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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

13 «Механічна 

 інженерія» 

(шифр і назва) 

Обов’язкова 

Загальна кількість 

годин – 90 годин 
Спеціальність:  

133 «Галузеве  

машинобудування»  

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М 1 2 - й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять –  

4 год. 
самостійна робота 

студента – 2,9 год. 

Ступінь вищої освіти: 

Магістр 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 26год. 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
26 год 

Курсова 

робота 
15 год 

Самостійна 

робота 
23 год. 

Форма контролю:  

екзамен 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни «Розрахунок і конструювання машин і апаратів» є 

підготовка студентів до виробничо-технологічної, проектно-

конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і 

розрахунками машин і апаратів харчових виробництва; використання 

отриманих знань для вирішення інженерних завдань по апаратно-

технологічному оформленню процесів, оцінки основних техніко-економічних 

характеристик устаткування, освоєння сучасних методик розрахунку 

конкретної конструкції машини або апарата харчового підприємства; 

придбання знань по основам теорії робот машин і апаратів і методами 

розрахунку їх основних параметрів. Крім цього треба сформувати у студентів 

знання вимог до аналізу шляхів розробки конструкцій нового  устаткування і 

перспективного напряму його удосконалення, аналізу стану і динаміки 

показників, що впливають на якість роботи технологічного устаткування. 

Завдання дисципліни є: 

− вивчення основ теорії роботи машин і апаратів харчових виробництв і 

методи розрахунку їх основних параметрів. 

− вивчення принципових схем основних типів технологічного 

устаткування. 

− вивчення пристрою, особливості експлуатації і допустимі навантаження 

на технологічне устаткування. 

− аналіз шляхів розробки конструкцій нового устаткування і 

перспективного напряму його удосконалення. 

− рішення проблемних завдань і питань, пов'язаних з розрахунком і 

конструюванням машин і апаратів. 

− аналіз стану і динаміка показників що впливають на якість роботи 

технологічного устаткування. 

Загальні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення.  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Здатність планувати та управляти часом.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 Здатність проведення досліджень на певному рівні.  

 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  
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 Здатність працювати в команді.   

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань 

галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи 

математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне 

комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язування 

інженерних задач галузевого машинобудування.  

 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, 

концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач 

і практичних проблем галузевого машинобудування.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому 

машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, 

правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим 

циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, 

підтримання працездатності, діагностики та утилізації.  

 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування 

та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування.  

Результати навчання: 

 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого 

машинобудування відповідної галузі.  

 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних 

задач і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.  

 Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових 

або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його 

роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-

технологічні схеми потокових ліній виробництва харчової 

продукції.  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Розрахунок і конструювання обладнання для 

проведення масообмінних процесів. 

Тема 1. Теоретичні основи і машино-апаратне оформлення 

сорбційних процесів [1, с. 152…163; 4, с. 321…337; 6, с. 556…569]. 

Загальні відомості. Характеристика і принцип дії абсорбції. Сутність 

процесу абсорбції. Закон Генрі. Використання процесу абсорбції в харчових 

виробництвах. Конструкції і принцип дії абсорберів. Будова поверхневих 

абсорберів. Будова плівкових абсорберів. Типи плівкових абсорберів. 

Технологічний розрахунок плівкових абсорберів. 

Тема 2. Будова принцип дії і розрахунок абсорбційних апаратів [1, 

с. 152…163;4, с. 321…337; 6, с. 556…569]. 

Загальні відомості. Технологія проведення процесу. Принципові схеми 

абсорбції. Основні критерії вибору абсорберів. Класифікація абсорберів. 

Конструкції і принцип дії абсорберів. Будова посадкових абсорберів. 

Тарілчасті і барботажні колони. Розпилюючи абсорбери. Абсорбери з 

механічним перемішуванням. Теоретичні основи розрахунку абсорберів. 

Розрахунок посадкових абсорберів. 

