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Загальні положення 

Основні завдання та інженерно-технічні завдання розвитку сучасної 

хімічної промисловості й хімічного машинобудування в Україні. 

Фізичне моделювання. Поняття про подібність фізичних явищ. Умови 

однозначності. Аналіз диференціальних рівнянь методами теорії подібності. 

Числа (критерії) подібності. Узагальнення експериментальних даних із 

застосуванням рівнянь подібності; межі застосування рівнянь. Метод аналізу 

розмірностей.  

Математичне моделювання. Зв’язок математичного та фізичного 

моделювання. Аналітичне та числове розв’язання рівнянь, що описують 

процеси.  

 

Гідромеханічні процеси 

Роль гідромеханічних процесів у хімічній технології. Класифікація та 

характеристика неоднорідних систем. Класифікація гідромеханічних процесів. 

Матеріальний баланс гідромеханічних процесів. 

 

Основи гідродинаміки 
Основні характеристики потоків рідин. Режими течії. Рівняння 

нерозривності (суцільності) потоку рідини. Рівняння Нав’є-Стокса. 

Ньютонівські й неньютонівські рідини. Точні розв’язки рівнянь руху рідин. 

Аналіз рівняння Нав’є-Стокса методами теорії подібності. Узагальнені 

(критеріальні) рівняння гідродинаміки.  

 

Фільтрування 
Фізична сутність процесу фільтрування та його застосування у хімічній 

технології. Фільтрування під дією перепаду тисків. Рушійна сила, опір і 

швидкість процесу. Основне кінетичне рівняння фільтрування. Режими 

постійного перепаду тиску та постійної швидкості фільтрування. Фільтрувальна 

апаратура. Фільтри періодичної та безперервної дії. Схема розрахунків 

параметрів і характеристик фільтрувальних апаратів. 

 

Перемішування у рідкому середовищі 

Фізична сутність процесу перемішування та його застосування у хімічній 

технології. Інтенсивність та ефективність процесів перемішування. Типи пере-

мішувальних пристроїв. Критеріальна залежність для визначення потужності 

механічних перемішувальних пристроїв за модифікованими числами подібності 

(критеріями) Ейлера і Рейнольдса. Схема розрахунку параметрів і 

характеристик перемішувальних пристроїв. 

 

Механічні процеси 
Роль механічних процесів у хімічній технології. Фізична сутність проце-

сів подрібнення твердих матеріалів. Методи подрібнення (теорії Ребіндера, 

Кіка-Кирпичова, Ріттінгера, Журкова та ін). Схеми установок для подрібнення 

твердих тіл. Схеми розрахунку параметрів і характеристик дробарок. 
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Теплові процеси. 

Роль теплових процесів у хімічній технології. Тепловий баланс. 

Промислові теплоносії. 

 

Основи теплопередачі у хіміко-технологічних процесах 

Види теплових процесів, їх особливості. Основні параметри і 

характеристики у процесах теплопередачі. Рушійна сила теплових процесів.  

Теплопровідність. Закон Фур’є–Біо. Температурний градієнт. Коефіцієнти 

теплопровідності. Диференціальне рівняння теплопровідності Фур’є–Кірхгофа. 

Формули для розрахунків теплопередачі через плоскі та циліндричні стінки за 

стаціонарного теплового режиму. Термічні опори. Методика рішень задач у 

випадках нестаціонарних теплових режимів.  

Конвективний теплообмін. Види руху рідин та газів (вільна та вимушена 

конвекція). Режими руху рідин і газів (ламінарний, турбулентний). Закон 

Ньютона–Ріхмана. Диференціальні рівняння конвективного теплообміну. 

Коефіцієнти тепловіддачі та теплопередачі, методика визначення і розрахунків 

коефіцієнтів. Рівняння подібності (критеріальні рівняння) для процесів 

конвективного теплообміну, методика їх інженерного застосування. 

Теплообмін випромінюванням: фізичні особливості процесу. Основні 

закони випромінювання (Планка, Стефана–Больцмана, Кірхгофа). Коефіцієнти 

тепловіддачі при випромінюванні.  

 

Нагрівання, охолодження 

Значення нагрівання, охолодження при здійсненні хіміко-технологічних 

процесів. Границі застосовуваних температур, вибір відповідного теплоносія і 

охолоджуючого агента. Класифікація теплообмінної апаратури. Теплообмінна 

апаратура. Кожухотрубні теплообмінники, одно- і багатоходові. Інші типи 

теплообмінників. Схема розрахунків основних параметрів і характеристик 

теплообмінної апаратури. Обчислення середньої різниці температур для 

прямотечії, протитечії.  

 

Сушіння 

Фізична сутність процесу сушіння та його застосування у хімічній 

технології. Способи теплового сушіння. Властивості вологого повітря. 

