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ВСТУП 

 

Автоматизація виробництва є найважливішим фактором прискорення 

науково-технічного прогресу в народному господарстві.  

Розвиток  промисловості і сільського господарства потребує створення 

автоматизованого обладнання, автоматизованих ліній, технологічних процесів, 

автоматизації керування виробництвом і всім агропромисловим комплексом. 

Автоматизація виробництва – це галузь застосування засобів 

обчислювальної техніки, що інтенсивно розвивається. Вимірювальні прилади і 

автоматичні пристосування забезпечують оптимальне протікання 

технологічного процесу. Тому автоматизація дозволяє найбільш ефективно 

застосовувати всі ресурси виробництва, покращити якість випускаючої 

продукції і значно підвищити продуктивність праці. 

Кожне виробниче підприємство зацікавлене в інтенсивному впровадженні 

новітніх інформаційних технологій, сучасних систем управління у виробничий 

процес та підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які здатні це 

реалізувати. 

Розробка систем автоматизації хіміко-технологічних процесів виробництв 

здійснюється шляхом розроблення інженерних методів ефективного 

впровадження автоматизації, технічних засобів контролю і керування. 

Дисципліна «Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації» є 

базовою для спеціалістів в галузі сучасних технологій, програмного 

забезпечення, автоматизованого керування. 

Основним завданням, що стоїть перед студентом під час вивчення 

навчальної дисципліни є засвоїти основні принципи, механізми та апаратну 

реалізацію типових гідромеханічних, механічних процесів, процесів 

теплообміну і масообміну та їх автоматизацію. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ КУРС 

 

ТЕМА 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ЇХ РУШІЙНІ СИЛИ 

 

1. 1. Основні відомості про виробничий і технологічний процеси 

Поняття про виробничий і технологічний процеси 

Будь-яке підприємство є складною виробничою системою, яка призначена 

для виготовлення певного виду продукції. Отримання кожного виду продукції є 

результатом певного виробничого процесу. 

Виробничим процесом називають сукупність дій людей і знарядь 

виробництва, необхідних на даному підприємстві для виготовлення чи ремонту 

виробів, що випускаються. 

Виробничий процес охоплює підготовку засобів виробництва і 

обслуговування робочих місць, одержання і зберігання матеріалів і 

напівфабрикатів, усі стадії виготовлення продукції, складання виробів і їх 

частин, транспортування матеріалів, заготовок, деталей, складових частин і 

готових виробів, виготовлення тари, пакування готової продукції та інші дії, 

пов’язані з виготовленням продукції, що випускається. 

Залежно від значення в загальному процесі виготовлення готової продукції 

розрізняють основні, допоміжні та обслуговуючі виробничі процеси (рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Структура виробничих процесів 
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Основні процеси спрямовані на зміну основних предметів праці і надання 

їм властивостей готових продуктів. У цьому випадку частковий виробничий 

процес пов’язаний або з реалізацією певної стадії обробки предмета праці, або з 

виготовленням деталі готового виробу.  

Залежно від стадії (фази) виготовлення готового виробу основні виробничі 

процеси поділяють на:  

1. заготівельні, які здійснюються на стадії створення поковок, відливок, 

заготовок (наприклад, на машинобудівному заводі вони охоплюють 

розкрій та порізку матеріалу, ливарні, ковальські і пресові операції); 

2. обробні, що здійснюються на стадії перетворення заготовки або 

матеріалу в готові деталі шляхом механічної, термічної обробки, а 

також обробки з застосуванням електричних, фізико-хімічних та інших 

методів;  

3. складальні, які характеризують стадію отримання складальних одиниць 

або готових виробів і процесів регулювання, доведення, обкатки 

(наприклад, у машинобудуванні — це складання і фарбування і т. д.).  

Допоміжні процеси створюють умови для нормального перебігу основного 

процесу виробництва. Вони призначені для переміщення (транспортні 

процеси), збереження в чеканні наступної обробки (складування), контролю 

(контрольні операції), забезпечення матеріально-технічними та енергетичними 

ресурсами і ін.  

Календарний час, потрібний для здійснення виробничого процесу, що 

періодично повторюється, називається виробничим циклом. Його тривалість 

визначається в одиницях календарного часу (годинах, днях, місяцях). 

Скорочення тривалості виробничого циклу має велике техніко-економічне 

значення, оскільки впливає на швидкість обертання оборотних засобів, темп 

випуску продукції, ефективність використання виробничих площ і обладнання, 

продуктивність праці і собівартість продукції. Скорочення тривалості 

виробничого циклу досягається за рахунок технічних і організаційних заходів. 

Найважливішою складовою частиною виробничого процесу є 

технологічний процес. Згідно з ДСТУ 2391:2010, технологічний процес – це 

частина виробничого процесу, яка містить у собі дії, спрямовані на зміну і 

подальше визначення стану предмета виробництва. Під час здійснення 

технологічного процесу відбувається послідовна зміна форми, розмірів, 

властивостей матеріалу чи напівфабрикату з метою виготовлення виробу, який 

відповідає заданим технічним вимогам. 

Кожен технологічний процес, залежно від його характеру, можна поділити 

на більшу чи меншу кількість закінчених складових частин – операцій.  
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Операцією називається закінчена частина технологічного процесу, що 

виконується на одному робочому місці над одною деталлю або групою деталей 

одним робітником. Об’єктом можуть бути сировина, напівфабрикат, заготовка, 

деталь тощо. В операцію входять не лише роботи, пов’язані зі зміною форми та 

розмірів деталі, а й дії, пов’язані з обслуговуванням верстата, пристрою, 

інструментів і деталі. Наприклад, під час обробки заготовки на токарному 

верстаті операція точіння охоплює всі дії робітника та рухи вузлів верстата, які 

виконуються в процесі обробки поверхні заготовки, включаючи її встановлення 

і знімання. 

Технологічні операції поділяються на окремі складові. Наприклад, під час 

механічної обробки заготовок на металорізальних верстатах складовими 

операції є установки, позиції, переходи тощо. 

 

Засоби виробництва 

Сучасний виробничий процес здійснюється за допомогою засобів 

виробництва. До них належать технологічне обладнання і технологічне 

оснащення. 

Технологічне обладнання – це знаряддя виробництва, в яких для 

виконання певної частини технологічного процесу розміщуються матеріали або 

заготовки, засоби впливу на них і джерела енергії. Прикладом технологічного 

обладнання є ливарні машини, токарні верстати, термічні печі, преси, роботи 

тощо. 

Технологічне оснащення – знаряддя виробництва, які використовуються 

разом з технологічним обладнанням і додаються до нього для виконання певної 

частини технологічного процесу. Наприклад, різальний і вимірювальний 

інструмент, штампи, пристрої, прес-форми, моделі тощо. 

За ступенем універсальності (гнучкості) технологічне обладнання і 

оснащення поділяється на типи: 

1. універсальне; 

2. спеціалізоване; 

3. спеціальне. 

Універсальне обладнання – це обладнання, на якому можна виконувати 

велику кількість різноманітних операцій. Таке обладнання характеризується 

високою технологічною гнучкістю, тобто можливістю обробляти різні за 

формою і розмірами деталі, але продуктивність його порівняно невисока, 

оскільки витрачається багато часу на переналагодження верстата під час 

переходу на обробку деталі іншого виду. 

Спеціалізоване обладнання – це обладнання для виконання обмеженої 

кількості операцій технологічного процесу і обмеженої номенклатури виробів. 
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Порівняно з універсальним таке обладнання має набагато вищу продуктивність, 

але значно вужчі технологічні можливості при переналагодженні на випуск 

іншого виду продукції. 

Спеціальне обладнання виготовляється для виконання певних операцій під 

час обробки деталей одного виду. Таке обладнання забезпечує найвищу 

продуктивність, але технологічні можливості його дуже обмежені. 

Переналагодити таке обладнання на випуск іншої продукції неможливо. 

Головною метою будь-якого виробництва є випуск якісної продукції з 

мінімальними затратами суспільної праці, матеріалів і технічних засобів. 

Ефективність будь-якого виробничого процесу може бути оцінена системою 

показників, найважливішими з яких є матеріаломісткість та енергоємність 

продукції, рівень продуктивності праці, собівартість продукції, якість продукції 

та екологічна чистота процесу. 

 

Типи виробництв 

Тип виробництва є найбільш загальною організаційно-технічною 

характеристикою виробництва і визначається рівнем спеціалізації робочих 

місць і номенклатурою об’єктів виробництва. 

Залежно від спеціалізації робочих місць, номенклатури об’єктів 

виробництва, а також організації виробничого процесу виробництва умовно 

поділяють на: одиничне, серійне, масове, табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1. - Характеристика типів організації виробництва 

Фактор Одиничне Серійне Масове 

Номенклатура Необмежена Обмежена серіями Один або декілька 

виробів 

Повторюваність 

випуску 

Не 

повторюється 

Періодично 

повторюється 

Постійно 

повторюється 

Обладнання, що 

застосовується 

Універсальне Універсальне, 

частково 

спеціальне 

В основному 

спеціальне 

Розташування 

обладнання 

Групове Групове і 

ланцюгове 

Ланцюгове 

Розробка 

технологічного 

процесу 

Укрупнений 

метод (на 

вироби, 

вузол) 

Подетальна Подетальна, 

поопераційна 

Форма організації 

виробничого 

процесу 

Технологічна Предметна, 

групова, гнучка 

предметна 

Прямолінійна 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%83
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Передача 

предмета праці з 

операції на 

операцію 

Послідовна Паралельно-

послідовна 

Паралельна 

Закріплення 

деталей і операцій 

за верстатами 

Спеціально 

не закріплені 

Певні деталі та 

операції 

закріплені за 

верстатами 

На кожному 

верстаті 

виконується одна 

операція 

Кваліфікація 

робітників 

Висока Середня Невисока 

Взаємозамінність Неповна Повна Повна 

Собівартість 

одиниці продукції 

Висока Середня Низька 

Ступінь реалізації 

основних 

принципів 

організації 

виробництва 

Низький 

ступінь 

безперервнос

ті процесів 

Середній ступінь 

поточності 

виробництв 

Високий ступінь 

безперервності і 

поточності 

виробництва 

 

Одиничне виробництво характеризується: 

1. виготовленням широкої номенклатури виробів в одиничних кількостях, 

які, як правило, не повторюються; 

2. робочі місця не мають визначеної спеціалізації. На одному робочому місці 

виконується більше сорока операцій; 

3. кваліфікація робітників висока (один робітник повинен вміти виконувати 

велику кількість операцій); 

4. технологічне обладнання є універсальним; 

5. відносно низька продуктивність праці; 

6. собівартість продукції порівняно висока. 

Серійне виробництво характеризується: 

1. виготовленням обмеженої номенклатури виробів партіями (серіями), що 

повторюються через певні проміжки часу. Кількість операцій становить від 

1 до 40. Виробнича партія – це група заготовок одного найменування і 

типорозміру, які запускаються в обробку одночасно; 

2. залежно від кількості заготовок у серії і повторюваності серій виробництво 

умовно поділяють на дрібносерійне, середньосерійне і великосерійне. 

Дрібносерійне виробництво за своїми характеристиками наближається до 

одиничного, великосерійне – до масового. Кількість операцій у 

великосерійному виробництві від 1 до 10, у середньосерійному – від 10 до 

20, у дрібносерійному – від 20 до 40; 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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3. технологічне обладнання і оснащення використовується різне: 

універсальне, в тому числі верстати з ЧПК, частково спеціалізоване, 

універсальне із спеціальним оснащенням.  

Продукцією серійного виробництва є стандартна продукція, наприклад 

машини встановленого типу, що випускаються зазвичай у більш значних 

кількостях (металорізальні верстати, насоси, компресори, обладнання хімічної 

та харчової промисловості). 

Обладнання з ЧПК – це обладнання з числовим програмним керуванням. В 

умовах серійного виробництва його використання є найбільш ефективним. 

Обладнання з ЧПК дозволяє швидко і оперативно перейти на випуск інших 

деталей шляхом введення іншої керуючої програми для виконавчих органів 

обладнання, тим самим забезпечуючи достатню продуктивність в умовах 

наявності достатньо широкої номенклатури виробів; 

4. кваліфікація працівників в умовах виробництва різна. Внаслідок широкого 

діапазону характеристик серійного виробництва і різноманітності 

обладнання тут використовується і висококваліфікована праця робітників, 

наладчиків, і праця низькокваліфікованих робітників, які працюють на 

спеціалізованому обладнанні; 

5. за продуктивністю і собівартістю продукції виробництво займає проміжне 

місце між одиничним і масовим. 

Серійне виробництво є найбільш поширеним у промисловості. Більшість 

продукції машинобудування, приладобудування, легкої промисловості є 

продукцією серійного виробництва. 

Масове виробництво характеризується: 

1. постійним і неперервним випуском одного виробу у великих кількостях;  

2. вузькою спеціалізацією робочих місць (на одному робочому місці 

виконується тільки одна операція); 

3. технологічне обладнання і оснащення спеціалізоване і спеціальне; 

4. кваліфікація працівників низька при наявності кваліфікованих наладчиків. 

Протягом тривалого часу на одному робочому місці виконується одна і та 

сама операція, що сприяє швидкому набуванню навичок і не потребує 

високої кваліфікації; 

5. продуктивність найвища з усіх типів виробництв; 

6. собівартість продукції найнижча з усіх типів виробництва; 

7. безперервність виробничого процесу;  

8. автоматизація технологічного процесу;  

9. стандартизація та уніфікація деталей, вузлів і агрегатів; 

10.  диспетчеризація виробництва.  

 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
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1.2. Основні види класифікацій технологічних процесів 

Класифікація технологічних процесів за агрегатним станом складових 

сировини 

За цією ознакою технологічні процеси (ТП) поділяють на гомогенні і 

гетерогенні. 

Гомогенними (гомо: від грецьк. – однаковий; ген від грецьк. – створюю) 

називають такі ТП, коли всі реагуючі речовини (складові сировини) 

перебувають лише в одному агрегатному стані: твердому, рідкому, газовому. 

Гетерогенними (гетеро: від грецьк. – інший; у складних словах означає 

різноманітний) називають такі ТП, коли всі реагуючі речовини (складові 

сировини) перебувають у різних агрегатних станах: газовому і рідкому, 

твердому і рідкому, твердому і газовому тощо. 

Тобто  гетерогенні суміші повністю не змішані, у вигляді чистих речовин 

існують у чітко відмежованих фазах, тобто це багатофазні процеси. 

Гетерогенні суміші двох речовин можна розділити за агрегатним станом на 

наступні групи, табл. 1.2. 

 

Таблиця 1.2. Групи гетерогенних сумішей за агрегатним станом 

Агрегатний стан Тверді частинки Краплі рідини Бульбашки газу 

У твердому тілі Сплав Капілярна система Тверда піна, порошок 

У рідині Суспензія Емульсія  Піна 

У газі Аерозоль Туман  Нестійкий 

 

Проте слід пам’ятати, що при гомогенних процесах швидкість реакції 

більша, ніж при гетерогенних, оскільки між реагуючими речовинами немає 

межі поділу фаз. Особливо швидко проходить реакція між реагуючими 

речовинами, коли вони перебувають у рідкому стані. Для прискорення реакції 

тверді реагуючі речовини (складові сировини) розплавляють або розчиняють. 

Такий перехід дає можливість зменшити кількість обладнання, працівників, 

собівартість продукції та раціональніше використовувати теплоту, що 

виділяється під час проходження процесу. 

 

Класифікація технологічних процесів за тепловим ефектом 

У процесі перероблення сировини на продукцію теплова енергія може 

виділятися або поглинатися. За цими ознаками технологічні процеси поділяють 

на екзотермічні і ендотермічні. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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Екзотермічними процесами (від грецьк. – той, що виділяє теплоту) 

називають такі ТП, коли у разі взаємодії реагуючих речовин (складових 

сировини) виділяється теплота. 

Під час екзотермічних процесів необхідно охолоджувати реактори, а це 

великі затрати. Охолоджуючим середовищем найчастіше є вода та повітря. 

Теплоту, що виділяється під час проходження екзотермічних процесів, 

використовують для нагрівання сировини та для побутових потреб. 

Ендотермічними процесами (від грецьк. – той, що вбирає теплоту) 

називають такі ТП, коли в разі взаємодії реагуючих речовин (складових 

сировини) вбирається теплота. 

Для взаємодії речовин необхідно підводити теплоту в зону реакцій, тобто 

нагрівати агрегат або сировину, на що витрачається паливо, теплота або 

електрична енергія. 

Якщо сумістити екзо- і ендотермічні процеси, можна так відрегулювати 

швидкість руху теплових потоків, що кількість теплоти, яка виділяється під час 

реакцій, дорівнюватиме кількості теплоти, яка поглинається сировиною. 
 

Класифікація технологічних процесів за напрямом руху сировини і 

теплових потоків у агрегатах 

За цією ознакою ТП поділяються на однобічні, зустрічні, перехресні. 

Однобічними технологічними процесами називають такі процеси, в ході 

яких сировинний (С) та тепловий (Т) потоки (П) в агрегатах рухаються 

паралельно в одному напрямі (рис. 1.2, а). 

 
Рис. 1.2. Схеми руху сировинних (С) і теплових (Т) потоків (П) у агрегатах: 

а – однобічні; б – зустрічні; в – перехресні 

 

Якщо між потоками поставити перегородку, то цей процес можна 

використати для теплообміну: коли більш нагрітий потік віддаватиме теплоту 

менш нагрітому. Відбувається перерозподіл теплоти. За відсутності 

перегородки такий напрям потоків можна використати для висушування 

продукції, змішування газів, рідин тощо. 
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Зустрічними технологічними процесами називають такі процеси, в ході 

яких сировинний (С) та тепловий (Т) потоки (П) рухаються назустріч один 

одному (рис. 1.2, б). 

Зустрічні процеси ефективніші для обміну теплотою, ніж однобічні. Крім 

того, розмір теплообмінника зменшується, а це економить конструкційні 

матеріали. Зустрічні процеси вигідніші також тому, що забезпечують велику 

швидкість реакції з повнішою взаємодією реагуючих речовин. Прикладом 

використання цих процесів є виробництво кислот, мінеральних добрив, цукру 

тощо. 

Перехресними технологічними процесами називають такі процеси, в ході 

яких сировинний (С) та тепловий (Т) потоки (П) в агрегатах рухаються 

перпендикулярно один до одного (рис. 1.2, в). 

Ці процеси лежать в основі роботи печей із «псевдокиплячим шаром» і 

широко використовуються у процесі випалювання: сірчистих мінералів 

(виробництво сірчаної кислоти), грудок залізної руди (без чавунне виробництво 

сталі), вапняку (виробництво вапна) тощо. 
 

Класифікація технологічних процесів за способом організації процесу 

За цією ознакою всі технологічні процеси поділяють на: періодичні, 

безперервні і комбіновані. 

У періодичних процесах сировину (С) подають у агрегат визначеними 

порціями через певні проміжки часу і так само після закінчення переробки 

сировини виводять з агрегату продукцію (П) (рис. 1.3, а). 

 
 

Рис.1.3. Схеми процесів: а – періодичних; б – безперервних; в-д – 

комбінованих 
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Для періодичних процесів властивим є зупинка агрегатів на час 

завантаження сировиною та вивантаження отриманої продукції. Це призводить 

до втрат робочого часу та великих затрат праці. Крім того, нестабільність 

технологічного режиму (температура, тиск тощо) на початку і в кінці процесу 

ускладнює обслуговування агрегату, його автоматизацію тощо. Саме тому 

продуктивність періодичних процесів мала. Прикладом періодичних процесів є 

виготовлення відливків у формах, заготовок у штампах тощо. 

Під час безперервних ТП сировина (С) надходить до агрегату постійним 

безперервним потоком і після перетворення запланована продукція (П) 

безперервним потоком виходить з агрегату (рис. 1.3, б). 

Так триває аж до ремонту агрегату. Наприклад, розливання сталі на 

машинах безперервного розливання, виробництво цементу. 

Безперервні процеси порівняно з періодичними мають такі переваги: 

1. відсутність простою агрегатів на завантаження сировини і 

вивантаження готової продукції; 

2. стабільність технологічного режиму; 

3. велика продуктивність агрегатів; 

4. можливість впровадження автоматизації, що поліпшує техніко-

економічні показники та якість продукції тощо. 

Комбіновані процеси – це поєднання періодичних і безперервних 

процесів. У комбінованих процесах можна періодично подавати сировину (С) 

до агрегату і безперервно виводити з нього продукцію (П) (рис. 1.3, в) або, 

навпаки, безперервно подавати до агрегату сировину (С), а періодично 

виводити отриману продукцію (П) (рис 1.3, г). Можливий і такий варіант: 

періодичне подавання до агрегату однієї складової сировини(С1), і безперервне 

другої (С2). Отримана продукція (П) виходить з агрегату безперервно (рис. 1.3, 

д). 

 

Класифікація технологічних процесів за кратністю оброблення сировини 

За цією ознакою технологічні процеси поділяють на: відкриті, замкнені і 

комбіновані. 

Якщо технологічний процес відкритий, то сировина перетворюється на 

готову продукцію протягом одного циклу перебування її в агрегаті (рис. 1.4, а). 
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Рис.1.4. Схеми технологічних процесів: а – відкритий; б – замкнений;  

в – комбінований 

 

Якщо сировина чи окремі її складові неодноразово повертається до 

агрегату для повторного оброблення, а іноді після регенерації (відновлення 

втрачених властивостей), то має місце технологічний процес замкнений 

(циркуляційний) (рис. 1.4, б). Прикладом замкненого процесу може бути 

виробництво поліетилену. 

Порівняно з відкритими замкнені процеси компактніші, на їх хід менше 

витрачається електричної енергії, води, сировини, а отримана продукція 

якісніша. 

Замкнені процеси є основою створення безвідходних, енерго- та 

сировинно- ощадних технологій. 

У комбінованих процесах основна сировина (С1) може перетворюватись на 

продукцію (П) за один цикл перебування в агрегаті, а допоміжна сировина (С2) 

використовується багаторазово (рис. 1.4, в).  

 

Класифікація технологічних процесів за основними технологічними 

рушіями 

Основною вимогою для нормального ходу технологічного процесу є 

дотримання технологічного режиму. Основу режиму становлять чинники, які є 

рушіями технологічних процесів. Такими чинниками-рушіями є теплота, тиск, 

каталізатор, мікроорганізми, світлові та інші види променів тощо. 

Залежно від того, який чинник є рушієм процесу, технологічні процеси 

поділяють на: термічні, каталітичні, біохімічні, електрохімічні, плазмові, 

радіаційно-хімічні, ультразвукові тощо. 
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Класифікація технологічних процесів за властивостями сировини, які 

змінюються у процесі її переробки 

Сировина, з якої виготовляють продукцію, має певні фізичні, механічні і 

хімічні властивості. Залежно від того, які властивості сировини змінюються 

внаслідок її перероблення на продукцію всі ТП поділяють на: 

1. фізичні; 

2. механічні; 

3. хімічні. 

Такий поділ дещо умовний, оскільки не можна провести між ними чіткої 

межі. 

Фізико-механічними називають такі технологічні процеси, в ході яких 

змінюються лише форма та фізико-механічні властивості сировини. 

На цих процесах ґрунтується добувна промисловість (за винятком деяких 

геотехнологічних способів добування корисних копалин), деревообробна 

промисловість, виготовлення з конструкційних матеріалів виробів литтям, 

тиском, різанням тощо. Ці процеси лежать в основі підготовки сировини до 

переробки, а також в основі розділення отриманої продукції на основну, 

побічну і відходи. 

До фізико-механічних процесів належать подрібнення, тепло- та масо 

перенесення. 

Теплоперенесенням називають перенесення теплоти від більш нагрітого 

об’єкта до менш. Об’єктом може бути сировина чи продукція. 

Теплота переноситься за допомогою теплопровідності, конвекції (лат 

«convectio» - перенесення) та теплового випромінювання. Для проходження 

технологічного процесу сировину нагрівають (водяною парою, пічними газами, 

електричним струмом тощо) або охолоджують продукцію. 

Масоперенесенням називають перехід речовини з однієї фази в іншу. 

Найчастіше масоперенесення відбувається між такими фазами: газовою та 

рідинною, газовою та твердою, твердою та рідинною, та між двома рідинними. 

Перенесення маси з однієї фази в іншу відбувається за рахунок різниці 

концентрацій речовин у цих фазах. Проте перенесення продовжується доти, 

поки не встановиться рівновага на межі фаз. Кількість речовини, яка 

переходить з однієї фази в іншу, залежить від різниці концентрацій речовин у 

цих фазах, тривалості процесу тощо. Підвищити ефективність масоперенесення 

можна збільшенням поверхонь контактуючих фаз, швидкості потоку тощо. 
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Питання для самоперевірки 

1) Виробничим процесом називають: 

А) закінчену частину технологічного процесу, що виконується на одному 

робочому місці над одною деталлю або групою деталей одним робітником; 

Б) частину  процесу, яка містить у собі дії, спрямовані на зміну і подальше 

визначення стану предмета виробництва; 

В) сукупність дій людей і знарядь виробництва, необхідних на даному 

підприємстві для виготовлення чи ремонту виробів, що випускаються; 

Г) календарний час, потрібний для здійснення виробничого процесу, що 

періодично повторюється. 

 

2) Виробничий процес охоплює: 

А) засоби виробництва і обслуговування робочих місць; 

Б) одержання і зберігання матеріалів і напівфабрикатів; 

В) усі стадії виготовлення продукції; 

Г) темп випуску продукції. 

 

3) Виробничим циклом називається: 

А) темп випуску продукції; 

Б) календарний час, потрібний для здійснення виробничого процесу, що 

періодично повторюється; 

В) скорочення тривалості виробництва, що досягається за рахунок технічних і 

організаційних заходів; 

Г) знаряддя виробництв. 

 

4) Технологічне обладнання – це 

А) знаряддя виробництва, в яких для виконання певної частини процесу 

розміщуються матеріали або заготовки, засоби впливу на них і джерела енергії; 

Б) знаряддя виробництва, які використовуються разом з технологічним 

обладнанням і додаються до нього для виконання певної частини 

технологічного процесу; 

В) обладнання для виконання обмеженої кількості операцій технологічного 

процесу і обмеженої номенклатури виробів; 

Г) виконання великої кількості різноманітних операцій. 

 

5) За ступенем універсальності (гнучкості) технологічне обладнання і 

оснащення поділяється на типи: 

А) універсальне і спеціальне; 

Б) універсальне і спеціалізоване; 
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В) спеціалізоване і спеціальне; 

Г) універсальне, спеціальне і спеціалізоване. 

 

6) Спеціальне обладнання використовується для: 

А) виконання великої кількості різноманітних операцій; 

Б) виконання обмеженої кількості операцій технологічного процесу і обмеженої 

номенклатури виробів; 

В) виконання певних операцій під час обробки деталей одного виду; 

Г) масового виробництва. 

 

7) Який тип виробництва характеризується виготовленням обмеженої 

номенклатури виробів партіями, що повторюються через певні проміжки 

часу? 

А) одиничне; 

Б) серійне; 

В) масове; 

Г) комбіноване. 

 

8) Коли використання обладнання з ЧПК найбільш ефективне? 

А) при одиничному виробництві; 

Б) при серійному виробництві; 

В) при масовому виробництві; 

Г) обладнання з ЧПК не ефективне. 

 

9) За агрегатним станом складових сировини технологічні процеси 

поділяють на: 

А) гомогенні і гетерогенні; 

Б) зустрічні і перехресні; 

В) періодичні і безперервні; 

Г) фізичні і хімічні. 

 

10) Швидкість реакції більша при: 

А) гомогенних процесах; 

Б) гетерогенних процесах; 

В) фізичних процесах; 

Г) хімічних процесах. 

 

11) Технологічні процеси, при яких виділяється тепло називаються: 

А) екзотермічними; 
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Б) хімічними; 

В) ендотермічними; 

Г) замкненими. 

 

12) Технологічні процеси, при яких тепло вбирається називаються: 

А) екзотермічні; 

Б) хімічні; 

В) ендотермічні; 

Г) замкнені. 

 

13) Технологічні процеси, в ході яких сировинний та тепловий потоки в 

агрегатах рухаються перпендикулярно один до одного називаються: 

А) однобічні; 

Б) зустрічні; 

В) перехресні; 

Г) усі відповіді вірні. 

 

14) За способом організації процесу всі технологічні процеси поділяють 

на:  

А) відкриті, замкнені і комбіновані; 

Б) фізичні, хімічні, механічні; 

В) періодичні, безперервні і комбіновані; 

Г) комбіновані. 

 

15) За кратністю оброблення сировини технологічні процеси 

поділяються на: 

А) відкриті, замкнені і комбіновані; 

Б) фізичні, хімічні, механічні; 

В) періодичні, безперервні і комбіновані; 

Г) кратні, некратні. 

 

16) Якщо сировина чи окремі її складові неодноразово повертається до 

агрегату для повторного оброблення, а іноді після регенерації (відновлення 

втрачених властивостей), то має місце: 

А) відкритий технологічний процес; 

Б) замкнений технологічний процес; 

В) комбінований технологічний процес; 

Г) розкритий технологічний процес. 
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17) Залежно від того, який чинник є рушієм процесу, технологічні 

процеси поділяють на: 

А) термічні, каталітичні; 

Б) біохімічні, електрохімічні; 

В) плазмові, радіаційно-хімічні; 

Г) прості і комбіновані. 

 

18)  Залежно від того, які властивості сировини змінюються внаслідок її 

перероблення на продукцію всі технологічні процеси поділяють на: 

А) відкриті, замкнені і комбіновані; 

Б) фізичні, хімічні, механічні; 

В) періодичні, безперервні і комбіновані; 

Г) хімічні, механічні. 

 

19) Технологічні процеси, в ході яких змінюються лише одна форма та 

фізико-механічні властивості сировини називають: 

А) фізичними; 

Б) хімічними; 

В) фізико-механічними; 

Г) механічними. 
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ТЕМА 2. ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

2. 1. Автоматизація гідромеханічних процесів 

Автоматизація процесу переміщення рідин і газів 

Під час автоматизації гідромеханічних процесів здійснюється такий 

технологічний процес як: переміщення рідин і газів. У якості об’єкта керування 

приймемо трубопровід 6, по якому транспортують рідину від апарата 1 до 

апарата 8, і відцентровий насос (компресор) 2 з приводом від асинхронного 

двигуна 4 (рис. 1.5). Показником ефективності даного процесу є витрата рідини, 

що переміщується. 

В’язкість і щільність рідини, що переміщується, визначаються 

технологічним режимом попереднього процесу, тому їх зміни є збурюючими 

впливами. 

Процес переміщення є допоміжним; його необхідно проводити таким 

чином, щоб забезпечувався ефективний режим основного процесу, 

обслуговуючого даною установкою переміщення. У зв’язку з цим метою 

керування буде підтримка значення витрати G. 

У якості регулюючої величини під час переміщення потоків можуть 

слугувати будь-які параметри цих процесів: температура, концентрація, 

щільність, товщина плівки, час і ін. 

 
Рис. 1.5. Типова схема автоматизації процесу переміщення рідини:  

1; 8 – технологічні апарати; 2 – насос (компресор); 3 – підшипник;  

4 – електродвигун; 5 – зворотний клапан; 6 – трубопровід; 7 – дросельний 

орган. 
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Автоматизація процесу змішування рідин 

Об’єктом керування є ємкість з механічною мішалкою, в якій змішуються 

дві рідини (рис. 1.6). У якості показника ефективності процесу перемішування 

приймаєм концентрацію будь-якого компонента в суміші, а метою керування 

буде отримання суміші з певною концентрацією цього компонента. 

 
Рис. 1.6. Типова схема автоматизації процесу змішування рідин:                                

1 – ємність; 2 – механічна мішалка 

 

Витрати відповідно суміші, рідин А і Б – це збурюючі впливи. 

Для успішної експлуатації змішувача, оперативного керування ним і 

підрахунку техніко-економічних показників необхідно контролювати 

концентрацію Ссм, витрати GА, GБ і Gсм, рівень рідини у змішувачі і кількість 

енергії, споживаючої приводом мішалки. 

 

Автоматизація процесу відстоювання 

Основний принцип керування під час автоматизації процесів відстоювання 

розглянемо на прикладі відстійника зі скребковим пристосуванням (рис. 1.7). 

Процеси відстоювання здійснюються, як правило, з метою повного вилучення 

твердої фази (цінного продукту) з рідини, тому показником ефективності 

процесу будемо вважати концентрацію твердої фази в освітленій рідині, а 

метою керування – підтримання її на заданому (мінімально можливому для 

даних виробничих умов) значенні. 

В об’єкт керування процесу розділення може надходити багато збурюючих 

впливів: зміна витрати суспензії, щільність твердої і рідкої фаз, концентрації на 

в’язкість суспензії, дисперсність (гранулометричного складу) твердої фази. Усі 

ці збурення визначаються технологічним режимом попереднього процесу, тому 

усунути їх під час керування процесом відстоювання неможливо. Особливо 
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сильними збуреннями є зміни витрати суспензії і концентрації твердої фази в 

ній. 

Рівень рідини у відстійнику підтримується постійним за рахунок 

свобідного переливу освітленої рідини. 

У відстійнику необхідно підтримувати на постійній висоті межу розподілу 

зон осадження і ущільнення. Ця висота залежить від витрати згущеної 

суспензії, тому регулюючий вплив вноситься зміною ступеня відкриття 

спеціальних клапанів (для високов’язких рідин) на лінії згущеної суспензії. 

У якості контролюючих величин приймають витрати початкової і згущеної 

суспензій, освітленої рідини, а також мутність освітленої рідини, яка є 

непрямим параметром, що характеризує показник ефективності і щільність 

згущеної суспензії. Контролюється, крім того, рівень межі розділення зон за 

допомогою гідростатичного приймача з неперервним промиванням. Робота 

механічної частини відстійників контролюється шляхом безпосереднього 

вимірювання моменту на валу двигуна. Можна здійснювати контроль і за 

непрямим параметром – потужністю, що споживається приводом 

електродвигуна. Перевантаження електродвигуна сигналізується. У випадку 

підвищення перевантаження дається сигнал у схему захисту. Сигналізується 

також підвищення мутності освітленої рідини. 

 
Рис. 1.7. Типова схема автоматизації процесу відстоювання: 1 – відстійник;  

2 – переливний пристрій; 3 – мішалка 
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Автоматизація процесу центрифугування рідких систем 

Найбільш поширеним способом розділення рідких неоднорідних систем 

під дією відцентрових сил є центрифугування (або фугування).  

Центрифугування – це процес зневоднення дрібних мокрих продуктів і 

розділення суспензій на рідку і тверду фази під дією відцентрових сил. Машини 

для здійснення таких операцій називаються центрифугами, які підрозділяються 

на фільтруючі, осаджувальні і комбіновані (осаджувально-фільтруючі). 

Основна частина центрифуги – барабан (корзина) з суцільними або 

дірчастими стінками, що обертається з великою швидкістю на вертикальному 

або горизонтальному валу. 