Тема 3. Теоретичні основи процесу дифузії. Класифікація 

дифузійних апаратів, область призначення. [1, с. 215…240; 4, с. 394…401; 

6, с. 591…612]. 

Конструкції і розрахунок екстракторів. Класифікація екстракторів. 

Колонні дифузійні апарати. Ротаційні дифузійні установки. Шнекові 

дифузійні апарати. Вимоги до екстракційного обладнання. Технологічний 

розрахунок дифузійного апарата. 

Тема 4. Конструкції дифузійних апаратів. Розрахунок параметрів 

екстрактора. [1, с. 215…240; 4, с. 394…401; 6, с. 591…612]. 

Загальні відомості. Технологічний процес з застосуванням екстракції. 

Методи екстракційного поділу та стадії процесу. Класифікація дифузійних 

апаратів. Розрахунок параметрів шнекового дифузійного апарату. Тепловий 

баланс похилого дифузійного апарату. 

Тема 5. Основи технологічного процесу простої перегонки бінарних 

сумішей. [1, с. 109…128; 4, с. 345…364; 484…504]. 

Процес перегонки бінарних сумішей. Сутність процесу простої 

дистиляції. Терміни і визначення. Матеріальний баланс процес перегонки. 

Основні закони процесу перегонки. Способи перегонки бінарних сумішей. 

Апарати для проведення простої перегонки бінарних сумішей. Бінарна 
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проста дистиляція. Фракційна дистиляція. Проста дистиляція з 

дефлегмацією. Дистиляція з водяною парою. 

Тема 6. Розрахунок процесу перегонки бінарних сумішей в 

ректифікаційних колонах. [1, с.133…146; 4, с. 356…364; 6, с. 475…481]. 

Фізико-хімічні основи процесу ректифікації. Матеріальний баланс 

процесу. Тепловий баланс ректифікаційної колони. Характеристика 

виробництва етилового спирту. Принцип дії браго ректифікаційних 

пристроїв. Принципові схеми процесів ректифікації та будова 

ректифікаційних колон. Періодично діючи ректифікаційні установки. 

Екстрактивна ректифікація. Азеотропна ректифікація. Теорія розрахунку 

браго ректифікаційних апаратів. 

Тема 7. Конструкції та розрахунок параметрів сушильних апаратів. 

[1, с. 8…31; 4, с. 437…459; 6, с. 507…518]. 

Характеристика процесу сушіння. Основні шляхи інтенсифікації 

процесу сушіння. Способи підводу теплоти. Класифікація сушильних 

апаратів. Розрахунок параметрів камерної сушарки. Геометричний 

розрахунок сушарної камери. Матеріальний розрахунок процесу сушіння. 

Розрахунок тепловитрат при сушці в камері. Аналітичний розрахунок 

нормального сушарного процесу. Розрахунок витратних характеристик 

процесу сушіння. 

Змістовий модуль 2. Графоаналітичний метод розрахунку процесу 

сушіння 

Тема 8. Конструкції і розрахунок параметрів сушильних апаратів 

[1, с. 36…58; 4, с. 440…452; 6, с. 507…518]. 

Загальні варіанти сушильних процесів. Сушіння з частковою 

рециркуляцією відпрацьованого повітря. Сушіння з частковою 

рециркуляцією відпрацьованого повітря і проміжним підігрівом в 

калориферах. Конструкції та розрахунок параметрів тунельної сушарки. 

Конструкції і розрахунок параметрів стрічкової сушарки. 

Тема 9. Розрахунок конвективних сушарок графоаналітичним 

методом. [1, с. 87…103; 2, с. 147…173]. 

Загальні відомості. Будова J-d діаграми стану вологого повітря. 

Тепловий розрахунок конвективної сушарки. Теоретичний розрахунок 

робочого процесу сушарки і побудова його параметрів на J-d діаграмі. 

Розрахунок параметрів сушарки. Розрахунок дійсного параметру сушарки і 

побудови його параметрів на J-d діаграмі. 

