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ВСТУП 

Курс «Процеси, апарати і машини галузі» входить до вибіркової частини 

навчального плану бакалаврів за напрямами підготовки 6.050503 

«Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» і відноситься до 

дисциплін самостійного вибору навчального закладу. 

Згідно з ОКХ курс «Процеси, апарати і машини галузі» формує відповідні 

компетенції, а саме: здатність робити обґрунтований вибір обладнання для 

реалізації теплообмінних процесів та виконувати їх параметричні розрахунки; 

здатність робити обґрунтований вибір обладнання для реалізації механічних 

процесів та виконувати їх параметричні розрахунки; здатність робити 

обґрунтований вибір обладнання для реалізації гідромеханічних процесів та 

виконувати їх параметричні розрахунки. 

Дисципліна базується на знанні студентом математики, інформатики, 

нарисної геометрії, хімії, фізики, теоретичні основи теплотехніки та інших 

наук, таких як:  «Вища математика» (розділи: інтегральне та диференційне 

обчислення), «Інженерні розрахунки на ПЕОМ» (розділ: робота з електронними 

таблицями), «Фізика» (розділ: механіка), «Хімія» (розділ: властивості речовин), 

а також дисциплін «Опір матеріалів» і «Механіка твердого деформованого 

тіла». Він є базовим для вивчення наступних дисциплін: "Пакувальне 

обладнання», «Технологічні основи машинобудування», та ін. Загальний 

навчальний час, потрібний для вивчення дисципліни складає (разом з СРС) 558 

год. (15,5 кредитів) згідно з навчальним планом. Матеріал дисципліни 

викладається на 3-му і 4-му курсах навчання студента. 

Метою курсу «Процеси, апарати і машини галузі» є  оволодіння 

студентами не лише теорією, а і методами розрахунків основних теплових, 

механічних і гідромеханічних процесів, машин і апаратів, використання 

одержаних знань при вивченні спеціальних дисциплін, а також в фаховій 

діяльності. 
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Згідно з ОПП, змістом уміння, що забезпечується, є наступне: 

- на основі аналізу теплових потоків у технологічному обладнанні з 

урахуванням фазових переходів речовини, що перероблюються, складати 

енергетичний баланс апарата; 

- користуючись положеннями закону Фур’є, довідковими даними щодо 

теплофізичних констант речовини, визначати параметри процесу 

теплопровідності; 

- користуючись законами випромінювання Кирхгофа, Стефана — 

Больцмана, довідковими даними щодо теплофізичних констант, визначати 

параметри процесу тепловіддачі тепловим випромінюванням; 

- користуючись рівнянням Ньютона, значенням коефіцієнту тепловіддачі, 

виконувати розрахунок параметрів процесу тепловіддачі; 

- користуючись критеріями подібності, на основі критеріальних рівнянь, 

визначати значення коефіцієнту тепловіддачі; 

- на основі даних щодо конструкції апарата, видів теплообмінних 

процесів, які відбуваються, довідкових даних щодо теплофізичних констант 

визначати коефіцієнт теплопередачі та розраховувати параметри процесу 

теплопередачі; 

- використовуючи теорію подібності і теорію розмірностей, складати 

симплекси, комплекси і критерії подібності для розглянутого процесу або 

явища; 

- користуючись положеннями теорії теплопередачі, на основі аналізу 

конструкції і процесів, що відбуваються в апараті, виконувати параметричний 

розрахунок теплообмінного апарату; 

- проводити параметричні розрахунки типових машин і апаратів 

(подрібнювальних машин, вібраційних машин, валкових машин), що 

застосовуються в хімічній, полімерній та будівельній промисловості, 

використовуючи відомості про технологічне призначення виробу, за 

допомогою відомих аналітичних залежностей та довідкової інформації; 
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- робити обґрунтований вибір дробарок, млинів, вібраційних машин, 

бігунів тощо, придатних для реалізації механічних процесів подрібнення на 

підставі відомостей щодо властивостей, гранулометричного складу 

подрібненого матеріалу за допомогою каталогів і спеціальної додаткової 

літератури; 

- призначати основні технологічні параметри процесів використовуючи 

відомості щодо хімічного складу компонентів подрібнених матеріалів, умов 

експлуатації та спеціальних вимог, особливостей устаткування, що обране для 

механічних процесів; 

- брати участь в експерименті, здійснивши його логіко-математичну 

обробку та узагальнення його результатів використовуючи знання основ 

експерименту та інформацію щодо об’єкту (подрібнювальних машин), за 

допомогою типових методик, програм й відповідного лабораторного 

обладнання; 

- робити обґрунтований вибір гідромеханічного обладнання: обладнання 

для повітряної і гідравлічної класифікації, обладнання для пиловловлення, 

фільтрів, центрифуг, мішалок і змішувачів, затворів і живильників на підставі 

відомостей щодо властивостей, гранулометричного складу подрібненого 

матеріалу за допомогою каталогів і спеціальної додаткової літератури; 

- використовуючи відомості щодо складу технологічної сировини, умов 

експлуатації та спеціальних вимог, особливостей устаткування, що обране для 

гідромеханічних процесів виконувати проектні і перевірочні розрахунки 

обладнання для повітряної і гідравлічної класифікації, обладнання для 

пиловловлення, фільтрів, центрифуг, мішалок і змішувачів, затворів і 

живильників; 

- брати участь в експерименті, здійснивши його логіко-математичну 

обробку та узагальнення його результатів використовуючи знання основ 

експерименту та інформацію щодо об’єкту (гідромеханічне обладнання), за 
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допомогою типових методик, програм й відповідного лабораторного 

обладнання. 

