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ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ .ЧАСТИНА 1. 

 ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ. 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 16 Хімічна та біоінженерія 

Спеціальність 161 - Хімічні технології та інженерія 

Освітня програма Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології 

Статус дисципліни Нормативна 

Форма навчання Очна (денна)/дистанційна/змішана 

Рік підготовки, 

семестр 

2 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредити (120 годин) 

Семестровий 

контроль/ контрольні 

заходи 

Залік/модульна контрольна робота 

Розклад занять http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx 

Мова викладання Українська 

Інформація про  

керівника курсу / 

викладачів  

Лектор:  старший викладач, канд. техн. наук, Гайдай Сергій 

Сергійович 

Лабораторні:  старший викладач МАХНВ, канд. техн. наук 

Любека Андрій Миколайович,  andrelyubeka@gmail.com 

Розміщення курсу https://do.ipo.kpi.ua/ 

 

Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 
 

Ефективну систему автоматизації не можна розробити, не знаючи конструкції і параметрів 

об'єкту автоматизації. Такі проблеми вирішує дана навчальна дисципліна, яка відіграє суттєву роль у 

підготовці бакалаврів на реальних промислових об'єктах.  

Вивчення дисципліни сприяє розвитку фахового мислення і використання методів і знань з даної 

дисципліни при оволодінні фаховими дисциплінами програми «Промислова екологія та ресурсоефективні 

чисті технології».  

Метою дисципліни є формування у здобувачів здатності розуміти технічні та функціональні 

характеристики об'єктів хімічних виробництв і використовувати набуті знання та вміння у вирішенні 

інженерних проблем, пов'язаних з розробкою, проектуванням та модернізацією обладнання хімічних 

виробництв. 

Предметом дисципліни є вивчення конструкцій і основних параметрів регулюємих процесів 

обладнання хімічних виробництв, способів визначення кінетичних і динамічних характеристик 

обладнання, методики застосування теоретичного апарату тепло-масообміну при розв'язанні 

практичних завдань.  

Вивчення дисципліни сприяє формуванню компетентностей: 
- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К 02) 
- Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності (К 03) 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ScheduleGroupSelection.aspx


- Здатність проектувати хімічні процеси з урахуванням технічних, законодавчих та 
екологічних обмежень (К 11) 

- Здатність використовувати сучасні матеріали, технології і конструкції апаратів в 
хімічній інженерії (К 12) 

- Здатність оформлювати технічну документацію, згідно з чинними вимогами (К 16) 
- Здатність застосовувати системи автоматизованого проектування для розробки 

конструкторської документації (К 17) 
Програмними результатами навчання є: 
- Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію та основні поняття 

хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та матеріалів на 
їх основі (ПР 02) 

- Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно використовувати їх 
при проектуванні і вдосконаленні технологічних процесів та апаратів хімічної промисловості (ПР 
03) 

- Розробляти і реалізовувати проекти, що стосуються технологій та обладнання хімічних 
виробництв, беручі до уваги цілі, ресурси, наявні обмеження, соціальні та економічні аспекти та 
ризики (ПР 05) 

- Розуміти основні властивості конструкційних матеріалів, принципи та обмеження їх 
застосовування в хімічній інженерії (ПР 06) 

- Обирати і використовувати відповідне обладнання, інструменти та методи для 
вирішення складних задач хімічної інженерії, контролю та керування технологічних процесів 
хімічних виробництв (ПР 07) 

- Використовувати сучасні обчислювальну техніку, спеціалізоване програмне забезпечення 
та інформаційні технології для розв’язання складних задач і практичних проблем у галузі хімічної 
інженерії, зокрема, для розрахунків устаткування і процесів хімічних виробництв (ПР 08) 

- Розробляти проектну документацію, враховуючи вимоги стандартів (ПР 14) 
- Обґрунтувати вибір технологічних схем виробництва на підставі раціонального 

використання сировини, енергії, одержання якісної продукції, досягнення високої продуктивності 
з одночасним рішенням екологічних питань, розраховувати матеріальні і теплові баланси 
процесів, на їх основі знаходити витрати сировини та енергоресурсів (ПР 15) 

 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 

навчання за відповідною освітньою програмою) 

Дисципліна відноситься до циклу нормативних і базується на знаннях наступних дисциплін: «Вища 

математика частина 1,2», «Фізика. Частина 1,2», «Інженерна графіка»  «Комп'ютерна графіка» 

Теоретичні знання та практичні навички, отримані під час вивчення даної дисципліни 

забезпечують  вивчення дисципліни «Загальна хімічна технологія», «Контроль та керування ХТП» та 
«Дипломне проектування». 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 
Розділ 1 Основи теорії перенесення.  