Тема 10. Розрахунок конвективних сушарок графоаналітичним 

методом. [1, с……; 2, с. 147…173]. 
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Загальні відомості. Будова J-d діаграми стану вологого повітря. 

Тепловий розрахунок конвективної сушарки. Теоретичний розрахунок 

робочого процесу сушарки і побудова його параметрів на J-d діаграмі. 

Розрахунок параметрів сушарки. Розрахунок дійсного параметру сушарки і 

побудови його параметрів на J-d діаграмі. 

 

Тема 11. Розрахунок технологічних параметрів машин для 

пресування сільськогосподарської продукції. [4, с. 517…521; 6, с. 

652…676; 7, с. 177…198]. 

Основні залежності процесу пресування дисперсних продуктів. 

Фактори визначальні процес пресування. Основні стадії процесу ущільнення. 

Основна характеристика процесу пресування. Визначення продуктивності 

преса. Визначення затрат енергії на пресування. Сумарна сила тертя. Закон 

Пуазеля для течії рідини. Зусилля пресування. 

Тема 12. Конструкції машин для пресування, елементи теорії 

розрахунку пресів. [2, с. 216…219; 4, с. 517…521; 6, с. 652…676; 7, с. 

177…198]. 

Загальні відомості. Мета обробки харчових матеріалів тиском. 

Класифікація пресів для пресування харчових продуктів. Зневоднення під 

тиском; брикетування; формування пластичних матеріалів; зв’язування 

сипких матеріалів. Розрахунок параметрів преса гранулятора. 

Тема 13. Розрахунок і конструювання резервуарів, що працюють 

під внутрішнім тиском. [5, с. 225…241; 8, с. 4…22; 9, с. 4…16]. 

Теоретичні відомості. Схеми оболонок до розрахунку апаратів, що 

працюють під дією внутрішнього тиску. Визначення кутових деформацій 

апарата навантаженого внутрішнього тиску. Розрахунок оболонок різних 

конструкцій. Розрахунок апаратів, що працюють під дією внутрішнього 

тиску. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання 

на самостійну роботу 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Розрахунок і конструювання обладнання для 

проведення масообмінних процесів. 

1 

Лекція  

Теоретичні основи і 

машино-апаратне 

оформлення 

сорбціонних процесів 

2     

Практична 

робота  

Конструкції і 

розрахунки параметрів 

абсорберів 

  2  2 

Самостійна 

робота 1 

Вивчення будови і 

принципу дії 

поверхневих 

абсорберів 

   2,5 1 

2 

Лекція  

Будова і принцип дії 

розрахунок 

абсорбційних апаратів  

2     

Практична 

робота  

Конструкції і 

розрахунок параметрів 

абсорберів 

  2  3 

Самостійна 

робота 2 

Вивчення конструкції 

тарільчатих 

барботажних колон 

процесу абсорбції 

   2 1 

3 

Лекція  

Теоретичні основи 

процесу дифузії. 

Класифікація 

дифузійних апаратів, 

область призначення  

2     

Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

дифузійного апарата 
  2  2 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до курсової 

роботи  
   3 2 

4 Лекція  

Конструкції 

дифузійних апаратів, 

розрахунок параметрів 

абсорбційних апаратів 

2     
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Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

автоклава дифузійного 

апарату 

  2  2 

Самостійна 

робота 4 

Вивчення будови і 

принципу дії 

тарільчатих 

барботажних колон 

   2 1 

5 

Лекція 

Основи технологічного 

процесу простої 

перегонки бінарних 

сумішей 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

браго ректифікаційного 

апарата 

  2  2 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до курсової 

роботи 
   3 2 

6 

 

