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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Неорганічна хімія  

2. Органічна хімія 

3. Біологічна хімія 

4. Мікробіологія  

5. Товарознавство 

6. Харчові технології 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

 

Знати: 

 Основні фізико-хімічні процеси, що протікають у багатокомпонентних 

гетерофазних системах при виготовленні та переробці  харчових продуктів.  

 

Вміти: 

 розрахувати гідравлічну систему для подачі рідких і газових (парових) 

матеріальних потоків у різні апарати, розраховувати оптимальні параметри роботи 

насосів, вентиляторів, компресорів. 

 вибрати апарат для очищення рідких і газових неоднорідних систем. 

 розрахувати основні геометричні параметри відстійних і фільтрувальних апаратів. 

 вибрати апарат для дроблення і помелу сировинних матеріалів. 

 вибрати пристрій, що перемішує, і розрахувати потужність привода мішалки.  

 застосовувати теоретичні закономірності для вибору теплоносіїв для проведення 

теплових процесів. 

 розрахувати необхідну поверхню теплопередачі теплообмінного апарата. 

 розрахувати необхідні геометричні параметри випарних апаратів. 

 застосовувати теоретичні знання для вибору масообмінної апаратури. 

 вибрати необхідну технологічну схему для проведення процесів абсорбції, 

адсорбції, екстракції, кристалізації. 

 вибрати і розрахувати устаткування для проведення процесу сушіння сипучих 

матеріалів. 

 

Володіти: 

 навичками оптимального вибору методів аналізу певних типів харчових продуктів 

та обробки одержаних результатів. 

 

3.Зміст робочої програми 

 

Модуль №1 

Прикладна гідравлика 

1.1. Предмет і завдання курсу. Процеси та апарати хімічної технології. Класифікація основних 

хіміко-технологічних процесів. Загальні принципи технологічного розрахунку хімічних апаратів 

і машин. Поняття швидкості процесу, рушійної сили процесу та опору. Сучасні методи аналізу 

та моделювання процесів. Фізичне та математичне моделювання.  

2.1. Гідростатика. Основне рівняння гідростатики та його практичне застосування. Сповіщаючі 

посудини, гідравлічний прес. 

2.2.Гідродинаміка. Основне рівняння гідродинаміки (рівняння Бернуллі). Реальна та ідеальна 

течія. Гідравлічні опіри, рівняння сходження. Режими течії, їх фізична сутність, середня та 

дійсна швидкість. Аналіз рівняння Нав'є-Стокса методами теорії подібності. Основні критерії 

гідродинаміки. 

2.3. Переміщення рідини та газу. Насоси та компресорні машини. Ізотермічне, адіабатичне, 

політропне стиснення. Основні параметри роботи насосів. Типи та основи параметри 

компресорних машин.
 



Модуль №2 

Гідромеханічні процеси 

 

3.1. Фільтрація. Основне кінетичне рівняння фільтрації. Фільтрувальна апаратура. Фільтри для 

пилу, їх робота (рукавні, і фільтри, пилоосаджувальні камери). 

3.2. Фільтрація під впливом відцентрових сил. Типи фільтруючих центрифуг.  

3.3. Псевдозрідження. Гідродинамічні основи. Параметри, які характеризують псевдозріджений 

шар. 

3.4. Відстоювання. Швидкість осадження та її визначення, коефіцієнту опіру. Закон Стокса. 

Схема розрахунку відстійників, типи відстійників, типи відстійників.  

3.5. Відстоювання під впливом відцентрових сил. Осаджувальне центрифугування та циклонний 

процес. Порівняльна швидкість гравітаційного осадження. Апаратура для осаджувального 

центрифугування та циклонного процесу. 

3.6. Перемішування у рідкому середовищі. Пневматичне, циркуляційне, механічне 

переміщування. Типи мішалок. Схема розрахунку мішалок. 

4.1.Методи подрібнення, ступінь подрібнення. Машини крупного, середнього, дрібного та 

колоїдного подрібнення. 

4.2. Процеси класифікації, дозування та змішування твердих матеріалів. Обладнання для 

дозування (дозатори, живильники і т.п.). 

 

Модуль №3 

Теплові процеси 

 

5.1. Основи теплопередачі. Основне рівняння теплопередачі. 

5.2. Нагрівання, охолодження, конденсація. Нагрівання водяною парою, топковими газами, 

проміжними теплоносіями, електричним струмом. Конденсація поверхнева та змішана. 

Класифікація теплообмінної апаратури. 

5.3. Випарювання. Фізична сутність процесу. Випарювання під тиском і вакуумом. Одноразові 

та багаторазове випарювання. Конструкція випарних апаратів та їх класифікація. Схема 

розрахунку випарних апаратів. 

5.4. Штучне охолодження. Зворотній цикл Карно. Помірне охолодження. Визначення питомої 

холодопродуктивності. Схема охолоджувальної установки. Глибоке охолодження. Схема 

розрахунку установок помірного та глибокого охолодження. 

5.5. Кристалізація. Матеріальний і тепловий баланси. Кристалізаційна апаратура. 

 

Модуль №4 

Масообмінні процеси 

 

6.1. Основи масопередачі. Основне рівняння масопередачі. Рівновага при масопередачі. 

Діаграма У-Х. Рушійна сила масообмінних процесів. Напрямок масообмінних процесів. 

Модіфіковане крітеріальне рівняння масопередачі, методи розрахунку коефіцієнті в масовіддачі 

та масопередачі. 

6.2. Абсорбція та десорбція. Рівновага в процесі абсорбції. Десорбція. Матеріальний та тепловий 

баланс абсорбції. Кінетика процесу абсорбції. Принципові схеми процесів абсорбції.  

6.4. Апаратура для абсорбції. Плівкові, насаджувальні, тарілчасті колони. Принцип їх роботи та 

гідродинаміка. Схема розрахунку апаратів для проведення процесів абсорбції.  

6.5. Процеси екстракції в системах рідина-рідина. Рівновага в процесах екстракції. 

Матеріальний баланс. Діаграма процесів в екстракції. Принципіальна схема.  

6.6. Адсорбція. Рівновага в процесах адсорбції. Матеріальний баланс процесу. Кінетика 

адсорбції. Сушіння.  

7.1. Способи теплового сушіння. Рівноважна вологість і зв'язок вологи з матеріалом. 

Властивості вологого повітря. Матеріальний та тепловий баланс сушіння. Зображення процесів 

сушіння на діаграмі вологого повітря. Типи сушарок. Схема розрахунку сушарок.  

8.1. Іонообмін. Кінетика в іонообмінному процесі. Способи проведення іонообмінних процесів. 

Мікропористі та полімерні мембрани. Зворотній осмос і ультрафільтрування 



4. Список рекомендованої літератури 
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Автори 

Основна література 

1 
Основные процессы и аппараты 
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1973 

 

Касаткин А.Г. 

 

2 
Процессы и аппараты пищевых 
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3 
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4 
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1981 
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5 
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Под.ред. Дытнерского 

Ю.И. 

 