Розділ 2 Технічна гідравліка 

Розділ 3. Основи теплопередачі  

Розділ 4. Теплообмінне обладнання 

 

Навчальні матеріали та ресурси 

 
Базова література, яку треба використовувати для опанування дисципліни, опрацьовується 

самостійно для підготовки до практичних занять і в умовах дистанційного навчання. Для виконання 

модульних контрольних робіт, підготовки доповідей, презентацій, написання есе за результатами 

самостійної роботи пропонується використовувати додаткову літературу та інтернет-ресурси. 



Базова література: 

1. Корнієнко Я.М. Процеси та обладнання хімічної технології 1: підручник /Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. 

Лукач, І.О. Мікульонок, В.Л. Ракицький, Г.Л. Рябцев – К. :НТУУ „КПІ”, 2011 – Ч.1 – 300 с. 

2. Корнієнко Я.М. Процеси та обладнання хімічної технології 2: підручник /Я.М. Корнієнко, Ю.Ю. 

Лукач, І.О. Мікульонок, В.Л. Ракицький, Г.Л. Рябцев – К. :НТУУ „КПІ”, 2011 – Ч.2 – 416 с.  

3. Теплові процеси та апарати хімічних і нафтопереробних виробництв// Ч.1. Ю.Ю. Лукач, І.О. 

Мікульонок, Г.Л. Рябцев, М.В. Сезонов. – К.: НМЦВО, 2000.-172 с. Ч.2. Ю.Ю. Лукач, І.О. 

Мікульонок, В.Л. Ракицький, Г.Л. Рябцев. – К.: НМЦВО, 2004.- 161 с. 

 

Додаткова 

 

4. Дослідження стаціонарної теплопровідності крізь циліндричну стінку / Укл.: О.Г. Зубрій, Л.Б. 

Радченко. – 1994. 

5. Дослідження тепловіддачі при тепловій конвекції / Укл. Л.Б. Радченко. – 1994. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Інформація (за розділами, темами) про всі навчальні заняття  

Назви розділів і тем Всього Кількість годин, у тому числі 

    Лекції Лабораторні Практичні СРС 

 
Розділ 1. Основи теорії перенесення 

Тема 1.1. Вступ до курсу процесів та 

апаратів. Класифікація хіміко-

технологічних процесів 

8 4 0 0 4 

Тема 1.2. Явища перенесення в хімічній 

технології. Рівняння збереження маси, 

енергії та кількості руху. Принципи їх 

розв’язання 

13 4 4 
 

5 

Разом за розділом 1 21 8 4 
 

9 
 

Розділ 2. Технічна гідравліка 

Тема2.1. Статика рідин. Характеристика 

та їх властивості. Рівняння Ейлера. 

Основне рівняння гідростатики. 

Класифікація та принцип дії гідравлічних 

машин. 

8 4   
 

4 

Разом за розділом 2  8 4      4 
 

Розділ 3. Основи теплопередачі 

Тема 3.1. Дифузійне перенесення теплової 

енергії  

8 2 2 
 

4 

Тема 3.2. Конвективний 

теплообмін.Часткові випадки 

конвективного теплообміну 

10 2 4  
 

4 

Тема 3.3. Теплообмін при зміні агрегатного 

стану та випромінюванні 

4 2     2 

Разом за розділом 3 22 6 6 
 

10 
 

Розділ 4. Теплообмінне обладнання 

Тема4.1.Нагрівання, охолодження і 

теплообмінні апарати 

10 4  2 
 

4 

Тема 4.2. Випарювання і випарні установки 9 4  2 
 

3 



Тема 4.3. Сушіння і сушильні установки 8 4 2 
 

2 

Тема 4.4. Помірний та глибокий холод 8 4 2 
 

2 

Разом за розділом 4 35 16 8 
 

11 

МКР 4 2 
  

2 

Іспит 30       30 

Всього годин  120 36 18 
 

66 

 

Лекційні заняття 

 

З/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

 

 

1 
Розділ 1. Основи теорії перенесення 

Тема 1.1. Вступ до курсу процесів і апаратів. 