Лекція  

Конструкції і 

розрахунок процесу 

перегонки бінарної 

суміші в 

ректифікаційних 

колонах 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

браго ректифікаційного 

апарату 

  2  2 

Самостійна 

робота 6 

Вивчити 

ректифікаційну 

установку для 

розділення 

багатокомпонентної 

суміші 

   2,5 1 

7 

Лекція  

Конструкції і 

розрахунки параметрів 

сушильних апаратів 

2     

Практична 

робота  

Конструкція та 

розрахунок параметрів 

камерної сушарки 

  2  2 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до курсової 

роботи 
   5 2 

8-9 

Самостійна 

робота 8 
Підготовка до ПМК -1    2  

ПМК - 1 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 1 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 47,5 год. 14  14 19,5 35 
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Змістовий модуль 2. Графоаналітичний метод розрахунку процесу сушіння 

10 

Лекція  

Конструкції і 

розрахунок параметрів 

сушильних апаратів 

2     

Практична 

робота  

Конструкція та 

розрахунок параметрів 

камерної сушарки 

  2  3 

Самостійна 

робота 9 

Вивчення конструкції 

сублімаційної сушарки 

і вібросушарки 

   3 1 

11 

Лекція  

Розрахунок 

конвективних сушарок 

графо аналітичним 

методом 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок 

конвективних сушарок 

графоаналітичним 

методом 

  2  2 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до курсової 

роботи 
   3 2 

12 

Лекція  

Графоаналітичний 

метод розрахунку 

процесу сушіння в 

конвективних 

сушарках 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок 

конвективних сушарок 

графоаналітичним 

методом 

  2  2 

Самостійна 

робота 11  

Вивчити розрахунок 

стрічкової сушарки 

графоаналітичним 

методом 

   2 1 

13 

Лекція  

Розрахунок 

технологічних 

параметрів машин для 

пресування 

сільськогосподарської 

продукції 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

преса рослинної олії 
  2  3 

Самостійна 

робота 12 

Підготовка до 

курсової роботи 
   3 2 
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14 

Лекція  

Конструкції машини 

для пресування, 

елементи теорії 

розрахунку пресів 

2     

Практична 

робота  

Розрахунок параметрів 

пресу рослинної олії 
  2  2 

Самостійна 

робота 13 

Вивчення конструкції 

преса гранулятора 
   2 2 

15 

Лекція  

Розрахунок і 

конструювання 

резервуарів, що 

працюють під 

внутрішнім тиском 

2     

Практична  

робота  

Розрахунок 

циліндричних корпусів 

апаратів, що працюють 

під дією внутрішнього 

тиску 

  2  3 

Самостійна 

робота 14 

Підготовка до 

курсової роботи 
   3 2 

16-17 

Самостійна 

робота 15 

Підготовка до 

ПМК -2 
   2,5  

ПМК 2 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 42,5 год. 12  12 18,5 35 

Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни 47,5+42,5 = 90 год  

В тому числі, курсова робота – 15 год 100 

nзаг = кg · ng + ккр · ng = 0,6 · 100 + 0,4 · 100 =  100 
 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ 1 

1. Які ознаки об'єднують усі масообмінні процеси?  

2. У якому напрямі протікають масообмінні процеси? Як  виражається 

рушійна сила процесу?  

3. Який фізичний сенс коефіцієнтів масопередачі і масовіддачі? Яка 

існує між ними зв'язок?  

4. Що характеризує робоча і рівноважна лінії процесу?  

5. Як зображувати процес масопередачі графічно?  

6. Якими законами описується перенесення речовини з ядра потоку до 

поверхні розділу фаз?  

7. Який закон описує молекулярну дифузію?  
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8. Як можна визначити, коли процес протікає у внутрішньодифузійній 

області, а коли - у зовнішньодифузійної?  

9. Чому в розрахунковій практиці користуються не диференціальними 

рівняннями масопереносу, а критерійними?  

10. Чому при розрахунку масообмінних апаратів оперують з середньою 

рушійною силою процесу?  

11. У яких випадках середню рушійну силу визначають через число 

одиниць перенесення?  

12. У яких випадках можливо визначати середню рушійну силу як 

среднелогарифмическую? 

