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Тема: Розрахунок параметрів автоклава 

Мета роботи: знайомство з класифікацією, принципом дії та 
устроєм автоклавів для стерилізації, вивчення методики розрахунку і 
конструювання, виконання розрахунку автоклава. 

Час проведення практичної роботи: 4 години 
 

1 Загальні відомості 

В харчовій галузі для стерилізації продуктів застосовують авто-
клави періодичної дії двох типів: горизонтальні і вертикальні. 

Горизонтальні автоклави поділяють на два види: ротаційні, в 
яких банки з консервами під час стерилізації обертаються, і статичні, 
в яких банки не рухаються. Автоклави вертикального типу бувають 
тільки статичними.  

Автоклави горизонтального типу застосовують в консервній про-
мисловості порівняно недавно і вони поступово одержують все більше 
розповсюдження. Це пояснюється кращими техніко-технологічними по-
казниками їх роботи, що приводить до помітної економії часу і енергії. 

Вертикальні автоклави відрізняють по кількості кошиків – ємно-
стей для розміщення консервних банок. В вітчизняній промисловості 
найбільше розповсюдження одержали вертикальні апарати марок  
АВ-2, Ав-4, Б6-КАВ-2, Б6-КАВ-4. Для проведення стерилізації харчо-
вих продуктів найбільш розповсюджені дві конструкції вертикальних 
автоклавів: двох- і чотирьохкошикові. Відомі також конструкції з од-
ним або з трьома кошиками.  

Двохкошиковий автоклав (рисунок 1) складається з вертикаль-
ного циліндричного зварного корпусу 3, кришки 4, кошиків 10, про-
грамного регулятора 9, арматури для підключення до магістралі пари, 
води, повітря та відводу конденсату. 

На корпусі встановлені манометр 8, термометр 7 і датчик про-
грамного регулювання 9. У нижній частині корпусу розташований кі-
льцевий барботер 11 для подавання пари або стисненого повітря і зли-
вний патрубок із стаканом. 

Фланці кришки та корпусу притискаються один до одного за допо-
могою пристрою 2, який складається з п’ятнадцяти секторних захватів, 
які в свою чергу закріплені на кільці з пружинної листової сталі та важі-
льної системи для стягування та розведення поясного затискача. На кри-
шці передбачені штуцери для запобіжного клапана 5, який спрацьовує 
при величині тиску більш ніж 0,35 МПа і контрольно-спускового крана 6. 



 5 
Пара і повітря пода-

ються в нижню частину ав-
токлава; відведення води з 
нього може проводитися як 
у верхній частині, так і в 
нижній, подавання води для 
охолодження тільки у верх-
ній частині.  

Кришка автоклава 4 
оснащена важільним при-
строєм 1, що урівноважує її 
вагу і зменшує зусилля при 
її відкриванні та закриванні. 

Кошик автоклава являє 
собою сталеву циліндричну 
перфоровану отворами єм-
ність місткістю близько 500 л. 
З зовнішньої сторони кошика 
встановлені пружинні фікса-
тори для забезпечення гаран-
тованого кільцевого зазору 
між корпусом і кошиком.  

Застосування програм-
ного регулятора 9 дозволяє 
проводити процес стериліза-
ції в автоматичному режимі. 

1 - урівноважувальний пристрій; 2 - затискач; 3 - корпус; 4 - кришка;  
5 - запобіжний клапан; 6 - контрольно-спусковий кран; 7 - термометр;  
8 - манометр; 9 - програмний регулятор; 10 - корзина; 11 - кільцевий барботер 
    Рисунок 1 – Вертикальний автоклав  

Парова стерилізація продуктів у банках проводиться наступним 
чином. Наповнені банками кошики встановлюють в автоклав один на 
другий, закривають герметичну кришку 4, після чого відкривають 
продувний кран і паровий вентиль через які повітря з порожнини ав-
токлава витісняється парою. 

При появі пари з продуктового крана його закривають і прово-
дять нагрівання продукту до встановленої температури. Тривалість 
нагрівання встановлюється заданим режимом стерилізації.  

 

Підвід 
води Підвід 

води 

Підвід 
пари і 
повітря 

Злив
води

Злив 
води 
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Після закінчення процесу стерилізації паровий вентиль закрива-

ють і поступово знижують тиск та температуру, випускаючи при цьому 
пару через продувний вентиль. Оброблені банки з продуктом проходять 
стадію охолодження до температури 40-50 °С в самому автоклаві або на 
відкритому повітрі. 