Заплановано:Приводиться класифікація хіміко-технологічних процесів, а також 

розглядаються явища перенесення в хімічній технології. Аналізуються рівняння 

збереження маси, енергії , рівноваги та рушійної сили. 

Розглядаються принципи їх розв’язання. 

Тема СРС: Аналізуються рівняння збереження маси, енергії , рівноваги та рушійної сили. 

Розглядаються принципи їх розв’язання. 

Рекомендовано: 1, 2, 3. 

 

8 

2 Тема 2.2.Гідродинаміка рідин. Рівняння Ейлера, Навьє-Стокса, Бернуллі. Опір тертя і 

місцевий опір, їх розрахунок. Оптимальний діаметр трубопроводу. 

Заплановано: Розглядаються властивості та поняття в’язкості рідини. 

Характеризуються ідеальна та реальна рідини. Виводяться та аналізуються Рівняння 

Ейлера, Навьє-Стокса, Бернуллі. Розглядаються втрати напору по довжині каналу та 

місцеві втрати. Аналізуються залежності для визначення оптимального діаметра 

трубопроводу. 

Тема СРС: Привести класифікацію та скласти альбом конструкцій гідравлічних машин 

для переміщення рідин та газів. 

Рекомендовано: 1, 2. 

4 

3 Розділ 3. Основи теплопередачі 

Тема 3.1. Дифузійне перенесення теплової енергії 

Заплановано: Розглядаються види перенесення тепла та поняття градієнта 

температур, температурного поля, теплового потоку та густини теплового потоку. 

Виводиться та аналізується основне рівняння теплопровідності. 

Розглядаються умови однозначності та випадки стаціонарної теплопровідності. 

Розглядаються кінетичні коефіцієнти теплопровідності, температуропровідності та 

теплопередачі. 

Тема СРС: Підготувати тему 3.1. Дифузійне перенесення теплової енергії. 

Рекомендовано: 1, 3, 4, 

2 

4 Тема 3.2. Конвективний теплообмін. Часткові випадки конвективного  

теплообміну 

Заплановано: Розглядається фізична суть конвективного теплообміну. Розглядається 

рівняння тепловіддачі Ньютона-Ріхмана. Вводиться поняття коефіцієнта 

4 



тепловіддачі. Виводиться система рівнянь конвективного теплообміну та 

розглядаються шляхи її рішення. Розглядається метод теорії подібності, теореми та 

критерії теплової подібності. Приводяться критеріальні рівняння для визначення 

коефіцієнта тепловіддачі та шляхи його інтенсифікації. Література 1, 3, 4. 

Тема СРС: Підготувати тему 3.2. Конвективний теплообмін. Часткові випадки 

конвективного теплообміну та шляхи його інтенсифікації. 

Література 1, 3, 4. 

 Розділ 4. Теплообмінне обладнання  

5 Тема4.1.Нагрівання, охолодження і теплообмінні апарати.  

Заплановано: Приводяться вимоги до теплоносіїв та схеми нагрівання водою, парою, 

мінеральними маслами та іншими високотемпературними теплоносіям, електричним 

струмом та пічними газами. Розглядаються види руху теплоносіїв та способи 

визначення рушійної сили теплопередачі. Приводяться матеріальний та тепловий 

баланси теплопередачі, а також алгоритм проектного та перевірочного розрахунку 

теплообмінників. 

Тема СРС: Привести класифікацію та скласти альбом конструкцій теплообмінних 

апаратів. Виділити випадки застосування їх переваги та недоліки. 

Рекомендовано: 1, 3, 4. 

4 

6 Тема 4.2. Випарювання і випарні установки  

Заплановано: Розглядаються механізм та особливості концентрування розчинів шляхом 

випарювання. Матеріальний та тепловий баланси однокорпусної випарної установки. 