13. Які приймаються схеми зміни концентрації розподілювальної 

речовини у взаємодіючих фазах в масообмінних апаратах при виведенні 

рівнянь середніх рушійних сил?  

14. Оцініть, яка рушійна сила буде більше у разі, коли обидві фази 

ідеально перемішані. 

15. Яка суть абсорбції? Яким законам масопередачі підкоряється 

процес абсорбції? 

16. Якому закону підкоряється рівновага в процесах абсорбції? Які 

чинники сприяють абсорбції і десорбції?  

17. Що є рушійною силою абсорбції? Як вона визначається?  

18. Зображуйте процес абсорбції в координатах у - х. Як визначається 

середня рушійна сила процесу?  

19. Які схеми абсорбція застосовує в техніці? Дайте техніко-

економічну характеристику цих схем.  

20. Як впливає витрата абсорбенту на розміри абсорбера. Чи може 

абсорбер працювати при мінімальній витраті абсорбенту? 

21. З яких міркувань визначається оптимальна витрата абсорбенту?  

22. Як видозмінюються і чому рівняння для визначення коефіцієнтів 

масовіддачі для добре і важкорозчинних газів?  

23. Які конструкції абсорберів застосовуються в промисловості?  

24. При яких режимах можуть працювати насадні абсорбери?  

25. Які застосовуються насадки в абсорберах? Яким вимогам повинні 

задовольняти насадки?  

26. У чому полягає розрахунок насадних і тарілчастих абсорберів?  

27. Як визначається ефективність ступеня зміни концентрації? Який її 

фізичний сенс?  

28. У чому відмінність теоретичної і дійсної східців зміни 

концентрацій?  

29. Як визначається число дійсних східців зміни концентрації?  

30. Які критерійні рівняння використовуються для розрахунків 

коефіцієнтів масовіддачі в газовій і рідкій середовищах? 

31. У чому суть процесу адсорбції?  

32. Якими механізмами взаємодії між молекулами адсорбтива і 

абсорбенту супроводжується адсорбція?  
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33. Які адсорбенти застосовують в харчовій промисловості? Назвіть 

сфери їх застосування.  

34. Які властивості повинні мати адсорбенти?  

35. Від яких чинників залежить рівновага при адсорбції?  

36. Якими величинами визначається час захисної дії?  

37. Як визначається і від чого залежить висота шару адсорбенту?  

38. Який параметр служить для розмежування зовнішньо- і внутрідиф-

фузійній областей адсорбції?  

39. Які конструкції адсорберів застосовують для очищення газових 

викидів?  

40. Які конструкції адсорберів Застосовують для очищення розчинів в 

харчовій промисловості?  

41. Які схеми адсорбційних установок застосовують для очищення 

розчинів і газових викидів?  

42. У чому полягає розрахунок адсорберів періодичної і безперервної 

дії?  

43. У чому принципова різниця механізму іонного обміну і адсорбції? 

44. Які методи застосовують для розділення рідких однорідних 

сумішей? На яких властивостях рідких сумішей ґрунтовані ці методи 

розділення?  

45. У чому полягають відмінності в поведінці ідеальних і реальних 

рідких сумішей?  

46. Що таке проста перегонка? При розділенні яких сумішей її 

застосовують?  

47. Які різновиди простої перегонки застосовуються в харчовій 

технології?  

48. У чому полягає процес ректифікації?  

49. Які допущення приймають при розрахунку процесів ректифікації? 

Як будують робочі лінії ректифікації?  

50. Як визначають робоче флегмовое число?  

51. Як впливає флегмовое число на енергетичні витрати і розміри 

колони ректифікації? 

52. Як розраховують число тарілок і висоту колони ректифікації?  

53. Які конструкції колон ректифікації застосовують в харчової 

технології? У чому полягає відмінність в їх роботі? 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ 

КОНТРОЛЬ 2 

1. Який процес називається сушкою?  

2. Чому сушка є складним тепломасообмінним процесом?  