У якості об’єкта керування під час автоматизації процесу центрифугування 

розглянемо центрифугу неперервної дії (рис.1.8). Отриманий у результаті 

центрифугування осад в подальшому, як правило, надходить в сушарку, 

енергетичні витрати якої визначаються в основному вологістю осаду, тому під 

час керування центрифугами завданням є отримання заданої (мінімально 

можливої при заданих умовах) вологості осаду. 

 

 
Рис. 1.8. Типова схема автоматизації процесу центрифугування: 1 – 

барабан центрифуги; Б – момент на валу електродвигуна; 2 – рівень вібрації 

 

У реальних умовах виробництва в центрифугу надходить збурення у 

вигляді зміни гранулометричного складу твердої речовини, початкової 

концентрації її в суспензії, в’язкості рідкої фази і т.д. Найбільш сильним 

збурюючим впливом є зміна подачі суспензії. Зокрема, збільшення витрати 

суспензії веде до вимивання частини осаду з центрифуги і підвищення його 

вологості, а зменшення витрати порушує рівномірність шару осаду і приводить 

до сильної вібрації робота. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B3%D0%B0


26 

 

Для того щоб при наявності збурень досягалась мета керування, 

встановлюють центрифуги з високою роздільною здатністю. Контролюються 

витрати суспензії і фугату, мутність фугату, кількість споживаючої 

електродвигуном електроенергії. 

 

Автоматизація процесу мокрого очищення газів 

У якості об’єкта керування розглянем форсуночну трубу Вентурі, в якій 

рідина під невеликим тиском подається через розпилювач, встановлений 

паралельно газовому потоку, який рухається з великою швидкістю (рис. 1.9).  

 

 
Рис. 1.9. Типова схема автоматизації вологого очищення газів: 1 – корпус 

труби Вентурі; 2 – форсунки; 3 – регулююча горловина 

 

Рух газового потоку в трубі Вентурі можна подати як рух газу через рух 

крапель рідини зі швидкістю, рівною відносній швидкості фаз. Отже, кінцева 

концентрація пилу буде залежати від кількості і розміру крапель, визначаючих 

якість фільтра, від кількості газу, який рухається через фільтр, тобто від 

витрати газу. 

Для ефективного застосування труб Вентурі необхідно регулювати тиск 

рідини перед форсункою і перепад тиску газу.  

 

Питання для самоперевірки 

1) В’язкість і щільність рідини – це: 

А) збурюючий вплив; 

Б) вхідні дані; 

В) регулюючі величини; 

Г) А і В. 
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2) Процес переміщення є: 

А) основним; 

Б) контролюючим; 

В) допоміжним; 

Г) правильним. 

 

3) Для успішної експлуатації змішувача необхідно контролювати: 

А) концентрацію і рівень рідини; 

Б) витрату речовини; 

В) кількість спожитої енергії; 

Г) потужність пристрою. 

 

4) Повне вилучення твердої фази (цінного продукту) з рідини є 

метою: 

А) фільтрування; 

Б) змішування; 

В) відстоювання; 

Г) центрифугування. 

 

5) Постійна висота межі розподілу зон осадження і ущільнення 

залежить від: 

А) витрат початкової суспензії; 

Б) витрат згущеної суспензії; 

В) освітлення рідини; 

Г) потужності мішалки. 

 

6) Процес зневоднення дрібних мокрих продуктів і розділення 

суспензій на рідку і тверду фази під дією відцентрових сил називається… 

А) фільтруванням; 

Б) змішуванням; 

В) відстоюванням; 

Г) центрифугуванням. 

 

7) Під час центрифугування контролюють: 

А) витрати суспензії і фугату; 

Б) мутність фугату; 

В) кількість споживаючої електродвигуном електроенергії; 

Г) кількості газу, який рухається. 
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8) Які існують види центрифуг: 

А) відкриті, замкнені і комбіновані; 

Б) фізичні, хімічні, механічні; 

В) періодичні, безперервні і комбіновані; 

Г) фільтруючі, осаджувальні і комбіновані. 

 

9) Кінцева концентрація пилу в трубі Вентурі залежить від: 

А) кількості і розмірі крапель; 

Б) кількості газу, який рухається через фільтр; 

В) продуктивності пристрою; 

Г) тиску газу. 

 

10)  Трубу Вентурі використовують для: 

А) переміщення; 

Б) змішування;  

В) відстоювання; 

Г) очищення. 
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ТЕМА 3. ПРОЦЕСИ ТЕПЛООБМІНУ ТА ЇХ АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

3.1. Основні види теплових процесів 

Основні відомості про теплові процеси 

Температура є одним з найважливіших технологічних та економічних 

факторів більшості промислових виробництв. Підтримання в апаратах 

необхідної температури майже завжди поєднується з необхідністю підводу, або 

відводу тепла з метою нагрівання або охолодження об’єктів, які обробляються. 

У всіх цих випадках, як наслідок, необхідно виконати перенесення тепла із 

одного місця виробництва в інше — від теплоносіїв до об’єктів, що 

нагріваються, від речовини, що охолоджується до холодоагентів, від однієї 

частини тіла до іншої. 

Основна характеристика будь-якого теплового процесу – це кількість 

тепла, що передається: від цієї величини залежать розміри теплообмінних 

апаратів. Основною характеристикою теплообмінного апарата є 

теплопередаюча поверхня (поверхня теплообміну). 

Процес переносу тепла називається теплообміном, його рушійною 

силою є різниця температур.  

Перенесення тепла здійснюється трьома різними способами:  

1. теплопровідністю,  

2. конвекцією (конвективним теплообміном), 

3. випроміненням.  

Кожен з цих способів має свої закономірності, які складають предмет 

теорії теплопередачі. 

Теплопровідністю називають процес передачі тепла між частинами тіла, 

що торкаються одна одної; при цьому теплова енергія передається всередині 

тіла від одних частинок до інших внаслідок коливального руху. Процес 

теплопровідності спостерігається в твердих тілах і в тонких шарах рідин і газів. 

Найбільшу теплопровідність мають речовини, в яких тепло переноситься 

вільними електронами, що зумовлено їхньою малою масою. Саме тому 

теплопровідність металів зазвичай висока. Гази, наприклад, повітря, мають 

малу теплопровідність, зважаючи на невелику густину молекул і доволі нечасті 

зіткнення між ними. У газах тепло швидше переноситься через конвекцію. 

З огляду на це, добрими теплоізолюючими властивостями 

характеризуються матеріали, в яких багато порожнин, заповнених повітрям: 

вовна, вата, пінопласт тощо.  

Під час теплопровідності величина потоку тепла визначається різницею 

температури між різними областями тіла. Кількісно теплопровідність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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характеризується коефіцієнтом теплопровідності. Коефіцієнт теплопровідності 

різних середовищ поданий у табл. 3.1. 

 

Таблиця 1.3. Коефіцієнти теплопровідності різних середовищ 

Матеріал Теплопровідність Вт/(м·K) 

Графен (4840 440) - (5300 480) 

Алмаз 1000-2600 

Срібло 430 

Мідь 390 

Латунь 111 

Золото 320 

Алюміній 236 

Платина 70 

Кварц 8 

Скло 1 

Вода 0.6 

Вовна 0.05 

Повітря  0.026 

Перліт спучений 0,08—0,095 

 

Конвективним теплообміном (конвекцією) називають процес переносу 

тепла внаслідок руху та перемішування макроскопічних об’ємів газу та рідин. 

За допомогою природної конвекції здійснюється багато атмосферних 

явищ, зокрема утворення хмар. Під час вимушеної конвекції здійснюється 

переміщення речовини під дією якихось зовнішніх сил (насос, вентилятор 

тощо).  

Тепловим випроміненням називають процес розповсюдження тепла у 

вигляді електромагнітних хвиль (ультрачервоне випромінення). У 

випромінюючому тілі тепло перетворюється у енергію випромінення, яка 

розповсюджується у просторі. Зустрічаючи на своєму шляху будь-яке тіло, 

пучкова енергія частково перетворюється у тепло, частково відбивається від 

цього тіла і частково проходить через нього наскрізь. 

Існує два види теплообміну: 

1. тепловіддача, 

2. теплопередача. 

Тепловіддачею називають процес теплообміну між твердим тілом 

(наприклад, стінкою апарата) і рідиною (або газом, що прилягає до стінки).  

Теплопередачею називається теплообмін між рідинами, газами, між 

рідиною і газом, розділених стінкою.  

До теплових процесів належать:  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D1%82_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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1. нагрівання, 

2. охолодження, 

3. конденсація, 

4. випаровування. 

У технологічних процесах виробництв галузей народного господарства 

широко застосовують нагрівання сировини, матеріалів і напівфабрикатів за 

допомогою теплообмінної апаратури. 

Для кожного виробництва розраховуються і підбираються теплообмінники 

залежно від продуктивності, температурних умов проведення. 

 

Процес нагрівання 

Нагрівання — це підвищення температури матеріалів, що переробляються, 

шляхом підводу до них тепла. 

Існують різні методи нагрівання:  

1. глухою парою, 

2. насиченою парою, 

3. гострою парою, 

4. гарячою водою, 

5. топковими газами, 

6. високотемпературними теплоносіями, 

7. електричним струмом. 

Найбільш поширений промисловий теплоносій – це насичена водяна пара, 

яка має такі переваги перед іншими теплоносіями: невеликі витрати завдяки 

високій питомій теплоті конденсації, високий коефіцієнт тепловіддачі, легку 

подачу трубопроводами до теплообмінника; просте і автоматизоване 

регулювання температури нагріву речовини; рівномірність нагріву матеріалу, 

тому що конденсація пари відбувається за постійної температури. 

Нагрівання глухою парою найбільш широко розповсюджене і являє собою 

передачу тепла через стінку теплообмінного апарату.  

Під час нагрівання насиченою парою перегріту водяну пару рідко 

використовують в якості теплового агента. Щоб із зони конденсації не 

виводилася неконденсована пара, використовують спеціальні пристрої – 

конденсатовідвідники. Якщо в парі є повітря, N2, O2, CO2, то це зменшує 

коефіцієнт тепловіддачі. 

Нагрівання гострою парою використовується в тих випадках, коли 

допускається змішування рідини з паровим конденсатом. При цьому гостру 

пару вводять безпосередньо в рідину, що нагрівають. Для зменшення шуму 

використовують спеціальні сопла. Під час використання гострої пари 

застосовується і теплоконденсат (перевага перед глухою парою).  
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Нагрівання гарячою водою застосовується для нагріву до температури не 

більше 100оС. Недоліки: нижчі коефіцієнти тепловіддачі ніж при нагріванні 

парою, нерівномірність нагрівання. 

Під час нагрівання топковими газами продукти горіння дозволяють 

нагрівати до температури 1000-1100оС. Найбільш часто продукти горіння 

використовують для нагрівання проміжних теплоносіїв – через стінку 

теплообмінників. Недоліки: нерівномірність нагріву, важко регулювати 

температуру, низькі коефіцієнти тепловіддачі від газу до стінки (не більше 60 

Вт/м2∙К), забруднення продуктів горіння, жорсткі умови нагріву, що у багатьох 

випадках неприпустимо, оскільки виникає перегрів. Продукти горіння 

отримують шляхом спалювання в топках печей рідкого, твердого або 

газоподібного палива. Іноді в якості нагріваючих агентів використовуються і 

продукти горіння. Нагрів продуктами горіння відбувається безпосередньо в 

печах. 

Нагрівання високотемпературними теплоносіями здійснюють: 

а) нагріванням перегрітою водою при тиску до 225 ат., якому відповідає 

температура 374оС. Можливий нагрів металів до 350оС. Недоліки: високий 

тиск, що веде до подорожчання установок і вартості експлуатації. 

Використовують установки з природною і вимушеною циркуляцією. При 

вимушеній циркуляції швидкість руху теплоносія становить 2,0-2,5 м/с; 

б) нагріванням мінеральними маслами. Масла є поширеними проміжними 

теплоносіями. Використовують масла з високою температурою 

самозапалювання (до 310оС). Це такі масла, як циліндрові, компресорні та інші. 

Верхня границя нагрівання маслами не перевищує 250-300оС. Недоліки: 

невисокі граничні температури, низькі коефіцієнти тепловіддачі, термічний 

розклад, забруднення поверхні. Різниця температур між теплоносіями повинна 

бути не нижче 15-20оС для забезпечення достатніх теплових навантажень; 

в) нагріванням висококиплячими органічними рідинами. До цієї групи 

відносять гліцерин, етиленгліколь, нафталін та інші. Широко використовується 

дифенільна суміш. Вона має низькі тиски при високих температурах. Недоліки: 

як у дифенільної суміші так і в інших органічних теплоносіїв – низька теплота 

пароутворення, але в неї велика густина пари. Застосовується для нагріву до 

380-400оС. При вищих температурах проходить її термічний розклад;  

г) нагріванням розплавленими солями. Для нагріву до температур 500-

540оС використовують неорганічні розплавлені солі (нітрат – нітратна суміш). 

Суміш практично не викликає корозію при температурах нижче 450оС. Суміш 

використовують тільки при вимушеній циркуляції. Недоліки: коефіцієнти 

тепловіддачі нижчі ніж від перегрітої води. Сильний окислювач і недопустимий 

контакт з речовинами органічного походження; 
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д) нагріванням ртуттю і рідкими металами. Для нагрівання до температур 

400-800оС використовують ртуть, натрій, калій, свинець і інші легкоплавкі 

метали. Вони стійкі, мають велику густину, велику теплопровідність і високі 

коефіцієнти тепловіддачі. Проміжні теплоносії К і Na мають високу хімічну 

активність, тому необхідно використовувати нержавіючі сплави, вони 

займаються з швидкістю вибуху. Ртуть єдиний метал, який використовують у 

паровому стані, причому тиск насичених парів у неї дуже низький (2ат. при 

400оС). Однак пари металічних теплоносіїв дуже отруйні. 

Нагрівання електричним струмом. Нагрівання проводять в широкому 

діапазоні температур, точно підтримується і легко регулюється температура, 

пристрої прості, компактні і зручні для обслуговування. Недоліки: застосування 

електричного струму досить дороге. Це пов‘язано з багатоступеневим 

перетворенням хімічної енергії в електричну.  

Залежно від методу перетворення електричної енергії в теплову 

розрізняють нагрівання: 

1. у пристроях (печах) опору (омічне нагрівання),  

2. індукційне нагрівання,  

3. високочастотне нагрівання,  

4. нагрівання електричною дугою. 

Під час нагрівання в печах опору у якості опорів широко застосовують 

хром-залізо-алюмінієві сплави, які мають високий опір і термічну стійкість. 

Використовують і дротяні опори, намотані на керамічні сердечники. 

Індукційне нагрівання електричним струмом базується на використанні 

теплового ефекту, який обумовлюється вихровими струмами Фуко, які 

виникають в товщині стінок апаратів. Апарат працює як трансформатор, 

первинною обмоткою якого слугує індукційна котушка, а магнітопроводом і 

вторинною котушкою - стінки апарату. 

Високочастотне нагрівання використовується для матеріалів, які не 

проводять електричного струму (діелектрики). Молекули, які розміщені в 

змінному електричному полі, починають коливатися з частотою поля і при 

цьому поляризуються. Коливна енергія частин затрачається на переборення 

тертя між молекулами діелектрика і перетворюється в тепло безпосередньо в 

масі матеріалу (нагрівання пластичних мас, сушіння). 

 

Процес охолодження 

Природний і штучний холод широко застосовуються в промисловості, 

торгівлі, на транспорті, в побуті тощо. Наприклад, кондиціювання повітря, 

охолодження сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції в 

харчовій, легкій, хімічній та інших галузях народного господарства. 
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Охолодження — це процес віднімання теплоти, який приводить до 

зниження температури чи зміни агрегатного стану фізичного тіла. За 

технологіями виробництва здебільшого охолоджуючим агентом є холодна вода, 

рідше – повітря або інші носії холоду. 

Охолодження може бути:  

1. природним (найдешевший спосіб);  

2. штучним. 

Природним способом охолодження здійснюється за допомогою холодної 

води або повітря. При цьому матеріали можна охолодити тільки до 

температури навколишнього середовища, а більш низькі температури 

досягають штучним охолодженням. 

Для штучного охолодження використовують такі фізичні процеси, які 

пов’язані зі зміною агрегатного стану речовини, як її плавлення, сублімація і 

кипіння. Субліма́ція (лат.sublimo)— перехід речовини із твердого стану в 

газоподібний, минаючи рідку фазу. 

Для охолодження холодильних камер використовують лід (холодну воду), 

суміш льоду з сіллю (для температури нижче 0 ºС). Охолодження льодом рідко 

застосовується, тому що це трудомісткий процес і не дає можливості 

регулювати температурний режим. Цього недоліку не має машинне 

охолодження, що базується на властивостях легкокиплячих зріджених 

(стиснених) газів (аміаку, фреону, вуглекислоти).  

Основні вузли компресійної холодильної машини. Парова компресійна 

холодильна машина складається з таких основних частин: випарника, 

компресора, конденсатора і терморегулювального вентиля, з'єднаних 

послідовно трубопроводами в замкнену систему (рис.1.10). 

Випарник слугує для кипіння в ньому холодильного агента при низькій 

температурі і відповідному їй тиску за рахунок теплоти, вилученої з 

навколишнього охолоджуючого середовища.  

Компресор призначається для відсмоктування парів холодильного агента з 

випарника і стискання їх під впливом механічної енергії. При цьому тиск і 

температура парів холодоагента зростають.  

Конденсатор слугує для зрідження (перетворення в рідкий стан) стиснених 

компресором парів холодильного агента завдяки відведенню теплоти 

конденсації у навколишнє середовище.  

Регулювальний вентиль призначається для регулювання подачі 

холодоагента у випарник, де знижується тиск холодоагента від значень тиску 

конденсації до значень тиску випаровування з відповідним зниженням 

температури.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
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Рис. 1.10. Принципова схема автоматичної хладонової холодильної 

машини: 

1 – конденсатор; 2 – резистор; 3 – електродвигун вентилятора; 4 – 

магнітний пускач; 5 – автоматичний запобіжник; 6 – теплообмінник; 7 – 

терморегулюючий вентиль; 8 – терморегулятор; 9 – охолоджуюча ємність; 10 – 

випарник; 11 – герметичний компресор 

 

У торговельному холодильному обладнанні поширені автоматичні 

хладонові холодильні машини, які становлять комплекси технічних пристроїв, 

що забезпечують холодильний цикл.  

У ємності 9 охолоджується повітря завдяки кипінню хладону при низькому 

тиску у випарнику 10 (див. рис. 1.10). Компресор 11 відсмоктує з випарника 

пари і нагнітає їх при високому тиску в конденсатор 1. Пари хладону, 

сконденсовані у вигляді крапель рідини, стікають у ресивер 2. Рідкий хладон 

проходить крізь теплообмінник 6, де охолоджується холодними парами, що 

відсмоктуються компресором з випарника, і надходить до 

терморегулювального вентиля 7, який автоматично регулює подачу хладону 

залежно від температури всередині охолоджуючого об'єму.  

Низький тиск кипіння хладону у випарнику підтримується компресором. 

Завдяки теплообміннику 6 в результаті переохолодження рідкого хладону і 

нагрівання всмоктуючих у компресор парів холодопродуктивність холодильної 

машини зростає на 7—10 %. Необхідний температурний режим автоматично 

підтримується терморегулятором 8, який при досягненні заданої температури 

магнітним пускачем 4 вимикає компресор 11 і електродвигун 3. При 

підвищенні температури до верхньої заданої границі терморегулятор знову 

включає компресор. 
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Захист електродвигуна компресора від перевантаження здійснюється 

автоматичним запобіжником 5.  

У торговому холодильному обладнанні застосовуються в основному 

компресорно-конденсаторні агрегати. Холодильний агрегат — це сукупність 

деяких (або всіх) вузлів холодильної машини, об'єднаних конструктивно на 

спільному каркасі.  

 

Процес випаровування 

Випаровуванням називається процес концентрування розчинів твердих 

речовин при температурі закипання шляхом часткового видалення розчинника 

в пароподібному вигляді. 

Сутність випаровування полягає в переводі розчинника у стан пари і 

виводі одержаної пари від сконцентрованого розчину, який залишився. 

Випаровування зазвичай проводиться під час кипіння, тобто в умовах, коли 

тиск пари над розчином дорівнює тиску в робочому об’ємі апарата. 

Для нагрівання розчинів, які випаровуються, до кипіння можна 

використовувати топочні гази, а також електронагрів і водяну пару. 

Водяна пара найбільш використовується як теплоносій, тобто вона володіє 

високою питомою теплотою конденсації і високим коефіцієнтом тепловіддачі. 

Пара, яка використовується для зігрівання апарата, називається первинною, а 

пара, яка утворюється під час кипіння розчину, вторинною. 

На практиці є три способи випаровування розчинів:  

1. під вакуумом;  

2. під атмосферним тиском; 

3. при підвищеному тиску. 

Під час випаровування під вакуумом знижується температура кипіння 

розчину, що дозволяє використовувати для нагрівання апарата пару низького 

тиску. 

Це випаровування застосовують у багатокорпусних установках, коли 

другорядна пара попереднього корпусу є первинною для наступного корпусу. 

Під час випаровування під атмосферним тиском другорядна пара, яка 

утворюється, зазвичай не використовується, а викидається в атмосферу. 

Випаровування при підвищеному тиску викликає підвищення температури 

кипіння розчину. Це також дає змогу використовувати другорядні пари в інших 

корпусах випарної установки, яка працює з меншим тиском, ніж перший 

корпус.   
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Процес випарювання 

Випарювання — це технологічний процес концентрації розчинів твердих 

нелетучих речовин через виділення летучого розчинника під час кипіння у 

вигляді пари. 

Слід розрізняти випарювання та випаровування. Процес пароутворення до 

настання моменту кипіння називається випаровуванням. 

Випарювання застосовується у цукровій промисловості, під час 

виробництва згущеного та сухого молока, фруктових сиропів, мінеральних 

добрив, солі тощо. 

Наприклад, у процесах виробництва цукру за допомогою випарювання 

дифузійного соку одержують перенасичений розчин і далі процес випарювання 

супроводжується кристалізацією цукру. 

Існують різні методи випарювання: 

1. випарювання з одноразовим використанням теплоти: під вакуумом, під 

тиском, періодичної та напівперіодичної дії в одиночному апараті; 

2. найбільш поширений – випарювання з багаторазовим використанням 

теплоти. 

Процеси випарювання за способом підведення теплоти поділяють на дві 

групи: 

1. передавання теплоти теплоносієм через стінку; 

2. передавання теплоти від горіння пального (наприклад газу) 

безпосередньо в розчині випарювання (заглиблене горіння).  

 

Процес конденсації 

Конденсацією називається процес перетворення парової фази в рідку. Вона 

супроводжується значним зменшенням об’єму простору, який займала пара, що 

конденсується. Якщо процес конденсації відбувається в замкнутому об’ємі, то 

тиск у цьому об’ємі падає. Тому процес конденсації використовують для 

створення вакууму. Пара, що конденсується, залежно від умов конденсації 

може утворювати або плівки, які покривають поверхню, на якій відбувається 

конденсація, або краплі рідини. Розрізняють два види конденсації: 

1. плівкову; 

2. краплинну. 

Плівкова конденсація має місце тоді, коли на змочуваній конденсатом 

поверхні рідина поширюється на всю поверхню, утворюючи плівку. 

Краплинна конденсація має місце тоді, коли процес конденсації 

відбувається на не змочуваній рідиною поверхні, що утворюється під час 

конденсації пари. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Процес конденсації застосовується в багатьох виробництвах 

промисловості. Наприклад, під час виробництва цукру, солі, мінеральних 

добрив у вакуум-випарних установках; у холодильних установках для 

конденсації агента охолодження (аміаку), для конденсації відпрацьованої пари 

на паротурбінних установках теплових і атомних електростанцій, на вакуумних 

фільтраційних та сушильних установках та ін. 

Апарати в яких відбувається конденсація, називаються конденсаторами. 

Вони бувають двох типів:  

1. поверхневі;  

2. змішуючі. 

У процесах поверхневої конденсації, коли пара або газ розділені 

поверхнею теплопередачі, часто використовують кожухотрубні, змійовикові, 

секційні, зрошувальні та інші теплообмінники. 

Поверхневі конденсатори застосовують у тих випадках, коли необхідно 

одержати конденсат у чистому вигляді, наприклад, аміак у системі холодильної 

установки, етиловий спирт тощо. 

 

Процес кристалізації 

Кристаліза́ція — процес виділення з розчину надлишку розчиненої 

речовини у вигляді кристалів або перехід речовини з газоподібного, рідкого 

(розчину чи розплаву) або твердого (аморфного) станів у кристалічний. 

Кристалізація починається при досягненні деяких граничних умов, наприклад, 

переохолодженні рідини або перенасиченні пари, коли практично миттєво 

виникає багато дрібних кристаликів — центрів кристалізації. Кристалики 

ростуть, приєднуючи атоми з рідини або пари. Ріст граней кристалу 

відбувається пошарово, краї незавершених атомних шарів (сходинки) під час 

росту рухаються вздовж граней. Залежність швидкості росту від умов 

кристалізації приводить до різноманітності форм росту та структури кристалів.  

Процес кристалізації відбувається і під час випарювання розчину. При 

цьому внаслідок виділення певної кількості води ненасичений спочатку 

вихідний розчин стає насиченим, а потім і пересиченим, який легко 

розкладається, і надлишок розчиненої речовини виділяється у вигляді 

кристалів.  

На рис. 1.11 показана схема багатокорпусної вакуум-кристалізаційної 

установки, в якій розчин із кожного нижчерозміщеного корпуса під дією 

розрідження засмоктується у вищерозміщений корпус. Кожен корпус має 

поверхневий конденсатор і пароструменевий насос. Розрідження в останньому 

корпусі створюється за допомогою барометричного конденсатора, а 

неконденсуючі гази видаляються за допомогою ежектора. Поверхневі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BD
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конденсатори охолоджуються замість води початковим розчином; одночасно 

вони слугують підігрівачами початкового розчину. Вивантаження суспензії 

здійснюють з останнього корпусу.  

 
Рис. 1.11. Багатоступінчата вакуум-кристалізаційна установка: 1 – корпус 

випарника; 2 – поверхневі конденсатори; 3 – пароструменеві насоси; 4 – 

конденсатор барометричний 

 

3.2. Автоматизація теплових процесів 

Типове рішення автоматизації процесу нагрівання 

 Основні принципи керування процесом нагрівання розглянемо на 

прикладі поверхневого кожухотрубного теплообмінника (рис. 1.12), в який 

подають нагріваючий продукт теплоносій. Показником ефективності даного 

процесу є температура продукту на виході з теплообмінника, а метою 

керування – підтримання цієї температури на певному рівні.  

 Витрату теплоносія можна легко стабілізувати чи застосовувати для 

внесення ефективних регулюючих впливів. Витрата продукту визначається 

іншими технологічними процесами, а не процесами нагрівання, тому він не 

може бути не стабілізований, не застосований для внесення регулюючих 

впливів; під час зміни витрати продукту у теплообмінник будуть надходити 

сильні збурення. Температури продукту і гарячого теплоносія на вході в 

теплообмінник, а також питомі теплоємкості продукту і гарячого теплоносія 

визначаються технологічними режимами інших процесів, тому стабілізувати їх 

під час введення процесу нагрівання неможливо. До неліквідовних збурень 

відносяться також зміна температури навколишнього середовища і 

властивостей теплопередаючої стінки внаслідок відкладання солей, а також 

корозії. 
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Рис. 1.12. Поверхневий кожухотрубний теплообмінник 

  

Аналіз об’єкта керування показав, що більшу частину збурюючих впливів 

неможливо усунути. Тому потрібно в якості регулюючих величин брати 

температуру продукту, а регулюючий вплив здійснювати шляхом зміни витрати 

гарячого теплоносія. 

Всі міркування відносно процесу нагрівання справедливі і для процесу 

охолодження. Об’єктом керування в цьому випадку буде кожухотрубний 

теплообмінник, у який подається холодоносій і охолоджуючий продукт; 

показником ефективності – кінцева температура продукту, а метою керування – 

підтримання цієї температури на заданому значенні. Основним вузлом 

керування буде регулятор кінцевої температури охолодження продукту, а 

регулювання буде здійснюватися шляхом зміни витрати холодоносія. 

 

Автоматизація процесу охолодження 

Типове рішення автоматизації розглянемо на прикладі установки 

охолодження, яка складається з поршневого компресора 1, конденсатора 2, 

випаровувача 3 (з киплячим холодоагентом у міжтрубному просторі) і 

дросельного елемента 4 (рис. 1.13). У якості показника ефективності приймемо 

кінцеву температуру охолоджуючого продукту tк (часто розсолу). Підтримання 

її на постійному значенні шляхом коректування технологічних режимів 
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апаратів, які входять в обʼєкт керування, і буде метою керування процесом 

штучного охолодження. 

 
Рис. 1.13. Типова схема автоматизації процесу штучного охолодження: 1 – 

компресор; 2 – конденсатор; 3 – випаровувач; 4 – дросельний елемент; 5 – 

виносна камера; Н – апаратура призначена для ручного дистанційного 

керування 

 

Одним із сильних збурень, які можуть надходити у випарник через 

дросельний елемент 4, є зміна тиску в конденсаторі 2. Це може відбутися, 

наприклад, під час коливань параметрів прямої води. Для ліквідації таких 

збурень тиск конденсації стабілізують, змінюючи витрату води, яка подається у 

випарник. 

Для безаварійної роботи установки необхідно сигналізувати про 

підвищення рівня холодоагента вище граничного значення для запобігання 

«вологого» руху компресора, а також про пониження тиску парів холодоагента 

після випаровувача у зв’язку з можливістю замерзання продукту. У випадку 

досягнення цими параметрами гранично допустимих значень спрацьовують 

пристрої захисту, відключаючи компресор.  

Під час штучного охолодження контролю підпадають витрати продукту і 

охолоджуючої води, а також їх початкові і кінцеві температури. 

 

Автоматизація процесу випарювання 

Основні принципи керування процесом випарювання розглянемо на 

прикладі однокорпусної випарної установки природньої циркуляції (рис. 1.14). 

Показником ефективності процесу є концентрація упареного розчину, а метою 

керування – підтримання певного значення цієї концентрації. 
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Рис. 1.14. Типова схема автоматизації процесу випарювання: 1 – 

кип’ятильник;  

2 – випарний апарат; 3 – пристрій для вимірювання температурної депресії 

 

Якщо передбачити, що мета керування досягнута, тобто концентрація на 

виході з апарата постійна і відповідає заданій, то між температурою і тиском в 

апараті буде дотримуватись певна залежність. Тому достатньо стабілізувати 

тільки один з цих параметрів. У більшості випадків це – тиск в апараті, який 

можна регулювати зміною відбору пари з апарата. 

Інтенсивність підведення тепла до кип’ятильника визначається 

параметрами теплоносія: витратою, температурою, тиском і ентальпією. 

До найбільш сильних збурюючих впливів відносяться зміни витрати 

теплоносія. Це збурення компенсують встановленням стабілізуючого 

регулятора витрати. При цілеспрямованій зміні витрати теплоносія у об’єкт 

можуть вноситися і регулюючі впливи. Проте при цьому може виникнути 

«плівкове кипіння», що неекономічно. Зі зміною інших параметрів теплоносія в 

об’єкті  будуть мати місце інші збурення. 

Аналіз збурюючих впливів в об’єкті керування показав, що частина 

параметрів, визначаючих концентрацію  буде змінюватися. Сильним збуренням 

процесу випарювання, як правило, є і «засолення» граючої камери 

теплообмінника. Щоб при наявності збурюючих впливів мета керування була 

досягнута, необхідно в якості головної регулюючої величини брати 

концентрацію, а регулюючий вплив вносити зміною витрати свіжого розчину. 

Концентрацію у певний період визначають за різницею між температурами 

кипіння розчину і розчинника (за температурною депресією). Про 
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концентрацію  можна судити і за іншими непрямими параметрами: щільністю, 

питомою електропровідністю, показником переломлення світла чи 

температурою замерзання упареного розчину. 

Отже, для досягнення мети керування процесом необхідно регулювати 

температурну депресію (зміною витрати свіжого розчину); тиск у апараті 

(зміною витрати парів розчинника) і витрату теплоносія. 

Для підтримання матеріального балансу в апараті необхідно регулювати 

рівень розчину зміною витрати упареного розчину. 

У процесі випарювання контролюють витрати свіжого розчину, упареного 

розчину, витрату парів розчинника; температури свіжого і упареного розчинів; 

температуру, тиск і витрату теплоносія; тиск, температуру і рівень в апараті; 

температурну депресію. Сигналізації належать відхилення концентрації  від 

заданого значення і  припинення подання розчину. У останньому випадку 

пристрій захисту повинен відключити лінію теплоносія для запобігання 

псування продукту і аварії. 

 

Автоматизація процесу кристалізації 

Основні принципи керування процесом кристалізації розглянемо на 

прикладі кристалізатора з виносним холодильником (рис. 1.15). Показником 

ефективності процесу є розмір отриманих кристалів. Для забезпечення 

текучості і злежуваності кристалічних речовин необхідно отримати кристали 

однакового розміру, що і є метою керування. Розмір кристалів, з однієї сторони, 

визначається умовами, за якими здійснюється процес (температурою в апараті, 

інтенсивністю охолодження і перемішування розчину), а з іншої - 

властивостями розчину, який надходить на кристалізацію (ступеня насичення 

твердою фазою, тобто початковою концентрацією, а також температурою, 

вмістом домішок і т.д.).  

Температура в апараті буде постійною під час дотримання теплового 

балансу процесу. 

Інтенсивність охолодження розчину за постійної температури в апараті 

буде визначатися швидкістю проходження розчину через апарат. Для 

підтримання її постійною стабілізують витрату розчину.  

Інтенсивність перемішування розчину в кристалізаторі під час 

застосування насоса з постійними характеристиками можна вважати постійною. 

Концентрація твердої фази в початковому розчині, температура його і 

наявність домішок є початковими параметрами процесу, які визначаються 

попереднім технологічним процесом. Їх зміни будуть приводити до порушення 

технологічного режиму кристалізації. 
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Рис. 1.15. Типова схема автоматизації процесу кристалізації: 1 – 

холодильник; 2 – кристалізатор; 3 – насос суспензії; 4 – циркулюючий насос 

 

У зв’язку з тим, що в кристалізаторі виникають різноманітні збурення, в 

якості регулюючої величини потрібно було б взяти розміри кристалів. Проте в 

даний час відсутні датчики як безпосереднього, так і непрямого вимірювання 

розмірів кристалів, тому обмежуються стабілізацією температури в апараті 

(зміною витрат холодоносія і розчину). Для підтримання матеріального балансу 

кристалізатора необхідно стабілізувати рівень в апараті. Регулюючим впливом 

при цьому може бути зміна витрати суспензії. Маточний розчин виводиться з 

апаратів за рахунок переливання, тому його витрата не регулюється. 

Стабілізація всіх цих параметрів забезпечує, як правило, задані розміри 

кристалів. 

Контролювати потрібно витрати розчину, що надходить, маточного 

розчину, суспензії і холодоносія, їх температуру, рівень і температуру в 

кристалізаторі. Контролюються і сигналізуються, крім цього, параметри насосів 

розчину і суспензії.  