Аналізуються температурні втрати та алгоритм визначення поверхні теплопередачі. 

Багатокорпусні випарні установки. Принцип дії. Матеріальний та тепловий баланси. 

Випадки застосування. 

Література 1, 3, 4. 

Тема СРС: Привести класифікацію та скласти альбом конструкцій випарних установок 

Виділити випадки застосування переваги та недоліки 

Рекомендовано: 1, 3, 4. 

4 

 

7 Тема 4.3. Сушіння і сушильні установки 

Заплановано: Наводиться механізм, стадії та види сушильних установок. Приводяться 

характеристики вологого повітря як сушильного агента та їх відображення на І-Х 

діаграмі. Розглядаються матеріальний та тепловий баланси конвективної сушарки та 

визначається поняття про ідеальну сушарку. Приводяться варіанти процесів сушіння 

та алгоритм визначення видатків тепла та повітря на сушіння. Розглядаються періоди 

та кінетика сушіння. Приводяться залежності для визначення тривалості періодів 

сушіння та габаритних розмірів сушарок. 

Література 1, 3, 4. 

Тема СРС: Привести класифікацію та скласти альбом конструкцій сушильних 

установок. Виділити випадки застосування переваги та недоліки. Рекомендовано: 1, 3, 

4. 

4 

8 Тема 4.4. Холодильні установки 

Заплановано: Вводиться поняття помірного та глибокого холоду. Вивчаються способи 

отримання штучного холоду, обернений термодинамічний цикл Карно, 

холодопродуктивність та холодильний коефіцієнт. Розглядаються та анлізуються 

цикли парокомпресійної холодильної машини. Вивчаються термодинамічні основи 

глибокого охолодження. Аналізуються цикли Лінде, Клода, Капіци. 

Тема СРС: Вивчаються та аналізуються за допомогою Т-S діаграми процеси, які 

відбуваються в парокомпресійній холодильній машині. Рекомендовано: 1, 2, 3. 

4 
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5.1. Лабораторні заняття. 

 

Лабораторні заняття призначені для більш детального ознайомлення студентів з окремими 

темами та для кращого засвоєння матеріалу, який викладається на лекціях. 

- Основна мета циклу лабораторних робіт:  

- набуття досвіду проведення досліджень кінетичних закономірностей основних процесів хімічної 

технології та відповідного обладнання; 

- систематизація і закріплення знань фундаментальних рівнянь перенесення маси, енергії, кількості 

руху та загальних принципів їх розв’язання для конкретних процесів; 

- систематизація і закріплення знань стосовно фізико-хімічних основ теплових процесів та 

принципів розрахунку відповідних апаратів; 

- систематизація і закріплення знань стосовно конструкцій і принципів дії теплообмінних апаратів 

і особливості їх розрахунку; 

- узагальнені отриманих результатів.   

№ 

з/п 

Назва теми лабораторного заняття та перелік основних питань (перелік 

дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

Кількість 

Годин 

 Розділ 3. Гідродинаміка  

 Розділ 4. Гідравлічні опори.   

 Тема 4.1. Гідродинамічний приграничний шар. Гідравлічні опори. Режими руху 

рідини. Кавітація. Втрати напору при ламінарному плині рідини. Втрати 

напору при турбулентному русі рідини.  

 

1-2 Визначення режиму руху рідини. 4 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 4.1.  

 Література 1-4.  

 Тема 4.2. Місцеві гідравлічні опори. Гідравличний розрахунок простих 

трубопроводів. Простий трубопровід постійного перетину. Втрати тиску на 

тертя (шляховий гідравлічний опір). Місцеві опори. Видаток рідини при 

встановленому (стаціонарному) потоці. 

 

3 Визначення гідравліного опору циклону. 2 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 4.2.  

 Література 1-4.  

4-5 Визначення гідравліного опору графітового теплообмінника. 4 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 4.2.  

 Література 1-4.  

6-7 Визначення коефіцієнтів гідравлічного опору перегородок та насадок. 4 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 4.2.  

 Література 1-4.  

 Розділ 5. Гідравлічні машини.   

 Тема 5.1. Динамічні насоси.   