3. Які види сушки застосовують в харчових виробництвах?  

4. Що є рушійною силою сушки? Коли відбувається сушка і коли - 

зволоження матеріалу?  
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5. За якими даними і як визначається характер зв'язку вологи з 

матеріалом?  

6. Що таке енергія зв'язку з матеріалом? Чому дорівнює витрата 

теплоти на видалення вільної вологи?  

7. Чому дорівнює загальна витрата теплоти на сушку? Як визначити 

витрату теплоти на видалення пов'язаної вологи?  

8. Чому процес сушки розділяється на перший і другий періоди?  

9. Які чинники визначають швидкість сушки в першому періоді?  

10. Які чинники визначають швидкість сушки в другому періоді?  

11. Чому для опису процесу сушки в другому періоді використовують 

наближений закон?  

12. На що витрачається теплота при конвективній сушці?  

13. Чим відрізняється ідеальна сушка від реальної?  

14. Як побудувати реальний процес сушки в і- х-диаграмме?  

15. Які відомі конструкції конвективних сушарок?  

16. Які відомі конструкції контактних сушарок?  

17. Які матеріали доцільно сушити в конвективних сушарках, а які - в 

контактних?  

18. Які продукти сушать в розпорошувальних сушарках? Чому у ряді 

випадків сушарні установки роблять двоступінчатими?  

19. Яким чином теплота теплоносія до матеріалу передається в кон-

вективных і контактних сушарках? 

20. Які спеціальні види сушки відомі?  

21. У яких випадках застосовують сушку сублімації? На чому вона 

ґрунтована? 

22. У чому суть процесу екстракції? Які компоненти беруть участь в 

процесі екстракції?  

23. Які чинники визначають рівновагу в процесі екстракції? Від чого 

залежить коефіцієнт розподілу?  

24. За яких умов рівновага в процесі екстракції описується прямою 

лінією? 

25. Які діаграми зображують процеси екстракції?  

26. У яких випадках можна зображувати процес екстракції на прямо-

вугільній діаграмі у - х?  

27. Які схеми процесів екстракції застосовують в харчовій 

промисловості?  

28. Що таке модуль екстракції і як він впливає на положенні робочої 

лінії процесу на діаграмі у - х?  

29. Як зображується процес протитечійної екстракції на трикутній 

діаграмі і в координатах у - х?  

30. У яких апаратах проводять процеси екстракції?  

31. Яким законам масопередачі підкоряються процеси екстракції?  

32. Як розрахувати коефіцієнт масопередачі при екстракції в об-щем і 

окремих випадках?  
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33. Які переваги мають екстрактори з перемішуючими пристроями в 

порівнянні з гравітаційними?  

34. У чому полягає принцип дії відцентрових екстракторів? Які 

переваги мають відцентрові екстрактори в порівнянні з іншими 

типами екстракторів?  

35. У чому полягає кінетичний розрахунок екстракторів?  

36. Якими величинами визначається висота колонного екстрактора  

37. У чому суть процесу вилуговування? Які компоненти беруть участь 

в процесі вилуговування?  

38. Які чинники визначають швидкість вилуговування?  

39. У якому випадку швидкість вилуговування описується рівнянням 

Щукарева?  

40. У чому полягає розрахунок екстракторів?  

41. Як зображується процес протитечійної екстракції в трикутній 

діаграмі?  

42. Як визначається число східців зміни концентрацій в трикутній 

діаграмі?  

43. Назвіть схеми, по яких проводять процеси вилуговування.  

44. Які конструкції екстракторів застосовуються в харчовій 

промисловості? 

45. У чому полягає суть процесу кристалізації? Яке призначення 

процесу?  

46. Які чинники впливають на рівновагу в процесах кристалізації?  

47. Якими способами можна досягти пересичення розчину?  

48. Перерахуйте методи кристалізації.  

49. З яких стадій складається кристалізація?  

50. Які чинники впливаю на якість отриманих кристалів?  