 

Питання для самоперевірки 

1) Основна характеристика будь-якого теплового процесу – це: 

А) кількість тепла, що передається; 

Б) кількість тепла, що виділяється; 

В) кількість тепла, що поглинається; 

Г) кількість тепла, що надходить. 
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2) Теплопровідністю називають: 

А) процес передачі тепла між частинами тіла, що торкаються одна одної; 

Б) процес переносу тепла внаслідок руху та перемішування 

макроскопічних об’ємів газу та рідин; 

В) процес розповсюдження тепла у вигляді електромагнітних хвиль; 

Г) процес теплообміну між твердим тілом і рідиною. 

 

3) Конвентивним теплообміном (конвекцією) називають: 

А) процес передачі тепла між частинами тіла, що торкаються одна одної; 

Б) процес переносу тепла внаслідок руху та перемішування 

макроскопічних об’ємів газу та рідин; 

В) процес розповсюдження тепла у вигляді електромагнітних хвиль; 

Г) процес теплообміну між твердим тілом і рідиною. 

 

4) Тепловим випроміненням називають: 

А) процес передачі тепла між частинами тіла, що торкаються одна одної; 

Б) процес переносу тепла внаслідок руху та перемішування 

макроскопічних об’ємів газу та рідин; 

В) процес розповсюдження тепла у вигляді електромагнітних хвиль; 

Г) процес теплообміну між твердим тілом і рідиною. 

 

5) Тепловіддачею називають: 

А) процес передачі тепла між частинами тіла, що торкаються одна одної; 

Б) процес переносу тепла внаслідок руху та перемішування 

макроскопічних об’ємів газу та рідин; 

В) процес розповсюдження тепла у вигляді електромагнітних хвиль; 

Г) процес теплообміну між твердим тілом і рідиною. 

 

6) Підвищення температури матеріалів, що переробляються, шляхом 

підводу до них тепла – це: 

А) нагрівання; 

Б) охолодження; 

В) конденсація; 

Г) випаровування. 

 

7) Найбільш широко розповсюджене нагрівання, яке являє собою 

передачу тепла через стінку теплообмінного апарату: 

А) насиченою парою; 

Б) гострою парою; 
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В) глухою парою; 

Г) гарячою водою. 

 

8) Процес віднімання теплоти, який приводить до зниження 

температури або зміни агрегатного стану фізичного тіла називається: 

А) нагріванням; 

Б) охолодженням; 

В) конденсацією; 

Г) випаровуванням. 

 

9) Процес концентрування розчинів твердих речовин при 

температурі закипання шляхом часткового видалення розчинника в 

пароподібному вигляді називається: 

А) нагріванням; 

Б) охолодженням; 

В) конденсацією; 

Г) випаровуванням. 

 

10) Які види конденсації існують: 

А) плівкова і краплинна; 

Б) штучна і природна; 

В) основна і допоміжна; 

Г) активна і пасивна. 

 

11) Кристалізація – це: 

А) перехід з газоподібного стану в рідкий; 

Б) перехід речовини з газоподібного, рідкого або твердого станів у 

кристалічний; 

В) перехід з рідкого стану в твердий; 

Г) перехід з твердого стану в газоподібний. 

 

12) Показником ефективності процесу нагрівання є: 

А) температура продукту на виході з теплообмінника; 

Б) температура продукту на вході в теплообмінник; 

В) витрати теплоносія; 

Г) температура навколишнього середовища. 

 

13) Показником ефективності процесу охолодження є: 

А) початкова температура продукту; 
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Б) кінцева температура продукту; 

В) температура холодоносія; 

Г) вірної відповіді немає. 

 

14) Для безаварійної роботи установки необхідно сигналізувати про: 

А) підвищення рівня холодоагента вище граничного; 

Б) пониження рівня холодоагента вище граничного; 

В) пониження тиску парів холодоагента; 

Г) нормальний технологічний процес. 

 

15) Під час штучного охолодження контролю підпадають: 

А) витрати продукту і охолоджуючої води; 

Б) початкові температури; 

В) кінцеві температури; 

Г) температура продукту. 

 

16) Інтенсивність підведення тепла до кип’ятильника визначається 

параметрами теплоносія: 

А) витратою, температурою, тиском; 

Б) витратою, температурою, ентальпією; 

В) температурою, тиском, ентальпією; 

Г) витратою, температурою, тиском і ентальпією 

 

17) Показником ефективності процесу випарювання є: 

А) витрати теплоносія; 

Б) концентрація свіжого розчину; 

В) концентрація упареного розчину; 

Г) тиск у апараті. 

 

18) Показником ефективності процесу кристалізації є: 

А) розмір отриманих кристалів; 

Б) температура в апараті; 

В) інтенсивність охолодження; 

Г) концентрація твердої фази. 

19) Початковими параметрами процесу кристалізації є: 

А) розмір отриманих кристалів; 

Б) температура в апараті; 

В) інтенсивність охолодження; 

Г) концентрація твердої фази. 
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ТЕМА 4. МЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

4.1. Основні види механічних процесів 

Основні відомості про механічні процеси 

До механічних процесів відносяться: 

1. подрібнення; 

2. дозування; 

3. перемішування (змішування); 

4. формоутворення (брикетування, гранулювання, тощо) та ін. 

Процеси подрібнення використовують у тих випадках, коли необхідно 

зменшити розміри частинок сипкого матеріалу без надання їм певної форми. 

Під час дозування та змішування різноманітних рідких, пастоподібних та 

сипких компонентів утворюються суміші з певними якісними показниками для 

переробки їх у готовий продукт. Прикладами можуть бути змішування 

борошна, води, солі, дріжджів і інших компонентів для приготування 

хлібобулочних виробів на хлібозаводах. 

Процеси перемішування використовуються в промисловості для 

утворення однорідних продуктів з певними властивостями, а також для 

інтенсифікації технологічних процесів. Властивості продуктів визначаються 

умовами проведення наступних операцій чи якістю сировини проміжного або 

готового продукту. 

Перемішування здійснюють різними способами в різноманітних апаратах з 

мішалками, а також в газових і рідинних потоках. Прикладами можуть бути 

складання партії продукту однакової вологості, формування продукту з 

однаковими показниками якості. Складання партії сировини або формування 

сорту продукту проводять на основі математичних моделей змішування. 

Точність складу забезпечується за допомогою технологічної операції 

дозування. Однорідність характеристик партії або сорту продукту досягають 

ретельним перемішуванням у спеціальних змішувачах. Інколи достатня 

однорідність продукту забезпечується транспортною або технологічною 

операцією (переміщенням сипкої суміші шнеками, заміс тіста). 

Ефективність перемішування оцінюють ступенем отриманої однорідності 

в об’ємі апарата, за певний час перемішування, що необхідний для отримання 

заданої однорідності. 

Якщо перемішування застосовують для інтенсифікації технологічних 

процесів, його ефективність визначають ступенем інтенсифікації процесу, 

наприклад, збільшенням коефіцієнтів тепло- та масопередачі, розчинення, 

тощо.  
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Процеси формоутворення (пресування, гранулювання, таблетування) 

призначені для перетворення сипких або рідких речовин у тверді із зазначеною 

формою (гранули, пігулки, тощо). 

Під формоутворенням розуміється з'єднання сипких продуктів у більш 

крупні утворення (гранули, брикети, таблетки). Під час формоутворення 

сипкий продукт ущільнюється, збільшується його об'ємна маса, що спрощує 

його зберігання, транспортування та споживання, або інше використання. Під 

час ущільнення сипких продуктів вони настільки зближуються між собою, що 

сили міжмолекулярного притягування стають помітними і призводять до 

зміцнення гранул чи брикетів. 

Процеси формоутворення використовують під час брикетування вугілля, 

торфу, комбікормів, лікарських препаратів тощо. Надають певної форми 

металам, пластмасам, тістовим виробам: куванням, пресуванням, 

вичавлюванням, штампуванням, волочінням, вальцюванням та іншими 

технологічними засобами. 

 

Подрібнення 

Подрібнення використовують у різних галузях промисловості з метою 

зменшення розмірів кускових матеріалів (подрібнення руд, гірських порід, 

вугілля, мінералів, зерна, пластмас, напівфабрикатів і готових матеріалів) до 

визначених розмірів шляхом роздавлювання, розколювання, розламування, 

різання, розпилювання, розбивання, розривання.  

Під подрібненням розуміють тільки зменшення крупних шматків. Малі 

кускові матеріали підлягають дрібному подрібненню або розпилу. 

Крупним подрібненням вважають подрібнення кусків із середнім 

поперечним розміром від 1000 до 200 мм, середнім – від 250 до 50 мм, дрібним 

– від 50 до 20 мм і тонким (розмелом) від 20 до 3 мм. Дуже тонке подрібнення 

використовують, коли кінцевий продукт повинен мати розмір – десяті і соті 

частки міліметра.  

У більшості випадків спосіб подрібнення та відповідну подрібнюючу 

машину вибирають залежно від фізичних властивостей і початкових розмірів 

матеріалу. 

Важливою характеристикою процесу подрібнення є витрати енергії. Є дві 

гіпотези, що визначають витрати енергії залежно від ступеня подрібнення – 

пропорційність затрат енергії площі новоутвореної поверхні матеріалів і 

пропорційність затрат енергії об’єму (або лінійним розмірам) подрібненої 

сировини. Жодна з цих гіпотез не має кількісного визначення і не завжди 

узгоджується з практичними дослідженнями. Але є основні принципи 

подрібнення, додержання яких забезпечить найменші затрати енергії. 
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 Подрібнення треба вести тільки до певного ступеня, згідно використання 

сировини. Частки матеріалу, що мають ці нормовані розміри, повинні негайно 

вилучатися з машини. 

Усі машини за ступенем подрібнення поділяють на три групи: 

1. машини для крупного (попереднього) подрібнення; 

2. машини для середнього і дрібного подрібнення; 

3. машини для тонкого подрібнення (розмелу). 

Куски матеріалу до і після подрібнення звичайно не мають правильної 

форми. Тому у практиці розміри кусків визначають через розміри отворів сит, 

які просіюють сипкий матеріал до і після подрібнення. 

За розмірами кусків вихідної сировини і кінцевого продукту дробіння 

умовно поділяють на класи. 

Твердий матеріал можна подрібнити і зруйнувати до частинок потрібного 

розміру такими методами: 

1. роздавлюванням або розчавлюванням; 

2. розколюванням; 

3. розламуванням; 

4. різанням; 

5. розпилюванням; 

6. розтиранням; 

7. розбиванням; 

8. розриванням. 

Роздавлювання (рис.1.16, а). Тіло під впливом навантаження деформується 

по всьому об’єму і, коли внутрішнє напруження в ньому перевищить границю 

міцності на стик, руйнується. У результаті такого руйнування утворюються 

частинки різного розміру і форми. 

 
Рис. 1.16. Методи подрібнення матеріалів 
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Розколювання (рис. 1.16, б). Тіло руйнується на частинки в місцях 

концентрації найбільших навантажень, які передаються клиноподібними 

робочими елементами подрібнювача. Частинки, що утворюються при цьому, 

більш однорідні за розмірами і формою, хоча форма, як і під час 

роздавлювання, мінлива. Спосіб розколювання досконаліший порівняно з 

роздавлюванням, оскільки дає можливість регулювати розмір одержаних 

частинок. 

Розламування (рис. 1.16, в). Тіло руйнується під впливом згинальних сил. 

Розміри і форми частинок після розламування приблизно такі самі, як і після 

розколювання. 

Різання (рис. 1.16, г). Тіло ділиться на частинки наперед заданих розмірів і 

форми. Процес повністю керований. 

Розпилювання (рис. 1.16, д). Результати такі самі, як і після різання. 

Процес цілком керований, а частинки мають наперед визначені розміри і 

форму. 

Розтирання (рис. 1.16, е). Тіло подрібнюється під впливом стискальних, 

розтягувальних і зрізувальних сил. Утворюється дрібний порошкоподібний 

продукт. 

Розбивання (рис. 1.16, є, ж). Тіло розпадається на частинки під дією 

динамічного навантаження. У випадку сконцентрованого навантаження 

створюється ефект, схожий на той, який має місце під час розколювання, а в 

разі розподілу зусиль на весь об’єм тіла ефект руйнування схожий на ефект 

роздавлювання. Розрізняють руйнування тіла обмеженими і вільними ударами. 

У випадку обмеженого удару (рис. 1.16, є) тіло руйнується між двома робочими 

органами подрібнювача, а при вільному ударі (рис. 1.16, ж) тіло руйнується в 

результаті зіткнення його з робочим органом подрібнювача або іншими тілами 

в польоті. 

Розривання (рис. 1.16, з). Тіло руйнується під дією розтягувальних сил у 

результаті виникнення напруження в матеріалі, яке перевищує границю 

міцності на розрив. 

У практиці часто комбінують різні способи дробіння матеріалів. Так, 

наприклад, розтирання завжди супроводжується роздавлюванням або 

розбиванням, розламування – розколюванням або роздавлюванням. 

Вибір способу подрібнення залежить від фізичних властивостей і розмірів 

матеріалу. Основне значення має твердість. Дуже тверді матеріали недоцільно 

розривати, роздавлювати або стирати, бо вони стійкі проти таких дій. Для них 

найкращим способом подрібнення буде розбивання або розколювання. 
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Машини, що призначені для подрібнення твердих матеріалів, повинні 

працювати якомога повільніше (зменшується спрацювання машин дрібними 

твердими частинками). 

Матеріал в кусках великих розмірів найкраще дробити роздавлюванням 

або розколюванням. Розтирання у цьому випадку недоцільне. Для матеріалів у 

вигляді кусків середніх розмірів дробіння має ґрунтуватися на розколюванні 

або розбиванні. Дуже дрібні матеріали найкраще подрібнювати розтиранням 

або розминанням, для них зовсім непридатні способи роздавлювання або 

розламування. 

Структура матеріалу також може істотно впливати на вибір способу 

дробіння. Для волокнистих матеріалів треба використовувати машини, дія яких 

ґрунтується на різанні або розриванні. Очевидно, у цьому випадку 

роздавлювання не дасть позитивних результатів. 

Процес подрібнення вимагає значних витрат енергії, тому визначення 

величини використання енергії на подрібнення є основною проблемою в теорії 

подрібнення.  

Усі подрібнювачі можна розділити на такі основні групи: 

1. розколювальної і розламуючої дії; 

2. роздавлюючої дії; 

3. стирально-роздавлюючої дії; 

4. ударної дії; 

5. різальні машини; 

6. колоїдні подрібнювачі. 

В основу цієї класифікації покладено головний спосіб, яким обробляється 

матеріал у подрібнювачі. 

Існує класифікація подрібнювачів (дробарок) за крупністю одержуваних 

частинок: крупного, середнього і дрібного подрібнення та млини: тонкого, 

колоїдного подрібнення.  

Дробарки розколюючої і розламуючої дії. Ці дробарки виявились 

особливо ефективними при великому і середньому подрібненні. До них 

належать щокові і конусні дробарки. 

Щокові дробарки можна використовувати для подрібнення гірських 

порід, вугілля, вапнякового каменю, а також інших будівельних матеріалів. 

Схему щокової дробарки наведено на рис. 1.17. Робочими елементами щокових 

дробарок є дві щоки: нерухома 1 і рухома 2, що коливається на вісі 3. Щоки 

утворюють пащу в яку зверху подається сировина. 

Під час зближення щік куски матеріалу руйнуються, а під час розходження 

подрібнений матеріал випадає крізь нижню щілину в пащі. Приводить у дію 

щоку шатун 5, з’єднаний з ексцентричним валом 6. Шатун з’єднаний шарнірно 
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з рухомою щокою через розпірні плити 4. Тяга 9 і пружина 8 створюють натяг у 

рухомій системі і сприяють холостому ходу рухомої плити. Ширину випускної 

щілини регулюють взаємним переміщенням клинів 7. 

Основні переваги щокових дробарок: простота і надійність конструкції, 

компактність і простота обслуговування. До недоліків слід віднести: 

періодичність дії на матеріал (тільки під час зближення щік) і 

неврівноваженість рухомих мас, що спричинює шум і вібрацію під час 

дробіння. Ступінь подрібнення зростає зі збільшенням кута захвату α. Проте 

для того, щоб куски матеріалу не виштовхувались з дробарки під тиском щік, 

кут захвату не повинен бути більшим від подвійного кута φ тертя матеріалу. Як 

правило α=15÷22º. 

 
Рис. 1.17. Схема щокової дробарки: 1 – нерухома щока; 2 – рухома щока; 3 

– вісь; 4 – розпірні плити; 5 – шатун; 6 – ексцентричний вал; 7 – клини; 8 – 

пружина; 9 – тяга 

 

Конусні дробарки. У конусній (граційній) дробарці (рис. 1.18) сировина 

подрібнюється безперервним розчавлюванням його між двома конусами. 

Зовнішній конус 4 нерухомо зв’язаний з рамою дробарки, а внутрішній 3 

закріплений на валу 2. Вал встановлено вгорі на кульовій опорі 1, яка жорстко 

з’єднана з корпусом. Нижній кінець валу ексцентрично закріплено в стакані 5, 

який приводиться в рух через конічну зубчату передачу. Під час обертання валу 

внутрішній конус дробарки наближається до однієї сторони нерухомого конуса, 

руйнуючи матеріал, а з іншого боку подрібнений матеріал випадає крізь 

вихідну щілину, яка в цей час розширюється. Отже, на відміну від щокових 

дробарок у конусній процес руйнування матеріалу і видалення його із зони 

подрібнення відбувається безперервно. 
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Рис. 1.18. Схема конусної дробарки: 1 – кульова опора; 2 – вал; 3 – 

внутрішній конус; 4 – зовнішній конус; 5 - стакан 

 

Дробарки роздавлювальної (розчавлювальної) дії. Основним способом 

подрібнення в машинах цього типу є роздавлювання матеріалу між двома 

робочими поверхнями. При цьому одна з поверхонь або обидві повинні бути 

рухомими. До найпоширеніших у промисловості дробарок роздавлювальної дії 

відносяться валкові дробарки. Їх використовують для середнього і тонкого 

подрібнення зерна в млинах і на крупорушках, солоду на пивоварних заводах, 

плодів і овочів на консервних заводах і т. ін. Робочою частиною валкових 

дробарок служать горизонтальні валки, кількість яких може бути різною. 

Найпростіша дробарка має один валок, який обертається навколо 

горизонтальної осі паралельно нерухомій робочій щоці. У цьому випадку 

дробіння відбувається між нерухомою щокою і валком, що обертається. Проте 

найчастіше дробарки мають пару чи кілька пар валків. Парні валки обертаються 

назустріч один одному і подрібнення відбувається між валками. Схему валкової 

дробарки зображено на рис. 1.19.  

 
Рис. 1.19. Схема валкової дробарки: 1 – пружина; 2, 3 – валки 

 

Дробарка складається з валків 2 і 3, підшипники валка 3 нерухомі, а валка 

2 – рухомі. Останні утримуються за допомогою пружини 1, що дає можливість 
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валку 2 зміщуватись, коли у дробарку потрапляють надто міцні сторонні 

предмети. Розмір кусків продукту визначається шириною щілини між валками. 

Валкові дробарки компактні і надійні в роботі. Гладенькі валки для 

подрібнення зерна мають діаметр 250-350 мм, швидкість обертання валків 2,5-5 

м/с. Для розмелювання зерна використовують валки з рифленою поверхнею. 

Рифлі утворюють деякий кут з твірною валу. Такі валки не тільки роздавлюють, 

а й розколюють матеріал. Розмір кусків матеріалу, який надходить на дробіння, 

має бути в 20-25 разів меншим від діаметра гладеньких валків і в 10-12 разів 

меншим від діаметра рифлених валків. 

Дробарки розтирально - роздавлювальної дії. У машинах цього типу 

матеріал дробиться комбіновано під дією прямого роздавлювання з 

розтиранням. Щоб мати розтиральний ефект, поверхні, які роздавлюють 

матеріал, повинні у відповідних точках мати різницю лінійних швидкостей 

руху. Це і передбачено в усіх конструкціях дробарок розтиральної дії. До них 

належать: жорна, бігуни (рис. 1.20) і дискові млини. Ці дробарки 

використовують для дрібного і тонкого подрібнення. У них матеріал дробиться 

під дією двох важких котків 2, які котяться по дну чаші 4, в яку завантажують 

матеріал, що подрібнюється. Котки обертаються навколо вертикальної осі 5 

зубчатою передачею. Навколо горизонтальних осей 3 котки обертаються 

завдяки тертю між циліндричною поверхнею котків і матеріалом у чаші. 

Накопичивши великі куски дуже міцного матеріалу, котки можуть підніматися 

кривошипами 1, що запобігає поломці машини. 

 
Рис. 1.20. Схема бігунів: 1 – кривошип; 2 – важкий коток; 3 – 

горизонтальна вісь; 4 – чаша; 5 – вертикальна вісь. 

 

Ці дробарки були дуже поширені в багатьох галузях промисловості до 

появи барабанних млинів. Але там, де подрібнюють в’язкі матеріали і дробіння 

поєднується з перемішуванням, їх ще використовують. 

Дробарки ударної дії. У цих дробарках матеріал дробиться ударними 

навантаженнями, яке може виникнути під час дії подрібнюючих елементів або 

зіткнення в польоті самих частин матеріалу одна з одною. До дробарок ударної 

дії відносять молоткові, барабанні, дезінтегратори. 
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Молоткові дробарки (рис. 1.21) застосовують для дробіння зерна, 

картоплі, солоду, кісток, шквари та інших матеріалів. Робочими органами 

дробарки служать молотки 1, вільно насаджені на стрижні 2 дисків 3, 

змонтованих на валу 4. Під час обертання валу молотки стають у радіальне 

положення і б’ють куски матеріалу, який завантажують у живильник. Матеріал 

вивантажують крізь сито 5, величина отворів якого визначає ступінь 

подрібнення матеріалу. Колова швидкість на кінцях молотків дробарки повинна 

бути достатньою, щоб забезпечити руйнування матеріалу в момент удару. Під 

час дробіння зерна вона становить 70-90 м/с. Кількість обертів ротора (валу з 

дисками) дробарки для зерна становить 2100 об/хв, дробарки для кісток – 2800-

3000 об/хв. Продуктивність молоткових дробарок визначається 

експериментально. 

Барабанні млини (рис. 1.22) широко застосовують для тонкого помелу 

сировини у багатотонних виробництвах вугілля, цементу, тощо. Робочими 

елементами цих млинів є захищений броньованими плитами барабан 2 і 

завантажені в нього подрібнюючі елементи 4 сировина (стрижні, морська 

галька і т.д.). Під час обертання барабана сировина відцентровою силою 

притискається до його стінки, піднімається на деяку висоту, а потім подається 

чи скочується вниз. Якщо в барабані перебуватиме подрібнюючи сировина, то 

перемелюючі органи подрібнюють її биттям під час падіння, а роздавлюванням 

і розтиранням - під час скочування. 

 
Рис. 1.21. Схема молоткової дробарки: 1 – молотки; 2 – стрижні; 3 – диски;  

4 – вал; 5 – сито. 
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Рис. 1.22. Схема барабанного млина: 1; 2; 3 – барабани;  

4 – сировина, що подрібнюється 

 

Подається матеріал у млин і виводиться з нього крізь порожнисті цапфи 

барабанів 3 і 1. Цапфа – це частина валу чи осі на якій розміщена опора. 

Переміщується матеріал під дією різниці його рівнів на вході і виході, а також 

під дією обертання. Подрібнений матеріал вивантажується через цапфу 1 під 

дією власної ваги або з потоком повітря, висмоктуючого вентилятора.  

Дезінтегратор - це стержнева дробарка чи млин для руйнування крихких 

малоабразивних матеріалів (сухої глини, вугілля, коксу, солі, торфу, сірки 

тощо). Складається з двох роторів (кошиків), які обертаються у протилежні 

сторони, що насаджені на співвісні вали і взяті в кожух. На дисках роторів по 

концентричних колах розташовані 2-4 ряди циліндричних пальців (бил) так, що 

кожен ряд одного ротора вільно проходить між двома рядами іншого. 

Крупність завантажуючого матеріалу 60-90 мм, а дробленого 0,5-0,1 мм. Під 

час подрібнення вугілля продуктивність дезінтегратора великого розміру 

(діаметр ротора 1250 мм) становить 80-90 т/год. 

Різальні машини. Застосовують для подрібнення полімерів, буряків, 

моркви, картоплі, м'яса, трав. Під час різання зменшується їх сумарна поверхня, 

змінюються властивості сировини. Робочим органом різальних машин є ніж. 

Ножам різальних машин надають обертового, поступального, поворотно-

поступального, планетарного і вібруючого руху. За ступенем подрібнення 

різання може бути крупним, середнім, дрібним і тонким. У різальних машинах 

застосовують дискові, серпоподібні і прямокутні ножі. Якщо робоче лезо ножа 

має зубчату форму, ножі називають пилками. Найбільшого поширення у 

промисловості набули дискові і відцентрові різальні машини, вовчки і кутери. 

На рис. 1.23 зображені схеми багатодискових машин для різання м'яса і 

м’ясопродуктів. Салорізка (рис. 1.23, а), призначена для попереднього 

подрібнення жиру-сирцю.  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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Рис. 1.23. Схема багатодискових різальних машин: 

а – салорізка: 1 – проміжні шайби; 2 – дискові ножі; 3; 5 – вали; 4 – 

завантажувальний бункер; 6 - порожнистий барабан; 7 – корпус;  

б – м'ясорізка: 1 – корпус; 2 – дискові ножі; 3 – вал; 4 - напрямний 

гребінець;  

в – м'ясорізка: 1 – шайба; 2 – транспортер. 

 

Вона складається з корпусу 7, завантажувального бункера 4 і двох 

паралельних валів 3 і 5. На першому закріплено дискові ножі 2 з проміжними 

шайбами 1 і затягувальними гайками; на другому – порожнистий барабан 6 з 

кільцевими рівчаками для лез ножів. 

Колова швидкість ножів у багато разів більша колової швидкості барабана, 

який слугує живильником. Ця різниця швидкостей забезпечує перерізування 

сировини. Для очищення робочих поверхонь від прилиплих шматочків 

сировини встановлені скребки. 

Багатодискові м'ясорізки (рис. 1.23, б) використовують для розрізування 

кусків м'яса на смуги певної ширини. У корпусі 1 із завантажувальним 

бункером змонтовані вал 3 з дисковими ножами 2 і напрямний гребінець 4. 

Якщо багатодискові машини подрібнюють м'ясо, яке подає транспортер 2 (рис. 

1.23, в), то в них монтують шайбу 1, яка не дає можливості м'ясу виноситись 

ножами. 

Вовчки призначені для подрібнення м'яса, хліба, картоплі та інших 

продуктів. У більшості цих машин передбачена механізована подача сировини. 

Конструкцію цих промислових вовчків запозичено від побутових м’ясорубок, 

лише збільшено геометричні розміри робочих органів. За основну 

характеристику вовчка беруть 1) діаметр дискової сітки - для промислових 

типів 80-300 мм; 2) кількість обертів черв'яка 100-200 об/хв. - для тихохідних; 

200-300 - для середніх і понад 300 - для швидкохідних машин. 

Основні частини вовчка – механізми подачі, подрібнення і привод. 

Механізм подачі має завантажувальний бункер в якому змонтовано живильник 

(примусова подача), або він відсутній (подача сировини самопливом). За 
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конструкцією живильники бувають одно- і двошнекові, спіральні, лопатеві, 

пальцеві. Їх розміщення відносно механізму подачі може бути верхнім, 

паралельним або боковим паралельним, перпендикулярним, кутовим і 

одновісним (рис. 1.24). 

 
Рис. 1.24. Схема вовчків з примусовою (а) і без примусової (б) подачі 

сировини 

 

Механізм подрібнення вовчка являють собою послідовне розміщення 

нерухомих решіток і обертаючих ножів, рис. 1.25. 

Останнім часом широко застосовуються вовчки, які окрім подрібнення 

виконують і інші технологічні операції – змішування, жиловку, соління, 

наповнення фаршем оболонок під час виробництва ковбасних виробів. 
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Рис. 1.25. Ріжучі механізми вовчків: а - К6-ФЗП; б - К6-ФВП-160-2; в; г - 

фірми «Seydelmann» (Німеччина); фірми «Laska» (Австралія); е - фірми 

«Krämer+Grebe» (Німеччина): 1 – кільце-підпора; 2 – вихідна решітка; 3 – 

чотиризубий ніж з прямолінійними ріжучими кромками; 5 – приймальна 

решітка; 6 – чотиризубий ніж з криволінійними ріжучими кромками; 7 – 

трубчата насадка; 8,10,12 – жиловочні чотиризубі ножі; 9 – двозубий ніж; 11 – 

багатозубий ніж з обмежуючим кільцем 

 

Вовчок К6-ФВП-120 (рис. 1.26) виготовляють у двох виконаннях: К6-

ФВП-120-1 (без завантажувального пристрою) і К6-ФВП-120-2 (із 

завантажувальним пристроєм). 

Вовчок встановлено на станині 1 зварної конструкції і містить: подаючий 3 

і робочий 4 шнеки, робочий циліндр із внутрішніми ребрами 7. 

Ріжучий механізм 5 являє собою ножі встановлені на хвостовику робочого 

шнека 4. Він містить ножові решітки і притискний пристрій 6. 

Відкритий стіл слугує для санітарної обробки ріжучого механізму 5, а 

відкидна площадка 10 забезпечує зручність обслуговування. Захисно-пускова 

апаратура розташована в електрошафі, яку слід встановлювати в зручному для 

обслуговування місці (на стіні). 
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Рис. 1.26. Вовчок К6-ФВП-120: 1 – станина; 2 – привід; 3 – подаючий 

шнек; 4 – робочий шнек; 5 – ріжучий механізм; 6 – притискне пристосування; 7 

– циліндр; 8 – бункер; 9 – кнопки керування; 10 – відкидна площадка  

 

Кутери призначені для подрібнення м'яса і м’ясопродуктів, перетворення 

їх на однорідну масу певних структурно-механічних властивостей. М'ясо в 

кутерах подрібнюється серпоподібними і прямими ножами, встановленими 

комплектно на одному, двох або чотирьох валах. Одинарні ножі занурюються у 

продукцію, попередньо подану в резервуар (чашу, барабан, жолоб тощо). 

Промислові кутери відрізняються від м'ясорубок та блендерів тим, що 

вони швидше і більш якісніше подрібнюють продукти до потрібної 

консистенції, мають набагато міцнішу конструкцію, більш потужний двигун, 

який розрахований на тривалу роботу, ножі кутерів працюють в більш 

«щадному» режимі і, внаслідок цього, обробляючі продукти зберігають більше 

соку та поживних речовин. У промислових кутерів є можливість подрібнювати 

навіть морожені продукти, отримуючи великі куски з чіткими краями. 

 

Перемішування 

Перемішуванням називають процес взаємопроникнення і розподілу 

частинок однієї речовини в іншу у результаті їх вільного і вимушеного 

відносного руху. Вільне переміщення може відбуватися внаслідок 

молекулярної дифузії, різниці густин або температур у різних шарах рідини або 

під впливом кількох з цих факторів одночасно. Під час молекулярної дифузії 

речовина переміщується у тому напрямку, де концентрація її менша, і в такий 

спосіб вирівнюється концентрація у всьому об’ємі. Це явище пояснюється тим, 

що молекули речовин перебувають у постійному русі, наштовхуються одна на 
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одну і змінюють напрям руху. Вони намагаються рухатись туди, де менше 

зіткнень, тобто в той бік, де менша концентрація речовини. Молекулярна 

дифузія завжди веде до повільного перемішування. 

На практиці доцільніше застосовувати перемішування за рахунок 

перенесення елементарних частинок однієї рідини в іншу у процесі 

турбулентної дифузії під час вимушеного руху компонентів, що 

перемішуються. 

Перемішуюча сировина може перебувати як в однаковому агрегатному 

стані, наприклад, дві або більше рідин, так і в різному – рідини і тверді 

матеріали і т.д. 

У різних галузях промисловості перемішування матеріалів застосовують з 

метою: рівномірного розподілу однієї фази в іншій; підтримання дисперсної 

фази в завислому стані; збільшення і оновлення поверхні контакту між 

компонентами системи, які реагують, для прискорення хімічних і фізико-

хімічних процесів; створення організованого потоку рідини вздовж поверхні 

теплопередачі для інтенсифікації тепловіддачі; підігрівання рідкої системи у 

випадку подачі в неї гострої пари; проведення фізико-хімічних процесів, 

наприклад процесів сатурації, кристалізації; одержання суспензій, емульсій, 

тощо; інтенсифікації біохімічних, хімічних і інших процесів. 

Перемішування здійснюється або в спеціальних апаратах, які називають 

змішувачами, або безпосередньо в апаратах, де відбуваються процеси масо- чи 

теплообміну, біохімічні, хімічні та ін. Такі апарати мають відповідні пристрої 

для перемішування – мішалки або перегрівачі.  

Мішалки для перемішування газів і рідин під час транспортування їх 

трубами. У цьому випадку найпростішим пристроєм є Y-подібне сполучення 

труб, якими підводяться гази або рідини в загальний трубопровід. Доцільне 

застосування перемішування в трубопроводі зумовлене дешевизною і 

простотою цього способу. При достатній довжині трубопроводу і швидкості 

руху компонентів забезпечується добре перемішування. Для збільшення 

місцевої турбулентності в трубопровід вмонтовують вставки (перегородки) 

різного профілю.  

Найчастіше для перемішування рідин у трубопроводі застосовують 

інжекторний спосіб. При цьому один компонент подають через сопло по осі 

трубопроводу, яким тече другий компонент. Ефективність перемішування в 

таких пристроях можна підвищити, вмонтовуючи прості гвинтові вставки. 

Інжектор можна використати також для подачі однієї з рідин у трубопровід. 

Перемішування в посудинах здійснюють, застосовуючи відповідні 

перемішуючі пристрої, які встановлюють всередині цих посудин. До 

найпростіших пристроїв такого типу належать сопла. Їх застосовують для 
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перемішування кількох газів, а також для змішування рідин з газом або 

пилуватих речовин. У соплі є вузьке гирло (вихід), крізь яке газ або рідина 

надходить у простір, заповнений іншим газом або рідиною. Сопло можна 

встановити також у широкій трубі, відкритій або з отворами з боку, 

протилежного напрямку потоку газу або рідини. Крізь ці отвори газ, який 

надходить у трубу через сопло, підсмоктує з навколишнього простору інший 

газ (найчастіше повітря). Найпростішим прикладом такого пристрою може бути 

бунзенівський пальник, рис.1.27. Прикладом цього пальника є звичайний 

газовий лабораторний пальник.  

Вигляд полум'я у пальнику Бунзена залежить від притоку кисню, рис. 1.28. 

Зліва зображене полум’я багатої паливом суміш без попереднього змішування з 

киснем. Воно горить жовтим і коптить. Колір полум'я визначається домішками. 

Найбільше домішок містить полум’я 4.  