8 Визначння напору насосу в залежності від продуктивності. 2 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 5.1.  

 Література 1-4.  

 Тема 5.2. Об’ємні насоси.  

9 Визначення вентилятора насосу в залежності від продуктивності. 2 

 Література 5-7.  

 СРС: Повторити  тему 5.2.  

 Література 1-4.  

 Разом 18 



 

 

 
6. Самостійна робота студента 

 
Дисципліна «Процеси та апарати хімічних виробництв - 2 передбачає такі види роботи 

студентів: лекції, лабораторні роботи, одну модульну контрольну роботу, а також самостійну 

роботу студента. Вивчення дисципліни закінчується складанням іспиту, до якого допускаються 

студенти, які повністю виконали програму кредитного модуля. Основною формою вивчення 

дисципліни студентами є самостійна робота з рекомендованою навчальною й навчально- 

методичною літературою. Метою цієї роботи є набуття теоретичних знань з дисципліни, 

формування вмінь і досвіду в проектуванні промислового обладнання. 

Лекції мають за мету узагальнити й систематизувати знання, набуті студентами під час 

самостійної роботи. 

Лабораторні заняття призначені для більш детального ознайомлення студентів з 

окремими темами та для кращого засвоєння матеріалу, який викладається на лекціях. 

Метою розрахункової роботи є вироблення вміння застосовувати одержані знання для 

вирішення практичних і теоретичних завдань сучасного виробництва, набуття досвіду виконання 

звітної документації. 

 

 

 

6.1. Індивідуальні завдання 
 

6.2. Контрольні роботи 

 
Планується одна модульна контрольна робота. 

Основна ціль контрольної роботи полягає у перевірці рівня засвоєння матеріалу, що 

викладається, що дозволить спростити засвоєння матеріалу студентами та забезпечити більш 

повний контроль з боку викладача за виконанням навчальної програми студентами. 

Орієнтовні питання винесено до додатку Б. 

 

 

Політика та контроль 

 
Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

 
Студент повинен бути присутнім на всіх лекціях, лабораторних заняттях за винятком 

підтверджених поважних причин. 

Захист лабораторних робіт, а також індивідуальних завдань проводиться персонально згідно 

встановлених дедлайнів з урахуванням заохочувальних та штрафних балів 

Студенти мають право оскаржити бали за завдання, але обов’язково аргументовано, 

пояснивши, із яким критерієм вони не погоджуються відповідно до оціночного листа та/або 

зауважень. 

Деталізовані критерії оцінювання результатів навчання студентів визначені у положенні про 

РСО дисципліни. 

Політика університету 



Академічна доброчесність 
Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

Норми етичної поведінки 
Норми етичної поведінки аспірантів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code. 

 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання 

(РСО) 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист лабораторних робіт; 

2) написання МКР; 

3) відповідь на екзамені. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

1. Робота на лабораторних заняттях 

Ваговий бал - 8. Максимальна кількість балів на всіх лабораторних заняттях 

дорівнює: 8 балів х 4 = 32 балів. 

Критерії оцінювання: 

бал 8 виставляється за умови відмінної відповіді. 

бал 3-7 виставляється за умови достатньої 

відповіді. 

бал 0-2 виставляється за умови незадовільної відповіді. 

2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 12. 

бал 12 виставляється за умови відповіді щонайменше на 95 % 

питань; бал 7-11 виставляється за умови відповіді на від 85 до 95 % 

питань; 

бал 4-6 виставляється за умови відповіді на від 75 до 85 % питань; 

бал2-3 виставляється за умови відповіді на від 60 до 75 % питань; 

бал 0-1 виставляється за умови відповіді менше, ніж на 60 % питань. 

 

 

3. Екзамен  

Ваговий бал – 40 балів. 

 
Розмір шкали рейтингу RD = Rлаб+Rмкр+RРР=32+12+16 = 60 балів 

Розмір екзаменаційної шкали Rе= 40 балів. 

 
Умови позитивної проміжної атестації 

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент повинен мати 

не менше ніж 8 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з календарним планом 

контрольних, заходів «ідеальний» студент має отримати 17 балів). 

