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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма розроблена на основі навчального плану і освітньо-професійної 

програми вищої освіти з напрямку підготовки фахівців 

0505003 “Машинобудування”, спеціальність 8.05050315 “Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів” з урахуванням досвіду роботи 

кафедри “Обладнання перероблювальних технологічних комплексів” та включає 

основні питання по базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вимагає також 

міцних знань по фундаментальним дисциплінам. 

 

Фахівці повинні знати: 

- устрій і принцип роботи обладнання хімічних цехів, принципи їх 

конструювання; 

- методики конструктивних, енергетичних і міцністних розрахунків з 

використанням ЕЦВМ; 

- правила технічної експлуатації обладнання хімічних цехів; 

- економічні показники цеху та підпріємства. 

Фахівці повинні вміти: 

- вибрати тип обладнання для заданих технологічних умов виробництва; 

- виконати конструктивні, енергетичні і міцністні розрахунки обладнання; 

- забезпечити надійну, безпечну та економічно обґрунтовану 

експлуатацію обладнання хімічних цехів. 

 

В якості об'єктів для перевірки знань при вступі в магістратуру або для 

підготовки спеціаліста обране типове обладнання хімічних підприємств. 

 

1. Машини і апарати для хімічних процесів: 

 - дробарки і млини, змішувачі, дозатори, живильники, бункера і 

затвори, грохоти і гідро-пнемо-класифікатори, магнітні і електричні 

класифікатори, гранулятори, таблетувальні машини. 

2. Обладнання для гідромеханічних процесів: 

- для розділу рідинних систем: відстійники, фільтри, центрифуги, 

сепаратори, гідроциклони, піногасники, паро-рідинні сепаратори; 

- для очищення газів: циклони, електрофільтри, апарати відцентрового 

типу мокрі пиловловлювачі; 

- для створення неоднорідних систем: змішувачі та мішалки 

псевдозріджувачі, роторно-модуляційні апарати, піноутворювачі.  

3. Апарати для теплових процесів 

- теплообмінники: кожухотрубні, зміюваті, «труба в трубі», 

пластинчасті, АПО, регенератори, випарювальні апарати; 

- технологічні печі: коксові і пекококсові, скловарні, з киплячим 

шаром, барабанні, багатозонні, для обробки твердих матеріалів і розплаву, 

трубчасті, плазмохімічні; 

- кріотехніка. 

4. Масообмінні апарати:  

- для абсорбції, адсорбції, ректифікації: колонні апарати, 

ректифікаційні, абсорбційні, поглинаючі, і т.д. 
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- для сушки: поличні, барабанні, розпилювальні, стрічкові, вальцеві, 

киплячого шару, циклонні, шахтні і т.д. 

- для кристалізації, сублімації, теплообміну поверхневого і крізь стінку, 

випарювальні вакуумні, безпосереднього змішування; 

- для мембранних і дифузійних процесів, зворотного осмосу, ультра- і 

мікрофільтрації, діалізу і електролізу; 

- для екстракції рідко фазної і твердо фазної. 

5. Реактори хімічні: рідинні, газові, твердофазні, плівочні, барботажні, 

спеціальні і т. д. 

6. Агрегати для переробки та виготовлення полімерів,гуми та виробів з 

них: 

 - обладнання підготовче, пресове, для лиття, екструзії, видування, 

формування, ротаційне, відцентрове, виробництво композитів та 

листоматеріалів. 

7. Апарати та трубопроводи високого тиску, синтез-колони, їх 

конструкції, затвори, арматура, спеціальні матеріали. 

8. Спеціальне обладнання для виготовлення і утилізації 

енергонасиченних матеріалів: апарати, реактори, печі, спецтехніка, 

технічне оформлення нанотехнологій. 

9. Спеціальне обладнання для переробки і утилізації відходів 

виробництва і споживання: 

- обладнання для підготовки і класифікація відходів; 

- сміттєзпалювальні печі, апаратура, реактори, у тому числі «біо…» 

спеціальні очисні апарати та пристрої і т.д. 

10. Спеціальне обладнання підприємств будівельних матеріалів:  
 - виробництва скла і скловиробів, виробництва кераміки і вогнетривів: 

- спеціальні печі і теплоагрегати різноманітного призначення (для 

плавлення, спікання, сушки, прогартовування  і т.п.), формовочні машини і 

преси, обладнання для виробництва пористих, волокнистих, 

теплоізоляційних матеріалів і виробів, компактуюче обладнання. 

11. Спеціальні машини і обладнання коксохімічних заводів 
(коксовиштовхувачі, вуглезавантажувальні і дверезнімні  машини, 

обладнання сухого і мокрого тушіння коксу і т.п.) 

 

Відповідно до найменування обладнання необхідні знання щодо 

конструкції, принципу дії, основних розрахунків продуктивності, потужності, 

міцності, напрямів підвищення надійності, захисту від корозії, особливостей 

експлуатації, монтажу, змащення, економічних показників, екологічної безпеки і 

охорони праці. 

 

З огляду на багатопрофільність підготовки фахівців для відповідальних 

галузей промисловості, пропонуються питання  по двох  напрямках (спеціалізація 

підготовки: 
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Спеціалізація з обладнання хімічних виробництв. 

1. Трубопроводи й трубопровідна арматури. 

2. Теплообмінні апарати . 

3. Колонні апарати. 

4. Обладнання для очищення газів від пилу. 

5. Відстійники й освітлювачі. 

6. Фільтри для рідини. 

7. Центрифуги. 

8. Реактори з пристроями, що перемішують. 

9. Барабанні обертові печі. 

10. Колони синтезу аміаку. 

11. Кристалізатори. 

12. Сушарки. 

13. Дробарки ударної дії. 

14. Валкові дробарки. 

15. Обладнання для транспортування матеріалів. 

16. Обладнання для класифікації матеріалів. 

17. Обладнання для змішування рідин і сипучих матеріалів. 

18. Бункерні пристрої та затвори. 

19. Живильники й дозатори. 

20. Обладнання для розвантаження та прийому сировинних матеріалів. 

21. Механізм пересування коксовиштовхувача . 

22. Механізми вуглезагрузочної машини. 

23. Механізм виштовхування коксу. 

24. Обладнання для відводу коксового газу з камер коксування. 

25.  Коксові печі і обладнання коксових батарей. 

 

Спеціалізація обладнання підприємств будівельних матеріалів. 

1. Трубопроводи й арматури. 

2. Фільтри. 

3. Центрифуги. 

4. Молоткові дробарки. 

5. Щекові дробарки  

6. Валкові дробарки 

7. Кульові й вібраційні млини. 

8. Плоскі хитні колосникові гуркоти. 

9. Ексцентрикові та інерційні гуркоти. 

10. Бункерні пристрої, затвори, живильники й дозатори 

11. Бігуни та стругачі. 

12. Преси для пластичного формування виробів. 

13. Ріжуче обладнання. 

14. Преси для допресування й штампування виробів із пластичних мас. 

15. Преси для напівсухого пресування(коленоважільні). 

16. Гідравлічні преси. 

17. Перетворювачі тиску й гідроакумулятори 

18.  Скловарні печі і їх обладнання 

19. Обжигові печі і їх обладнання 
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