Стерилізація продуктів у скляній тарі в воді з водяним протити-
ском проводиться наступним чином. 

Після установки кошиків в корпус і його герметизації апарат на-
повнюють водою, температура якої на 10…15 °С вища ніж темпера-
тура тари з продуктом. Через паровий барботер в автоклав подається 
пара з поступовим підвищенням температури в ньому до встановле-
них технологічних режимів. Повітряним компресором створюється та 
підтримується постійний тиск в системі. Після закінчення стерилізації 
пара та гаряча вода поступово відводяться з апарату через зливну 
трубу за рахунок подавання в нього холодної води. 

Особливу увагу слід приділяти процесу охолодження тари з 
продуктом, особливо скляної. Це пов’язане з тим, що при нагріванні в 
зовнішніх шарах стінок скляної тари виникають стискаючі напружен-
ня, в той час як при охолодженні в них виникають напруження розтя-
гу. Встановлено, що найбільш небезпечним з технологічної точки зо-
ру є охолодження тари від температури стерилізації до 70 °С. У зв’яз-
ку з цим при охолодженні температура в автоклаві повинна знижува-
тись поступово та рівномірно. 

Таблиця 1 – Технічна характеристика вертикальних автоклавів 

Показники Б6-КАВ-2 Б6-КАВ-4 
Об’єм автоклава, л 1570 2750 
Внутрішній діаметр, мм 1000 1000 
Робочий надлишковий 
тиск в автоклаві, МПа 0,35 0,35 

Кількість кошиків 2 4 
Конструктивні розміри, мм 1350-2200-2750(3350)* 1350-2200-4200(5000)* 
Площа поверхні, м2 11,0 16,0 
Маса, кг 2370 3534 

*В дужках вказана висота автоклава з відкритою кришкою 
Як видно з таблиці, основною конструктивною відмінністю цих 

марок автоклавів є висота корпусу. 
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Завантаження та розвантаження кошиків автоклава банками 

проводиться різними способами: ручним, автоматизованим та із за-
стосуванням водяної подушки. 

Найбільш широкого використання набув спосіб завантаження із 
застосуванням водяної подушки. При цьому способі пуста сітка зану-
рюється в резервуар з водою, рівень якої вищий за верхнє кільце сіт-
ки. Банки подаються в воду, яка запобігає їх деформації та биттю. 
Кошики із заповненими банками витягуються з резервуару та вкла-
даються в автоклав. 

Для розвантаження банок з кошиків після їх стерилізації вико-
ристовується такий же резервуар, але заповнений розчином, питома 
вага якого більша за питому вагу банок. 

Горизонтальний автоклав (рисунок 2) складається з корпуса 1, 
який з торцевих сторін має кришки 2, що герметично закриваються за 
допомогою затискного пристрою 3. Всередині корпусу встановлений 
барботер 4 для пари та змонтована спеціальна колія для переміщення 
візків з продуктом, що обробляється. Горизонтальні автоклави вигото-
вляють на один, чотири та шість візків і конструктивно вони відрізня-
ються між собою лише довжиною корпусу (таблиця 2). Аналогічно ве-
ртикальним автоклавам горизонтальні автоклави комплектуються від-
повідними контрольно-вимірювальними приладами та комунікаціями. 

Наявність двох кришок дає можливість завантажувати продукці-
єю апарат з одного боку, а розвантажувати з протилежного, що в свою 
чергу забезпечує поточність технологічного процесу. 

Таблиця 2 – Конструктивні розміри горизонтальних автоклавів 

Горизонтальний автоклав на: Показники один візок чотири візки шість візків 
Довжина, мм 1863 5140 7278 
Ширина, мм 1862 1862 2050 
Висота, мм 1917 1917 1917 
Маса, кг 2262 3047 4990 

Горизонтальні стерилізатори розраховані на роботу при темпе-
ратурі до 140 °С та тиску до 500 кПа. 

Встановлено, що надання посуду механічного обертального 
руху дозволяє значно скоротити загальну тривалість стерилізації та 
покращити умови теплопередачі, що в свою чергу підвищує якість 
продукту, що стерилізується (таблиця 3). 
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Таблиця 3 – Характеристика процесу стерилізації при різних режимах 

Режими стерилізації 
Тара нерухома Тара, що обертається Консерви 

Температура, 
°С 

Тривалість, 
хв. 