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент повинен мати 

не менше ніж 22 бали (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом 

контрольних заходів «ідеальний» студент має отримати 45 балів). 

https://kpi.ua/code


Умови допуску до екзамену: зарахування всіх практичних занять, розрахункової роботи, 

позитивний результат модульної контрольної роботи, а також стартовий рейтинг Rс > 24 

балів (не менше 40 % від Rс). 

Критерії екзаменаційного оцінювання: екзаменаційний білет містить 4 питання, максимальна 

кількість балів по питаннях розподіляється порівну. 

 
Таблиця критеріїв оцінювання відповідей на питання білету 

Рівень відповіді Кількість балів за відповідь на питання 

 Питання 1 Питання 2 Питання 3 Питання 4 

Відмінний 9-10 9-10 9-10 9-10 

Дуже добрий 7-8 9-10 9-10 9-10 

Добрий 5-6 6-8 6-8 6-8 

Задовільний 3-4 3-5 3-5 3-5 

Достатній 1-2 1-2 1-2 1-2 

Незадовільний 0 0 0 0 

 
 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою 

: 

Кількість балів 

100-95 

94-85 

84-75 

74-65 

64-60 

Менше 60 

Не виконані умови допуску 

Оцінка 

Відмінно 

Дуже добре 

Добре 

Задовільно 

Достатньо 

Незадовільно 

Не допущено 

 

 

Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

 

Під час навчання студенти отримують нові знання, уміння і навички, в основному при 

проведенні конкретних лекцій, практичних та лабораторних занять під керівництвом провідних 

НПП кафедри. Досить часто під час навчання студенти, з метою отримання заохочувальних балів 

залучаються для надання допомоги в розробці навчально-методичної документації (публікації 

посібників, ліцензування, розробка методичної документації тощо). При цьому характер такої 

допомоги повинен суворо відповідати профілю дисципліни і по тривалості не повинен заважати 

виконанню плану навчання студента. 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено: доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, кандидат 

технічних наук, ст. викладач  Гайдай Сергій Сергійович 

 

Ухвалено кафедрою МАХНВ (протокол № 20 від 20.06.2022 р.) 
Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 10 від 24.06.2022 р.) 

 
 

 

 

 



 

Питання до МКР 

                                                                                                                Додаток Б 
 

1. Умови однозначності і їх види. 
2. Виведіть рівняння для розподілу температур в плоскій стінці. 

3. Виведіть рівняння для температурного поля в циліндричній стінці. 

4. Виведіть рівняння для розподілу температур в багатошаровій стінці при граничних умовах 1-го роду. 

5. Виведіть і проаналізуйте основне рівняння теплопередачі. 

6. Від яких факторів залежить випромінююча здатність тіла? 

7. Що таке температурний градієнт, ізотермічна поверхня і температурне поле та які їх 

властивості?Приведіть основні закони теплового випромінювання. 

8. Як визначити кількість теплоти, що передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. 

9. Приведіть механізм конвективного перенесення теплоти. 

10. Приведіть систему рівнянь, яка описує конвективне перенесення теплоти. 

11. Суть та основні теореми методу теорії подібності. 

12. Як перетворюють диференціальні рівняння, які описують той чи інший процес в критеріальні 

рівняння? Приведіть узагальнене критеріальне рівняння. 

13. Назвіть основні критерії гідродинамічної та теплової подібності. Вкажіть їх основний 

фізичний зміст. Охарактеризуйте модифіковані критерії подібності. 

14. Назвіть основні переваги та недоліки теорії подібності. 

15. Чим відрізняються рівняння для визначення коефіцієнту тепловіддачі при вимушеній та вільній конвекції. 
16. Від чого залежить інтенсивність тепловіддачі і шляхи її інтенсифікації. 

17. Приведіть алгоритм розрахунку коефіцієнта тепловіддачі. 

18. Приведіть механізм конденсації та особливості визначення коефіцієнта тепловіддачі. Назвіть 

фактори конденсації. Як впливає вміст газу на тепловіддачу? 

19. Приведіть види кипіння і розкрийте поняття критичної різниці температур при кипінні. 

20. Виведіть та проаналізуйте рівняння для середньої різниці температур між теплоносіями при прямотечії та 

протитечії. 