Побудова «I–d»-діаграми для вологого повітря, методика практичного 

використання діаграми. Матеріальний і тепловий баланси сушіння. Зображення 

процесів сушіння на «I–d»-діаграмі вологого повітря. Принципові схеми 

процесів сушіння. Основні типи промислових сушарок. Схема розрахунку 

параметрів і технічних характеристик сушарок. 

 

Перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей 

 Основні відомості про полімери та пластмаси. Наповнювачі та 

композиційні матеріали з використанням полімерів. Основні властивості 

термопластів. Загальні відомості про реологію. Ньютонівські й неньютонівські 



 

 4 

рідини. Основні параметри в’язкої течії; криві течії. Високоеластичні та 

релаксаційні властивості полімерів.  

 Процес змішування полімерів і матеріалів з їх застосуванням. 

Конструктивно-технологічне оформлення процесу змішування. Конструктивно-

технологічне оформлення процесів вальцювання й каландрування. Екструзія 

полімерних матеріалів. Конструктивно-технологічне оформлення процесу 

лиття під тиском. Конструктивно-технологічне оформлення процесу пресуван-

ня полімерних матеріалів. Конструктивно-технологічне оформлення процесу 

термоформування виробів з листових і плівкових термопластів.  

 

Сучасні методи розрахунків обладнання 

Класифікація існуючих числових методів дослідження напружено- 

деформованого стану машин і обладнання хімічних виробництв, що 

знаходяться під дією складних статичних та температурних навантажень.  

 

Конструкції та принцип роботи машин та обладнання  

Класифікація умов  роботи машин та обладнання хімічних виробництв. 

Силове статичне навантаження. Температурні навантаження. Граничні умови. 

Схеми руйнування машин та обладнання.  

 

Основні співвідношення механіки деформованого твердого тіла 

Геометричні співвідношення. Фізичні співвідношення. Співвідношення 

рівноваги. Граничні умови. Механіка руйнування. Умови накопичення дефектів 

в елементах машин та обладнання. 

 

 

Класифікація та аналіз гіпотез теорій оболонок 

Математична модель розрахунку міцності елементів обладнання на 

основі безмоментної теорії пластин та оболонок. Математична модель 

розрахунку міцності елементів машин та обладнання на основі моментної теорії 

оболонок. 

 

Основи числових методів розрахунків обладнання 

Основи варіаційного підходу до вирішення задач визначення 

деформованого стану конструкцій. Функціонали та їх властивості. Варіація 

функціоналу. Варіаційний принцип Лагранжа. Основні положення методу 

Ритца та методу Бубнова-Гальоркіна. Метод скінчених елементів. Основні 

поняття про дискретну модель. Класифікація видів скінчених елементів. 

Матриця жорсткості скінченого елемента. Фізичний зміст коефіцієнтів матриці 

жорсткості скінченого елемента. Поняття про глобальну нумерацію вузлів 

конструкції, вузлове навантаження. Граничні умови. Процедура побудови 

загальної матриці жорсткості конструкції. Глобальна система рівнянь 

рівноваги. Аналіз сучасних алгоритмів динамічного розрахунку конструкцій 

хімічного машинобудування.  
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Основи механіки суцільних середовищ (МСС) 

Гіпотези МСС і їх роль при розробці математичних моделей. Задачі 

механіки суцільного середовища. Поняття континууму. Лагранжеві та Ейлереві 

координати для опису руху тіл, матеріальна або субстанціональна похідна за 

часом. Координатні системи. Поняття вектора. Представлення векторів в 

прямокутних і косокутних прямолінійних координатах. Основний і взаємний 

векторні базиси. Німий, вільний, коваріантний і контраваріантний індекси. 

Визначення тензора. Представлення тензорів через вектори основного і 

взаємного  базисів, векторний супровід. Унарні дії над тензором: 

транспонування, скалярна згортка, векторна згортка, слід тензора. Бінарні 

операції з тензорами: сума тензорів, скалярний добуток, подвійний скалярний 

добуток, векторний добуток, тензорний добуток. Диференціювання тензорів. 

Оператор Гамільтона. Оператори градієнта, дивергенції і ротора, їх фізичний та 

математичний зміст. Приклади застосування цих операторів в рівняннях МСС. 

Фізичні закони для твердих тіл. Представлення фізичних рівнянь стану в 

тензорній формі. Співвідношення між напруженням і швидкістю деформації 

для рідин і газів. Закон Нав’є-Стокса. Девіаторні та середні напруження в 

рідині. Закон збереження маси. Рівняння нерозривності. Рівняння руху. 

Рівняння рівноваги і тензори напружень в Лагранжевих змінних. Нормальне 

зусилля і напруження на поверхні. Дотичне напруження на поверхні. Принцип 

Даламбера. Закон збереження кількості руху (імпульсу). Закон збереження 

механічної енергії. Закон збереження повної енергії. Основна система 

диференціальних рівнянь МСС. Основні рівняння МСС для рідин та газів.  
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