Температура, 
°С 

Тривалість, 
хв. 

Зелений горошок 115 35 126 4,9 
Цвітна капуста 115 40 132 2,75 
Закуска з кабачків 
з морквою 120 120 120 40 

Закуска з  
баклажанів 120 75 120 30 

Сік абрикосовий 100 80 100 15 
 

На рисунку 3 показані схеми завантаження візків, що надають 
посуду обертального руху навколо його осі та обертання з дна на криш-
ку. Частоту обертання барабана регулюють варіатором швидкостей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

а - горизонтальний; б - вертикальний 
Рисунок 3 – Способи завантаження тари в сітки, що обертаються 
Слід зазначити, що апарати періодичної дії мають суттєві недоліки, 

як то: неможливість дотримання оптимальних умов стерилізації для ко-
жного виду продукції за технологічними режимами (наявність зниження 
біологічної цінності продукту), велика енергоємність (на 600 кг продук-
ції витрачається близько 375 кг пари, 8 м3 охолоджувальної води та 7 м3 
повітря), малопродуктивність та значні витрати ручної праці. 

а) 
б) 
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2 Методика розрахунку 

2.1 Технологічний розрахунок 

Кількість банок, що вміщаються в одну сітку (кошик), шт. 
2
б

2
c ddа785,0z  ,        (1) 

де а - відношення висоти сітки корзини до висоти банки; 
   dc - діаметр сітки автоклава, м (dc = 0,94 м); 
   dб - зовнішній діаметр банки, м (таблиця 4). 
Відношення висоти сітки до висоти банки характеризує число 

шарів банок в сітці і знаходиться за формулою: 

бc hha  ,     (2) 
 де hc - висота сітки (hc = 0,7 м); 

    hб - висота банки, м (див. таблицю 4); 

Одержаний результат потрібно округлити до цілого числа в 
меншу сторону. 

Кількість банок у одному автоклаві: 

zzN сітб  ,              (3) 

 де сітz  - число сіток (кошиків) у автоклаві (дві або чотири). 

Таблиця 4 – Основні параметри банки 

Умовне 
позначення 

Місткість,Vб 
дм3 

Маса mб,  
кг 

Висота hб, 
 м 

Діаметр  
dб, м 

№8 0,346 0,140 0,0518 0,1023 
№9 0,375 0,164 0,0968 0,0761 

СКО 83-5 0,350 0,225 0,0760 0,0950 
СКО 83-1 0,500 0,270 0,1060 0,0950 
СКО 83-2 1,000 0,430 0,1500 0,1100 

 
Час наповнення банками однієї сітки, с, 

Пzc  ,          (4) 
 де П  - продуктивність технологічної лінії, банок/с (завдання) 
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Число сіток потрібне для завантаження лінії, шт.: 

c ä ñz /  ,          (5) 
де τд - максимальна тривалість витримки (накопичення) банок 

до стерилізації після їх закупорювання (звичайно τд < 1800 с). 
Число сіток zc округляють до найближчого цілого меншого числа. 
Число банок потрібне для завантаження лінії , шт., 

zzN cбл  .          (6) 
Тривалість повного циклу роботи автоклава, с, 

0 1 2 3 4          ,      (7) 
де τо і τ4, - відповідно час завантаження і розвантаження 

       автоклава (τо = τ4 = 10...25 хв. = 600…1500 с), 
τ1, τ2, τз, - час підвищення температури, власне стерилізації, 

      зниження тиску і температури в автоклаві та 
      охолодження банок, с (формула стерилізації табл. 5). 

Таблиця 5 – Режими стерилізації для різних видів банок 

Режими стерилізації, 1 + 2 + 3 ,хв. 
при температурі стерилізації tc, °С 

Умовне 
позначення 

банки 113 115 120 

Протитиск, 
МПа 

№8 20+80+20 – 20+60+20 – 
№9 20+90+20 – 20+40+25 – 

СКО 83-5 – 35+135+50 40+140+55 0,25 
СКО 83-1 – 25+115+30 25+75+30 0,25 
СКО 83-2 – 30+125+40 30+100+40 0,25 

 
 Кількість автоклавів необхідна для лінії стерилізації, шт. 