21. Які вимоги ставлять до теплоносіїв? 

22. Який процес називають теплопередачею? 

23. Яким рівнянням визначається зв'язок між кількістю переданої теплоти і розмірами теплообмінної 

апаратури? 

24. Яке фізичне значення має коефіцієнт теплопередачі? 

25. Який процес називають тепловіддачею? 

26. Які параметри характеризують тепловіддачу при природній і вимушеній конвекції? 

27. Чому в розрахунковій практиці користуються критеріальними рівняннями конвективного теплообміну? 

28. Які критерії теплової і гідродинамічної подібності входять у критеріальні рівняння конвективного 

теплообміну? Яке їх фізичне значення? 

29. У чому полягають особливості тепловіддачі в разі змінення агрегатного стану? Яким критерієм 

враховують ці особливості? У чому фізична суть цього критерію? 

30. Який існує зв'язок між коефіцієнтом теплопередачі та коефіцієнтами тепловіддачі? 

31. Із яких величин складається загальний термічний опір теплопередачі? 

32. Що є рушійною силою теплообмінних процесів? 

33. Чому в розрахунках теплообмінних процесів використовують середню рушійну 

34. силу? Як її визначають ? 

35. Якими способами можна інтенсифікувати процес теплопередачі? 
36. Які методи нагрівання застосовують у хімічних виробництвах? 

37. З якого рівняння визначають витрату теплоносія для нагрівання? 

38. У яких випадках можна застосовувати для нагрівання «гостру» водяну пару? 

39. У яких випадках застосовують нагрівання топковими газами? Які недоліки характерні для нагрівання 

топковими газами? 

40. Які способи нагрівання електричним струмом застосовують у хімічних виробництвах? 

41. Які позитивні якості та недоліки при охолодженні гарячих теплоносіїв мають вода і повітря? Як 

визначити витрату охолоджувальної води в теплообміннику? 
42. Як класифікують теплообмінні апарати? 

43. Які будова і принцип дії одноходового кожухотрубного теплообмінника? 

44. Завдяки чому інтенсифікується теплообмін у багатоходових кожухотрубних теплообмінниках? 

45. У яких випадках застосовують температурні компенсатори у кожухотрубних теплообмінниках? 

46. Коли застосовують теплообмінники типу «труба в трубі»? Які їхні переваги та недоліки 

порівняно з кожухотрубними теплообмінниками? 



47. Як побудований спіральний теплообмінник? Які він має недоліки? 

48. В яких хімічних виробництвах застосовують пластинчасті теплообмінники? Які їх позитивні якості та 

недоліки? 

49. Коли застосовують теплообмінники з ребристими поверхнями теплообміну? Дайте порівняльну 

характеристику теплообмінників різних типів. 

50. Наведіть схему проектного розрахунку теплообмінників. Які величини мають бути відомі при 

проектних розрахунках теплообмінників? 

51. Навіщо виконують гідравлічний розрахунок теплообмінників? 

52. У чому полягає оптимальний розрахунок теплообмінників? 

53. Чим відрізняється перевірний розрахунок теплообмінників від проектного? 
54. Що називають конденсацією? 

55. Яке призначення процесу конденсації в хімічних виробництвах? 

56. За якими ознаками класифікують конденсатори? 

57. У чому полягає особливість розрахунку поверхневих конденсаторів? 

58. Від чого залежить ефективність роботи конденсаторів змішування? 

59. Приведіть основні вимоги до теплоносіїв 
60. Які методи нагрівання застосовують у хімічних виробництвах? 

61. З якого рівняння визначають витрату теплоносія для нагрівання? 

62. У яких випадках можна застосовувати для нагрівання «гостру» водяну пару? 

63. У яких випадках застосовують нагрівання топковими газами? Які недоліки характерні для нагрівання 

топковими газами? 

64. Які способи нагрівання електричним струмом застосовують у хімічних виробництвах? 

65. Які позитивні якості та недоліки при охолодженні гарячих теплоносіїв мають вода і повітря? Як 

визначити витрату охолоджувальної води в теплообміннику? 

66. Як класифікують теплообмінні апарати? 