 

1. Загальні положення щодо самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студентів регламентується Положенням про 

організацію навчального процесу в вищих навчальних закладах України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України  № 161 від 2 червня 1993 

року та Положенням про систему нарахування балів за кредитно-модульною 

системою. 

Положенням про організацію навчального процесу в вищих навчальних 

закладах України передбачено, що навчальний час, відведений для самостійної 

роботи студентів визначається робочим навчальним планом і повинен 

становити не менше 50% загального обсягу навчального часу студента, 

відведеного для вивчення дисципліни.  

Самостійна робота студентів ставить за мету: 

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів; 

- формування у  студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань; 

- здобуття студентом глибокої системи знань; 

- самостійна робота студентів як результат морально-вольових зусиль. 

Завданням самостійної роботи студентів є наступне: 

- навчити студентів самостійно працювати над літературою; 

- творчо сприймати навчальний матеріал і його осмислювати; 

- набути навички щоденної самостійної роботи в одержанні та узагальненні 

знань, вмінь. 
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Зміст самостійної роботи студентів з дисципліни визначається навчальною 

програмою дисципліни та робочими навчальними програмами вивчення 

дисципліни. 

На самостійну роботу можуть виноситись: 

- підготовка до лекцій; 

- підготовка до лабораторних, практичних занять, модульної контрольної 

роботи, заліку, екзамену; 

- виконання індивідуальної роботи. 

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної 

дисципліни може виконуватись у бібліотеці, навчальних кабінетах, 

комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах. 

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам 

різні види завдань самостійної роботи: 

- переробка інформації отриманої безпосередньо на обов’язкових 

навчальних заняттях; 

- робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій; 

- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту; 

- робота з довідковою літературою; 

- написання рефератів, повідомлень; 

- творчі завдання (доповіді, огляди тощо); 

- виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних занять; 

- виконання індивідуальних графічних, розрахункових завдань; 

- виконання курсових робіт (проектів); 

- підготовка письмових відповідей на проблемні питання; 

- виготовлення наочності; 

- складання картотеки літератури за змістом наступної фахової діяльності. 

Успішне виконання завдання самостійної роботи можливе за умови 

наявності у студентів певних навичок: вміння працювати з книгою (складати 
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план, конспект, реферат); проводити аналіз навчального матеріалу (складати 

різні види таблиць, проводити їх аналіз).  

 

2. Організація контрольних заходів самостійної роботи студентів 

 

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань 

студентів. 

Поточний контроль є органічною частиною навчального процесу і 

проводиться під час лекцій, практичних і лабораторних занять. 

Форми поточного контролю: 

- усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми на початку 

наступного заняття з оцінкою відповідей студентів (5-10 хв); 

- письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці 

заняття (5-10 хв). Відповіді перевіряються і оцінюються у позааудиторний час; 

- фронтальний безмашинний стандартизований контроль знань 

студентів за питаннями з тем дисципліни, винесеними на самостійну роботу (5-

10хв).  

Проводиться на початку практичних чи лабораторних занять: 

- перевірка домашніх завдань; 

- перевірка набутих вмінь (на практичних, лабораторних заняттях) за 

допомогою допоміжних задач з дисципліни; 

- перевірка знань студентів за навчальним матеріалом за допомогою 

запитань; 

- інші форми контрольних заходів. 

При кредитно-модульній системі навчання результати самостійної роботи 

студента впливають на загальний рейтинг з дисципліни. Виконання завдань з 

самостійної роботи контролюється після закінчення логічно завершеної 

частини лекцій та інших видів занять з дисципліни і її результати враховуються 

при виставленні підсумкової оцінки. 
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Навчальний матеріал з кредитних модулів “Процеси, апарати і машини 

галузі-1.Теплові процеси” та “Процеси, апарати і машини галузі-3. 

Гідромеханічні процеси”, передбачений робочим навчальним планом для 

засвоєння студентами у процесі занять і самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий семестровий контроль – екзамен. А навчальний матеріал з 

кредитного модуля  “Процеси, апарати і машини галузі-2. Механічні процеси” 

згідно робочого навчального плану для засвоєння студентами у процесі занять і 

самостійної роботи, виноситься на підсумковий семестровий контроль – 

диференційний залік. 