блa NПn  .       (8) 
 Кількість автоклавів в лінії округлюється до цілого числа 
 Інтервал часу між завантаженням автоклавів, хв. 

П60Nб  .           (9) 
Тепловий розрахунок автоклава встановлює витрати пари на 

стерилізацію і витрати охолоджуючої води. Витрати пари за один 
цикл роботи автоклава знаходять окремо для першого періоду, коли 
температура в автоклаві підвищується до температури стерилізації, і 
для другого періоду, коли в автоклаві підтримується постійна темпе-
ратура стерилізації. 
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У перший період роботи автоклава теплова енергія витрачаєть-

ся на нагрівання апарата, сіток, банок, кришок, продукту і води (при 
стерилізації у воді) та на компенсацію втрат теплоти в навколишнє 
середовище шляхом випромінювання і конвекції. 

Витрати теплоти на нагрівання автоклава, Дж, 
)tt(cGQ 1c111  ,   (10) 

де  G1 - маса автоклава, кг;  
с1 - питома теплоємність сталі; с1= 482 Дж/(кг·К); 
tc - температура стерилізації, °С (таблиця 5);  
t1 - початкова температура автоклава, °С (t1 = 18…20 °С). 

Витрата теплоти на нагрівання сіток, Дж, 

)tt(cGQ 2c222  ,   (11) 
де G2 - маса сіток, кг;  
      t2 - температура сітки, °С (t2 = t1); 
      с2 - питома теплоємність матеріалу сітки (для сталі; с2 = с1) 

cc2 mzG  ,         (12) 

тут тс = 50 кг - маса однієї сітки, кг. 
Витрати теплоти на нагрівання банок, Дж, 

)tt(cGQ 3c333  ,   (13) 

де G3 - маса банок, кг, 
      с3 - питома теплоємність матеріалу тари, Дж/(кг·К): 
          - для скляних банок  с3 = 0,670...0,835 кДж/(кг·К)  
          - для бляшаних банок № 8 і № 9  с3 = 0,482 кДж/(кг·К); 
      t3 - початкова температура банок, °С (приймається такою ж, 

як температура продукту до стерилізації див. завдання). 

бб3 тNG  ,        (14) 

де Nб - число банок, що завантажуються в автоклав, шт.; 
     тб - маса однієї банки, кг (таблиця 4);  
Витрати теплоти на нагрівання продукту в автоклаві, Дж, 

)tt(cGQ 4c444  ,   (15) 
де G4 - маса продукту в автоклаві, кг; 
     с4 - питома теплоємність продукту, Дж/(кг·К) (таблиця 6); 
     t4 - температура продукту, °С (задається в завданні). 
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ббпр4 NVG   ,    (16) 

 де ρпр - щільність продукту, кг/м3 (табл. 6);  
      Vб - об’єм однієї банки, м3 (таблиця 4); 
      Nб - число банок, що завантажуються в автоклав, шт.,  
Таблиця 6 – Параметри сировини, що стерилізується 

Найменування 
продукту 

Питома теплоємність, 
Дж/(кг·К) Щільність, кг/м3 

Свинина 3865 1130 
Яловичина 4007 1038 
Риба 3601...4145 1050 
Молоко згущене 2261 1240 

Витрати теплоти на нагрівання води в автоклаві, Дж, 

)tt(cGQ 5cв55  ,   (17) 
де G5 - маса води в автоклаві, кг; 
      св - питома теплоємність води, с = 4186 Дж/(кг·К);  
      t5 - початкова температура води в автоклаві, °С (t5 = 20 °С). 

)NVV(95,0G ббaв5   ,        (18) 

де в  - щільність води, в  = 1000 кг/м3;  
     Va - об’єм автоклава, м3 (таблиця 1);  
Втрати теплоти в навколишнє середовище, Дж 

)tt(FQ повcm02a6          (19) 
де  Fa - площа поверхні нагрівання автоклава (таблиця 1); 

τ2 - тривалість нагрівання;  
       α0 - сумарний коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2·К);  
      tст - температура зовнішньої стінки автоклава; 
      tпов - температура повітря в приміщенні;  

)tt(07,07,9 повcm0  .        (20) 
Температура стінки з урахуванням теплоізоляції, приймається 

рівною половині середньої початкової температури води і стерилізації 
4)tt(t c1cm  .    (21) 

 Загальні витрати теплоти складуть: 

654321заг QQQQQQQ  .    (22) 
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Витрати пари в перший період роботи автоклава, кг/с, 

)іі(QD кзаг1  ,    (23) 

де і - ентальпія пари, і = 2700 кДж/кг; 
   ік - ентальпія конденсату, кДж/кг. 