67. Які будова і принцип дії одноходового кожухотрубного теплообмінника? 

68. Завдяки чому інтенсифікується теплообмін у багатоходових кожухотрубних теплообмінниках? 

69. У яких випадках застосовують температурні компенсатори у кожухотрубних теплообмінниках? 

70. Коли застосовують теплообмінники типу «труба в трубі»? Які їхні переваги та недоліки 

порівняно з кожухотрубними теплообмінниками? 

71. Як побудований спіральний теплообмінник? Які він має недоліки? 

72. В яких хімічних виробництвах застосовують пластинчасті теплообмінники? Які їх позитивні якості та 

недоліки? 

73. Коли застосовують теплообмінники з ребристими поверхнями теплообміну? Дайте порівняльну 

характеристику теплообмінників різних типів. 

74. Наведіть схему проектного розрахунку теплообмінників. Які величини мають бути відомі при 

проектних розрахунках теплообмінників? 

75. Навіщо виконують гідравлічний розрахунок теплообмінників? 

76. У чому полягає оптимальний розрахунок теплообмінників? 

77. Чим відрізняється перевірний розрахунок теплообмінників від проектного? 

78. Що називають конденсацією? 

79. Яке призначення процесу конденсації в хімічних виробництвах? 

80. За якими ознаками класифікують конденсатори? 

81. У чому полягає особливість розрахунку поверхневих конденсаторів? 

82. Від чого залежить ефективність роботи конденсаторів змішування? 

83. У чому полягає механізм створення розрідження у вакуумних установках застосуванням процесу 

конденсації? 

84. Яке призначення барометричної труби? 

85. З якою метою використовують двоступінчастий барометричний конденсатор? 

86. Навіщо розраховують кількість газів, що не конденсуються? 

87. Як розраховують висоту барометричної труби? 
88. Поясніть суть процесу випарювання. 

89. Які розчини концентрують випарюванням? 

90. Якими методами в хімічній промисловості здійснюють процес випарювання? 

91. Чим відрізняється корисна різниця температур від загальної різниці? 

92. Із чого складаються температурні втрати у випарній установці? 
93. Від чого залежить кількість випареної води? 

94. Як визначають витрату нагрівної пари при випарюванні? 

95. Перерахуйте способи економії нагрівної пари при випарюванні. 

96. З якою метою у випарних апаратах створюють умови для циркуляції випарюваного розчину? 

97. Який порядок розрахунку випарних установок? 

98. Навіщо відбирають екстрапару? 

99. Унаслідок чого виникає явище самовипаровування? 



100. Як розподіляється сумарна корисна різниця температур багатокорпусної випарної установки по 

корпусах? 

101. Як визначити оптимальну кількість корпусів багатокорпусної випарної установки? 

102. Які конструкції випарних апаратів найпоширеніші в промисловості? 

103. Який процес називають сушінням? 

104. Що є рушійною силою процесу сушіння? 

105. Поясніть поняття: відносна вологість, вологовміст і ентальпія вологого повітря. 

106. Поясність принципи побудови діаграми І-х стану вологого повітря. 

107. Перерахуйте та охарактеризуйте види зв'язку вологи з матеріалом. 

108. Як визначають витрату повітря (загальну і питому) на сушіння? 

109. Із якого балансу визначають питому витрату теплоти і витрату нагрівної пари на сушіння? 

110. Як будується процес теоретичного і реального сушіння на діаграмі І-х? 

111. Які бувають варіанти процесу сушіння? 

112. Поясність принципи побудови кривих сушіння і швидкості сушіння. 

113. Які фактори визначають швидкість сушіння в перший і другий періоди? 

114. За якими ознаками класифікують сушарки? 

115. Опишіть будову і принцип дії конвективних сушарок. 
116. Опишіть будову контактних сушарок. 

117. Які матеріали доцільно сушити в конвективних сушарках, а які — в контактних? 

118. Охарактеризуйте спеціальні види сушіння: сублімацією, інфрачервоним промінням і в полі струмів високої 

частоти. 

119. Назвіть методи інтенсифікації процесів сушіння. 

120. Запишіть і проаналізуйте рівняння теплопровідності для різних видів температурного поля. 

 


