпонентних сумішей. 

Матеріальний і тепловий баланси 

процесу безперервної ректифікації 

бінарної суміші. 

4 4 4 8     

Частина 12. Сушіння 

29 Тема 1. Загальні відомості. 

Властивості вологого газу 

(повітря). I-x-діаграма вологого 

повітря. Статика сушки. Схеми 

сушки. Кінетика сушки. 

Матеріальний і тепловий баланси 

сушки. 

4 4   8     

30 Тема 2. Способи розрахунку 

сушарок: графоаналітичний та 

аналітичний.  

4 4   8     

 ВСЬОГО 64 32 32 218     
 

Примітки:  

* Години зазначають  для денної, заочної та вечірньої форм навчання в окремих таблицях (за 

необхідності) 

** Зазначається збільшення (зменшення) годин за темами у разі необхідності. 

(Наприклад: +2л, -4пр. 

 

  



5. Схема формування оцінки. 

5.1 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

5.2 Форми та організація оцінювання: 

Поточне оцінювання : 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів  

 

6 семестр 

Контрольне тестування 

за темами частин 1, 2  

8 тиждень  10 

Контрольне тестування 

за темами  частин 3 – 5 

16 тиждень  10 

Виконання 

лабораторних робіт  

на протязі семестру 40 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 60 

7 семестр 

Контрольне тестування 

за темами частин 6 – 9  

8 тиждень  20 

Контрольне тестування 

за темами частин 10 – 12  

16 тиждень  20 

Вирішення задач  на протязі семестру 60 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 100 

Примітка: сумарна максимальна кількість балів: 40 балів у разі наявності лише лекційних 

занять з навчальної дисципліни, 60 балів у іншому випадку (у разі екзамену); 100 балів за 

семестр (у разі диференційованого заліку, заліку).ї 

 

Захист курсового проекту: 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів  

Захист курсового 

проекту   

останній тиждень  

7 семестру 

Виконання - 60 

Захист - 40 

Всього - 100 

Підсумкове оцінювання: 

умови до складання екзамену: до екзамену допускаються здобувачі вищої освіти, які 

пройшли оцінювання за усіма формами поточного контролю, передбаченого робочою 

програмою 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

 

Екзамен VI сем. за розкладом сесії 40 

Залік VII сем. за розкладом сесії за результатами 

поточного оцінювання 

  



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (за потребою). 

Обладнання для виконання лабораторних робіт в навчальних лабораторіях 112, 

303. 

 

7. Рекомендована література: 

Основна:  

1. Поджарський, М.А. Теоретичні основи масообмінних процесів: Конспект лекцій 

/ М.А.Поджарський – Д.: РВВ ДНУ, 2006. – 32 с. 

2. Поджарський, М.А. Теоретичні основи процесів перегонки й ректифікації: 

Конспект лекцій / М.А.Поджарський – Д.: РВВ ДНУ, 2006. – 24 с. 
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Примітки до робочої програми : 

1. Статус обов’язкових мають дисципліни, що є обов’язковими хоча б для однієї освітньої 

програми. 
2. Кількість годин, відведених на дану дисципліну, визначається  згідно з робочим навчальним  

планом. 
3. У робочій програмі навчальної дисципліни для лекційних, семінарських, практичних і 

лабораторних занять зазначається реальна кількість годин, яка кратна 2 год. – часу тривалості 

пари.  

 