 

 

Рис. 1.27. Пальник Бунзена  Рис. 1.28. Вигляд полум’я у пальнику 

Бунзена 

 

Розбризкування рідини у повітрі (газі) найчастіше застосовують під час 

обробки води в сорбційних процесах. У разі потреби більш ефективного 

перемішування рідкої суміші застосовують простий пристрій для 

циркуляційного перемішування, який складається з всмоктувальної трубки, 

розташованої біля дна посудини, насоса і нагнітальної труби, яка подає потік до 

поверхні рідини в апараті, наприклад, через розбризкуючу головку над рівнем 

рідини. 

У дискових, конусних і кулькових мішалках робочим органом є відповідно 

диск, порожнистий конус і куля, які обертаються на осі. 

У вібраційних мішалках робочий орган – це плоский перфорований диск, 

закріплений на валу, що переміщується то вгору, то вниз. Напрям потоку 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bunsen_burner.jpg
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bunsen_burner_flame_types.jpg
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рідини забезпечують профільовані отвори в диску. Енергетично ці мішалки 

придатні для перемішування рідких сумішей і суспензій. Особливо доцільно їх 

використовувати в апаратах, які працюють під тиском, оскільки вал, що 

рухається у вертикальному напрямі, ущільнити значно легше, ніж обертовий.  

Мішалки цього типу можна використовувати як емульгатори чи збивалки. 

Порівняно з обертовими мішалками, дія яких визначається до деякої міри також 

тертям рідини в стінки посудини, їх перевага у тому, що вони створюють 

вертикальний знакозмінний рух частинок, за якого немає потреби якось 

спрямовувати рух потоку. До того ж у випадку вібраційного перемішування не 

утворюється лійкоподібна заглибина (воронка). Час, потрібний для розчинення, 

гомогенізації (отримання однорідної структури) або диспергування (тонкого 

подрібнення), під час вібраційного перемішування істотно скорочується. 

Поверхня перемішуючої рідини, якщо мішалку встановлено правильно, навіть 

при значних амплітудах коливання залишається спокійною і рівною; немає ні 

розбризкування, ні підвищеного випаровування з поверхні. З конструктивного 

боку мішалки обмежуються довжиною валу, яка не повинна перевищувати 2,5 

м. 

 

4.2. Автоматизація механічних процесів 

Автоматизація процесу переміщення твердих матеріалів 

У якості об’єкта керування процесом переміщення твердих матеріалів 

приймемо стрічковий транспортер 4, що переміщує сипкий матеріал (рис. 1.29). 

Показником ефективності цього процесу є витрата транспортуючого матеріалу, 

а метою керування - підтримання заданого значення витрати. У зв’язку з тим 

що всі збурення на вході в об’єкт (зміна гранулометричного складу матеріалу, 

його вологості і насипної маси, проковзуючої стрічки транспортера і ін.) 

усунути неможливо, витрату матеріалу потрібно прийняти в якості регулюючої 

величини і регулювати його шляхом коректування роботи дозуючих пристроїв. 

Контролюють витрату переміщуючого матеріалу і кількість споживаної 

приводом електроенергії при різкому збільшенні струму електродвигуна 

транспортера, наприклад, у випадку заклинювання стрічки, повинні 

спрацювати пристрій сигналізації і захисту. Останні відключають 

електродвигун. 

У зв’язку з можливістю засмічення окремих ділянок транспортної системи 

сторонніми включеннями (грудками, налиплим матеріалом) і небезпекою 

виходу з ладу окремих елементів транспортера контролюється і сигналізується 

також наявність потоку матеріалу за допомогою спеціального датчика. 
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Рис. 1.29. Типова схема автоматизації процесу переміщення сипких 

матеріалів: 1 – бункер; 2 – дозатор; 3 - варіатор; 4 – стрічковий транспортер 

 

Необхідно відмітити, що типове рішення автоматизації стрічкового 

транспортера під час переміщення штучних вантажів аналогічні, але в якості 

регулюючої величини в цьому випадку приймають кількість одиниць вантажу в 

одиницю часу, а регулюючий вплив здійснюють коректуванням роботи 

навантажувальних пристосувань.  

 

Автоматизація процесу дозування твердих матеріалів 

У якості об’єкта керування приймемо дозатор неперервної дії зі стрічковим 

живильником (рис. 1.30). Показником ефективності процесу дозування є 

витрата дозуючого матеріалу, а метою керування – підтримання певного 

значення цієї витрати. 

Шляхом цілеспрямованої зміни швидкості руху матеріалу за допомогою 

варіатора 4 чи іншого спеціального обладнання можуть здійснюватися 

регулюючі впливи. 

Збурення можуть надходити на об’єкт із зміною розмірів частинок і під час 

зміни насипної щільності. Вона визначається в основному попереднім 

технологічним процесом, але може змінюватися також залежно від 

метеорологічних умов і вологості навколишнього середовища. Коливання 

вологості приводять і до зміни коефіцієнта внутрішнього тертя, що є сильним 

збуренням. 
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Таким чином, у об’єкт будуть надходити збурення, для компенсації яких 

потрібно здійснювати регулюючі впливи зміною ступеня відкриття засувки 2 

чи швидкості переміщення матеріалу. Регулюючою величиною буде слугувати 

витрата дозуючого матеріалу. 

 
Рис. 1.30. Типова схема автоматизації процесу дозування: 1 – бункер; 2 – 

засувка; 3 – транспортер; 4 – варіатор 

 

Контролювати потрібно витрату матеріалу і його кількість, а сигналізувати 

– значні відхилення витрати від заданого значення і стан привода дозатора 

(«Включений», «Виключений»). У випадку повного припинення надходження 

матеріалу на стрічку транспортера 3 пристрої захисту повинні автоматично 

зупинити роботу дозатора і інших механізмів. 

 

Автоматизація процесу подрібнення твердих матеріалів 

У якості об’єкта керування під час автоматизації процесу подрібнення 

приймемо барабанний млин сухого помелу( рис. 1.31). Показником 

ефективності під час керування даним процесом є розмір кусків подрібненого 

матеріалу, а метою керування – підтримання певного кінцевого 

гранулометричного складу матеріалу. 
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Рис. 1.31. Типова схема автоматизації процесу подрібнення: 1 – стрічковий 

живильник; 2 – барабан 

 

Гранулометричний склад визначається, з однієї сторони, властивостями 

подрібнюваного матеріалу (твердістю, вологістю, насипною щільністю, 

розмірами) і кількістю його в барабані, а з іншої - кінетичною енергією, з якою 

кулі діють на матеріал. 

На ділянку подрібнення, як правило, подається різнотиповий матеріал, 

тому в об’єкт керування будуть надходити збурюючі впливи. Стабілізувати 

властивості матеріалу, що подається в млин, неможливо. Єдиною можливістю 

зменшити частоту і силу збурень є перемішування різноманітних партій 

сировини з метою усереднення їх характеристик. 

 

Питання для самоперевірки 

1) До механічних процесів відносяться: 

А) нагрівання, охолодження, випаровування; 

Б) випарювання, конденсація, кристалізація; 

В) змішування рідин, відстоювання рідких систем, центрифугування 

рідких систем, очищення газів; 

Г) подрібнення, дозування, перемішування, формоутворення. 

 

2) У тих випадках, коли необхідно зменшити розміри частинок 

сипкого матеріалу без надання їм певної форми використовують: 

А) подрібнення; 

Б) дозування; 

В) перемішування; 

Г) формоутворення. 
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3) Для утворення однорідних продуктів з певними властивостями 

використовують: 

А) подрібнення; 

Б) дозування; 

В) перемішування; 

Г) формоутворення. 

 

4) Для перетворення сипких або рідких речовин у тверді із 

зазначеною формою використовують: 

А) подрібнення; 

Б) дозування; 

В) перемішування; 

Г) формоутворення. 

 

5) Твердий матеріал можна подрібнити і зруйнувати до частинок 

потрібного розміру такими способами: 

А) роздавлюванням і розколюванням; 

Б) розламуванням і різанням; 

В) розбиванням і розриванням; 

Г) розминанням і розбиванням. 

 

6) Вкажіть процес за якого тіло під впливом навантаження 

деформується по всьому об’єму і, коли внутрішнє напруження в ньому 

перевищить границю міцності на стик руйнується 

А) розколювання; 

Б) розламування; 

В) роздавлювання; 

Г) розривання. 

 

7) Вкажіть процес за якого тіло ділиться на частинки наперед 

заданих розмірів і форми 

А) різання; 

Б) розпилювання; 

В) розтирання; 

Г) розбивання; 

 

8) Під час перемішування рідин і газів у трубопроводі 

найдоцільніше використовувати: 

А) Т-подібне сполучення труб; 
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Б) Y-подібне сполучення труб; 

В) V-подібне сполучення труб; 

Г) мішалку. 

 

9) Показником ефективності процесу переміщення сипких речовин є: 

А) кількість споживаючої приводом електроенергії; 

Б) швидкість приводу; 

В) витрата транспортуючого матеріалу; 

Г) якість транспортуючого матеріалу. 

 

10) У випадку заклинювання стрічки виключається: 

А) дозатор; 

Б) стрічковий транспортер; 

В) варіатор; 

Г) електродвигун. 

 

11) Показником ефективності процесу дозування є: 

А) витрата дозуючого матеріалу; 

Б) підтримання певного значення витрати; 

В) швидкість руху матеріалу; 

Г) стан привода дозатора. 

 

12) Зміни швидкості руху матеріалу виконуються за допомогою: 

А) транспортера; 

Б) засувки; 

В) бункера; 

Г) варіатора. 

 

13) До регулюючих впливів під час дозування належать: 

А) зміна ступеня відкриття засувки; 

Б) зміна розмірів частинок; 

В) зміна насипної щільності; 

Г) розмір кусків подрібненого матеріалу. 

 

14) Показником ефективності процесу подрібнення твердих 

матеріалів є: 

А) кількість подрібненого матеріалу; 

Б) розмір кусків подрібненого матеріалу; 

В) продуктивність барабанного млина; 
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Г) кількістю матеріалу. 

 

15) Гранулометричний склад визначається: 

А) властивостями подрібнюючого матеріалу; 

Б) кількістю матеріалу в барабані; 

В) кінетичною енергією, з якою кулі діють на матеріал; 

Г) розміром кусків подрібненого матеріалу. 

 

16) Як можна стабілізувати властивості матеріалу, що подаються в 

млин у процесі подрібнення? 

А) зменшити частоту збурень; 

Б) зменшити силу збурень; 

В) зменшити вібрацію; 

Г) неможливо. 
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ТЕМА 5. МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

5.1. Основні види масообмінних процесів 

Основні відомості про масообмінні процеси 

Процеси перерозподілу маси між фазами і всередині фаз, спричинені 

намаганням системи прийти у стан фізико-хімічної рівноваги, називають 

масообмінними, або дифузійними процесами. Рушійною силою масообмінних 

процесів є різниця хімічних потенціалів. 

Розрізняють такі види масообмінних процесів: 

1. у системі газ (пара) – рідина: абсорбція, ректифікація; 

2. у системі газ (пара) – тверде тіло: сушіння, адсорбція газів; 

3. у системі рідина – тверде тіло: екстракція з твердих тіл, кристалізація, 

розчинення; 

4. у системі рідина – рідина: рідинна екстракція. 

Абсорбція – це процес поглинання компонентів газової суміші рідким 

поглиначем (абсорбентом), у якому вони розчиняються більшою чи меншою 

мірою. Цей процес використовують у випадку очищення розчинів від 

небезпечних домішок. 

Ректифікація – це процес поділу рідкої суміші на компоненти різної 

леткості способом багаторазового протитечійного контактування рідкої і 

парової фаз. Процес використовують у спиртовій промисловості для виділення, 

концентрування і очищення етилового спирту, в нафтоперегонній – для 

вилучення з нафти пального (бензину, гасу, тощо) при розподілі скрапленого 

повітря на кисень та азот. 

Адсорбція – процес поглинання компонентів газової чи рідкої суміші 

поверхнею твердого тіла (адсорбента). У харчовій технології цей процес 

застосовують для очищення спиртових сумішей (бортівок) і цукрових сиропів. 

Процеси абсорбції і адсорбції називають сорбційними процесами. Зворотний 

процес – видалення поглинутих речовин – називають десорбцією. 

Сушіння – це процес вилучення вологи з матеріалів випаровуванням. Цей 

процес застосовують майже в усіх галузях технології для поліпшення 

транспортабельності і збереження продуктів (сушіння вугілля, глини, піску, 

зерна, овочів, фруктів тощо). 

Кристалізація – це процес виділення речовин з розчинів або розплавів у 

вигляді кристалічної твердої фази. Цей процес застосовують для одержання 

чистих кристалічних продуктів (солі, соди, сахарози, глюкози, лактози і т.д.). 

Зворотний процес – перехід твердих речовин між молекулами рідини 

(розчинника) – називають розчиненням. Цей процес застосовують у всіх 

виробництвах.  
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Екстракція з твердих тіл – це процес добування того чи іншого 

компонента з твердого матеріалу за допомогою вибіркового розчинення. 

Отже, у більшості випадків масообмінні процеси здійснюють для 

вилучення одного чи кількох компонентів із твердого тіла, рідкої чи газової 

суміші. Для цього фазу, яка містить вилучаючий компонент, примушують 

контактувати з фазою з нижчим рівнем хімічного потенціалу цього самого 

компонента. Під дією різниці хімічних потенціалів компонент переміщується 

до поверхні розподілу фаз, де потенціал нижчий, перетинає границю і 

переходить всередину фази з меншим потенціалом. Цей процес може бути 

сталим і несталим. Останній має місце в апаратах періодичної дії. Речовини, що 

утворюють фази, в одних процесах (ректифікація) безпосередньо беруть участь 

у масообміні, а в інших (екстракція, абсорбція) виконують роль інертних носіїв, 

що не переходять із фази в фазу. 

 

Процес сушіння 

У багатьох видах речовин міститься багато рідини. Під час технологічної 

обробки нерідко відбувається зволоження напівпродуктів виробництва. Але в 

готових продуктах повинна бути точно нормована кількість вологи. Рідину з 

матеріалів можна вилучити різними способами: механічним, фізико-хімічним і 

тепловим. 

Під час механічного способу рідину віджимають на пресах або в 

центрифугах. У цьому випадку вилучається лише частина рідини з сировини. 

Фізико-хімічний спосіб ґрунтується на застосуванні різних водовідбірних 

засобів і застосовується переважно в лабораторній практиці. Зневоднюючими 

засобами є сірчана кислота, хлористий кальцій та ін. 

За теплового способу рідину з сировини вилучають випаровуванням, 

випарюванням і конденсацією. Цей спосіб широко застосовується у випадку, 

коли треба максимально вилучити рідину. 

Вилучення рідини з сировини, за якого використовують теплову енергію 

для її випаровування та відведення пари називають сушінням. 

Розрізняють такі види сушіння: 

1. природне; 

2. штучне. 

Природне сушіння здійснюється на відкритому повітрі без штучного 

нагрівання і без відведення сушильного агента (повітря). Прикладом 

природного сушіння може бути сушіння кухонної солі у відкритих морських 

джерелах, сушіння фруктів у країнах з теплими і жаркими кліматами. Цей 

спосіб відрізняється значною тривалістю сушіння, причому процес цей не 

регулюється і одержуючий кінцевий матеріал ще досить вологий. 
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У промисловості майже всюди застосовують штучне сушіння, тобто 

сушіння нагрітим сушильним агентом (димовими газами, водяною парою та 

ін.), який після поглинання ним вологи з матеріалу відводять за допомогою 

спеціальних витяжних пристроїв (вентиляторів). Для більшості виробництв 

сушіння є кінцевою стадією технологічної обробки, тому цей процес 

застосовують майже у всіх виробництвах. 

 

Процеси сорбції 

Сорбцією називається процес поглинання певним тілом газів, пари чи 

розчинених речовин з навколишнього середовища. Тіло, що поглинає речовину, 

називають сорбентом. Типові для сорбції процеси – абсорбції і адсорбції. 

Процес сорбції зворотний. Виділення речовин під час зворотного процесу 

називають десорбцією. 

Сорбційні процеси дуже поширені під час виробництва спирту, цукру, 

крохмалю, вина, ядерного палива. 

Абсорбцію застосовують під час виробництва цукру (для очищення соку і 

сиропу), крохмалю (для одержання екстрагенту – розчину сірчистої кислоти), у 

консервному виробництві  (для одержання розчинів, що забезпечують 

зберігання плодів і овочів), вина, спирту та інших продуктів. У всіх зазначених 

випадках абсорбентом є вода. 

У процесів абсорбції беруть участь дві фази: газоподібна – суміш 

компонента, який поглинається, з інертним носієм і рідка – абсорбент, що 

вибірково поглинає компонент, який переходить у рідкий розчин.  

У процесі адсорбції звичайно виділяється значна кількість теплоти, і якщо 

її не відводити, температура шару адсорбента підвищиться, що негативно 

позначиться на його активності. 

Процес адсорбції зворотний. У виробничих умовах зворотний процес 

(десорбція) нерозривно зв’язаний з прямим процесом. Процесу десорбції 

активно сприяє підвищенню температури і зниженню тиску в середовищі, що 

оточує адсорбент. 

До адсорбентів промислових адсорберів належать: активоване вугілля 

(дерев’яне, кам’яне, кісткове), алюмогель, силікагелі, цеоліти, глини. 

Процес адсорбції у промислових умовах може відбуватися періодично і 

безперервно. У першому випадку зернистий шар адсорбенту нерухомий, а 

газоподібна (рідка) фаза з речовиною, яку треба поглинати, фільтрується крізь 

шар.  

Щоб процес адсорбції відбувався безперервно, адсорбент повинен 

рухатись назустріч потоку газу чи рідини. Це можливо у тому випадку, коли 

частинки адсорбента після їх повного насичення безперервно регенеруються, 
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охолоджуються, а потім знову надходять у робочу ділянку шару, де 

відбувається процес адсорбції. 

 

Процес екстрагування 

Екстрагуванням називають процес вилучення з твердої чи рідкої складної 

речовини чи кількох її компонентів речовини за допомогою розчинника з 

вибірковою розчинністю. Під вибірковою розчинністю розуміють здатність 

рідини розчиняти лише той компонент (компоненти), які треба добути. 

У процесі екстракції, як і інших масообмінних процесах, беруть участь три 

речовини: перша, з якої добувають цільовий компонент, друга (розчинник), за 

допомогою якої добувають цільовий компонент (компоненти), так званий 

екстрагент і третя, яка переходить з однієї фази в іншу, так звана екстрагована 

речовина. 

Апарат, у якому відбувається екстракція, називають екстрактором, рис. 

1.31* 

 
Рис. 1.31*. Схема безперервного протитечійного екстрактора: 1 – корпус;  

2 – перфоровані шнеки; 3 - проціджувач 

У ряді виробництв екстракція є одним з основних технологічних процесів. 

Це добування цукру з буряків, олії з насіння соняшників, бавовни, сої, ефірної 

олії, екстрагування ферментів з культур плісеневих грибів. 

Рідинну екстракцію застосовують у виробництвах, пов’язаних з 

одержанням спирту, вина, олії, бензолу, ацетону, оцтової кислоти тощо. У 

найзагальнішому випадку процес екстракції складається з чотирьох стадій: 

1. проникнення розчинника в шпари частинок рослинної сировини; 

2. розчинення цільового компонента (компонентів); 

3. перенесення екстрагованої речовини всередині частинки сировини до 

поверхні поділу фаз; 



75 

 

4. перенесення екстрагованої речовини в рідкій фазі від поверхні поділу 

фаз і розподілу її у всій масі екстрагенту. 

 

5.2. Автоматизація масообмінних процесів 

Автоматизація процесу ректифікації 

В якості об’єкта керування під час автоматизації процесу ректифікації 

розглянемо установку для розділення бінарної суміші, яка складається з 

тарілчастої ректифікаційної колони, виносного кип’ятильника, дефлегматора і 

теплообмінника для підігріву початкової суміші (рис. 1.32). Процес 

ректифікації відноситься до основних процесів хімічної технології. Показником 

ефективності його є склад цільового продукту. Залежно від технологічних 

особливостей у якості цільового продукту можуть слугувати як дистилят, так і 

кубовий залишок. Підтримання постійного складу цільового продукту і буде 

метою керування. Склад другого продукту при цьому буде коливатися в певних 

межах внаслідок зміни складу початкової суміші. У подальшому будемо 

вважати цільовим продуктом дистилят. 

 
Рис. 1.32. Типова схема автоматизації процесу ректифікації: 1 – 

теплообмінник початкової суміші; 2 – ректифікаційна колона; 3 – дефлегматор; 

4 – кип’ятильник  

 

Ректифікаційна колона є складним об’єктом керування зі значним часом 

запізнення (наприклад, у окремих випадках вихідні параметри процесу почнуть 
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змінюватися після зміни параметрів сировини лише через 1-3 год, з більшою 

кількістю параметрів, що характеризують процес, великою кількістю 

взаємозв’язків між ними, розподіленістю їх і т.д. 

Складність регулювання процесу пояснюється також частотою і 

амплітудою збурень. В об’єкті мають місце такі збурення, як зміна початкових 

параметрів початкової суміші, а також тепло- і холодоносіїв, зміна 

властивостей теплопередаючих поверхонь, відкладання речовин на стінках і т.д. 

Крім цього, на технологічний режим ректифікаційних колон, які встановлені 

під відкритим небом, впливає коливання температури атмосферного повітря. 

Витрата початкової суміші може бути стабілізована за допомогою 

регулятора витрати. Діафрагма і виконавче пристосування цього регулятора 

повинні бути встановлені у теплообміннику, оскільки після нагрівання суміші 

до температури кипіння у цьому теплообміннику потік рідини може містити 

парову фазу, що порушує роботу автоматичних пристроїв. 

Велике значення для процесу ректифікації має температура початкової 

суміші. Якщо суміш починає надходити в колону за температури меншої, ніж 

температура кипіння, вона повинна нагріватися до цієї температури парами, що 

йдуть з нижньої частини колони. Конденсація парів при цьому збільшується, 

що порушує весь режим процесу ректифікації. Тому температуру початкової 

суміші стабілізують зміною витрати теплоносія, що подається в теплообмінник. 
 

Автоматизація процесу абсорбції 

У якості об’єкта керування процесом абсорбції приймемо абсорбційну 

установку, яка складається з абсорбційної колони і двох холодильників – на 

лініях абсорбента і газової суміші (рис. 1.33). Показником ефективності 

процесу є концентрація компонента, що вилучається з суміші, а метою 

керування – досягнення певного (мінімально можливого для даних виробничих 

умов) значення цієї концентрації. 

У нижній частині абсорбера повинна знаходитися деяка кількість рідини, 

забезпечуюча гідравлічний затвор, що виключає надходження газової суміші з 

абсорбера в лінію насиченого абсорбента і дозволяє регулювати тиск в 

абсорбері. Постійна кількість цієї рідини підтримується регулюванням рівня в 

абсорбері шляхом зміни витрати насиченого абсорбера. 

У якості параметрів, які необхідно контролювати, потрібно вибрати 

витрату і температуру початкового і насиченого абсорбентів, початкової і 

збідненої газової суміші, холодоносіїв, а також концентрацію компонента в 

збідненій суміші, рівень у нижній частині колони, температуру по висоті 

колони, тиск і перепад тиску в ній. 
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Рис. 1.33. Типова схема автоматизації процесу абсорбції: 1, 3 – 

холодильник; 2 – абсорбційна колона 

 

Схемою автоматизації повинен бути передбачений пристрій захисту, 

виключаючий значне підвищення тиску в колоні. Вибір регулюючих органів, 

встановлених на магістралях, повинен здійснюватися так, з розрахунку щоб 

регулюючий орган на магістралі збідненої суміші відкривався, а на решті – 

закривався. 
 

Автоматизація процесу адсорбції 

У якості об’єкта керування візьмемо протитечійний неперервнодіючий 

апарат, адсорбційну колону 1, (рис. 1.34) з киплячим шаром дрібнозернистого 

адсорбента на тарілках 2. На верхню тарілку якого подається адсорбент за 

допомогою дозатора 3. Під дією сили тяжіння адсорбент переміщується з 

тарілки на тарілку і виводиться з нижньої частини апарата; а газ рухається 

знизу вверх і виводиться з його верхньої частини апарата. Показник 

ефективності, мета керування і закономірності такого процесу адсорбції 

аналогічні процесу абсорбції, тому типові рішення автоматизації цих процесів 

одні і ті ж самі. Основним контуром регулювання є регулятор концентрації 

адсорбуючого компонента у газі, що виводиться, а регулюючий вплив 

здійснюється зміною витрати адсорбента (коректуванням роботи дозатора 3). 

Для усунення збурень по каналу витрати газової суміші ця витрата 

стабілізується.  
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Контролюються такі параметри: витрата газової суміші, кінцева 

концентрація адсорбуючого компонента, температура газової суміші і 

адсорбента, температура по висоті адсорбера, тиск у верхній частині колони, 

перепад тиску між ними. Сигналізації належить концентрація адсорбуючого 

компонента у газі, що відходить і тиск у колоні; під час різкого збільшення 

останнього повинен спрацювати пристрій захисту. 

 

Рис. 1.34. Типова схема автоматизації процесу адсорбції: 1 – адсорбційна 

колона; 2 – тарілки; 3 – дозатор 

Автоматизація процесу сушіння 

У якості об’єкта керування під час автоматизації процесу сушіння 

візьмемо барабанну прямотечійну сушарку (рис. 1.35), в якій сушильним 

агентом слугують димові гази, які отримуються від топки 1. Показником 

ефективності даного процесу є вологість матеріалу, що виходить з сушарки, а 

метою керування – підтримання цього параметра на певному значенні. 

Витрата матеріалу визначається продуктивністю сушарки, яка, як правило, 

повинна бути постійною. Тому потрібна стабілізація витрати вологого 

матеріалу, що забезпечує задану продуктивність і усуває збурення по даному 

каналу. З цією метою встановлюють автоматичні дозатори. 

Під час керування процесом сушіння необхідно контролювати витрату 

палива, первинного і вторинного повітря, вологого і сухого матеріалу, 

температуру сушильного агента на вході в сушарку і на виході з неї, 

температуру в сушарці, розрідження в змішувальній камері. 
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Рис. 1.35. Типова схема автоматизації процесу сушіння: 1 – топка; 2 – 

змішувальна камера; 3 – барабан; 4 – бункер; 5 – циклон; 6 – вентилятор; 7 – 

автоматичний дозатор; 8 – електродвигун барабана 

 

Питання для самоперевірки 

1) Дифузійними процесами називають: 

А) процеси перерозподілу маси між фазами і всередині фаз, спричинені 

намаганням системи прийти у стан фізико-хімічної рівноваги; 

         Б) процеси перерозподілу маси між фазами і всередині фаз, спричинені 

намаганням системи прийти у стан фізико-механічної рівноваги; 

В) процеси перерозподілу маси між фазами і всередині фаз, спричинені 

намаганням системи прийти у стан хімічно-механічної рівноваги; 

Г) процеси поглинання компонентів газової суміші рідким поглиначем, у 

якому вони розчиняються. 

 

2) Рушійною силою масообмінних процесів є: 

А) різниця хімічних потенціалів; 

Б) різниця фізичних потенціалів; 

В) різниця механічних потенціалів; 

Г) різниця температур. 
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3) Абсорбція – це: 

А) процес поглинання компонентів газової суміші рідким поглиначем, у 

якому вони розчиняються більшою чи меншою мірою; 

Б) процес розподілення рідкої суміші на компоненти різної леткості 

способом багаторазового протитечійного контактування рідкої і парової фаз; 

В) процес поглинання компонентів газової чи рідкої суміші поверхнею 

твердого тіла; 

Г) процес вилучення вологи з матеріалів випаровуванням.  

 

4) Ректифікація – це: 

А) процес поглинання компонентів газової суміші рідким поглиначем, у 

якому вони розчиняються більшою чи меншою мірою; 

Б) процес розподілення рідкої суміші на компоненти різної леткості 

способом багаторазового протитечійного контактування рідкої і парової фаз; 

В) процес поглинання компонентів газової чи рідкої суміші поверхнею 

твердого тіла; 

Г) процес вилучення вологи з матеріалів випаровуванням.  

 

5) Адсорбція – це: 

А) процес поглинання компонентів газової суміші рідким поглиначем, у 

якому вони розчиняються більшою чи меншою мірою; 

Б) процес розподілення рідкої суміші на компоненти різної леткості 

способом багаторазового протитечійного контактування рідкої і парової фаз; 

В) процес поглинання компонентів газової чи рідкої суміші поверхнею 

твердого тіла; 

Г) процес вилучення вологи з матеріалів випаровуванням.  

 

6) Сушіння – це: 

А) процес поглинання компонентів газової суміші рідким поглиначем, у 

якому вони розчиняються більшою чи меншою мірою; 

Б) процес розподілення рідкої суміші на компоненти різної леткості 

способом багаторазового протитечійного контактування рідкої і парової фаз; 

В) процес поглинання компонентів газової або рідкої суміші поверхнею 

твердого тіла; 

Г) процес вилучення вологи з матеріалів випаровуванням. Цей процес 

застосовують майже в усіх галузях технології для поліпшення 

транспортабельності і збереження продуктів. 
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7) Виділення речовин під час зворотного процесу називають: 

А) сорбцією; 

Б) абсорбцією; 

В) адсорбцією; 

Г) десорбцією. 

 

8) Вологу віджимають на пресах або в центрифугах під час: 

А) механічного способу; 

Б) фізико-хімічного способу;  

В) теплового способу; 

Г) природного способу. 

  

9) Вологу з матеріалу вилучають випаровуванням, випарюванням 

і конденсацією під час: 

А) механічного способу; 

Б) фізико-хімічного способу;  

В) теплового способу; 

Г) природного способу. 

 

10) Який спосіб грунтується на застосуванні різних водовідбірних 

засобів і застосовується переважно в лабораторній практиці: 

А) механічний; 

Б) фізико-хімічний;  

В) тепловий; 

Г) природний. 

 

11) Процес ректифікації відноситься до основних процесів: 

А) фізичної технології; 

Б) хімічної технології; 

В) фізико-хімічної технології; 

Г) механічної технології. 

 

12) Витрата початкової суміші може бути стабілізована за 

допомогою: 

А) дефлегматора; 

Б) регулятора витрати; 

В) теплообмінника початкової суміші; 

Г) ректифікаційної колони. 
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13) Показником ефективності процесу абсорбції є: 

А) кількість подрібненого матеріалу; 

Б) концентрація вилучаючого компонента в збідненої суміші; 

В) продуктивність барабанного млину; 

Г) склад цільового продукту. 

 

14) Вибір регулюючих органів, встановлених на магістралях, 

повинні здійснюватися так, щоб: 

А) регулюючий орган на магістралі об’єднаної суміші відкрився, а на 

решті – закрився; 

Б) регулюючий орган на магістралі об’єднаної суміші закривався, а на 

решті – відкрився; 

В) регулюючий орган на магістралі вихідної суміші відкрився, а на решті – 

закрився; 

Г) регулюючий орган на магістралі вихідної суміші закривався, а на решті 

– відкрився 

 

15) Під час процесу адсорбції контролюється:  

А) витрата газової суміші; 

Б) кінцева концентрація адсорбуючого компонента; 

В) температура газової суміші і адсорбента; 

Г) витрата палива. 

 

16) Показником ефективності процесу сушіння є: 

А) вологість матеріалу, що виходить з сушарки; 

Б) вологість матеріалу, що входить в сушарку; 

В) витрата паливи; 

Г) кількість вологого матеріалу. 

 

17) Під час керування процесом сушіння необхідно контролювати: 

А) витрату палива, первинного і вторинного повітря; 

Б) температуру сушильного агента на вході в сушарку і на виході з неї, 

температуру в сушарці; 

В) кількість вологого матеріалу; 

Г) вологість матеріалу, що входить в сушарку. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНИЙ КУРС 

 

ТЕМА 1. ГІДРОМЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

Практичне заняття № 1. Переміщення рідин. Насоси 

Мета: ознайомитися з основними видами і конструкціями насосів 

1. Основні відомості про насоси 

2. Основні види насосів 

3. Порівняння і області застосування насосів різних типів 

 

Теоретичні відомості 

1. Основні відомості про насоси 

У промисловості важливе значення має транспортування рідких або 

газоподібних продуктів по трубопроводах як усередині підприємства між 

окремими апаратами й установками, так і поза ним. Під час переміщення 

рідини по горизонтальних трубопроводах і з нижчого рівня на вищий 

застосовують насоси. Крім цього, в промисловості застосовують пристосування 

для транспортування рідин за допомогою стисненого газу (повітря) – гарліфти і 

монтежю. 

Насоси — це гідравлічні машини, що перетворюють механічну енергію 

двигуна в енергію перемішуючої рідини, підвищуючи її тиск. Різниця тисків 

рідини в насосі і трубопроводі обумовлює її переміщення. 

Розрізняють насоси двох типів: динамічні і об’ємні. 

У динамічних насосах рідина переміщується під дією сил на незамкнений 

об’єм рідини, який безперервно сполучається з входом у насос і виходом із 

нього. 

В об’ємних насосах рідина переміщується (витісняється) під час 

періодичної зміни замкненого об’єму рідини, який періодично сполучається з 

входом у насос і виходом із нього. 

Динамічні насоси за видом сил, діючих на рідину, поділяються на: лопасні 

і насоси тертя. 

До лопасних відносяться динамічні насоси, в яких енергія передається 

рідині під час обтікання лопатей обертаючого робочого колеса (чи декількох 

колес) насоса. 

Лопасні насоси, в свою чергу, поділяються на: відцентрові і осьові, 

причому у відцентрових насосах рідина рухається через робоче колесо від його 

центра до периферії, а в осьових – у напрямку вісі колеса. 
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Насоси тертя являють собою динамічні насоси, в яких рідина 

переміщується переважно під дією сил тертя. До насосів тертя відносяться, 

зокрема, вихрові і струменеві насоси. 

Група об’ємних насосів включає насоси, в яких рідина витісняється з 

замкненого простору тілом, яке рухається зворотно-поступально (поршневі, 

плунжерні, діафрагмові насоси) чи які мають обертовий рух (шестеренні, 

пластинчаті, гвинтові насоси). 

Насоси кожної з вказаних груп розрізняються за конструктивними 

ознаками.  

Основними параметрами насоса будь-якого типу є: 

1. продуктивність; 

2. напір; 

3. потужність. 

Продуктивність, чи подача, Q (м3/сек) визначається обсягом рідини, яка 

подається насосом у нагнітальний трубопровід за одиницю часу. 

Напір Н (м) характеризує питому енергію, яку насос надає одиниці ваги 

рідини, що перекачується. Напір можна представити як висоту, на яку може 

бути піднятий 1 кг рідини, що перекачується, за рахунок енергії, що надається 

їй насосом. 

Корисна потужність Nп, яка затрачається насосом на надання рідині енергії 

тиску, дорівнює добутку питомої енергії H на витрату Q рідини: 

gQHQHN
П

  , 

де  – питома вага рідини, Q – продуктивність, H – напір. 

Потужність на валу Ne більше корисної потужності в зв’язку з втратами 

енергії в насосі, які враховуються коефіцієнтом корисної дії (ККД) насоса н: 

нн

П

e

gQHN
N






 . 