кондвк tсi  ,           (24) 
де св - питома теплоємність води, Дж/(кг·К);  
 tконд - температура конденсату, tконд = 96...98 °С. 
Інтенсивність витрат пари в перший період роботи, або ж ви-

трата пари в одиницю часу, кг/с, 

111 DD  .         (25) 
В другий період роботи автоклава (при постійній температурі 

стерилізації) теплова енергія витрачається на компенсацію втрат тепло-
ти в навколишнє середовище шляхом конвекції і випромінювання, Дж, 

)tt(FQ nовcm02а7   ,      (26) 
де Fа - площа поверхні автоклава, м2 (таблиця 1); 
     τ2 - тривалість власне стерилізації, с (таблиця 2); 
     α0 - сумарний коефіцієнт тепловіддачі,  α0 = 1750 Вт/(м2·К); 
   t'cm - температура стінки в другий період роботи приймається 
            половині температури стерилізації.  
Витрати пари в другий період роботи, кг, 

)іі(QD к72  ,           (27) 
або витрати пари в одиницю часу, кг/с: 

222 DD  .        (28) 
Загальні витрати пари за один цикл роботи автоклава, кг, 

1 2D D D  .        (29) 
Загальна маса автоклава, сіток, банок і води, кг, 

5321заг GGGGG  ,     (30) 
де G1, G2, G3, G5 - відповідно маса автоклава, сіток, банок і води, кг. 
Приведена теплоємність загальної маси, Дж/(кг·К), 

загв5332211np G)cGcGcGcG(c  ,  (31) 
де с1, с2, с3 - відповідно питома теплоємність матеріалів 

          автоклава, сіток і банок, Дж/(кг·К);  
   св - питома теплоємність води, св = 4,186 кДж/(кг·К). 
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Кінцева температура автоклава, сіток, банок і води, °С, 

)7...5(tt кк  ,         (32) 

де tк - кінцева температура продукту, °С (tк = 40...50 °С). 

Витрата охолоджуючої води, кг/с, 

ï ð ï ðc o c o
4 4

â K o â K o

c ct t t tW 2,303(G lg G lg )
c t t c t t

 
   

 
,      (33) 

де t´к - кінцева температура автоклава, сіток, банок та води,  
               що його заповнює,°С; 

     t0 - температура охолоджуючої води, t0 = 18…20 ºС. 

2.2 Розрахунки на міцність 

2.2.1 Розрахунок на міцність корпуса автоклава 
Корпус автоклава представляє собою циліндричну обичайку з 

еліптичними днищами. Всі деталі корпуса з’єднані зварними швами. 
Товщина стінки обичайки корпуса, мм 

к
pp

кp
1 p][2

Dp



 




 ,        (34) 

 де рр  - розрахунковий тиск в порожнині автоклава, МПа; 

     кD  - внутрішній діаметр корпуса, мм; 
         - коефіцієнт міцності зварних швів, 0,1...8,0 ; 
        к  - додаток, що враховує корозію, 3...1к   мм; 
 p][  - допустимі напруження розтягу матеріалу корпуса, МПа. 

зпвp п][   ,             (35) 

 де в  - границя міцності матеріалу корпуса, МПа; 
     зпп  - коефіцієнт запасу міцності корпуса, 0,4...5,3пзп  . 
Значення допустимих напружень можна прийняти з таблиці 7. 
Визначене значення товщини стінки потрібно округлити в біль-

шу сторону до цілого числа. Для забезпечення достатньої жорсткості 
корпуса без його укріплення додатковими деталями рекомендують 
приймати товщину стінок не менш ніж 5…6 мм.  
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2.2.2 Розрахунок на міцність еліптичного днища автоклава 

Товщина стінки еліптичного днища автоклава визначається за 
наступною формулою: 

к
д

к

pp

кp
2 h2

D
p][4

Dp



 




 ,   (36) 

 де дh  - висота еліптичного днища автоклава, мм 
 Рекомендують приймати висоту днища: 

кд D)25,0...2,0(h  .      (37) 
 Товщину стінки еліптичного днища автоклава приймають не 

менш ніж товщина стінки корпуса. 