 

3. Виконання самостійної роботи студента 

 

Розділ 1. Теплові процеси. 

Тема 1.1 Вступ. Завдання курсу.  

Тема 1.2 Теплопровідність. Основні поняття. Основний закон.  

Завдання на СРС. Вивчити основні положення гіпотези Фур’є. Опрацювати 

умови однозначності. [7].  

Тема 1.3. Теорія подібності, як теорія експерименту. 

Завдання на СРС. Опрацювати теореми подібності.  [7, с. 117-120]. 

Тема 1.4. Конвективний теплообмін.  

Завдання на СРС. Опрацювати розрахунок критеріїв подібності при 

вимушеному русі рідини [7, с. 126-128]. 

Тема 1.5. Вимушена конвекція.  

Завдання на СРС. Опрацювати поправки при розрахунках некруглих 

перетинів каналів. [7, с. 130]. 

Тема 1.6. Вільна конвекція.  

Завдання на СРС. Опрацювати розрахунок критеріїв подібності при 

вільному русі рідини . [7, с. 135-136]. 

Тема 1.7. Теплообмін підчас зміни агрегатного стану речовини.  
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Завдання на СРС. Опрацювати методику розрахунку тепловіддачі при 

кипінні та конденсації. [7, с. 136-140]. 

Тема 1.8. Променевий теплообмін.  

Завдання на СРС. Опрацювати методику розрахунку теплообміну 

випромінюванням. [7, с. 140-145]. 

Тема 1.9. Теплопередача. 

Завдання на СРС. Опрацювати методику розрахунку середньо 

логарифмічного температурного напору. [7, с.154]. 

Тема 1.10. Теплообмінні апарати загального призначення.  

Завдання на СРС. Опрацювати основні схеми теплообмінних апаратів [7,  

с. 149-153]. 

Тема 1.11. Сушіння матеріалів.  

Завдання на СРС. Опрацювати основні схеми сушарок [7, с. 162-164], [5,  

с. 134-136]. 

Тема 1.12. Нестаціонарний теплообмін.  

Завдання на СРС. Опрацювати наближені методи рішення задач 

нестаціонарного теплообміну. [5, с. 161-165].  

 

Розділ 2. Механічні процеси  

Тема 2.1. Теоретичні основи процесів подрібнення. 

Завдання на СРС. Основні фактори процесу подрібнення: витрати енергії і 

ступінь подрібнення. Способи подрібнення матеріалів, їх аналіз. Напружений 

стан твердого тіла. Формула потужності подрібнення і її аналіз [7, с. 3-8]. 

Тема 2.2. Попередне подрібнення. 

Завдання на СРС. Особливості конструкцій щокових дробарок. Основні 

параметри дробарок з пологим конусом, грибоподібною головкою. Кут захвату. 

Число обертів (максимальне і  оптимальне ) [7, с. 9-18], [13]. 

Тема 2.3. Проміжне подрібнення. 
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Завдання на СРС.  Максимальне число обертів. Потужність. Теорія роботи 

молоткової дробарки [7, с. 19-21], [10]. 

Тема 2.4. Грубий помел.  

Завдання на СРС. Різні методи розвантаження бігунів.  Будова, робота та 

деякі параметричні і силові розрахунки. Дезінтегратори [7, с. 22-25]. 

Тема 2.5. Тонкий та зверх тонкий помел. 

Завдання на СРС. Ступінь завантаження мелючими тілами і оптимальні 

умови роботи млинів. Млини колоїдні. Основні види. Конструктивні 

особливості. Принцип роботи [7, с. 25-31],  [13]. 

Тема 2.6 Механічна сортировка матеріалів. 

Завдання на СРС. Методи визначення продуктивності грохотів. 

Особливості конструкції гіраційних грохотів. Розрахунки гнучких стійок. 

Напіввібраційні грохоти [7, с. 33-40], [13]. 

 

Розділ 3. Гідромеханічні процеси. 

Тема 3.1. Гідравлічна та повітряна сортування матеріалів. 

Завдання на СРС.  Опрацювати узагальнений метод розрахунку 

швидкостей осідання частинок. [7,  с.50-53]. 

Тема 3.2. Пиловловлення.  

Завдання на СРС.  Коагуляційна очистка газів від пилу. [7] , [16] . 

Тема 3.3. Фільтрація суспензій. 

Завдання на СРС.  Особливості конструкцій  фільтрів періодичної та 

безперервної дії . [22]. 

Тема 3.4. Центрифугування.  

Завдання на СРС.  Особливості конструкції центрифуг .  [9], [12], [22]. 

Тема 3.5. Перемішування.  

Завдання на СРС. Особливості  конструкції  мішалок [7,  с. 80-85]. 

Тема 3.6. Бункерні пристрої. 

Завдання на СРС.  Особливості  конструкції  живильників [9] , [19]. 
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