Коефіцієнт корисної дії н характеризує досконалість конструкції і 

економічність експлуатації насоса. Величина н відображає відносні втрати 

потужності в самому насосі і виражається добутком  

мехГVн
  , 

де v=Q/QТ – коефіцієнт подачі, чи об’ємний ККД, являючий собою 

відношення дійсної продуктивності насоса Q до теоретичної QТ (враховує 

втрати продуктивності під час витікання рідини через зазори і сальники насоса, 

а також внаслідок неодночасного перекриття клапанів і виділення повітря з 

перекачуючої рідини при тиску нижче атмосферного – під час всмоктування); 
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г – гідравлічний ККД – відношення дійсного напору насоса до 

теоретичного (враховує втрати напору під час руху рідини через насос); 

мех – механічний ККД, характеризує втрати потужності на механічне тертя 

в насосі (в підшипниках, сальниках та ін.). 

Значення н залежить від конструкції і ступеня зношеності і в середньому 

становить: для відцентрових насосів 0,6-0,7; для поршневих насосів 0,8-0,9; для 

найбільш досконалих відцентрових насосів великої продуктивності 0,93-0,95. 

Потужність, яка споживається двигуном, чи номінальна потужність 

двигуна Nдв, більше потужності на валу внаслідок механічних втрат у передачі 

від електродвигуна до насосу і в самому електродвигуні. Ці втрати 

враховуються введенням у останнє рівняння ККД передачі пер і ККД двигуна 

дв: 

двперн

П
N

двпер

e
N

дв
N


 . 

Добуток нпердв являє собою повний ККД насосної установки , який 

визначається як відношення корисної потужності Nт до номінальної потужності 

двигуна Nдв і характеризує повні втрати потужності насосною установкою: 

двперн
дв

N

П
N

  . 

З рівнянь для визначення коефіцієнта корисної дії н і повного ККД 

насосної установки слідує, що повний ККД насосної установки може бути 

виражений добутком п’яти величин: 

двпермехГV
  . 

Установочна потужність двигуна Nуст розраховується за величиною Nдв з 

врахуванням можливих перевантажень у момент пуску насоса, виникаючих у 

зв’язку з необхідністю подолання інерції маси рідини, що перебуває у спокої: 

дв
N

уст
N  , 

де  - коефіцієнт запасу потужності; його значення визначають у 

залежності від номінальної потужності двигуна Nдв, табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1. Коефіцієнт запасу потужності 

Nдв, кВт Менше 1 1-5 5-50 Більше 50 

 2-1,5 1,5-1,2 1,2-1,15 1,1 

 

2. Основні види насосів 

У відцентрових насосах всмоктування і нагнітання рідини відбувається 

рівномірно і безперервно під дією відцентрової сили, що виникає під час 
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обертання робочого колеса з лопатками, вмонтованого в спіралеподібному 

корпусі. 

В одноступінчатому відцентровому насосі (рис. 2.1) рідина із 

всмоктувального трубопроводу 1 надходить вздовж осі робочого колеса 2 у 

корпус 3 насоса і, потрапляючи на лопатки 4, здобуває обертовий рух. 

Відцентрова сила відкидає рідину в канал змінного січення між корпусом і 

робочим колесом, у якому швидкість рідини зменшується до значення, рівного 

швидкості в нагнітальному трубопроводі 5. При цьому, як випливає з рівняння 

Бернуллі, відбувається перетворення кінетичної енергії потоку рідини в 

статичний напір, що забезпечує підвищення тиску рідини. На вході в колесо 

створюється знижений тиск, і рідина з приймальної ємності безперервно 

надходить у насос. 

 
Рис. 2.1. Схема відцентрового насоса: 1 – всмоктувальний трубопровід; 2 – 

робоче колесо; 3 – корпус; 4 – лопатки; 5 – нагнітальний трубопровід 

 

Тиск, що розвивається відцентровим насосом, залежить від швидкості 

обертання робочого колеса. Внаслідок значних зазорів між колесом і корпусом 

насоса розрідження, що виникає під час обертання колеса, недостатнє для 

підйому рідини по всмоктувальному трубопроводі, якщо він і корпус насоса не 

залиті рідиною. Тому перед пуском відцентровий насос заливають рідиною, що 

перекачується. Щоб рідина не виливалася з насоса і всмоктувального 

трубопровода під час заливання чи насоса при короткочасних зупинках його, на 

кінці всмоктувальної труби, зануреної в рідину, встановлюють зворотний 

клапан, оснащений сіткою (на рисунку не показаний). 

Напір одноступінчатих відцентрових насосів (з одним робочим колесом) 

обмежений і не перевищує 50 м. Для створення більш високих напорів 

застосовують багатоступінчаті насоси (рис. 2.2) які мають кілька робочих 
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коліс 1 в загальному корпусі 2, розташованих послідовно на одному валу 3. 

Рідина, що виходить з першого колеса, надходить по спеціальному відвідному 

каналу 4 у корпусі насоса в друге колесо (де їй надається додаткова енергія), із 

другого колеса через відвідний канал у третє колесо і т.д. Таким чином, 

орієнтовно (без врахування втрат) можна вважати, що напір багатоступінчатого 

насоса дорівнює напору одного колеса, помноженому на кількість коліс. Число 

робочих коліс у багатоступінчатому насосі звичайно не перевищує п'яти. 

Відцентрові насоси мають такі переваги: 1) висока продуктивність і 

рівномірна подача; 2) компактність і швидкохідність (можливість 

безпосереднього приєднання до електродвигуна); 3) простота пристрою, що 

дозволяє виготовляти їх з хімічно стійких, що важко піддаються механічній 

обробці матеріалів (наприклад, ферросиліду, кераміки і т.п.); 4) можливість 

перекачування рідин, що містять тверді зважені частинки, завдяки великим 

зазорам між лопатками і відсутності клапанів; 5) можливість установки на 

легких фундаментах. 

 
Рис. 2.2. Схема багатоступінчатого насоса: 1 – робоче колесо; 2 – корпус; 3 – 

вал; 4 – відвідний канал 

 

До недоліків відцентрових насосів варто віднести відносно низькі напори, а 

також зменшення продуктивності під час збільшення опору мережі і різке 

зниження ККД при зменшенні продуктивності. 

У поршневому насосі (рис. 2.3) всмоктування і нагнітання рідини 

відбувається завдяки прямопоступального руху поршня 1 у циліндрі 2 насоса. 

Під час руху поршня вправо в замкненому просторі між кришкою 3 циліндра і 

поршнем створюється розрідження. Під дією різниці тисків у приймальній 

ємкості і циліндрі рідина піднімається по всмоктувальному трубопроводі і 

надходить у циліндр через всмоктувальний клапан 4, який при цьому 

відкривається. Нагнітальний клапан 5 під час руху поршня вправо закритий, 

тому що на нього діє сила тиску рідини, що знаходиться в нагнітальному 

трубопроводі. 
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Рис. 2.3. Схема горизонтального поршневого насоса простої дії: 

1 — поршень; 2 — циліндр; 3 — кришка циліндра; 4 — всмоктувальний 

клапан; 5 — нагнітальний клапан; 6 — кривошипно-шатунний механізм; 7 — 

ущільнюючі кільця 

  

Під час руху поршня вліво в циліндрі виникає тиск, під дією якого 

закривається клапан 4 і відкривається клапан 5. Рідина через нагнітальний 

клапан надходить у напірний трубопровід і далі в напірну ємкість. Таким 

чином, всмоктування і нагнітання рідини поршневим насосом простої дії 

відбувається нерівномірно: всмоктування — під час руху поршня зліва направо, 

а нагнітання — при зворотному напрямку руху поршня. У даному випадку за 

два ходи поршня рідина один раз всмоктується і один раз нагнітається. 

Поршень насоса приводиться в рух кривошипно-шатунним механізмом 6, що 

перетворює обертовий рух вала в зворотно-поступальний рух поршня. 

За кількістю всмоктувань чи нагнітань, що здійснюються за один оберт 

кривошипа чи за два ходи поршня, поршневі насоси поділяються на насоси 

простої і подвійної дії. У залежності від конструкції поршня розрізняють власне 

поршневі і плунжерні (прямодіючі) насоси. 

У поршневих насосах основним робочим органом є поршень 1, 

оснащений ущільнюючими кільцями 7 (див. рис. 2.3), які пришліфовані до 

внутрішньої дзеркальної поверхні циліндра. Плунжер, чи скалка, не має 

ущільнюючих кілець і відрізняється від поршня значним відношенням 

довжини до діаметра. 

На рис. 2.4 представлений плунжерний горизонтальний насос простої 

дії, у якому роль поршня здійснює плунжер 1, що рухається поступально в 

циліндрі 2, плунжер ущільнюється за допомогою сальника 3. Плунжерні насоси 

не вимагають такої ретельної обробки внутрішньої поверхні циліндра, як 

поршневі, а нещільності легко усуваються підтягуванням або заміною набивки 

сальника без демонтажу насоса. У зв’язку з тим що для плунжерних насосів 

немає необхідності ретельного прогону поршня і циліндра, їх застосовують для 

перекачування забруднених і в’язких рідин, а також для створення більш 
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високих тисків. У промисловості плунжерні насоси більш поширені, ніж 

поршневі. 

 
Рис. 2.4. Схема горизонтального плунжерного насоса простої дії: 1 - плунжер 

(скалка); 2 – циліндр; 3 — сальник; 4 — всмоктувальний клапан; 5 — 

нагнітальний клапан 

 

Більш рівномірною подачею, ніж насоси простої дії, володіють поршневі і 

плунжерні насоси подвійної дії. Горизонтальний плунжерний насос 

подвійної дії (рис. 2.5) можна розглядати як сукупність двох насосів простої 

дії. Він має чотири клапани — два всмоктувальних і два нагнітальних. 

Під час руху плунжера 1 вправо рідина всмоктується в ліву частину 

циліндра 2 через всмоктувальний клапан 3 і одночасно через нагнітальний 

клапан 6 надходить з правої частини циліндра в напірний трубопровід; при 

зворотному ході поршня всмоктування відбувається в правій частині циліндра 

через всмоктувальний клапан 4, а нагнітання — у лівій частині циліндра через 

клапан 5. Таким чином, у насосах подвійної дії всмоктування і нагнітання 

відбуваються під час кожного ходу поршня, внаслідок чого, продуктивність 

насосів цього типу більше і подача прямодіюча, ніж у насосів простої дії. 

 
Рис. 2.5. Схема горизонтального плунжерного насоса подвійної дії: 1 – 

плунжер; 2 – циліндри; 3; 4 – всмоктувальні канали; 5; 6 – нагнітальні канали 

 

Ще більш рівномірною є подача насоса потрійної дії, чи триплекс-насоса 

(рис. 2.6). Триплекс-насоси являють собою потрійні насоси простої дії, 

кривошипи яких розташовані під кутом 120° по відношенню один від одного. 

Загальна подача триплекс-насоса складається з подач насосів простої дії, при 
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цьому за один оберт колінчастого вала рідина три рази всмоктується і три рази 

нагнітається. 

За типом приводу поршневі насоси поділяються на приводні (від 

електродвигуна) і прямодіючі (від парової машини). 

 
 

Рис. 2.6. Схема насоса потрійної дії (триплекс-насоса): 1 – циліндри; 2 – 

плунжери; 3 – колінчастий вал; 4 – шатун 

 

Прямодіючі парові насоси мають привід безпосередньо від парової 

машини, поршень якої знаходиться на одному штоку з поршнем насоса. Насоси 

цього типу використовують головним чином на установках, де за умовами 

безпеки застосування насосів з електричним приводом неприпустимо (вогне- і 

вибухонебезпечні виробництва), а також при наявності дешевої викидної пари 

(подача води в парові казани та ін.).  

За кількістю обертів кривошипа (кількості подвійних ходів поршня) 

розрізняють тихохідні (n=45-60 хв-1), нормальні (n = 60-120 хв-1) і швидкохідні 

(n=120-180 хв-1) поршневі насоси. У прямодіючих насосів кількість подвійних 

ходів складає 50-120 за хвилину. 

Для переміщення хімічно агресивних і токсичних рідин, а також рідин, які 

містять тверді домішки, застосовують поршневі і відцентрові насоси 

спеціальних конструкцій. 

Діафрагмові (мембранні) насоси, рис.2.7, відносяться до поршневих 

насосів простої дії і застосовуються для перекачування суспензій і хімічно 

агресивних рідин. Циліндр 1 і плунжер 2 насоса відділені від перекачуючої 

рідини еластичною перегородкою 3 – діафрагмою (мембраною) з м’якої резини 

чи спеціальної сталі, внаслідок чого плунжер не стикається з перекачуючою 

рідиною і не піддається впливу хімічно активних середовищ або ерозії. Під час 

руху плунжера вверх діафрагма під дією різниці тисків по обидві сторони 

прогинається вправо і рідина всмоктується в насос через шаровий клапан 4. Під 

час руху плунжера вниз діафрагма прогинається вліво і рідина через 
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нагнітальний клапан 5 витісняється в напірний трубопровід. Усі частини 

насоса, які стикаються з перекачуючою рідиною – корпус, клапанні коробки, 

шарові клапани, виготовляють із кислотостійких матеріалів або захищають 

кислотостійкими покриттями. 

   
 

Рис. 2.7. Схема діафрагмового (мембранного) насоса: 1 – циліндр; 2 – плунжер; 

3 – діафрагма (мембрана); 4 – всмоктуючий клапан; 5 – нагнітальний клапан 

 

Безсальникові насоси. Для відцентрових насосів велике значення має 

надійна конструкція сальників – ущільнень валу, яке забезпечує усування 

витоку перекачуючої рідини. Незадовільна робота сальників приводить також 

до підвищеного зношування вала, тривалих і частих простоїв насоса, різкого 

збільшення експлуатаційних витрат. 

Повне усунення витоку перекачуючої рідини, неминуче під час 

експлуатації насоса з сальниковим ущільненням, досягається в 

безсальниковому насосі (рис.2.8). У корпусі 1 встановлюється робоче колесо 

2, на якому встановлене додаткове колесо 3, обладнане радіальними лопатками, 

що відкачує протікаючу за колесо рідину в порожнину нагнітання насоса, 

усуваючи тим самим витік перекачуючої рідини через проміжок між валом і 

корпусом під час роботи насоса. Під час зупинки насоса витік рідини 

запобігається спеціальним (стояночним) ущільненням, яке запирає зазор між 

корпусом і валом у момент виключення насоса. Герметичність цього 

ущільнення досягається за допомогою двох конічних поверхонь – подовженої 

втулки робочого колеса 2 і втулки 5. Щільне прилягання конічних поверхонь 

цих втулок забезпечується за допомогою пружини 4. У момент пуску насоса 

вал трохи переміщується вліво і ущільнюючі поверхні відходять одна від одної. 
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Рис. 2.8. Схема без сальникового насоса: 1 – корпус; 2 – робоче колесо; 3 – 

додаткове колесо; 4 – пружина; 5 – втулка 

 

Усі деталі насоса, які стикаються з перекачуючою рідиною, 

виготовляються з антикорозійних матеріалів. 

Заглибні насоси. Різновидністю безсальникового відцентрового насоса 

можна вважати заглибний насос (рис.2.9). Робоче колесо 1 закріплене на 

нижньому кінці вертикального вала 2 і занурене в перекачуючу рідину. Привід 

насоса розміщений значно вище рівня рідини в приймальній ємкості. Рідина 

засмоктується через патрубок 3 і подається по напірних трубах 4, на яких 

підвішений корпус насоса. 

    
Рис. 2.9. Схема заглибного насоса: 1 – робоче колесо; 2 – вал; 3 – всмоктуючий 

патрубок; 4 – напірні труби; 5 – підшипник 

 

Герметичні насоси. Ці насоси застосовують для перекачування хімічно 

агресивних і токсичних рідин. Робоче колесо 1 такого насоса (рис. 2.10) 

встановлене безпосередньо на валу асинхронного електродвигуна (який 

розміщений в корпусі 6), ротор 2 якого занурений в перекачуючу рідину. Ротор 

відділений від статора 3 герметичним екраном 4 – циліндровою обгорткою з 
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немагнітної нержавіючої сталі. Перекачуюча рідина слугує змазкою для 

підшипників 5 ротора і одночасно охолоджує його. 

     
Рис. 2.10. Схема герметичного насоса: 1 – робоче колесо; 2 – ротор 

електродвигуна; 3 – статор електродвигуна; 4 – екран; 5 – підшипник; 6 – 

корпус 

 

У герметичних насосах із екранованим електродвигуном збільшуються 

електричні втрати і знижується ККД двигуна, проте досягається повна 

герметичність, яка неможлива в насосів із сальниковими ущільненнями. 

Герметичні насоси надійні в експлуатації (особливо за підвищених тисків на 

стороні всмоктування). 

Існують насоси з екранованим електродвигуном, які відносяться до насосів 

із герметизацією по внутрішньому контуру. В них у робочу рідину занурений 

тільки ротор електродвигуна. 

Особливістю конструкції герметичних насосів є герметизація, яка 

здійснюється по зовнішньому контуру шляхом заповнення всієї порожнини 

електродвигуна рідиною. У насосів цього типу ротор і статор занурені в 

перекачуюче середовище. Інколи порожнину ротора і статора заповнюють 

нейтральним газом, а зануреним і рідину залишають тільки робоче колесо. 

Застосування інертного газу запобігає руйнуванню ізоляції статора і ротора, 

проте погіршує відведення виділяючого під час роботи електродвигуна тепла. 

Пропелерні (осьові) насоси застосовують для перекачування великих 

кількостей рідин при невеликих напорах. Пропелерні насоси застосовують 

головним чином для створення циркуляції рідин у різних апаратах, наприклад, 

під час випарювання. Робоче колесо 1 насоса (рис.2.11), за формою подібне до 

гребного гвинта, що розміщене в корпусі 2. Під час руху рідина захоплюється 

лопатями робочого колеса і переміщується в осьовому напрямку. За насосом 

встановлений направляючий апарат 3 для перетворення обертового руху рідини 

в поступальний. 
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Рис. 2.11. Схема пропелерного насоса: 1 – робоче колесо; 2 – корпус; 3 – 

направляючий апарат 

 

Вихрові насоси. У цих насосів для передачі енергії від робочого колеса до 

рідини і створення напору застосовується енергія вихрового руху рідини. 

Створюючий напір частково забезпечується відцентровими силами, проте 

більша його частина визначається енергією вихрів, які утворюються в рідині 

під час обертання робочого колеса. 

На рис. 2.12 схематично показана одна з конструкцій вихрового насоса. У 

корпусі 1 обертається робоче колесо 2 з вифрезерованими лопатями. По 

периферії колеса в корпусі насоса є кільцевий канал 3, який закінчується 

нагнітальним патрубком 4. Область вхідного вікна А і напірний патрубок 

відділяються ущільнюючою ділянкою корпуса В. На цій ділянці зазор між 

корпусом і колесом не перевищує 0,2 мм. Таким чином створюється 

ущільнення, яке запобігає перетоку рідини з порожнини нагнітання в 

порожнину всмоктування насоса. Рідина надходить через вікно А до основи 

лопатей, відкидається відцентровою силою в кільцевий канал, у якому отримує 

вихровий рух, і переміщується вздовж каналу до вихідного патрубка. На цьому 

шляху рідина неодноразово потрапляє в простір між лопатями, де їй додатково 

надається механічна енергія. У результаті багаторазового контакту між 

перекачуючою рідиною і робочим колесом досягаються більш високі напори, 

ніж у відцентрових насосів. 

 
Рис. 2.12. Схема вихрового насоса: А – вхідне вікно; В – ущільнююча ділянка; 1 

– корпус, 2 – робоче колесо, 3 – кільцевий канал, 4 – нагнітальний патрубок. 
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У вихрових насосах деяких конструкцій (зі спеціальними 

пристосуваннями) можливе засмоктування рідини. Особливою відмінністю 

вихрових насосів є також різке збільшення напору і споживаючої потужності зі 

зменшенням продуктивності. 

Шестеренні насоси (рис. 2.13). У корпусі 1 такого насосу встановлені дві 

шестерні 2, одна з яких (ведуча) і приводиться в рух від електродвигуна. Коли 

зуби шестерен виходять із зачеплення, утворюється розрідження, під дією якого 

відбувається всмоктування рідини. Вона надходить в корпус, захоплюється 

зубами шестерен і переміщується вздовж стінок корпуса в напрямку обертання. 

В області, де зуби знову входять в зачеплення, рідина витісняється і надходить 

в напірний трубопровід. 

   
Рис. 2.13. Схема шестеренного насоса: 1 — корпус; 2; 3 — шестерні 

 

Гвинтові насоси. Робочим органом гвинтового насоса (рис.2.14) є ведучий 

гвинт 1 і декілька ведомих гвинтів 2, розміщених в обоймі 3, встановленій 

всередині корпуса 4. 

  

   
Рис. 2.14. Схема гвинтового насоса: 1 - ведучий гвинт; 2 – ведомий гвинт; 3 – 

обойма; 4 – корпус. 
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Найбільше застосування в промисловості отримали насоси, які мають три 

гвинта – один ведучий і два ведомих (як показано на рисунку). Обойма 3 має 

порожнину, всередині якої обертаються три гвинта, що мають паралельні вісі: 

середній – ведучий – і два однакових ведомих гвинта меншого зовнішнього 

діаметра. Гвинти знаходяться з зачепленні. Нарізка гвинтів має спеціальну 

форму  

і утворює в місцях взаємного торкання гвинтів герметичні ущільнення, які 

розділяють насос по довжині на ряд замкнутих порожнин. Напрям нарізки 

кожного ведомого гвинта протилежний напряму нарізки ведучого. Так, 

наприклад, якщо ведучий гвинт має праву нарізку, то – ведомий – ліву. Усі 

гвинти зазвичай виконуються двозаходними. Співвідношення розмірів гвинтів 

вибрані такими, що ведомі гвинти отримують обертання не від ведучого гвинта, 

а під дією тиску перекачуючої рідини. Тому немає необхідності в установці 

зубчатої передачі між ведучим і ведомим гвинтами. 

Під час обертання гвинтів рідина, заповнюючи впадини в нарізках, 

переміщується за один оберт вздовж вісі насоса на відстань, що дорівнює кроку 

гвинта. Ведомі гвинти при цьому відіграють роль герметизуючих ущільнюючих 

обгорток, які перешкоджають перетіканню рідини з камери нагнітання в камеру 

всмоктування. З камери нагнітання рідина витісняється в напірний трубопровід.  

Тиск, що розвивається гвинтовими насосами, залежить від кількості кроків 

гвинтової нарізки і збільшується зі зростанням відношення довжини гвинта до 

його діаметра. 

Одногвинтові (героторні) насоси (рис.2.15). У корпусі 1 насоса, в якому 

розміщений циліндр 2 з внутрішньою профільованою гвинтовою поверхнею - 

обоймою, встановлюється однозахідний гвинт 3. Між обоймою і гвинтом 

утворюються замкнені порожнини, які заповнюються під час роботи насоса 

рідиною і під час обертання гвинта переміщуються уздовж осі насоса. 

 
Рис. 2.15. Схема одногвинтового (героторного) насоса: 1 — корпус; 2 — 

циліндр; 3 — гвинт; 4 — всмоктуюча порожнина; 5 — напірний трубопровід 

 

У довільному січенні насоса під час обертання гвинта об'єм порожнини 4 

не залишається постійним, а змінюється від 0 до деякого максимального 

значення. Зі збільшенням об’єму порожнини 4 відбувається всмоктування 
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рідини, яка захоплюється гвинтом і переміщується в осьовому напрямку до 

напірного трубопроводу 5. 

Обойми одногвинтових насосів і гвинти можуть бути виготовлені з різних 

корозійностійких матеріалів, що дозволяє використовувати ці насоси для 

перекачування агресивних рідин. 

Пластинчаті насоси (рис.2.16) являють собою масивний циліндр 1 з 

прорізами постійної ширини (ротор), що розташований ексцентрично в корпусі 

2. Вал ротора через сальник у торцевій кришці виводиться з корпусу для 

з'єднання з валом електродвигуна. У прорізі циліндра вставляються прямокутні 

пластини 3, які під час обертання ротора під дією відцентрової сили щільно 

притискаються до внутрішньої поверхні циліндра, розділяючи серповидний 

робочий простір 4 між корпусом і ротором на камери. Об'єм кожної камери 

збільшується під час руху пластини від всмоктуючого патрубка 5 до 

вертикальної осі насоса. У результаті цього в камері створюється розрідження, і 

відбувається всмоктування рідини через патрубок 5. Під час руху пластини від 

вертикальної осі у напрямку обертання об'єм камери зменшується і рідина 

витісняється з насоса в напірний трубопровід 6. 

Струменеві насоси (рис.2.17). У цих насосах для переміщення рідин і 

створення напору використовують кінетичну енергію іншої рідини, яку 

називають робочою. Як робочі рідини застосовують пар або воду. 

 
Рис. 2.16. Схема пластинчатого 

ротаційного насоса: 1– ротор; 2 – 

корпус; 3 – платини; 4 – робочий 

простір; 5 – всмоктуючий патрубок; 6 

— нагнітальний патрубок 

Рис. 2.17. Струменевий насос: І -  

робоча рідина; ІІ - перекачуюча рідина; 

ІІІ – суміш; 1 – сопло; 2 – корпус 

насоса; 3 – дифузор 

 

 

Робоча рідина І надходить з великою швидкістю з сопла 1 через камеру 

змішення 2 в дифузор 3, захоплюючи за рахунок поверхневого тертя 

перекачуючу рідину ІІ. У найвужчій частині дифузора швидкість суміші 

робочої і перекачуючої рідин досягає найбільшого значення, а статичний тиск 

потоку, відповідно до рівняння Бернуллі, стає якнайменшим. Перепад тиску в 

камері змішування і дифузорі забезпечує подачу рідини ІІ в камеру змішування 
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зі всмоктуючої лінії. У дифузорі швидкість потоку зменшується, але 

збільшується потенційна енергія тиску, і рідина під тиском надходить в 

нагнітальний трубопровід. 

Пароструменеві насоси застосовують у тих випадках, коли допустиме 

змішування перекачуючої рідини з водою, що утворюється під час конденсації 

пари, і одночасне її нагрівання. Такі насоси часто використовують для подачі 

води в парові казани. 

Монтежю (рис. 2.18) являє собою горизонтальний чи вертикальний 

резервуар 1, в якому для перекачування рідини використовується енергія 

стисненого повітря чи інертного газу. Монтежю працює періодично.  

Рідина надходить у насос монтежю по трубі наповнення через відкритий 

кран 2, для чого відкривають кран-повітряник 3 (якщо наповнення відбувається 

під атмосферним тиском) або кран 4, сполучаючий монтежю з вакуум-лінією 

(якщо наповнення відбувається під вакуумом). Під час перетискування рідини 

закривають крани 2-4 і відкривають кран 6 на нагнітальній трубі 7 і кран 5 

подачі стисненого газу, тиск якого контролюють за манометром. Після 

спорожнення монтежю закривають крани 5 і 6 і відкривають кран 3 для 

контакту монтежю з атмосферою. 

Особливістю монтежю є відсутність у них рухаючих частин, які найбільш 

швидко руйнуються через стирання і корозію. Тому монтежю застосовують для 

перекачування забруднених, хімічно агресивних і радіоактивних рідин не 

дивлячись на низький ККД (10-20%). 

Повітряні підйомники (ерліфти). Підйомник складається з труби 1 для 

подачі стиснутого повітря і змішувача 2 (рис.2.19), де утворюється газорідинна 

суміш, яка внаслідок меншої питомої ваги підіймається по трубі 3.  

   
Рис. 2.18. Монтежю: 1 – корпус; 2-6 — 

крани; 7 — труба 

 

Рис. 2.19. Повітряний підйомник: 1 – 

труба для подачі стиснутого повітря; 2 

– змішувач; 3 – підйомна труба; 4 – 

відбійник; 5 – збірник  
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На виході з неї газорідинна суміш обгинає відбійник 4. При цьому з суміші 

виділяється повітря, а рідина надходить в збірник 5. 

Повітряні підйомники мають порівняно низький ККД (25-35%). 

Особливістю їх є відсутність рухаючих частин. 

 

3. Порівняння і області застосування насосів різних типів 

Технічні характеристики насосів, що випускаються зібрані в спеціальні 

каталоги. Вибір насоса здійснюють за заданою продуктивністю і напором, який 

розраховують відповідно до схеми трубопроводу. Двигун до насоса підбирають 

за потужністю і кількістю обертів. 

Найбільше розповсюдження в хімічній промисловості отримали відцентрові 

насоси, які мають на відміну від поршневих багато переваг. До них відносяться: 

1) висока продуктивність і рівномірна подача; 2) компактність і швидкохідність 

(можливість безпосереднього приєднання до електродвигуна); 3) простота 

пристрою, що дозволяє виготовляти їх з хімічно стійких, важко піддаючихся 

механічній обробці матеріалів (наприклад, ферросиліду, кераміки та ін.); 4) 

можливість перекачування рідин, що містять тверді зважені частинки, завдяки 

великим зазорам між лопатками і відсутності клапанів; 5) можливість 

установки на легких фундаментах. 

ККД найкрупніших відцентрових насосів досягає 0,95, а поршневих - 0,9. 

Проте відцентрові насоси невеликої і середньої продуктивності мають ККД на 

10-15% нижчий, ніж поршневі. Це обумовлено наявністю великих зазорів між 

порожнинами всмоктування і нагнітання, через які можливе перетікання 

рідини, а також витрати енергії на неминуче вихроутворення поблизу кромок 

лопаток обертаючого з великою швидкістю робочого колеса, яка перетвориться 

в тепло і розсіюється в навколишньому середовищі. Такі втрати різко зростають 

для високов'язких рідин, перекачування яких відцентровими насосами, 

внаслідок різкого зниження ККД, економічно невигідне.  

До недоліків відцентрових насосів слід віднести відносно низькі напори, а 

також зменшення продуктивності при збільшенні опору сітки і різке зниження 

ККД при зменшенні продуктивності. 

Поршневі насоси доцільно застосовувати лише за порівняно невеликих 

подач і високого тиску (в діапазоні 50-1000 ат і вище), для перекачування 

високов'язких, вогне- і вибухонебезпечних рідин (парові насоси), а також при 

дозуванні рідких середовищ. 

В області великих подач (до 1500 м3/хв) при невеликих напорах (до 10-15 

м) застосовують пропелерні насоси, які відрізняються високим гідравлічним 

ККД, компактністю і швидкохідністю. Ці насоси придатні для переміщення 

забруднених рідин і таких, що кристалізувалися. 
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Гвинтові насоси застосовуються для перекачування високов'язких рідин, 

палив, нафтопродуктів і ін. Ці насоси викортовують в області подач до 300 

м3/год і тиску до 175 ат при швидкості обертання до 3000 об/хв. Гвинтові насоси 

володіють багатьма перевагами: швидкохідністю, компактністю, безшумністю. 

Продуктивність гвинтових насосів практично не змінюється при зміні тиску. 

ККД цих насосів достатньо високий і досягає 0,75-0,80. 

Область застосування одногвинтових (героторних) насосів обмежена 

продуктивністю 3,6-7 м3/год і тиском 10-25 ат. За вартістю виготовлення і 

експлуатаційними витратами ці насоси близькі до відцентрових насосів малої 

продуктивності, працюючих при тиску 3-5 ат, і значно економніші останніх, 

якщо тиск нагнітання перевищує 10 ат. Одногвинтові насоси використовують 

для перекачування забруднених і агресивних рідин, розчинів і пластмас із 

високою в'язкістю. 

Пластинчаті насоси застосовують для переміщення чистих, не містячих 

твердих домішок рідин за помірних продуктивностей і напорів. 

Для перекачування в'язких рідин, що не містять твердих домішок, при 

невеликих подачах (не вище 5-6 м3/хв) і високого тиску (100-150 ат) 

використовують шестеренні насоси. 

Вихрові насоси застосовують для переміщення чистих малов’язких рідин з 

невеликими подачами (до 40 м3/год) і порівняно високими напорами (до 250 м), у 

декілька разів перевищуючими напори відцентрових насосів. До переваг 

вихрових насосів слід віднести простоту конструкції, компактність і можливість 

отримання більш високих напорів, ніж у відцентрових насосах. Недоліком 

вихрових насосів є низький ККД (ηн=20-50%), що обумовлене значними 

втратами при перенесенні енергії вихорами, а також непридатність для 

перекачування в'язких рідин і рідин, що містять тверді частинки. 

Струменеві насоси, монтежю і повітряні підйомники використовують під 

час виробництва, де наявність частин, що рухаються і труться, неприпустиме. Як 

зазначалося, струменеві насоси можна застосовувати лише в тих випадках, коли 

допустиме змішування перекачуючої рідини з робочою. Струменеві насоси, 

монтежю і підйомники можуть бути виготовлені з хімічно стійких матеріалів, 

але низьким ККД.  

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи насосів усіх типів 

3. Зробити висновки 
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Контрольні питання 

1. Дайте визначення насосів 

2. Які існують типи насосів? 

3. Охарактеризуйте типи насосів 

4. Що собою являють лопасні насоси і насоси тертя? 

5. Вкажіть основні параметри насосів 

6. Конструкція і принцип роботи відцентрового насоса 

7. Конструкція і принцип роботи багатоступінчатого насоса 

8. Конструкція і принцип роботи горизонтального поршневого насоса 

простої дії 

9. Конструкція і принцип роботи діафрагмового (мембранного) насоса 

10. Конструкція і принцип роботи безсальникового насоса 

11. Конструкція і принцип роботи заглибного насоса 

12. Конструкція і принцип роботи герметичного насоса 

13. Конструкція і принцип роботи пропелерного насоса 

14. Конструкція і принцип роботи вихрового насоса 

15. Конструкція і принцип роботи шестеренного насоса 

16. Конструкція і принцип роботи гвинтового насоса 

17. Конструкція і принцип роботи одногвинтового (героторного) насоса 

18. Конструкція і принцип роботи пластинчатого ротаційного насоса 

19. Конструкція і принцип роботи струменевого насоса 

20. Конструкція і принцип роботи Монтежю 

21. Конструкція і принцип роботи повітряного підйомника 

22. Порівняйте насоси різних типів 

23. Області застосування насосів різних типів. 
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Практичне заняття № 2. Переміщення і стиснення газів. Компресорні 

машини 

Мета: ознайомитися з основними видами і конструкцією компресорних 

машин  

1. Основні відомості про переміщення газів 

2. Термодинамічні основи процесу стиснення газів 

3. Компресорні машини 

 

Теоретичні відомості 

До гідромеханічних процесів відносяться: 

1. переміщення рідин і газів; 

2. змішування рідин; 

3. відстоювання рідких систем; 

4. центрифугування рідких систем; 

5. фільтрування рідких і газових систем; 

6. очищення газів. 

 

1. Основні відомості про переміщення газів 

Машини, призначені для переміщення і стиснення газів, називають 

компресорними машинами. 

Відношення кінцевого тиску Р2, створеного компресорною машиною, до 

початкового тиску Р1, за якого відбувається всмоктування газу, називається 

ступенем стиснення. 