2.2.3 Розрахунок діаметрів отворів в корпусі і днищі 

Для корпусів і кришок апаратів працюючих під тиском потрібно 
визначити максимально допустимий без додаткового укріплення міс-
ця з’єднання діаметр отворів під патрубки, штуцери, люки та ін. 

Для циліндричної частини автоклава: 

pp

кр
к1кmax1 p][2

Dр
)(D75,3d







  .      (38) 

 Для еліптичного днища 


























 1

h2
DD

][4
р

D95,0d к

к2

к

p

р
кmax2 

 .          (39) 

Якщо прийняти діаметр отворів під конструктивні елементи 
меншими за розрахункові, то додаткове укріплення місць їх з’єднання 
з корпусом і днищами не потрібне. 

Таблиця 7 – Допустимі напруження розтягу для деяких сталей 
Допустимі напруження розтягу для сталей, МПа Температура 

стінки, ºС Ст. 2 Ст. 3 Сталь 10 Сталь 20 Х18Н10Т 
Х18Н12Т 

20 125 135 125 145 145 
250 105 120 110 130 125 
300 95 105 100 115 120 
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3 Завдання на розрахунок 
Провести технологічний, тепловий та міцносний розрахунки вер-

тикального стерилізатора за вихідними даними наведеними в таблиці 8. 
Формулу стерилізації прийняти в залежності від виду продукту. 

Для всіх варіантів розрахунку прийняти температуру продукту до 
стерилізації 60 ºС, температуру після охолодження 40 ºС, початкову 
температуру охолоджуючої води 20 ºС, тиск пари 0,4 МПа. Матеріал 
корпусу прийняти самостійно. 

Таблиця 8 – Вихідні дані до розрахунку стерилізатора 

Номер 
варіанту 

Маса  
автоклава 

G1, кг 
Тип банки Вид  

продукту 
Продуктивність 

лінії  
П, банок/с 

1 1150 №8 Свинина 3,0 
2 1130 №9 Свинина 3,1 
3 1110 СКО 83-5 Свинина 3,2 
4 1170 СКО83-1 Свинина 3,3 
5 1190 СКО 83-2 Свинина 3,4 
6 1140 №8 Яловичина 4,0 
7 1160 №9 Яловичина 4,1 
8 1180 СКО 83-5 Яловичина 4,2 
9 1120 СКО 83-1 Яловичина 4,3 
10 1750 СКО 83-2 Яловичина 4,4 
11 1730 №8 Риба 5,0 
12 1710 №9 Риба 5,0 
13 1790 СКО 83-5 Свинина 5,0 
14 1770 СКО 83-1 Свинина 5,0 
15 1130 СКО 83-2 Свинина 5,0 
16 1150 №8 Молоко 6,0 
17 1140 №9 Молоко 5,0 
18 1130 СКО 83-5 Яловичина 3,0 
19 1160 СКО 83-1 Яловичина 3,1 
20 1750 СКО 83-2 Яловичина 3,2 
21 1760 №8 Молоко 3,3 
22 1740 №9 Молоко 3,4 
23 1720 СКО 83-5 Свинина 4,0 
24 1710 СКО 83-1 Свинина 4,2 
25 1770 СКО 83-2 Свинина 4,3 
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4 Порядок оформлення звіту 

Звіт про розрахунково-проектну роботу оформляється відповід-
но до встановлених вимог і містить у собі: 

- мету роботи; 
- вихідні дані; 
- теоретичну частину, у якій приводяться основи процесу стери-

лізації і класифікація автоклавів; 
- розрахункову частину, у якій наводяться розрахунки автоклава 

за індивідуальним варіантом, конструкція і принцип дії автоклава; 
- графічну частину, у якій дається креслення автоклава і специ-

фікація до нього. 
 

5 Контрольні запитання 

1 Який процес називають стерилізацією? 
2 Який процес називають пастеризацією? 
3 За якими чинниками визначається тривалість стерилізації? 
4 Поясніть структуру формули стерилізації. 
5 Які види устаткування застосовують в промисловості для стерилізації? 
6 Поясніть принцип дії і конструктивні особливості автоклава. 
7 У чому складається сутність роботи автоклава з протитиском? 
8 Який порядок охолодження консервів в автоклавах застосовують 
перед їх вивантаженням? 
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