51. Які застосовуються кристалізатори для кристалізації з відгоном 

частини розчинника? Чим вони відрізняються від випарних апаратів?  

52. Які кристалізатори застосовують для кристалізації з охолодженням 

розчину?  

53. Назвіть переваги методу кристалізації в псевдозрідженому шарі.  

54. У чому полягає і як робиться розрахунок кристалізаторів? 
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підручник / В.С.Бойко, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, О.П. Ломейко, 

В.О. Олексієнко, С.В. Петриченко, А.А. Пупинін, Г.І. Гавдида. – Київ; 

ПрофКнига, 2021. – 319 с. 

2. Розрахунки обладнання харчових виробництв / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. 

Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. Гвоздєв, В.Г. Циб, В.С. Бойко та ін.   
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Навчальний посібник / Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2014. 

264 с. 

3. Основи розрахунку і конструювання обладнання переробних і 

харчових виробництв: Підручник / К.О. Самойчук, В.С. Бойко, В.О. 

Олексієнко, С.В. Петриченко,  В.Г. Тарасенко та ін. Мелітополь: 

Видавничий будинок "ММД", 2020.  428 с. 

4. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. 

Кавецкий, Б.В. Васильев. – Книги. Москва «Колос», 2000, 551с. [Сердюк 

М.Э.] 

5. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. 

Стабников, В.Д. Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько.– Учебник. 

Москва. Пищевая промышленность, 1976, 663с. [на кафедре]. 

6. Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты 

пищевых производств. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Колос, 2007. 760 с. 

7. Процеси і апарати. Механічні процеси і технології надвисокого тиску: 

Підручник / В.С. Бойко, К.О. Самойчук, В.Г. Тарасенко, Н.П. Загорко, 

І.О. Мікульонок, В.Г. Циб. – Мелітополь:, 2019.-273 с. 

8. Методичні вказівки. Розрахунок циліндричних корпусів апаратів, що 

працюють під дією внутрішнього тиску / В.О. Олексієнко, В.С. Бойко: 

ТДАТУ, м. Мелітополь, 2019. – 22 с. 

9. Методичні вказівки. Розрахунок преса гранулятора / В.О. Олексієнко, 

В.С. Бойко: ТДАТУ, м. Мелітополь, 2019. – 21 с. 

Допоміжна література 

1. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.Д. 

Попов, М.В. Лысянский, Ф.А. Редько. – Учебник. Москва. Пищевая 

промышленность, 1976, 663с. [на кафедре]. 

2. Стабников В.Н. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. 

Стабников, В.И. Баринцев. – Учебник для средних спец. заведений. 

Москва. Легкая и пищевая промышленность, 1983, 326с. [на кафедре]. 

3. Кавецкий Г.Д. Процессы и аппараты пищевой технологии. / Г.Д. 
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[664.002.5.(075). К12 в читальнім залі університету] 

4. Горбатюк. В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.И. 

Горбатюк.– Учебник для средних специальных заведений. Москва 

«Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри] 

5. Лонцин М. Основные процессы пищевых производств. / М. Лонцин, Р. 

Мерсон – Перевод с английского. Москва. Лѐгкая и пищевая 

промышленность, 1983 – 381с. [Кафедра] 
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6. Основы расчѐта и конструирования машин и автоматов пищевых 

производств. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. Издательство 

«Машиностроение», 1969. – 639с. [664.075.0-75 читальний зал 

університету]. 

7. Технологическое оборудование предприятий по хранению и переработке 

зерна. – Под редакцией А.Я. Соколова. Москва. «Колос», 1984. – 440с. 

[Кафедра]. 

8. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под 

редакцией В.Н. Стабникова. Киев. «Вища школа», 1982. – 197с. [664. 

(075) П79 – читальний зал університета]. 
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3. Методичний кабінет кафедри ОПХВ. 
4. Сайт кафедри ОПХВ http://www.tsatu.edu.ua/ophv/ 
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