Залежно від ступеня стиснення розрізняють такі типи компресорних 

машин: 

1. вентилятори

2

1

1.1
p

p

 
 

 — для переміщення великих кількостей газів; 

2. газодувки 

2

1

1.1 3.0
p

p

 
  

 — для переміщення газів за відносно високого 

опору газопровідної сітки; 

3. компресори

2

1

3.0
p

p

 
 

 — для створення високого тиску; 

4. вакуум-насоси — для відсмоктування газів за тиску нижче 

атмосферного. 

За принципом дії компресорні машини діляться на:  

1. поршневі,  

2. ротаційні,  

3. відцентрові, 
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4. осьові. 

У поршневих машинах стиснення газу відбувається в результаті 

зменшення об'єму, в якому розміщений газ, при зворотно-поступальному русі 

поршня. 

Стиснення газу в ротаційних машинах обумовлене зменшенням об'єму, в 

якому розміщений газ під час обертання ексцентрично розташованого ротора. 

У відцентрових машинах енергія передається потоку газу силовою дією 

лопаток робочого колеса, внаслідок чого відбувається стиснення і підвищення 

кінетичної енергії газу. Ця енергія перетвориться в тиск у нерухомих елементах 

машини. 

В осьових машинах газ стискається під час руху його уздовж осі робочого 

колеса і направляючого апарату. 

Як вакуум-насос можуть бути використані будь-які компресорні машини. 

Основна відмінність вакуум-насосу від компресорних машин інших типів 

полягає в тому, що всмоктування в них проводиться при тиску значно нижчому 

за атмосферний, а нагнітання – при тиску, дещо перевищуючому атмосферний.  

Застосовують також струменеві компресори і вакуум-насоси, за 

конструкцією подібні струменевим насосам для переміщення рідин. У 

струменевих компресорах і вакуум-насосах відсмоктування і стиснення газів 

здійснюється за рахунок кінетичної енергії струменя допоміжної рідини чи 

пари. 

Вентилятори і газодувки великої продуктивності, створюючі розрідження, 

називаються ексгаустерами. Для отримання більш глибокого вакууму 

застосовують поршневий і ротаційний вакуум-насос. 

 

2. Термодинамічні основи процесу стиснення газів 

1. Рівняння стану газу і термодинамічні діаграми. Стиснення реального 

газу супроводжується зміною його об'єму, тиску і температури. 

Співвідношення між цими параметрами за тиску не більше 106 Н/м2 (~10ат) 

характеризується рівнянням стану ідеальних газів. 

За тиску більше 106 Н/м2( p 10ат) слід користуватися рівнянням Ван-дер-

Ваальса або іншим рівнянням, що більш точно описує залежність між об'ємом, 

тиском і температурою газу за підвищеного тиску. 

Рівняння Ван-дер-Ваальса має вигляд:                                        

                                                   2

a
p v b RT

v

 
   

 
                                         (2.1) 

де р - тиск газу, Н/м2; 

v — питомий об'єм газу, м3/кг,  

R - газова постійна R=8314/M, Дж/(кгград);  
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М — маса 1 кмоль, кг/кмоль; 

 Т — температура °К; а, в — постійні величини для даного газу. 

 

За відсутності довідкових даних постійні а і в визначаються за критичними 

параметрами газу — критичними температурою Ткр і тиском Ркр: 

 
2 227

64 8

кр кр

кр кр

R T RT
a b

р р
   

Проте для практичних розрахунків найбільш зручна і надійна 

термодинамічна діаграма температура—ентропія, або Т—S-діаграма, яка 

будується на підставі дослідних даних (рис.2.20). 

 
Рис. 2.20. Термодинамічна діаграма температура—ентропія, або Т—S-діаграма 

 

На Т—S-діаграмі нанесена пригранична крива АКВ, максимум на якій 

відповідає критичній точці К. В області, обмеженій цією кривою і віссю абсцис 

(область вологої пари), тобто одночасно співіснують дві фази — рідина і пара. 

Ліва гілка КА граничної кривої відповідає повній конденсації пари (зникненню 

парової фази). Для неї ступінь сухості х=0. Права гілка КВ відповідає повному 

випаровуванню рідини (зникненню рідкої фази) і утворенню сухої пари. Для 

гілки КВ ступінь сухості х=1. Зліва від приграничної кривої знаходиться 

область існування тільки рідкої фази, справа — тільки парової (газоподібної) 

фази. Координати критичної точки К характеризують критичні параметри газу. 

В області вологої пари проведені лінії постійної вологості  x const . Лінії 

постійних температур (ізотерми) і ентропії  T const u S const   паралельні 

відповідно абсцисі і ординаті. Вибрані  P const в області перегрітої пари 

направлені круто вгору, а в області вологої пари співпадають з ізотермами, 

оскільки тепло тут витрачається на випаровування рідини без зміни 

температури. В області рідкої фази ізобари майже повністю зливаються з 
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приграничною кривою унаслідок незначного стиснення рідин і незначного 

впливу тиску на їх фізичні властивості. 

На діаграмі Т—S нанесені також лінії постійної ентальпії  I const  

(ізоентальпи). Ентальпія реальних газів залежить не тільки від температури, але 

і від тиску, тому ізоентальпа реальних газів не співпадає з ізотермою. 

Усі параметри газу на Т—S-діаграмі віднесені до 1 кг газу.  

Відповідно до термодинамічного визначення ентропії приріст її для 

зворотного процесу складає                                                       

                                                               
dQ

ds
t

                                                            (2.2) 

За цим рівнянням можна розрахувати  теплоту зміни стану газу: 

                                                         Q Tds                                                      (2.3) 

Таким чином, на діаграмі Т—S площа під кривою, що описує зміну стану 

газу, дорівнює теплоті зміни стану. 

Застосування діаграми тиск–об'єм (P-V) для проведення технічних 

розрахунків можливе, проте викликає значні труднощі у зв'язку зі складністю 

визначення теплоти зміни стану газу на цій діаграмі. 

2. Процеси стиснення газів.  

Кінцевий тиск газу під час стиснення залежить від умов теплообміну газу з 

навколишнім середовищем. Теоретично є два граничні випадки  стиснення: 

1) все тепло, що виділяється під час стиснення повністю відводиться і 

температура газу при цьому залишається незмінною - ізотермічний процес;  

2) теплообмін газу з навколишнім середовищем повністю відсутній і все що 

виділяється під час стиснення тепло затрачається на збільшення внутрішньої 

енергії газу, підвищуючи його температуру, — адіабатичний процес. 

Насправді стиснення газу лише в більшій чи меншій ступені наближається до 

одного з цих теоретичних процесів. Під час стиснення газу разом із зміною його 

об'єму і тиску відбувається зміна температури і одночасно частина тепла, що 

виділяється, відводиться в оточуюче середовище. Такий процес стиснення 

називається політропічним.  

3. Робота стиснення і споживаюча потужність  

Процес ізотермічного стиснення газу від тиску Р1 до тиску Р2 зображається 

на Т—S діаграмі прямою АВ (рис. 2.21), проведеній між ізобарами P1 і P2 по 

лінії constTA  . 
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Рис. 2.21. Зображення процесів стиснення газу T-S на діаграмі 

 

Кількість тепла qіз, яке необхідно відводити при ізотермічному стисненні 1 

кг газу від тиску р1 до тиску р2 дорівнює питомій роботі ізотермічного 

стиснення 1із, вираженій в Дж/кг. Величина qіз може бути визначена з діаграми 

за допомогою простого співвідношення: 

                                                   із із A A Bq l T S S                                            (2.4) 

Процес адіабатичного стиснення газу характеризується повною 

відсутністю теплообміну між газом і навколишнім середовищем. При 

адіабатичному стисненні газу dQ=0 і з рівняння (2.2) випливає, що dS= 0. 

Таким чином, в процесі адіабатичного стиснення газу незмінною залишається 

його ентропія, і цей процес зображається на діаграмі Т—S прямою АD 

(рис.2.21), проведеній по лінії AS const  

Кількість тепла, що виділяється при адіабатичному стисненні 1 кг газу від 

тиску Р1 до тиску Р2, дорівнює питомій роботі адіабатичного стиснення, 

визначається за діаграмою таким чином: 

                                          )(
A

T
D

Т
р

с
А

і
D

і
ад

l
ад

q                                  (2.5) 

Процес політропічного стиснення газу від тиску Р1 до тиску Р2 

зображається на діаграмі Т—S похилою прямою АС. Кількість тепла, що 

виділяється при політропічному стисненні 1 кг газу, чисельно рівна питомій 

роботі політропічного стиснення полl , знаходиться приблизно за діаграмою за 

співвідношенням: 

                                    
2

A C
пол пол A C p C A

T T
q l S S C T T


                                   (2.6) 

Знаючи кінцевий тиск Р2, можна визначити питому роботу стиснення l 

також аналітично. Вона дорівнює для ізотермічного стиснення: 

                                                  lіз=р1v1ln p2/p1                                                 (2.7) 

для адіабатичного стиснення: 



107 

 

                                                     




















1)(
1

1

1

2
11

k

k

ад
p

p
vp

k

k
l                                 (2.8) 

для політропічного стиснення: 

                                                 

1

2
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1
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m

m

пол

pm
l p v

m p

 
       
  

                                 (2.9) 

У рівняннях (2.7—2.9): v1 - питомий об'єм газу під час всмоктування, м3/кг; 

v

p

c

c
k  - показник адіабати (відношення теплоємності газу за постійного тиску до 

теплоємності при постійному об'ємі); m — показник політропи. 

Значення показника політропи m залежить від природи газу і умов 

теплообміну з навколишнім середовищем. Так, наприклад, під час стиснення 

повітря в компресорах, що працюють з водяним охолодженням газу, приблизно 

можна прийняти m=1,35. У компресорах без охолодження стиснення може 

протікати по адіабаті або по політропі з показником km  . 

Найменша робота затрачається під час ізотермічного стиснення, тому 

дійсний процес стиснення прагнуть провести в умовах, наближених до 

ізотермічних. Для цього тепло, що виділяється під час стиснення відводять 

шляхом охолодження газу.  

Температура газу Т2 після стиснення: для ізотермічного процесу 

                                                               2 1T T                                                (2.10) 

для адіабатичного процесу: 

                                                            

1

2
2 1

1

к

кp
T T

p



 
  

 
                                       (2.11) 

для політропічного процесу     

                                                            

1

2
2 1

1

m

mp
T T

p



 
  

 
                                       (2.12) 

Теоретична потужність NT (Вт), затрачена на стиснення газу компресором, 

визначається множенням продуктивності компресора V (кг/сек) на питому 

роботу стиснення l (Дж/кг), підраховану за одним з наведених вище рівнянь 

(2.7)—(2.9): 

                                                           lVN
Т

                                              (2.13) 

де V — об'ємна продуктивність компресора,
3 / , 1/м сек p v — густина 

газу, кг/м3. 

Якщо об’ємна продуктивність компресора і щільність газу приведені до 

умов всмоктування (тобто якщо V=V1 11 /1   ), то у врахуванням рівнянь 

(2.7-2.9) отримаємо: 
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Ефективність компресорів неможна оцінювати звичайним енергетичним 

ККД, який являє собою відношення енергії, отриманої газом у машині, до 

затраченої енергії. За такої оцінки ефективності найменший ККД мали б 

машини з інтенсивним водяним охолодженням, оскільки значна частина енергії 

стиснених у цих машинах газів відводиться у вигляді тепла з охолоджуючою 

водою. Проте, як відомо, задане підвищення тиску газу досягається з 

найменшою затратою енергії саме в машинах із інтенсивним водяним 

охолодженням. Тому для оцінки ефективності компресорних машин 

застосовують відносний термодинамічний ККД. 

Машини з водяним охолодженням порівнюють із умовною машиною, 

стискаючою газ по ізотермі. Така машина називається ізотермною. Відношення 

потужності ізотермної машини изтN .  до фактичної потужності N даної машини, 

працюючої з охолодженням газу, називається ізотермічним ККД ( із ): 

                                                          
N

N
ізТ

із

.                                              (2.14) 

У компресорах, які працюють без охолодження газу, відбувається 

додаткове нагрівання його в результаті відсутності відводу тепла, який 

виділяється під час тертя швидкорухаючих деталей машин у газ, внаслідок 

гідравлічних опорів і інших причин. Стиснення газу в таких машинах протікає 

по політропі, показник якої km  . Тому потужність стиснення в 

неохолоджуючих компресорах прийнято порівнювати з потужністю стиснення 

в умовній машині, стискаючій газ по адіабаті (ізоентропно). Ця машина 

називається ізоентропною і є найбільш економічною машиною з класу 

компресорів, працюючих без охолодження газу. Відношення потужності 

стиснення ізоентропної машини адтN .  до потужності N даного компресора, 

працюючого без охолодження газу, називається ізоентропним (адіабатичним) 

ККД ( ад ): 

                                                       
N

N
адТ

ад

.                                                (2.15) 
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Потужність на валу Nе компресора дорівнює потужності N, затраченої на 

стиснення газу, поділеної на механічний ККД ìåõ , що характеризує втрати 

потужності на механічне тертя в компресорі 

                                                          
мех

e

N
N


                                              (2.16) 

чи з врахуванням виразу (2.14) 

                                                         
мехіз

ізТ

e

N
N


.                                             (2.17) 

Добуток ізотермічного і механічного ККД називається повним 

ізотермічним ККД компресора ( ізп. ): 

мехізізп
 

.  

Потужність двигуна Nдв більша потужності на валу компресора внаслідок 

втрат потужності в передачі і в самому двигуні. Ці втрати оцінюються ККД 

передачі пер  і ККД двигуна ( дв ): 

двпер

е

дв

N
N


  

Установлена потужність двигуна Nуст звичайно приймається з запасом 10-

15%, тобто 

двуст
NN )15,11,1(   

Значення адіабатичного ККД ( ад ) близьке до одиниці і змінюється в 

межах 0,93-0,97. Ізотермічний ККД із  у залежності від ступеня стиснення має 

значення 0,64-0,78. Значення механічного ККД ( мех ) знаходиться в межах 0,85-

0,95. 

 

3. Компресорні машини 

Поршневі компресори поділяються за кількістю всмоктувань і нагнітань 

за один подвійний хід поршня на: компресори простої (одинарної) і подвійної 

дії. За один подвійний хід поршня компресор простої дії здійснює одне 

всмоктування і одне нагнітання, компресор подвійної дії – два всмоктування і 

два нагнітання. 

Ступінь стиснення називається частиною компресорної машини, де газ 

стискається до кінцевого чи проміжного (перед надходженням на наступну 

ступінь) тиску. 

За кількістю ступенів поршневі компресори поділяються на одноступінчаті, 

які в свою чергу, можуть бути горизонтальними і вертикальними. 
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В одноступінчатому компресорі газ стискається до кінцевого тиску в 

одному чи декількох циліндрах, які працюють паралельно. В останньому 

випадку одноступінчаті компресори називаються багатоциліндровими. 

Одноступінчатий горизонтальний компресор простої дії (рис.2.22, а) 

має циліндр 1, в якому пересувається поршень 2, обладнаний ущільненими 

поршневими кільцями (на рисунку не показані). Циліндр закритий з однієї 

сторони кришкою, в якій розміщені всмоктуючий клапан 3 і нагнітальний 

клапан 4. Поршень з’єднаний безпосередньо з шатуном 5 і кривошипом 6, на 

валу якого встановлений маховик 7. За такого з’єднання поршня з шатуном 

немає необхідності у встановленні повзуна (крейцкопфа). Компресори з 

безпосереднім з’єднанням шатуна з поршнем називають безкрейцкопфними. 

Під час руху поршня зліва направо в просторі між кришкою циліндра і 

поршнем створюється розрідження. Під дією різниці тисків у всмоктуючій лінії 

і циліндрі відкривається клапан 3 і газ надходить у циліндр. Під час руху 

поршня справа наліво всмоктуючий клапан закривається, і газ який знаходиться 

в циліндрі стискається поршнем до деякого тиску, за якого відкривається 

клапан 4 і газ виштовхується в нагнітальний трубопровід. Потім цикл 

повторюється знову. 

 

 
Рис. 2.22. Одноступінчатий горизонтальний компресор простої дії: а – 

одноциліндровий простої дії; б – одноциліндровий подвійної дії; в – 

двоциліндровий простої дії; 1 – циліндр, 2 – поршень; 3 – всмоктуючий клапан; 

4 – нагнітальний клапан; 5 – шатун; 6 – кривошип; 7 – маховик; 8 – повзун 

(крейцкопф). 
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В одноступінчатому компресорі подвійної дії (рис.2.22, б) газ у циліндрі 

1 поперемінно стискається з обох сторін поршня 2. За один подвійний хід 

поршня відбувається два рази всмоктування і два рази нагнітання. Циліндр 

обладнаний двома всмоктуючими клапанами 3 і двома нагнітальними 

клапанами 4. Компресори подвійної дії мають більш складну конструкцію, 

проте майже вдвічі більшу продуктивність, ніж компресори простої дії тих же 

габаритних розмірів і ваги. 

Збільшення продуктивності досягається також у багатоциліндрових 

компресорах простої чи подвійної дії. 

Двоциліндровий компресор простої дії (рис.2.22, в) являє собою два 

компресора простої дії з приводом від одного колінчатого вала до кривошипів, 

зміщеними один відносно одного на кут 180º чи 90º. 

Для відведення виділяючого під час стиснення газу тепла стінки циліндрів 

компресорів, а інколи і кришки циліндрів обладнують рубашками, через які 

пропускають охолоджуючу воду. Хоча таким шляхом і не вдається повністю 

відвести виділяюче під час стиснення тепло, охолодження суттєво зменшує 

затрати енергії на стиснення газу. 

Вертикальні одноступінчаті компресори мають переваги перед 

горизонтальними: вони більш швидкохідні (для горизонтальних компресорів 

n=100-240 об/хв, для вертикальних n=300-500 об/хв і більше), і відповідно, 

більш продуктивні, займають меншу виробничу площу; поршні і циліндри 

вертикальних машин зношуються значно менше. Під час горизонтального 

розміщення циліндра, особливо великого діаметра, відбувається нерівномірне 

одностороннє зношування поршня під дією сили ваги. Це приводить до 

необхідності зменшувати швидкість руху поршня. 

Для зменшення нерівномірності подачі і пом’якшення поштовхів газ після 

стиснення в поршневих компресорах попередньо направляють у збірник 

(ресивер), де він одночасно очищується від масла і вологи. 

Ротаційні компресори. 

Пластинчаті компресори. У корпусі 1 компресора (рис. 2.23) обертається 

ротор 2, ексцентрично розташований щодо внутрішньої поверхні корпуса. 

Пластини 3 вільно переміщуються в пазах ротора і під час його обертання 

викидаються відцентровою силою з пазів. Ця ж сила щільно притискає 

пластини до внутрішньої поверхні корпуса. Таким чином, серповидний 

робочий простір між ротором і корпусом розділяється за допомогою пластин на 

нерівні за об΄ємом камери. 
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Рис. 2.23. Схема ротаційного пластинчатого компресора: 1 - корпус; 2 - ротор;3 

- ковзні пластини 

 

Газ надходить із всмоктуючого патрубка й заповнює порожнини камер. У 

камері, що перебуває в положенні В, всмоктування припиняється (тому що вона 

роз'єднана з всмоктувальним простором) і починається стиснення газу. Під час 

обертання камери вправо об΄єм її зменшується і газ, який знаходиться в ній, 

стискається. Стиснення закінчується, коли камера досягає положення С. У 

цьому положенні порожнина камери з’єднується з нагнітальним 

трубопроводом, після чого відбувається нагнітання газу. У положенні D газ 

повністю витісняється з робочої камери. Зазор між ротором і циліндром у 

нижній частині утворює мертвий простір Е. Від положення E до A відбувається 

розширення газу в мертвому просторі. В точці А починається всмоктування 

газу. Потім цикл повторюється. Процес стиснення газу в пластинчатому 

ротаційному компресорі ілюструється індикаторною діаграмою, яка наведена 

на рис. 2.23, яка є умовною. Для зручності побудови діаграма повернена на 90°. 

Ротаційні пластинчасті компресори виготовляють одно- і двоступінчатими. 

В одноступінчатих компресорах тиск нагнітання не перевищує (2,5-4)٠105 Н/м2, 

(2,5 - 5 ат), у двоступінчатих - (8 - 15)٠105 Н/м2, (8 - 15 ат). 

Водокільцеві компресори. У корпусі 1 компресора (рис. 2.24) ексцентрично 

розташований ротор 2 з лопатками плоскої форми. Перед пуском компресор 

заповнюється приблизно наполовину водою, яка під час обертання ротора 

відкидається до периферії й утворює водяне кільце, співвісне з корпусом 

компресора й ексцентричне стосовно ротора. Кількість рідини, що заливається 

в компресор, повинна бути такою, щоб кінці всіх лопаток були занурені у 

водяне кільце. Між лопатками ротора й водяним кільцем утворяться комірки, 

обсяг яких за період першої половини оберту ротора збільшується, а за час 

другої половини - зменшується. Газ засмоктується в комірки, обсяг яких 

зростає, через отвір 3 у торцевій кришці компресора. Під час подальшого 

обертання ротора газ стискається, внаслідок зменшення обсягу комірок, і 

наприкінці оберту виштовхується в нагнітальний отвір 4 у кришці компресора. 
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Установка оснащена бачком 5 і переливною трубою 6 для заповнення 

компресора водою. 

             
Рис. 2.24. Схема ротаційного водокільцевого 

компресора (а) і схема його установки для 

відкачування газів (б): 1 - корпус; 2 - ротор; 3 

- всмоктуючий отвір; 4 – нагнітальний отвір; 

5 - бачок; 6 – переливна труба для 

заповнення вакуум-насоса рідиною 

Рис. 2.25. Схема ротаційної 

газодувки: 1 - корпус; 2 – 

барабан; 3 – всмоктуючий 

патрубок; 4 – нагнітальний 

патрубок 

 

 

У компресорах такого типу рідинне кільце відіграє роль поршня. За його 

допомогою змінюється обсяг робочих камер. Тому ці компресори називаються 

також компресорами з рідинним поршнем. 

Компресори з рідинним поршнем застосовують, наприклад, під час 

перекачування газоподібного хлору. У цьому випадку робочою рідиною 

служить концентрована сірчана кислота, що заливається в корпус 

еліпсоподібної форми. За один оберт вала ротора, розташовуваного по осі 

корпуса, обсяг комірок два рази зменшується й два рази збільшується. 

Ротаційні водокільцеві компресори створюють дуже невеликий 

надлишковий тиск і тому використовуються в основному в якості газодувок або 

вакуум-насосів. 

Газодувки. У корпусі 1 газодувки (рис.2.25) на двох паралельних валах 

обертаються два барабани, або поршня 2. Один із них здійснює обертання від 

електродвигуна, другий пов'язаний з першим зубчатою передачею, передаточне 

число якої дорівнює одиниці. Під час обертання поршні щільно прилягають 

один до одного і до стінок корпуса, утворюючи дві роз'єднані камери: в одній з 

них відбувається всмоктування, в іншій - нагнітання. Газ надходить у газодувку 

через всмоктуючий патрубок 3 і переміщується поршнями по периферії 

газодувки (так само як у шестеренному насосі). Під час надходження в 
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нагнітальний патрубок 4 газ стискається й виштовхується в напірний 

трубопровід. 

Відцентрові машини 

Принцип дії й теорія відцентрових машин для стиснення і переміщення 

газів аналогічні принципу дії й теорії відцентрових насосів. 

Вентилятори. Відцентрові вентилятори умовно діляться на: вентилятори 

низького тиску (р < 103 Н/м2), середнього тиску (р = 103 - 3103 Н/м2) і високого 

тиску (р = 3103 — 104 Н/м2). 

У спіралеподібному корпусі 1 вентилятора (рис.2.26) обертається робоче 

колесо (барабан) 2 з більшою кількістю лопаток. Відношення ширини лопатки 

до її довжини залежить від тиску, що розвивається, і є найменшим для 

вентиляторів високого тиску. Газ надходить по осі вентилятора через патрубок 

3 і виділяється з корпуса через нагнітальний патрубок 4. 

 
Рисунок. 2.26. Схема вентилятора низького тиску: 1 - корпус; 2 - робоче 

колесо; 3 - всмоктуючий патрубок; 4 - нагнітальний патрубок 

 

Лопатки вентиляторів виконують загнутими вперед (кут 2  > 90°, див. 

рис.2.27), або загнутими назад ( 2  < 90)° за напрямом обертання колеса. Біля 

лопаток, загнутих вперед, заданий напір одержують за меншої окружної 

швидкості колеса, відповідно - за меншого його діаметра, ніж біля лопаток 

загнутих назад; однак гідравлічний опір останніх нижчий. Робочі колеса 

вентиляторів низького й середнього тиску, що володіють більшою 

продуктивністю, мають відносно більшу ширину. Для того щоб забезпечити 

міцність і твердість широких коліс, окружну швидкість їх необхідно обмежити 

(не більше 30-50 м/сек). Тому робочі колеса таких вентиляторів виготовляють із 

лопатками, загнутими вперед 2 =(120-150°), незважаючи на зниження 

гідравлічного ККД ( г)вентилятора. 
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Рис. 2.27. До виведення основного рівняння відцентрових машин  

 

У вентиляторів високого тиску, що володіють меншою продуктивністю, 

ширина коліс відносно невелика. Тому їх лопатки звичайно загнуті – назад. 

Характеристики відцентрових вентиляторів, як і інших відцентрових 

машин для переміщення й стиснення газів, подібні до характеристик 

відцентрових насосів (рис. 2.28).  

   
Рис. 2.28. Характеристика відцентрового насоса 

 

Робочий режим встановлюється за точкою перетину характеристики 

відцентрового вентилятора з характеристикою мережі (див. рис. 2.29). 

   
Рис. 2.29. Суміщення характеристик насоса і сітки 
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Турбогазодувки. У корпусі 1 турбогазодувки (рис. 2.30) обертається робоче 

колесо 2 з лопатками, подібними до лопаток відцентрового насоса. Колесо 

звичайно встановлюють всередині напрямного апарата 3, у якому відбувається 

перетворення кінетичної енергії газу в потенційну енергію тиску. Напрямний 

апарат являє собою два кільцевих диски, з'єднаних між собою лопатками з 

нахилом, протилежним нахилу лопаток робочого колеса. Газ надходить у 

турбогазодувку через патрубок 4 і виходить із нагнітального патрубка 5. 

Одноступінчаті турбогазодувки мають на валу одне робоче колесо. Якщо 

на валу турбогазодувки встановлені кілька коліс, то такі турбогазодувки 

називаються багатоступінчатими. 

 
Рис. 2.30. Схема турбогазодувки: 1 - корпус; 2 - робоче колесо; 3 - 

напрямний апарат; 4 - всмоктуючий патрубок; 5 - нагнітальный патрубок 

 

Багатоступінчата турбогазодувка (рис. 2.31) має в корпусі 1 декілька (як 

правило 3-4) робочих колеса 2. Газ, пройшовши через перше колесо, надходить 

у направляючий апарат 3 і зворотний канал 4, яким підводить до наступного 

колеса. Зворотний канал 4 обладнаний нерухомими напрямними ребрами, за 

допомогою яких газу надається заданий напрямок і швидкість. 

Діаметри робочих коліс багатоступінчатої турбогазодувки постійні, але 

ширину їх відповідно до зміни обсягу газу під час стиснення зменшують у 

напрямку від першого колеса до останнього. Таким чином досягається 

можливість стиснення газу в кожному наступному щаблі без зміни швидкості 

обертання й форми лопаток робочих коліс. 

Ступінь стиснення в турбогазодувках не перевищує 3-3,5, тому газ у 

турбогазодувках не охолоджують. 
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Рис. 2.31. Схема багатоступінчатої турбогазодувки: 1 - корпус; 2 - робоче 

колесо; 3 - напрямний апарат; 4 - зворотний канал 

 

Турбокомпресори. Для одержання більше високих ступенів стиснення, ніж 

у турбогазодувках, застосовують турбокомпресори, за конструкцією аналогічні 

багатоступінчатим турбогазодувкам. Однак для підвищення тиску нагнітання в 

турбокомпресорах, на відміну від турбогазодувок, збільшують число робочих 

коліс і змінюють їх розміри (у тому числі й діаметр) або збільшують швидкість 

обертання коліс. Окружні швидкості робочих коліс турбокомпресорів 

досягають 240-270 м/сек і більше залежно від міцності матеріалу коліс, а тиск 

нагнітання - (2,5-3,0) 106 Н/м2, (25-30 ат). 

У турбокомпресорах по мірі переходу до більш високого тиску 

зменшується не тільки ширина, але й діаметр робочих коліс, однак пристрій для 

перетворення кінетичної енергії газу у потенційну енергію тиску (напрямний 

апарат) і пристрій для підведення газу до наступного рівня стиснення 

(зворотний канал) принципово не відрізняються від застосовуючих у 

турбогазодувках. 

Робочі колеса турбокомпресорів часто секціонують, розміщуючи їх у двох 

або трьох корпусах. У зв'язку зі значним ступенем стискання газу в 

турбокомпресорах і відповідного збільшення температури газу виникає 

необхідність в охолодженні стисненого газу, що здійснюють чи шляхом подачі 

води в спеціальні канали всередині корпуса, чи у виносних проміжних 

холодильниках. Охолодження газу в холодильниках, встановлених між групами 

не охолоджуючих коліс, більш ефективне й полегшує очищення поверхні 

теплообмінника. 

 

Осьові вентилятори і компресори 

Схема осьового вентилятора подана на рис. 2.32. Такий вентилятор має 

корпус у вигляді короткої ділянки циліндричної труби, у якому розташоване 

робоче колесо 2 - пропелер з лопатками 3, вигнутими за гвинтовою поверхнею. 
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Вентилятор кріпиться в рамі 4. Під час обертання робочого колеса лопатки 

захоплюють газ і переміщують його вздовж осі колеса. Внаслідок низького 

опору, який чинить вентилятор рухаючому потоку газу, і незначній кількості 

втрат на тертя газу об лопатки, ККД осьових вентиляторів істотно вищий, ніж у 

відцентрових. У той же час напір, розвиваючий осьовими вентиляторами, в 3-4 

рази менший, ніж у відцентрових вентиляторів, тому осьові вентилятори 

застосовують для переміщення більших кількостей газу за незначного опору. 

Осьові вентилятори найчастіше виготовляють одноступінчатими, хоча існують 

і двоступінчаті вентилятори такого типу. 

   
Рис. 2.32. Схема осьового вентилятора: 1 - корпус; 2 - робоче колесо; 3 -

лопатки; 4 - рама 

 

Осьові компресори. Ці машини знаходять застосування за більших подач і 

відносно невисоких ступенів стиснення (3,5-4). Привід осьових компресорів 

здійснюється від парових або газових турбін із швидкістю обертання 5000-5500 

об/хв. 

Схема осьового компресора представлена на рис. 2.33. У корпусі 1 

розташований ротор 2, на якому розміщені лопатки 3, що мають форму 

гвинтової поверхні. Під час обертання ротора з великою швидкістю газ 

захоплюється лопатками й переміщується вздовж осі компресора, беручи 

участь одночасно в обертовому русі разом із ротором. Для усунення обертового 

руху газу на стінках корпуса апарата встановлюють нерухомі лопатки, 

утворюючі напрямний апарат 4, по каналах якого газ надходить у наступний 

щабель або напірний трубопровід. 

Осьові компресори мають значне число щаблів (10-20) і працюють без 

охолодження газу. 

   
Рис. 2.33. Схема осьового компресора: 1- корпус; 2 - ротор; 3 - лопатки; 4 - 

направляючий апарат. 
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Гвинтові компресори 

Гвинтовий компресор (рис. 2.34) має два ротори 1 й 2 з паралельними 

осями, що обертаються в корпусі 3. Ротор 1 являє собою циліндр з декількома 

зубами (як правило 3-4), розташованими на циліндрі за гвинтовою лінією. На 

роторі 2 є заглиблення, що також розташовані за гвинтовою лінією й відповідні 

за формою зубам ротора 1. Під час обертання ротора 1 гвинтові зуби входять у 

зачеплення з заглибленнями на роторі 2 і витісняють газ, що перебуває в 

порожнинах, обмежених поверхнями роторів і корпуса, переміщуючи його в 

поздовжньому напрямку. 

   
Рис. 2.34. Схема гвинтового компресора: 1, 2 - ротори; 3 - корпус 

 

Двоступінчаті гвинтові компресори виготовляють на тиск до 8 ат; 

швидкість обертання роторів цих машин досягає 10000 об/хв. За тиску більше 2 

ат гвинтові машини мають ККД більший, ніж машини інших типів. Їх 

перевагами є компактність і швидкохідність, а також чистота газу що 

подається. До недоліків гвинтових компресорів варто віднести складність 

виготовлення гвинтових роторів і високий рівень шуму під час роботи цих 

машин. 

 

Вакуум-насоси 

Особливістю вакуум-насосів, що визначає їхню конструктивну відмінність 

від компресорів, є високий ступінь стискання. Так, наприклад, якщо вакуум-

насос відсмоктує газ (повітря) за тиску 0,05 ат (розрідження 95%) і стискає його 

до 1,1 ат на виході з насоса (надлишковий тиск 0,1 ат необхідний для подолання 

опору нагнітального клапана й трубопроводу), то ступінь стискання становить 

22
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1

2 
p

p
у той час як для одноступінчатих поршневих компресорів 

ступінь стискання не перевищує 8. 
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Поршневі вакуум-насоси. Ці машини існують двох типів: сухі і мокрі. Сухі 

вакуум-насоси застосовують для відкачування тільки газу, мокрі - для 

відкачування газу й рідини одночасно, наприклад у конденсаторах змішування. 

Сухі вакуум-насоси конструктивно не відрізняються від поршневих 

компресорів. Для збільшення об'ємного коефіцієнта деякі з цих машин 

оснащені золотниковим розподільчим механізмом. За допомогою золотника 

мертвий простір насоса наприкінці періоду стискання з'єднується з камерою 

всмоктування, в якій тиск у цей момент дорівнює тиску всмоктування р1. 

Стиснений до тиску р2 газ із мертвого простору переходить у камеру з тиском 

р1. Тому тиск газу в мертвому просторі падає (відбувається вирівнювання 

тисків р1 і р2) і всмоктування газу починається майже на самому початку ходу 

всмоктування поршня вакуум-насоса, що збільшує його продуктивність. 

Мокрі вакуум-насоси не мають механізму золотникового розподілу, а 

всмоктуючий і нагнітальний клапани їх трохи збільшені в зв’язку з 

необхідністю відведення значної кількості рідини, швидкість руху якої через 

клапани повинна бути менша, ніж швидкість руху газу. Тому мокрі вакуум-

насоси мають збільшений об’єм мертвого простору і створюють розрідження 

значно менше, ніж сухі вакуум-насоси. 

Двигуни для сухих поршневих вакуум-насосів підбирають з врахуванням 

продуктивності насоса за величиною максимальної роботи стиснення, яка 

відповідає кінцевому тиску р1=0,33 ат (за умови, що тиск нагнітання р2=1 ат). 

Ротаційні пластинчаті і водокільцеві вакуум-насоси. Ці насоси 

конструктивно подібні відповідним компресорам. У ротаційних насосах з 

вирівнюванням тиску перепуск газу здійснюється за допомогою спеціального 

каналу, з’єднуючого мертвий простір із камерою найменшого тиску. Таким 

шляхом досягається суттєве збільшення об’ємного коефіцієнта вакуум-насосу. 

Розрідження, яке створюється водокільцевим вакуум-насосом, тим менше, чим 

вищі температура і парціальний тиск робочої рідини, яка заливається в насос. 

Тому водокільцеві вакуум-насоси заливають рідиною з можливо більш низькою 

температурою. 

Струминні вакуум-насоси. За принципом дії ці вакуум-насоси аналогічні 

струминним насосам для перекачування рідин. Як правило, в якості робочої 

рідини в струминних вакуум-насосах застосовується пар. Пароструминні 

насоси, виготовлені з хімічно стійких матеріалів, широко застосовуються для 

відсмоктування кислих парів. 

Розрідження, яке створюється одноступінчатим пароструминним насосом, 

не перевищує 90% абсолютного. Для отримання більш глибокого вакууму 

застосовують багатоступінчаті пароструминні вакуум-насоси з конденсацією 

відпрацьованого пару між ступенями, які складаються з декількох послідовно 
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з’єднаних пароструминних насосів, між якими встановлені конденсатори 

змішування. Конденсація відпрацьованого пару між ступенями усуває 

необхідність в стисненні відпрацьованого пару в кожному наступному ступені і 

знижує тим самим загальну витрату енергії. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи компресорних 

машин усіх типів 

3. Зробити висновки 

 

Контрольні питання 

1. Які існують типи компресорних машин? 

2. Класифікація компресорних машин за принципом дії 

3. Термодинамічні основи процесу стиснення газів 

4. Особливості процесів стиснення газів 

5. Вкажіть типи компресорів 

6. Особливості одноступеневого стиснення 

7. Конструкція і принцип роботи одноступінчатого горизонтального 

компресора простої дії 

8. Класифікація ротаційних компресорів 

9. Конструкція і принцип роботи ротаційного компресора 

10. Конструкція і принцип роботи водокільцевого компресора 

11. Конструкція і принцип роботи газодувки 

12. Конструкція і принцип роботи турбогазодувки 

13. Конструкція і принцип роботи багатоступінчатої турбогазодувки 

14. Особливості роботи турбокомпресорів 

15. Конструкція і принцип роботи осьового вентилятора 

16. Конструкція і принцип роботи осьового компресора 

17. Конструкція і принцип роботи гвинтового компресора 
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Практичне заняття № 3. Розділення неоднорідних систем.  

Відстоювання 

Мета: ознайомитися з процесом відстоювання і видами відстійників 

1. Неоднорідні системи і методи їх розділення  

2. Основні відомості про відстійники  

3. Основні види відстійників 

 

Теоретичні відомості 

1. Неоднорідні системи і методи їх розділення 

Неоднорідними, чи гетерогенними, системами називають системи, які 

складаються з двох або декількох фаз. Фази, які складають систему, можуть 

бути в принципі, механічно відділені одна від одної. 

Будь-яка неоднорідна бінарна система складається з дисперсної 

(внутрішньої) фази і дисперсного середовища, чи суцільної (зовнішньої) фази, в 

якій розподілені частинки дисперсної фази. 

У залежності від фізичного стану фаз розрізняють: суспензії, емульсії, 

піни, дими і тумани. 

Суспензії – це неоднорідні системи, які складаються з рідини та зважених у 

ній твердих частинок. У залежності від розмірів твердих частинок (у мкм) 

суспензії умовно поділяють на: грубі (більше 100), тонкі (0,5-100) і муті 

(каламуті) (0,1-0,5). 

Перехідну область між суспензіями і істинними розчинами (гомогенні 

системи) займають колоїдні розчини, в яких розміри частинок, що знаходяться 

в рідині, є середніми між розмірами молекул і частинками зважок. Межа між 

суспензіями і колоїдними розчинами може бути в першому наближенні 

охарактеризована появою броунівського руху твердих частинок, із 

виникненням якого ці частинки не можуть осаджуватися під дією сили тяжіння. 

Емульсії – це системи, які складаються з рідини і розміщених у ній крапель 

іншої рідини, що не змішується з першою. Розмір частинок дисперсної фази 

може коливатися в широких межах. Під дією сили тяжіння емульсії 

розшаровуються, проте при незначних розмірах крапель (менше 0,4-0,5 мкм) 

або під час додавання стабілізаторів емульсії стають стійкими і не 

розшаровуються протягом тривалого часу. Зі збільшенням концентрації 

дисперсної фази з’являється можливість перетворення (інверсії) фаз. У 

результаті зливання (коалесценції) крапель дисперсна фаза стає суцільною; у 

ній виявляються зваженими частинки фази, яка була до цього внутрішньою. 

Фізичні властивості (щільність, в’язкість) суспензій і емульсій 

визначаються об’ємним співвідношенням фаз, що складають систему, і їх 
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фізичними властивостями. Середня щільність суспензій і емульсій см (кг/м3) 

розраховується за рівнянням: 

)1(  
сдсм

, 

де д, с – щільність дисперсної та суцільної фаз, кг/м3, 

 - об’ємна частка дисперсної фази. 

В’язкість суспензії см, (Нсек/м2) залежить від концентрації твердої фази, 

проте не залежить від розміру твердих частинок. В’язкість суспензій 

визначається таким чином: 

1. за об’ємної концентрації твердої фази не більше 10%: 

)5,21(  
ссм , 

2. за об’ємної концентрації твердої фази більше 10%: 

)5,41(  
ссм , 

де ñ - в’язкість суцільної фази, Нсек/м2. 

В’язкість емульсій ем (Нсек/м2) знаходиться за рівняннями: 

1. за об’ємної концентрації дисперсної фази не більше 50%: 
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2. за об’ємної концентрації дисперсної фази більше 50%: 
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де с, д – в’язкість суцільної і дисперсної фаз, Нсек/м2.  

Піни – це системи, які складаються з рідини і розміщених у ній пухирців 

газу. Ці газорідинні системи за своїми властивостями близькі до емульсій. 

Пили і дими – це системи, які складаються з газу і розміщених у ній 

частинок твердої речовини. Пили утворюються зазвичай під час механічного 

розподілу частинок у газі (подрібнення, змішування і транспортування твердих 

матеріалів та ін.). Розміри твердих частинок пилу складають приблизно 3-70 

мкм. Дими утворюються в процесах конденсації парів (газів) під час переходу 

їх у рідкий чи твердий стан, при цьому утворюються тверді зважені в газі 

частинки розмірами 0,3-5 мкм. Під час утворення дисперсної фази з частинок 

рідини приблизно таких самих розмірів (0,3-5 мкм) виникають системи, які 
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мають назву туманів. Пили, дими і тумани являють собою аеродисперсні 

системи, чи аерозолі. 

Вказані системи можуть утворюватися також під час хімічної взаємодії 

газів, що відбувається з утворенням твердої чи рідкої фаз. При цьому 

дисперсність системи буде визначатися швидкістю утворення центрів (ядер) 

конденсації і швидкістю їх росту. 

У хімічній технології широко розповсюджені процеси, пов’язані з 

розділенням рідких і газових неоднорідних систем. Вибір методу їх розділення 

обумовлюється, головним чином, розмірами зважених частинок, різницею 

щільностей дисперсної та суцільної фаз, а також в’язкістю суцільної фази. 

Застосовують такі основні методи розділення:  

1. осадження,  

2. фільтрування,  

3. центрифугування,  

4. мокре розділення.  

Осадження являє собою процес розділення, за якого зважені в рідині чи 

газі тверді чи рідкі частинки відділяються від суцільної фази під дією сили 

тяжіння, сил інерції (у тому числі відцентрових) або електростатичних сил. 

Осадження, яке відбувається під дією сили тяжіння, називається 

відстоюванням. В основному відстоювання застосовується для попереднього, 

грубого розділення неоднорідних систем. 

Фільтрування – це процес розділення за допомогою пористої 

перегородки, спроможної пропускати рідину чи газ, але затримувати зважені в 

середовищі тверді частинки. Це здійснюється під дією сил тиску чи 

відцентрових сил і застосовується для більш тонкого розділення суспензій і 

пилу, ніж шляхом осадження. 

Центрифугування – це процес розділення суспензій і емульсій в полі 

відцентрових сил. Під дією цих сил осадження поєднується з ущільненням 

утворюючого осаду, а фільтрування – з ущільненням і механічним сушінням 

осаду. 

Мокре розділення – це процес вловлювання зважених у газі частинок будь-

якою рідиною. Воно відбувається під дією сил тяжіння чи сил інерції і 

застосовується для очищення газів і розділення суспензій. Під час обробки 

суспензій мокре розділення застосовують в комбінації з іншими способами 

розділення (промивання осадів у процесах відстоювання і фільтрування). 

Не дивлячись на спільність принципів розділення рідких і газових 

неоднорідних систем деякі методи їх розділення, а також застосовуване 

обладнання, в певних випадках мають специфічні особливості.  

 



125 

 

2. Основні відомості про відстійники 

Процес відстоювання є дешевшим процесом, ніж інші процеси розділення 

неоднорідних систем, наприклад фільтрування. Відстоювання застосовують в 

якості первинного процесу розділення, здійснення якого часто дозволяє 

прискорити фільтрування чи центрифугування суспензій.  

Відстоювання проводять в апаратах, які називають відстійниками чи 

згущувачами.     

Розрізняють такі види відстійників: періодичної, безперервної і 

напівбезперервної дії, причому безперервнодіючі відстійники, у свою чергу, 

діляться на одноярусні, двоярусні і багатоярусні.  

Відстійники періодичнодіючі, являють собою низькі ємкості без 

перемішуючих пристроїв. Такий відстійник заповнюється суспензією, яка 

залишається в стані спокою протягом певного часу, необхідного для осідання 

твердих частинок на дно апарату. Після цього шар освітленої рідини 

декантують, тобто зливають через сифонну трубку чи крани, розташовані вище 

рівня осаду, що осів. Останній, зазвичай являє собою рухому текучу густу рідку 

масу — шлам, який вивантажують вручну через верх апарату чи видаляють 

через нижній спусковий кран. 

Розміри і форма апаратів періодичної дії залежать від концентрації 

диспергованої фази і розмірів її частинок. Чим більші частинки і чим більша їх 

щільність, тим менший діаметр може мати апарат. Швидкість відстоювання 

істотно залежить від температури, зі зміною якої змінюється в'язкість рідини, 

причому швидкість осадження зворотнопропорційна в'язкості, а остання 

зменшується зі збільшенням температури. 

Для відстоювання невеликих кількостей рідини застосовують відстійники 

у вигляді циліндричних вертикально встановлених резервуарів із конічним 

днищем, що має кран або люк для розвантаження осаду і декілька кранів для 

зливу рідини, встановлених на корпусі на різній висоті. 

Для відстоювання значних кількостей рідини, наприклад для очищення 

стічних вод, використовують бетонні басейни великих розмірів або декілька 

послідовно сполучених резервуарів, що працюють напівбезперервним 

способом: рідина надходить і видаляється безперервно, а осад вивантажується з 

апарату періодично. 

 

3. Основні види відстійників 

На рис. 2.35 показаний відстійник напівбезперервної дії з похилими 

перегородками. Вихідна суспензія подається через штуцер 1 у корпус 2 

апарата, усередині яких розташовані похилі перегородки 3, що направляють 

потік поперемінно вгору і вниз. Наявність перегородок збільшує час 
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перебування рідини і поверхню осадження в апараті. Осад збирається в 

конічних днищах (бункерах) 4, звідки періодично видаляється, а освітлена 

рідина безперервно відводиться з відстійника через штуцер 5. 
 

 
Рис. 2.35. Відстійник з похилими перегородками: 1 - штуцер для введення 

початкової суспензії; 2 - корпус; 3 – похилі перегородки; 4 - бункер для 

осаду; 5 - штуцер для відведення освітленої рідини 

 

У промисловості найбільш поширені відстійники безперервної дії. 

Відстійники безперервної дії.  

Відстійник безперервної дії з гребковою мішалкою (рис.2.36) являє собою 

невисокий циліндричний ємкість 1 з плоским трохи конічним днищем і 

внутрішнім кільцевим жолобом 2 уздовж верхнього краю апарату. У резервуарі 

встановлена мішалка 3 з похилими лопатями, на яких є гребки 4 для 

безперервного переміщення осідаючого матеріалу до розвантажувального 

отвору 7.  

   
Рис. 2.36. Відстійник безперервної дії з гребковою мішалкою: 1 — корпус; 2 — 

кільцевий жолоб; 3 — мішалка; 4 — лопаті з гребками; 5 — труба для подання 

початкової суспензії; 6 — штуцер для виведення освітленої рідини; 7 — 

розвантажувальний пристрій для осаду (шламу); 8 - електродвигун 

 

Одночасно гребки трохи збовтують осад, сприяючи цим ефективніше його 

зневоднення. Мішалка здійснює від 0,015 до 0,5 об/хв, тобто обертається 
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настільки поволі, що не порушує процес осадження. Початкова рідка суміш 

безперервно подається через трубу 5 всередину резервуару. Освітлена рідина 

переливається в кільцевий жолоб і видаляється через штуцер 6. Осад (шлам) — 

текуча згущена суспензія (з концентрацією твердої фази не більше 35-55%) — 

видаляється з ємкості за допомогою діафрагмового насоса. Вал мішалки 

приводиться в обертання від електродвигуна 8 через редуктор. Разом з осадом, 

що видаляється, часто втрачається значна кількість рідини, тому для зменшення 

її втрат і виділення рідини зі згущеної суспензії, осад із першого відстійника 

направляють в інший відстійник для відмивання водою і подальшого 

відстоювання. Осад, отриманий в другому апараті, буде містити таку ж 

кількість рідини, як і осад у першому відстійнику, але значно розбавлений 

водою. За наявності декількох послідовно сполучених відстійників можна 

видалити з осаду до 97-98% рідини. Для зменшення кількості промивних вод 

відстоювання проводять за принципом протитечії (рис.2.37): осад послідовно 

рухається з першого відстійника в останній, а вода — у напрямку, зворотному 

руху осаду. 

 
Рис. 2.37. Схема безперервного протитечійного відмивання осаду від рідини 

  

Промивні води використовують потім для приготування початкової суспензії. 

Окрім безперервності дії і великої продуктивності (яка становить іноді 3000 

т/добу осаду) гребкові відстійники мають такі переваги: у них досягається 

рівномірна щільність осаду, є можливість регулювання її шляхом зміни 

продуктивності, забезпечується ефективніше зневоднення осаду внаслідок 

легкого збовтування його мішалкою. Робота таких відстійників може бути 

повністю автоматизована. До недоліків цих апаратів слід віднести їх 

громіздкість. Гребкові нормалізовані відстійники мають діаметр від 1,8 до 30 м, 

а в деяких виробництвах, наприклад для очищення води, відстійники досягають 

в діаметрі 100 м. 

За необхідності встановлення відстійників значних діаметрів займаюча 

ними площа буде велика. З метою її зменшення застосовують багатоярусні 
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відстійники, що складаються з декількох апаратів, встановлених один на 

одному. 

 

Багатоярусні відстійники 

Розрізняють багатоярусні відстійники закритого і збалансованого типів. 

Простий багатоярусний відстійник закритого типу (рис. 2.38, а) являє 

собою декілька відстійників, встановлених один на одному, що мають загальний 

вал для гребкових мішалок і відповідно, — загальний привід.  

 
а)                    б)  

Рис. 2.38. Багатоярусні відстійники закритого (а) і збалансованого (б) типів: 1 

— розподільник початкової суспензії: 2 — труба-стакан для введення 

суспензії в кожен ярус; 3 — колектор для збирання освітленої рідини; 4 — 

збірник осаду (шламу) 

 

На рис. 2.38 для простоти показані лише два розташованих один над одним 

відстійники. У місцях проходу валу крізь днище кожного відстійника 

встановлені ущільнюючі сальники. Таким чином, у цих відстійниках зливання 

освітленої рідини і вивантаження осаду здійснюються роздільно з кожного 

ярусу. 

Найдосконалішими є багатоярусні відстійники збалансованого, чи 

урівноваженого типу (рис. 2.38, б). Такі відстійники також мають загальний 

вал і привід, але, на відміну від відстійників закритого типу, їх яруси 

послідовно сполучені по шламу: стакан для видалення шламу з кожного вище 

розташованого ярусу опущений нижнім кінцем у шар згущеного шламу 

розташованого нижче ярусу. 

Відстійники працюють таким чином: початкова суспензія з розподільчого 

пристрою 1 подається через стакани 2 у кожен ярус. Освітлена рідина через 

зливні патрубки збирається в колектор 3. Згущений осад, під час застосування 

відстійника закритого типу видаляється роздільно з кожного ярусу в збірники 4, 

а у відстійниках збалансованого типу—тільки з нижнього ярусу. 
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Таким чином, в апаратах закритого типу дно кожного ярусу сприймає тиск 

усієї маси суспензії, що знаходиться в ньому, а у відстійників збалансованого 

типу навантаження на дно сприймає тільки нижній ярус.  

Відстійники безперервної дії 

Крім багатоярусних відстійників велика поверхня осадження досягається 

також у відстійниках безперервної дії з конічними полицями (рис. 2.39). 

Суспензія, що розділяється, подається через штуцер 1 і розподіляється по 

каналах між конічними полицями 2 (через одну), на поверхні яких відбувається 

осадження твердих частинок. Частинки, що осіли, сповзають по похилих 

полицях до стінок корпусу і потім переміщуються вниз до штуцера 3 для 

видалення шламу. Освітлена рідина відводиться каналами 4 між двома вище 

розміщеними полицями і виводиться з апарату через штуцер 5. Перевагою 

відстійників цього типу є відсутність рухомих частин і простота 

обслуговування. 

 
Рис. 2.39. Відстійник безперервної дії з конічними полицями: 1 - штуцер для 

підведення суспензії, що розділяється; 2 - конічні полиці; 3- штуцер для 

відведення шламу; 4 - канали для відведення освітленої рідини; 5 - штуцер для 

виведення освітленої рідини 

 

На рис. 2.40 показаний відстійник безперервно дії для розділення 

емульсій. Він являє собою горизонтальний резервуар, усередині якого проти 

вхідного штуцера 1 встановлена перфорована відбійна перегородка 2. Вона 

призначена для запобігання збурень рідини струменем емульсії, що надходить. 

Поперечний перетин відстійника вибирають таким, щоб рух рідини в корпусі 

апарату був ламінарним або близьким до нього (швидкість — декілька мм/сек), 

що сприяє прискоренню відстоювання. Легка рідка фаза видаляється з апарату 

трубопроводами 3, важка — трубопроводами 4. На останньому є пристрій 5 для 

розриву сифона, попереджуючий повне спорожнення резервуару.  
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Рис. 2.40. Відстійник неперервної дії для розділення емульсій: 1 - штуцер 

для підведення емульсії; 2 - перфорована перегородка; 3 - трубопровід для 

відведення легкої фази; 4 - трубопровід для відведення важкої фази; 5 - 

пристрій для розриву сифона 

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи відстійників усіх типів 

3. Зробити висновки  

 

Контрольні питання 

1. Що таке неоднорідні чи гетерогенні системи? 

2. Що таке суспензії? 

3. Що таке емульсії? 

4. Яким чином здійснюється розрахунок в’язкості суспензії? 

5. Яким чином здійснюється розрахунок в’язкості емульсії? 

6. Що таке пили і дими? 

7. Основні методи розділення рідких і газових неоднорідних систем 

8. Що таке осадження? 

9. Що таке фільтрування? 

10. Що таке центрифугування? 

11. Що таке мокре розділення? 

12. Вкажіть основні види відстійників 

13. Що собою являють відстійники періодичної дії? 

14. Принцип роботи відстійника з похилими перегородками 

15. Принцип роботи відстійника безперервної дії з гребковою мішалкою 

16. Що собою являє безперервне протитечійне відмивання осаду від рідини? 

17. Принцип роботи багатоярусного відстійника закритого і збалансованого 

типів 

18. Принцип роботи відстійника безперервної дії з конічними полицями 

19. Принцип роботи відстійника неперервної дії для розділення емульсій 
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Практичне заняття № 4. Розділення неоднорідних систем. 

Фільтрування 

Мета: ознайомитися з процесом фільтрування і видами фільтрів 

1. Основні відомості про фільтрування неоднорідних систем 

2. Види фільтрів 

3. Інтенсифікація роботи фільтрів 

 

Теоретичні відомості 

1. Основні відомості про фільтрування неоднорідних систем 

Фільтруванням називають процес розділення суспензій з використанням 

пористих перегородок, які затримують тверду фазу суспензії і пропускають її 

рідку фазу. 

Розділення суспензії, що складається з рідини і зважених у ній твердих 

частинок, проводять за допомогою фільтра (рис. 2.41), який в простому вигляді 

являє собою посудину, розділену на дві частини фільтруючою перегородкою. 

Суспензію заливають в одну частину цієї посудини так, щоб вона стикалася з 

фільтруючою перегородкою. У розділених частинах посудини створюють 

різницю тиску, під дією якої рідина проходить через пори фільтрувальної 

перегородки, причому тверді частинки затримуються на її поверхні. Таким 

чином суспензія розділяється на чистий фільтрат і вологий осад. Цей процес 

розділення суспензії називають фільтруванням з утворенням осаду. Іноді тверді 

частинки проникають в пори фільтруючої перегородки і затримуються там, не 

утворюючи осаду. Такий процес називають фільтруванням із закупорюванням 

пор. Можливий також проміжний вид фільтрування, коли тверді частинки 

проникають у пори фільтруючої перегородки і утворюють на ній шар осаду. 

  
Рис. 2.41. Схема процесу фільтрування: 1 - фільтр; 2 - фільтруюча перегородка; 

3 - суспензія; 4 - фільтрат; 5 - осад 
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Виникнення вказаних видів фільтрування пов'язане зі складною 

взаємозалежністю між властивостями суспензії і фільтруючої перегородки.  

Найкращим вважається фільтрування з утворенням осаду, коли 

закупорювання пор фільтруючої перегородки твердими частинками з 

відповідним збільшенням її опору майже не відбувається. Такий вид 

фільтрування спостерігається під час досить високої концентрації твердої фази 

в суспензії, причому цю концентрацію умовно можна прийняти більше 1 

об’ємн. %. За вказаної концентрації над входами в пори фільтруючої 

перегородки швидко утворюються  частинки, які складаються з твердих 

частинок, що пропускають рідку фазу суспензії, але затримують інші тверді 

частинки. 

Для запобігання закупорюванню пор фільтруючої перегородки при 

розділенні суспензії з відносно невеликою концентрацією твердої фази, 

наприклад у межах 0,1-1 об’ємн. %, таку суспензію перед розділенням на 

фільтрі доцільно згустити у відстійниках. 

Підвищення концентрації твердої фази здійснюють у ряді випадків також у 

фільтрах-згущувачах, з яких тверда фаза видаляється не у вигляді вологого 

осаду, а у вигляді згущеної суспензії. 

Найменш бажане фільтрування з закупорюванням пор фільтруючої 

перегородки, оскільки регенерація її у даному випадку дуже ускладнюється, а 

деколи стає неможливою внаслідок важкості вилучення твердих частинок з пор. 

Такий вид фільтрування називають також освітленням, причому орієнтовно 

можна прийняти, що воно відбувається за концентрації твердих частинок у 

суспензії менше 0,1 об’ємн. %.  

Під час розділення суспензій з невеликою концентрацією тонкодисперсної 

твердої фази часто застосовують фільтруючі допоміжні речовини, що 

перешкоджають проникненню твердих частинок у пори фільтруючої 

перегородки. У якості тонкодисперсних або тонковолокнистих матеріалів, 

використовують діатоміт, перліт, азбест, целюлозу, активоване вугілля, 

деревинну муку. 

Для отримання допоміжної речовини природні діатоміт і перліт 

піддаються особливій обробці, зокрема нагріванню, подрібненню і 

класифікації. 

Допоміжні речовини наносять заздалегідь на фільтруючу перегородку у 

вигляді шару завтовшки не більше 50 мм або в кількості близько 1% ваги 

суспензії додають до неї перед розділенням на фільтрі.  

Шар допоміжної речовини наносять на фільтруючу перегородку у 

результаті розділення на фільтрі суспензії цієї речовини в рідині, наприклад 

воді або заздалегідь отриманому фільтраті. Якщо шар допоміжної речовини 
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товщиною 50 мм нанесений на фільтруючу перегородку барабанного фільтра 

безперервної дії, що обертається, то зовнішні частини шару завтовшки 

приблизно 0,1 мм безперервно зрізають ножовим пристроєм, який поступово з 

дуже невеликою швидкістю наближається до фільтруючої перегородки. 

Внаслідок цього суспензія весь час стикається з свіжою поверхнею шару 

допоміжної речовини. 

Під час додавання допоміжної речовини до суспензії, що розділяється, 

концентрація твердих частинок в ній збільшується, що сприяє утворенню 

зведень над входами в пори фільтруючої перегородки і запобігає, таким чином, 

закупорюванню цих пор. 

Активоване вугілля, окрім затримуючої здатності по відношенню до 

твердих частинок, володіє і адсорбційною дією; воно адсорбує розчинні в рідині 

речовини, наприклад речовини, що фарбують рідину. 

Промивання осаду здійснюють способами витіснення і розбавлення. 

Спосіб витіснення полягає в тому, що промивну рідину заливають на 

поверхню осаду у вигляді шару або подають в диспергованому стані із 

розбризкуючих пристроїв, причому промивна рідина під дією різниці тисків 

проходить крізь пори осаду, витісняє з них рідку фазу і змішується з нею. Цей 

спосіб застосовують, коли осад промивається легко і не містить пор, 

недоступних для промивної рідини. 

Спосіб розбавлення характеризується тим, що осад знімається з 

фільтруючої перегородки і перемішується в посудині, яка містить мішалку, з 

промивною рідиною, після чого суспензія, що утворилася, розділяється на 

фільтрі. Такий спосіб застосовують, якщо осад промивається важко. 

У результаті промивання отримують достатньо розбавлену суміш рідкої 

фази суспензії і промивної рідини. Якщо рідка фаза містить цінні речовини, їх 

витягують з отриманої суміші кристалізацією, випаровуванням або 

ректифікацією. Тому бажано, щоб витрата промивної рідини була по 

можливості невелика, а концентрація розчинених у ній цінних речовин була як 

можна більшою. Під час одноразового (одноступінчатого) промивання об'єм 

промивної рідини в 1,5-2 рази перевищує об'єм рідкої фази, що залишилася в 

порах осаду після розділення суспензії. Під час багатократного 

(багатоступінчатого) промивання, яке можна виконувати способами витіснення 

і розбавлення, осад послідовно промивають, використовуючи промивну рідину 

зі все зростаючою концентрацією розчинених у ній цінних речовин. При цьому 

свіжа промивна рідина надходить на майже промитий осад, а найбільш 

концентрована - на той, що ще не промивався. Так здійснюють 

багатоступінчате протитечійне промивання осаду. 
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Продування осаду проводять з метою витіснення з його пор промивної 

рідини, що залишилася. Для продування зазвичай використовують повітря, а 

також інертні гази (азот, двоокис вуглецю), якщо в осаді присутня речовина, 

що створює з повітрям вибухову суміш. Продуванням можна видалити тільки 

частину рідини з пор осаду до досягнення рівноважної вологості. 

Сушіння осаду на фільтрі нагрітим або заздалегідь осушеним повітрям 

застосовують, коли бажано отримати на фільтрі осад з остаточною вологістю 

меншою рівноважної. 

 

2. Види фільтрів 

Однієї з основних характеристик, які використовуються для класифікації 

фільтрів, є періодичність чи безперервність їх дії, у зв'язку з чим вони 

поділяються на: фільтри періодичної і безперервної дії. Для здійснення 

процесів фільтрування з утворенням осаду застосовують як періодичні, так і 

безперервнодіючі фільтри. Для проведення процесів фільтрування з 

закупорюванням пор використовують фільтри періодичної дії. На фільтрах 

періодичної дії здійснюють будь-які режими фільтрування, на фільтрах 

безперервної дії практично - лише режим фільтрування за постійної різниці 

тисків. Для виробництв малої потужності при великому асортименті продуктів, 

що випускаються, можуть бути рекомендовані фільтри періодичної дії. Для 

виробництв великої потужності і виробництв із безперервним технологічним 

процесом необхідні фільтри безперервної дії. 

За способом створення різниці тисків фільтрувальне устаткування може 

бути поділене на фільтри, що працюють під вакуумом, і фільтри, що працюють 

під тиском. У ряді випадків фільтр, в основі дії якого лежить певний принцип, 

може працювати і під вакуумом, і під тиском за відповідної зміни його 

конструкції. За конструктивним розумінням доцільно використовувати, де це 

можливо, фільтри, що працюють під вакуумом, оскільки фільтри, що працюють 

під тиском, повинні бути механічно більш міцними. Однак у тих випадках, 

коли осад володіє істотним гідравлічним опором, але не занадто великим 

стисканням, доцільно застосовувати фільтри, що працюють під тиском. 

Прийнята також класифікація за взаємним напрямом сили ваги і руху 

фільтрату. Така класифікація базується на тому, що для проведення процесів 

фільтрування і створення оптимальних умов для роботи фільтрів велике 

значення мають процеси осадження твердих часток суспензії під дією сили 

ваги. Відповідно до цієї класифікації розрізняють фільтри з протилежними 

(кут 180°), співпадаючими (кут 0°) і перпендикулярними (кут 90°) напрямками 

сили ваги і руху фільтрату.  

Кількість конструкцій фільтрувального устаткування дуже велика.  
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Нутч-фільтри. Нутч являє собою найбільш простий фільтр періодичної 

дії, що працює під вакуумом або тиском, у якому напрямок сили ваги і руху 

фільтрату збігаються. 

Нутч, що працює під вакуумом, виготовляється у вигляді прямокутного чи 

круглого відкритого резервуара з плоским або опуклим дном, над яким на 

деякій відстані знаходиться обманне дно, призначене для підтримки 

горизонтальної фільтруючої перегородки. Суспензія заливається у нутч зверху і 

у просторі під обманним дном створюється вакуум, у результаті чого рідка фаза 

суспензії проходить у вигляді фільтрату крізь фільтруючу перегородку і 

видаляється з нутча, а тверда фаза суспензії у вигляді осаду накопичується на 

цій перегородці. Перевагою такого нутча є простота конструкції, а недоліком - 

необхідність видалення осаду вручну. 

Існують трохи більш складні конструктивні модифікації описаного нутча, 

розроблені з метою виключити видалення осаду з нутча вручну. До них 

відносяться: перекидний нутч, нутч із відкидним дном і нутч із мішалкою, що 

піднімається, за допомогою якої осад збовтується і видаляється з фільтра у 

вигляді суспензії. 

Однак ці зміни не вирішили цілком питання про раціональний спосіб 

видалення осаду з нутча: ручна праця частково збереглася; збільшилася висота 

приміщення в зв'язку з конструкцією бункерів (для приймання осаду з 

перекидного нутча) і мішалок, що піднімаються; можливість видалення осаду у 

вигляді суспензії обмежена. 

Одна з конструкцій нутча, що працює під тиском не більш 3 ат, показана 

на рис. 2.42. Нутч складається з корпуса 1 із сорочкою 2, знімної кришки 3 і 

дна, що переміщується, 4; фільтруючої перегородки 5, розташованої на 

опорній перегородці 6, яка являє собою тканину чи шар волокон (в останньому 

випадку над перегородкою 5 встановлюють захисну сітку 7). Над фільтруючою 

перегородкою знаходиться кільцева перегородка 8 висотою 150 мм, що 

підтримує осад під час його вивантаження. Обидві перегородки закріплені на 

дні нутча, що для видалення осаду опускається на 200 мм і повертається на 

такий кут, щоб осад можна було зняти з фільтруючої перегородки вручну. Для 

подання суспензії і стиснутого повітря слугують штуцери 9 і 10, для видалення 

фільтрату - штуцер 11; фільтр оснащений також запобіжним клапаном 12.  

У найпростішому випадку цикл роботи на описаному нутчі складається з 

наступних операцій: наповнення нутча суспензією, поділ суспензії під тиском 

стиснутого газу, видалення осаду з фільтруючої перегородки і регенерація 

останньої. Такі нутчі мають діаметр до 1 м і ємкість до 0,5 м3. 
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Рис. 2.42. Нутч, який працює під тиском до 3 ат: 1 - корпус; 2 - сорочка; 3 - 

знімна кришка; 4 - дно, яке переміщується; 5 - фільтруюча перегородка; 6 - 

опорна перегородка; 7 - захисна сітка; 8 - кільцева перегородка; 9 - штуцер для 

подання суспензії; 10 - штуцер для подання стиснутого повітря; 11 - штуцер для 

видалення фільтрату; 12 - запобіжний клапан 

 

Перевагою всіх нутчів є можливість рівномірного і повного промивання 

осаду, оскільки промивна рідина може бути рівномірно розподілена по всій 

його поверхні в необхідній кількості. Загальний недолік нутчів - відносно 

велика займаюча ними площа приміщення, що припадає на 1 м2 поверхні 

фільтрування. 

У даний час застосовуються лише порівняно невеликі нутчі, що 

використовуються для лабораторних і напівзаводських робіт, а також для 

поділу суспензій у виробництвах малої потужності. 

Фільтропреси. Фільтром періодичної дії, що працює під тиском, є 

фільтропрес із вертикальними рамами (плитково-рамний фільтропрес), у якому 

напрямок сили ваги і рух фільтрату перпендикулярні. Цей фільтр можна 

розглядати як ряд нутчів невеликої висоти і особливої конструкції, розміщених 

вертикально впритул один до одного, у результаті чого досягається велика 

поверхня фільтрування, що відноситься до одиниці виробничої площі, 

займаючої фільтром. 

Фільтропрес із вертикальними рамами (рис. 2.43) складається з плит 

однакових розмірів 1 і рам 2, що чергуються між собою. Плити і рами 

спираються бічними ручками на два паралельних бруси 3. Між стикаючими 

поверхнями плит і рам є тканинні фільтруючі перегородки. Рами і плити, 

ущільнені по периметру краями цих перегородок, притискаються до нерухомої 

плити 4 за допомогою переміщуючої на роликах плити 5, на яку діє тиск 
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рідини, що створюється гідравлічною системою 6. Суспензія надходить по 

штуцеру 7, а промивна рідина - по штуцерах 8. Штуцери 7 і 8 розташовані на 

нерухомій плиті і з’єднуються з каналами, що утворені співпадаючими 

отворами в плитах і рамах. Фільтрат і промивна рідина видаляються через 

крани 9. 

 
Рис. 2.43. Фільтропрес із вертикальними рамами (плитково-рамний 

фільтропрес): 1 - плити; 2 — рами; 3 - опорний брус;  4 - нерухома плита; 5 - 

рухома плита; 6 - гідравлічна система; 7 — штуцер для подання суспензії; 8 - 

штуцера для поданння промивної рідини; 9 - кран для видалення фільтрату. 

 

Плити (рис. 2.44) мають по краях гладку поверхню 1, а всередині - 

рифлену з жолобками 2. Плити покриті фільтруючою перегородкою 3 і 

оснащені кранами для видалення фільтрату і промиваючої рідини. Крани через 

канали 4 і два інших, майже перпендикулярних їм канали (на рисунку не 

показані), що закінчуються біля жолобків, з'єднані з просторами усередині двох 

рам, суміжних із даною плитою. У плитах і рамах виконані отвори 5 і 6, що 

утворюють канали для проходу суспензії і промивної рідини. У фільтруючих 

перегородках зроблені отвори, що точно збігаються з отворами в рамах і 

плитах.  

 
Рис. 2.44. Плити і рами фільтропреса: а - плита; б - рама; 1 - гладка поверхня 

плити; 2 - жолобок; 3 - фільтрувальна перегородка; 4 - канал для видалення 

фільтрату і промивної рідини; 5 - отвір для проходу суспензії; 6 - отвір для 

проходу промивної рідини. 
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Фільтропрес із гідравлічним вивантаженням осаду відрізняється тим, що 

видалення осаду може виконуватися без розсовування рам і плит. Замість цього 

осад каламутять у рамах потоком води і видаляють з фільтра у вигляді 

суспензії. 

Фільтропрес із механічним вивантаженням осаду має круглі вертикальні 

рами, що відкидаються під час повороту навколо вала, після чого з них легко 

видаляється осад. 

Листові фільтри. Ці фільтри відносяться до працюючих під тиском 

апаратів періодичної дії, у яких напрямок сили ваги і руху фільтрату 

перпендикулярні. Особливістю листового фільтра, як і плитково-рамного 

фільтропреса, є велика поверхня фільтрування, по відношенню до одиниці 

займаючої ним площі приміщення. Це досягається розміщенням вертикальних 

фільтруючих листів на невеликій відстані один від одного. 

Існують кілька конструкцій листових фільтрів. Розглянемо вертикальний 

фільтр із прямокутними листами (рис. 2.45), який застосовується, зокрема, на 

хлорних заводах для фільтрування розсолу, що надходить у електролізери. 

Фільтр складається з циліндричного резервуара 1 з конічним дном 2, знімної 

кришки 3, плоских фільтруючих листів 4, що спираються на планку 5 і 

колектора для фільтрату 6. Суспензія надходить у фільтр по штуцеру 7; рідка 

фаза її проходить всередину фільтруючих листів, збирається в колекторі і у 

вигляді фільтрату виходить з апарата через штуцер 8; тверда фаза 

накопичується у вигляді осаду на зовнішній поверхні фільтруючих листів, 

скидається з неї зворотним поштовхом стиснутого повітря чи води і 

видаляється з апарата штуцером 9. 

Фільтруючий лист являє собою сталеву гумовану раму, в яку вставлена 

рифлена з обох боків дошка з дерева твердої породи, причому рама і дошка 

обтягнуті тканиною, наприклад полівінілхлоридною. 

У порівнянні з фільтропресом описаний фільтр забезпечує кращі умови 

промивання осаду, менше зношування фільтруючої тканини і більш легке 

обслуговування. До недоліків цих фільтрів відносяться: труднощі контролю 

товщини осаду, необхідність перемішування суспензії шляхом її рециркуляції 

(для запобігання осадження твердих частинок) і трохи складну заміну тканини. 
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1 - циліндричний резервуар;  

2 - конічне дно; 

3 - знімна кришка;  

4 - плоский фільтруючий лист;  

5 - опорна планка;  

6 - колектор для фільтрату;  

7 - штуцер для подання суспензії;  

8 - штуцер для відведення фільтрату;  

9 – штуцер для видалення осаду 

Рис. 2.45. Вертикальний листовий фільтр. 

 

Патронні фільтри. Ці фільтри подібно до листових відносяться до 

працюючих під тиском апаратів періодичної дії, в якому напрямок сили ваги і 

руху фільтрату перпендикулярні. За принципом дії листовий і патронний 

фільтри в основному аналогічні, але замість плоских фільтруючих листів у 

патронному фільтрі використовуються циліндричні фільтруючі патрони, які 

встановлюють у вертикальному положенні в циліндричному кожусі з конічним 

дном і знімною кришкою. 

Фільтруючий патрон у поперечному розрізі показаний на рис. 2.46. Патрон 

складається з пористих кілець 1, нанизаних на закриту знизу центральну трубу 

2 з радіальними отворами 3 і поздовжніми ребрами 4. У процесі поділу 

суспензії фільтрат послідовно проходить через шар 5 вже утвореного осаду, 

стінки кілець 1 і отвори 3, після чого по вертикальному каналу 6 надходить з 

патрона в колектор і видаляється з фільтра. Для виготовлення патрона можуть 

бути використані різні пористі матеріали (зокрема, пористе скло чи кераміка), 

спресований діатоміт або вугілля. Застосовуються також патрони у вигляді 

перфорованого металевого циліндра, обтягнутого фільтруючою тканиною. 

Процес розділення суспензії на патронних фільтрах нерідко здійснюють із 

застосуванням попередньо нанесеного шару допоміжної речовини чи 

адсорбенту (для знебарвлення розчинів). Ці фільтри використовують також для 

згущення суспензії; у даному випадку осад скидається з поверхні патронів 
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зворотним поштовхом фільтрату і у вигляді згущеної суспензії видаляється з 

нижньої частини фільтра. 

 
Рис. 2.46 Фільтруючий патрон у поперечному розрізі: 1 - пористе кільце; 2 

- центральна труба; 3 - радіальний отвір; 4 - поздовжнє ребро; 5 - шар осаду;  

6 - вертикальний канал 

 

Перевага патронних фільтрів у порівнянні з листовими полягає в 

тому, що циліндрична поверхня фільтрування з малим радіусом кривизни 

володіє, за інших рівних умов, більшою продуктивністю по фільтрату чи 

осаду, ніж рівновелика їй плоска поверхня. При цьому відносна 

продуктивність циліндричної поверхні зростає зі збільшенням товщини 

осаду і зменшенням радіуса кривизни патрона. 

Фільтропреси з горизонтальними камерами, автоматизовані 

(ФПАКМ) 

Такий фільтр є працюючим під тиском апаратом періодичної дії, у якому 

напрямок сили ваги і руху фільтрату збігаються. Його можна розглядати як ряд 

прямокутних нутчів невеликої висоти і особливої конструкції, розміщених 

впритул один над одним, внаслідок чого поверхня фільтрування виходить 

великою стосовно площі займаючої фільтром. 

Таким чином, між конструкціями фільтропресів із вертикальними рамами і 

горизонтальними камерами існує подібність. Однак взаємні напрямки сили ваги 

і руху фільтрату в обох фільтропресах неоднакові, що обумовлює деяке 

розходження в характері процесів фільтрування в зв'язку з можливістю 

осідання твердих частинок суспензії в гравітаційному полі. 

Цей фільтропрес призначений для поділу тонкодисперсних суспензій за 

концентрації твердої фази 10-50 кг/м3 і температури до 80 °С. 

Фільтруючі плити цього фільтра показані в розрізі на рис. 2.47, а. Верхня 

частина 1 кожної плити покрита перфорованим листом 2, під яким знаходиться 

простір для фільтрату 3. Нижня частина, виконана у вигляді рами 4, утворює 
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під час стискання плит камеру 5 для суспензії і осаду. Між верхньою і нижньою 

частинами фільтруючих плит розташовані еластичні водонепроникаючі 

діафрагми 6. Фільтруюча тканина 7 розміщується на перфорованому листі 2. 

 
Рис. 2.47. Автоматизований фільтропрес із горизонтальними камерами 

(ФПАКМ): 1 - верхня частина плити; 2 - перфорований лист; 3 - простір для 

прийому фільтрату; 4 - нижня частина плити у вигляді рами; 5 - камера для 

суспензії й осаду; 6 - еластична водонепроникна діафрагма; 7 - фільтруюча 

тканина; 8 - колектор для подання суспензії, промивної рідини і стиснутого 

повітря; 9, 10, 13 - канали; 11 - колектор для відведення фільтрату, промивної 

рідини і повітря; 12 - простір для води. 

 

У періоди фільтрування, промивання осаду і його продування в камери 5 

послідовно надходять суспензія з колектора 8 каналами 9 та свіжа промивна 

рідина і стиснене повітря (положення А). При цьому фільтрат, відпрацьована 

промивна рідина і повітря за атмосферного тиску відводяться з фільтра 

каналами 10 у колектор 11. Потім осад віджимається діафрагмою 6, для чого в 

простір 12 каналами 13 подається вода під тиском (положення Б). Після 

віджимання осаду плити розсовуються, утворюючи щілини, через які осад 

видаляється з фільтра (положення В). 

Схема дії автоматизованого фільтропреса з горизонтальними 

камерами показана на рис. 2.47, б. Він складається з горизонтально 

розташованих одна над одною фільтруючих плит 1. Ці плити знаходяться між 

двома крайніми опорними плитами 2, що зв'язані одна з одною чотирма 

вертикальними стержнями, які сприймають навантаження під час дії тиску 

усередині камер. Між плитами 1 за допомогою напрямних роликів 3 протягнена 

фільтруюча тканина 4 і підтримується в натягнутому стані гідравлічними 

пристроями (на рисунку не показані). Суспензія, свіжа промивна рідина і 

стиснене повітря надходять, а фільтрат, відпрацьована промивна рідина і 

повітря за атмосферного тиску відводяться за допомогою колекторів, на 

рисунку показані умовно і позначені відповідно 5 і 6. Осад під час періодичного 
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переміщення тканини знімається з неї ножами 7, розміщеними біля роликів, а 

тканина промивається і очищується в особливому пристосуванні (на рисунку 

також не показане). Цикл роботи фільтропреса з горизонтальними камерами в 

загальному випадку складається з операції стиснення плит, фільтрування, 

промивання осаду, його продування, розсування плит і розвантаження осаду з 

одночасним переміщенням тканини і її промиванням. При цьому робота 

фільтра автоматизована, що обумовлює значне збільшення його продуктивності 

в порівнянні з фільтропресом, який обслуговується вручну. Керування 

фільтрпресом здійснюється електрогідравлічним автоматом; робота фільтра 

повністю автоматизована із застосуванням реле часу і кнопкового керування. 

Автоматизовані фільтропреси з горизонтальними камерами мають 

поверхню фільтрування до 25 м2. Основними перевагами цих фільтропресів, 

крім їх повної автоматизації, є розвинена поверхня фільтрування, можливість за 

допомогою діафрагми регулювати товщину і вологість осаду, а також хороші 

умови для регенерації тканини в процесі роботи фільтра.  

Барабанні фільтри. Розглянемо барабанний вакуум-фільтр із зовнішньою 

поверхнею фільтрування. Цей фільтр являє собою апарат безперервної дії, що 

працює під вакуумом і характеризується в основному протилежними 

напрямами сили ваги і руху фільтрату. 

Фільтр (рис. 2.48) має горизонтальний циліндричний перфорований 

барабан 1, покритий ззовні фільтруючою тканиною. Барабан обертається 

навколо своєї осі і на 0,3-0,4 своїй поверхні занурений в суспензію, що 

знаходиться в резервуарі 4. Поверхня фільтруючого барабана розділена по його 

утворюючих на ряд прямокутних комірок, ізольованих одна від одної. Комірки 

під час руху по колу приєднуються в певній послідовності до джерел вакууму і 

стиснутого повітря. 

Кожна комірка з'єднується трубкою 2 з різними порожнинами нерухомої 

частини розподільного пристрою 3. При цьому комірка проходить послідовно 

зони фільтрування, першого зневоднення, промивання, другого зневоднення, 

видалення осаду і регенерації тканини. 

У зоні фільтрування комірка стикається з cуспензією, що знаходиться в 

резервуарі 4 з мішалкою 5, що коливається, і з'єднується трубкою з 

порожниною 6, яка сполучається з джерелом вакууму. При цьому фільтрат 

через трубку і порожнину надходить у збірник, а на поверхні комірки 

утворюється осад. 

У зоні першого зневоднення осад стикається з атмосферним повітрям, а 

комірка з'єднується з тією ж порожниною 6. Під дією вакууму повітря витісняє 

з пор осаду рідку фазу суспензії, яка приєднується до фільтрату. 
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Рис. 2.48. Схема дії барабанного вакуум-фільтра із зовнішньою поверхнею 

фільтрування: 1 - барабан; 2 - з΄єднуюча трубка; 3 - розподільчий пристрій; 4 - 

резервуар для суспензії; 5 - мішалка, що коливається; 6, 8 - порожнини 

розподільчого пристрою, що сполучаються з джерелом вакууму; 7 - 

розбризкуюючий пристрій: 9 - стрічка; 10 - направляючий ролик; 11; 13 - 

порожнини розподільчого пристрою, що сполучаються з джерелом стиснутого 

повітря; 12 - ніж для знімання осаду 

 

У зоні промивання на частково зневоднений осад із розбризкуюючих 

пристроїв 7 подається промивна рідина, а комірка з'єднується трубкою з 

порожниною 8, яка також сполучається з джерелом вакууму. Промивна рідина 

через трубку і порожнину виходить в інший збірник.  

У зоні другого зневоднення промитий осад також стикається з 

атмосферним повітрям, а комірка залишається сполученою з тією ж 

порожниною 8, тому промивна рідина витісняється з пор осаду і надходить у 

збірник. Для запобігання утворення в осаді тріщин під час промивання і 

подальшого зневоднення на нього накладається частина стрічки 9, яка 

внаслідок тертя об осад переміщується по направляючих роликах 10. 

У зоні видалення осаду комірка з'єднується трубкою з порожниною 11, яка 

сполучається з джерелом стиснутого повітря. Під дією останнього осад 

розпушується і відділяється від тканини, після чого сковзає по поверхні ножа 

12 і надходить на подальшу обробку.  

У зоні регенерації тканина продувається стиснутим повітрям в напрямі, 

протилежному напряму руху фільтрату крізь тканину; при цьому повітря 

надходить в комірку по трубці з порожнини 13. 
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Розподільчий пристрій (рис. 2.49) барабанного вакуум-фільтра 

призначений для послідовного з'єднання кожної комірки з джерелами вакууму і 

стиснутого повітря. Цапфа, що обертається, 1 з трубками 2, приєднаними до 

комірок фільтра, має на кінці шайбу 3 з отворами 4. Нерухомий корпус 5 

розподільчого пристрою забезпечений укріпленою на ньому знімною шайбою 

6, причому корпус і шайба мають співпадаючі прорізи 7-10. Під час обертання 

барабана кожна комірка за допомогою трубки 2 через отвір 4 послідовно 

з'єднується з прорізами 7 (зони фільтрування і першого зневоднення), 8 (зони 

промивання і другого зневоднення), 9 (зони видалення осаду) і 10 (зони 

регенерації тканини). З розподільчого пристрою фільтрат і промивна рідина 

надходять у збірники відповідно трубопроводами 11 і 12. Стиснуте повітря 

подається в розподільчий пристрій трубопроводами 13; вакуум у зонах, 

відповідних прорізям 7 і 8, вимірюється вакуумметрами 14. Корпус 5 з шайбою 

6 притискається до шайби 3, що обертається пружиною 15. 

 
Рис. 2.49. Розподільчий пристрій барабанного вакуум-фільтра: 1 - цапфа, 

що обертається; 2 - з΄єднуюча трубка; 3 - шайба, що обертається; 4 - отвори в 

шайбі, що обертається; 5 - нерухомий корпус; 6 - нерухома знімна шайба; 7 - 10 

- прорізи в нерухомій шайбі; 11 - трубопровід для видалення фільтрату; 12 - 

трубопровід для видалення промивної рідини; 13 - трубопроводи для подання 

стиснутого повітря; 14 - вакуумметри; 15 - пружина 

 

Окрім описаного способу видалення осаду з тканини, застосовують 

знімання осаду за допомогою валів, на які він налипає, і шнурів або сіток, які 

разом із осадом відходять від тканини. Ці способи використовуються для 

видалення тонких шарів осаду. Існують барабанні вакуум-фільтри з тканиною, 

яка сходить з поверхні барабана, що забезпечує кращі умови її промивання в 

особливому пристрої. 

Барабанний вакуум-фільтр із невеликим ступенем занурення барабана в 

суспензію найбільш придатний для розділення суспензій зі значним вмістом 
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твердих частинок, що поволі осідають під дією сили тяжіння і утворюють осад 

із досить хорошою проникністю. При цьому властивості суспензії, повинні бути 

по можливості незмінні, оскільки для цього фільтра на відміну від фільтрів 

періодичної дії не можна змінювати відносну тривалість окремих стадій 

процесу. 

До переваг даного фільтра, окрім безперервності його дії, можна віднести 

зручність обслуговування і відносно сприятливі умови промивання осаду. 

Недоліками його є невелика поверхня фільтрування, по відношенню до 

займаючої ним площі, і порівняно висока вартість.  

Схема фільтруючої установки з барабанним вакуум-фільтром подана на 

рис. 2.50. Суспензія з апарату 1 відцентровим насосом 2 подається в резервуар 3 

барабанного фільтра 4. Надлишок суспензії в процесі роботи фільтра 

видаляється переливним трубопроводом назад в апарат 1. Фільтрат і промивна 

рідина під дією вакууму надходять в загальний сепаратора 5 для відділення від 

повітря, що надійшов у фільтр під час стадій зневоднення і промивання. Рідина 

з сепаратора 5 вертикальним трубопроводом, заввишки не меншого 9 м, під 

дією гідростатичного тиску потрапляє в збірник 6. Повітря з сепаратора 5 

надходить в пастку 7 для відділення від захоплених ним крапельок рідини, 

після чого видаляється вакуум-насосом із системи. Рідина з пастки 7 стікає в 

збірник 8 також під дією гідростатичного тиску. Стиснене повітря подається у 

фільтр через проміжну посудину 9 за допомогою повітродувки 10. 

Фільтруючі установки, що включають замість барабанного вакуум-фільтра 

інші вакуум-фільтри безперервної дії, в основному аналогічні описаній. 

 
Рис. 2.50. Схема установки з барабанним вакуум-фільтром: 1 - апарат для 

суспензії, що розділяється ; 2 - відцентровий насос; 3 - резервуар для суспензії; 

4 - барабанний вакуум-фільтр; 5 - сепаратор; 6; 8 - збірники; 7 - пастка; 9 - 

проміжна посудина; 10 - повітродувка 
 

Дискові вакуум-фільтри. Такий фільтр складається з декількох 

вертикальних дисків, насаджених по центру на порожнистий горизонтальний 

вал, що обертається, на деякій відстані один від одного. Кожен диск має з обох 
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боків рифлену поверхню і з обох боків покритий фільтруючою тканиною. Під 

дисками знаходиться резервуар із суспензією, що розділяється, в яку майже до 

половини занурені диски. Під час обертання дисків фільтрат під дією вакууму 

проходить через тканину і по рифленій поверхні жолобків надходить у 

порожнину вала, на одному з кінців якого є розподільчий пристрій, як і в 

описаному вище барабанному вакуум-фільтрі. Осад, що утворився на поверхні 

тканини, видаляється з неї за допомогою ножів. Розглянутий фільтр особливо 

придатний для розділення суспензій, що містять досить однорідні і 

поволіосідаючі тверді частинки, які утворюють осад, що не розтріскується і не 

вимагає промивання. 

Карусельні фільтри. Ці фільтри відносяться до апаратів безперервної дії, 

що працюють під вакуумом, в яких напрями сили тяжіння і рухи фільтрату 

співпадають. 

Схема карусельного фільтра показана на рис. 2.51. Він складається з 

горизонтальних нутчів 1, розміщених по колу в безпосередній близькості один 

до одного і сполучених гнучкими шлангами 2 з розподільчим пристроєм 3, 

аналогічним вживаному в барабанних або дискових вакуум-фільтрах. Кожен 

нутч, у якості обманного дна, має гумову опорну перфоровану перегородку, 

покриту фільтруючою тканиною, і під час переміщення по колу послідовно 

з'єднується з джерелами вакууму і стиснутого повітря і з атмосферою. Нутчі 

спираються на раму, що обертається. 

 
Рис. 2.51. Схема карусельного фільтра в плані: 1 - горизонтальні нутчі; 2 - 

гнучкі шланги; 3 - розподільчий пристрій 
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Цикл роботи нутча складається із стадій фільтрування, зневоднення осаду 

продуванням повітря, декількох промивань осаду з проміжним зневодненням 

його, видалення осаду і промивання тканини. Під час фільтрування, 

промивання і зневоднення осаду нутч сполучений з джерелом вакууму, під час 

видалення осаду - з джерелом стиснутого повітря, а під час промивання 

тканини - з атмосферою; під час видалення осаду і промивання тканини нутч 

перекидається, після чого займає знову звичайне положення. Суспензія і 

промивна рідина надходять рівномірно по всій довжині фільтруючої 

перегородки нутча з дозуючих пристроїв. 

Наявність в карусельному фільтрі окремих, ізольованих один від одного 

нутчів дозволяє отримувати концентрований, не розбавлений промивною 

рідиною фільтрат, а також проводити багатоступінчате протитечійне 

промивання осаду при помірній кількості промивної рідини; принцип такого 

промивання пояснений при описі стрічкового фільтра. До переваг карусельного 

фільтра, окрім безперервності дії і можливості хорошого промивання осаду, 

слід також віднести високу продуктивність і тривалий термін служби 

фільтруючої тканини. 

Стрічкові фільтри. Такий фільтр являє собою апарат безперервної дії, що 

працює під вакуумом, у якому напрями сили тяжіння і рухи фільтрату 

співпадають (рис. 2.52).  

 
Рис. 2.52. Стрічковий вакуум-фільтр: 1 - опорна гумова стрічка; 2 - приводний 

барабан; 3 - натяжний барабан; 4 - фільтруюча тканина; 5 - натяжні ролики; 6 - 

лоток для подачі суспензії; 7 - форсунки для подання промивної рідини; 8 - 

вакуум-камери для фільтрату; 9 - колектор для фільтрату 10 - вакуум-камери 

для промивної рідини;11 - колектор для промивної рідини; 12 - направляючий 

ролик; 13 - бункер для осаду 

 

Опорна гумова стрічка 1 з прорізями і бортами переміщується замкненим 

шляхом за допомогою приводного 2 і натяжного 3 барабанів. Фільтруюча 

тканина у вигляді нескінченної стрічки 4 притискається до опорної гумової 

стрічки під час натягування роликами 5. Суспензія надходить на фільтруючу 
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тканину з лотка 6, а промивна рідина подається на утворений осад, з форсунок 

7. Фільтрат під вакуумом відсмоктується в камери 8, що знаходяться під 

опорною гумовою стрічкою, і через колектор 9 відводиться в збірник. 

Промивна рідина, також під вакуумом, відсмоктується в камери 10 і через 

колектор 11 надходить у інший збірник. На приводному барабані фільтруюча 

тканина відходить від гумової стрічки і огинає ролик 12; при цьому осад 

відділяється від тканини і падає в бункер 13. На шляху між роликами 5 тканина 

промивається чи очищується щітками. На описаному стрічковому фільтрі 

здійснюється одноступінчате промивання осаду. 

На рис. 2.53 подана схема двоступінчатого протитечійного промивання 

осаду на стрічковому вакуум-фільтрі. Суспензія, що розділяється, надходить 

трубопроводом на фільтруючу перегородку 1 в зоні фільтрування; фільтрат 

надходить в збірник 2, приєднаний через пастку 3 до вакуум-насосу; рідина з 

пастки 3 стікає в збірник 4; зі збірника 2 фільтрат перекачується насосом 5 на 

подальше перероблення. Свіжа промивна рідина надходить трубопроводом на 

фільтр у зоні другого промивання, звідки перша промивна рідина надходить у 

збірник 6, також приєднаний до вакууму. Перша промивна рідина 

перекачується насосом 7 у напірну посудину 8, звідки вона надходить на фільтр 

у зоні першого промивання, після чого в якості другої промивної рідини 

збирається в збірник 9, з якого перекачується насосом 10 на подальше 

перероблення. Таким чином, свіжа промивна рідина в зоні другого промивання 

стикається з частково промитим осадом, а перша промивна рідина, що містить 

витягнуті з осаду речовини у відносно невеликій концентрації, в зоні першого 

промивання стикається з осадом, що ще не промився. 

 
Рис. 2.53. Схема протитечійного промивання осаду на стрічковому вакуум-

фільтрі: 1 - фільтруюча перегородка; 2 - збірник для фільтрату; 3 - пастка; 4 - 

збірник; 5 - насос для перекачування фільтрату; 6 - збірник для першої 

промивної рідини; 7 - насос для перекачування першої промивної рідини; 8 - 

напірна посудина; 9 - збірник для другої промивної рідини; 10 - насос для 

перекачування другої промивної рідини 
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Перевагами стрічкових фільтрів є: простота конструкцій в порівнянні з 

іншими фільтратами безперервної дії (відсутність розподільчого пристрою), 

чітке розділення фільтрату і промивних вод, можливість протитечійного 

промивання осаду. До їх недоліків відносяться: невелика поверхня 

фільтрування в порівнянні із займаючою площею приміщення і наявність 

невживаних зон на фільтруючій перегородці.  

Відцентрові фільтри. Такий фільтр складається з вертикального 

циліндричного корпусу і розміщеного в ньому комплекту круглих 

горизонтальних фільтруючих елементів, які насаджені на вертикальний вал на 

деякій відстані один від одного. Під час обертання валу осад під дією 

відцентрової сили скидається з поверхні фільтруючих елементів і потім 

видаляється з корпусу фільтра. Такий фільтр дозволяє працювати з тонкими 

шарами осаду при достатньо високій швидкості фільтрування. 

Вібраційні фільтри. Цей фільтр відрізняється тим, що суспензія подається 

під вібруючу фільтруючу перегородку, розташовану горизонтально. При цьому 

фільтрат проходить крізь її пори в напрямку знизу до верху, а тверді частинки 

під дією вібрацій відкидаються від неї, не проникаючи в пори, і накопичуються 

під перегородкою. 

 

3. Інтенсифікація роботи фільтрів 

У зв'язку зі значним збільшенням масштабів хімічних виробництв і 

наявністю великої кількості опадів із підвищеним гідравлічним опором виникає 

необхідність в підвищенні продуктивності фільтрів. Це може бути досягнуто 

шляхом збільшення поверхні фільтрування окремих фільтрів і підвищення 

швидкості фільтрування за рахунок знаходження оптимальних умов розділення 

суспензій. 

У даний час поверхня фільтрування деяких барабанних вакуум-фільтрів 

досягає 140 м2, дискових 300 м2, карусельних 190 м2, стрічкових 25 м2. 

Оптимальні умови розділення суспензій можна забезпечити за допомогою 

трьох способів:  

1. конструкційних,  

2. технологічних, 

3. фізико-хімічних. 

До першої групи способів відносяться автоматизація процесів 

фільтрування, реверсивне (при малій товщині осаду), динамічне (при 

безперервному змиванні осаду), неодновимірне (при утворенні осаду на 

циліндричній поверхні з малим радіусом кривизни) і вібраційне фільтрування. 

Способи другої групи полягають в тому, що вибирають оптимальні 

значення товщини осаду, різниці тисків, концентрації суспензії, а також 



150 

 

проводять попередню класифікацію твердих частинок суспензії на тонко- і 

грубодисперсні. 

Сутність способів третьої групи зводиться до таких фізико-хімічних дій на 

суспензію, які обумовлюють значне зменшення питомого опору осаду. Ці дії 

можуть проводитися під час, або після отримання суспензії. 

У першому, випадку в результаті вибору належних умов утворення 

суспензії (температура, концентрація та ін.) можна збільшити розмір твердих 

частинок, отримати кристалічні частинки замість аморфних, запобігти 

утворенню смолянистих і колоїдних домішок. При цьому питомий опір осаду 

для окремих суспензій може бути зменшений в десятки разів. У другому 

випадку після добавлення до суспензії агрегуючих або допоміжних речовин 

питомий опір осаду також помітно зменшується. 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи фільтрів усіх типів 

3. Зробити висновки  

 

Контрольні питання 

1. Що називають фільтруванням? 

2. Які заходи здійснюють для запобігання закупорюванню пор фільтруючої 

перегородки під час розділення суспензії? 

3. Застосування фільтрувальних допоміжних речовин 

4. Які речовини застосовують у якості тонкодисперсних або 

тонковолокнистих матеріалів для фільтрування? 

5. Яким чином наносять допоміжні речовини на фільтруючу перегородку? 

6. Якими методами здійснюють промивання осаду? 

7. Особливості способу витіснення осаду 

8. Особливості способу розбавляння осаду 

9. Особливості продування осаду 

10. Особливості сушки осаду 

11. Класифікація фільтрів за періодичністю чи безперервністю їхньої дії 

12. Характеристика фільтра періодичної дії 

13. Характеристика фільтра безперервної дії 

14. Класифікація фільтруючого устаткування за способом створення 

різниці тисків 

15. Конструкція і принцип роботи повітряного підйомника 

16. Конструкція і принцип роботи нутч-фільтра 

17. Конструкція і принцип роботи фільтропреса із вертикальними рамами 

(плитково-рамний фільтропрес) 
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18. Конструкція і принцип роботи фільтропреса із гідравлічним 

вивантаженням осаду  

19. Особливості застосування фільтропреса із механічним вивантаженням 

осаду 

20. Особливості застосування вертикального фільтра із прямокутними 

листами  

21. Особливості застосування листових фільтрів 

22. Особливості патронних фільтрів 

23. Особливості фільтропреса з горизонтальними камерами 

автоматизованих (ФПАКМ) 

24. Особливості барабанного вакуум-фільтра із зовнішньою поверхнею 

фільтрування  

25. Особливості розподільчого пристрою барабанного вакуум-фільтра 

26. Особливості установки з барабанним вакуум-фільтром 

27. Особливості дискового вакуум-фільтра 

28. Особливості карусельного фільтра 

29. Особливості стрічкового фільтра 

30. Особливості протитечійного промивання осаду на стрічковому вакуум-

фільтрі 

31. Особливості відцентрового фільтра 

32. Особливості вібраційного фільтра 

33. Особливості конструкційного способу розділення суспензій  

34. Особливості технологічного способу розділення суспензій 

35. Особливості фізико-хімічного способу розділення суспензій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

Практичне заняття № 5. Розділення неоднорідних систем.  

Центрифугування 

 

Мета: ознайомитися з процесом центрифугування і видами центрифуг 

1. Основні відомості про центрифуги 

2. Види центрифуг 

Теоретичні відомості 

1. Основні відомості про центрифуги 

Під центрифугуванням розуміють процес розділення неоднорідних 

систем (емульсій і суспензій) в полі відцентрових сил із використанням 

суцільних або проникаючих для рідини перегородок. Процеси центрифугування 

проводяться в машинах, які називають центрифугами. 

Центрифуга являє собою вертикальний циліндричний ротор із 

суцільними чи перфорованими боковими стінками. Ротор закріплюється на 

вертикальному валу, який приводиться в обертання електродвигуном, і 

встановлюється в співвісний циліндричний нерухомий кожух, що закривається 

знімною кришкою; на внутрішній поверхні ротора з перфорованими стінками 

знаходиться фільтруюча тканина чи тонка металева сітка. 

Під дією відцентрових сил суспензія розділяється на осад і рідку фазу, яку 

називають фугатом. Осад залишається в роторі, а рідка фаза виділяється з 

нього. 

У відстійних центрифугах із суцільними стінками проводять розділення 

емульсій до суспензій за принципом відстоювання, причому дія сили тяжіння 

замінюється дією відцентрової сили. 

У фільтруючих центрифугах із проникними стінками здійснюють процес 

розділення суспензій за принципом фільтрування, причому замість різниці 

тиску використовується дія відцентрової сили. 

У відстійній центрифузі суспензія, що розділяється, чи емульсія 

відкидається відцентровою силою до стінок ротора, причому рідка чи тверда 

фаза з більшою щільністю розташовується ближче до стінок ротора, а інша 

фаза з меншою щільністю розміщується ближче до його осі; осад (або фаза з 

більшою щільністю) утворює шар біля стінок ротора, а фугат переливається 

через верхній край ротора. 

У фільтруючій центрифузі суспензія, що розділяється, також відкидається 

до стінок ротора і фази розділяються; при цьому рідка фаза проходить крізь 

фільтруючу перегородку в кожух і відводиться з нього, тверда фаза в свою 

чергу у вигляді осаду затримується на внутрішній стороні цієї перегородки, а 

потім видаляється з ротора. 



153 

 

Таким чином, загальні закономірності центрифугування мають схожість із 

закономірностями відстоювання і фільтрування. Проте процеси у відстійних і 

фільтруючих центрифугах складніші відповідних процесів у відстійниках і 

фільтрах. Це обумовлено тим, що в центрифугах замість сили тяжіння і різниці 

тисків діє відцентрова сила, що досягає великих значень, а замість плоских 

шарів рідини і осаду утворюються шари з циліндричними граничними 

поверхнями, що ускладнюють залежність процесу від геометричних чинників. 

Розділення емульсій у відстійних центрифугах зазвичай називають 

сепарацією, а пристрої, в яких здійснюється цей процес - сепараторами. 

Прикладом такого процесу є відділення вершків від молока. 

Під час розділення суспензій у відстійних центрифугах розрізняють 

процеси відцентрового освітлення і відцентрового відстоювання. У першому 

випадку з рідини виділяються тверді домішки, що містяться в ній в незначній 

кількості, наприклад, під час освітлення лаків і мастильних масел. У другому 

випадку розділяється суспензія, що у великій кількості містить тверду фазу, 

зокрема суспензія вугілля у воді. 

Розділення суспензій у фільтруючих центрифугах називають відцентровим 

фільтруванням. Аналогічно процесам розділення суспензій фільтрами 

фільтруючих центрифуг можуть послідовно виконуватися операції 

фільтрування з утворенням осаду, промивання і віджимання його з метою 

зменшення вологості. 

Процеси центрифугування здійснюються періодично чи безперервно. 

 

2. Види центрифуг 

Триколонні центрифуги. Апарати цього типу відносяться до нормальних 

відстійних або фільтруючих центрифуг періодичної дії з вивантаженням осаду 

вручну. 

У триколонній фільтруючій центрифузі з верхнім вивантаженням осаду 

(рис. 2.54) розділяюча суспензія, завантажується в перфорований ротор 1, 

внутрішня поверхня якого покрита фільтруючою тканиною чи металевою 

сіткою. Ротор за допомогою конуса 2 встановлений на валу 3, який приводиться 

в обертання електродвигуном за допомогою клинопасової передачі. Рідка фаза 

суспензії проходить крізь тканину (чи сітку) і отвори в стінці ротора, і 

збирається в дні станини 4, яка покрита нерухомим кожухом 5, звідки 

відводиться для подальшої обробки. Осад, що утворився на стінках ротора, 

витягується, наприклад за допомогою лопатки, після відкриття кришки кожуха 

6. Для пом'якшення дії вібрацій на фундамент станина 7, з укріпленими на ній 

ротором, приводом і кожухом, підвішена за допомогою вертикальних тяг 8, з 

кульовими головками, на трьох розташованих під кутом 120° колонках 9. Це 
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забезпечує деяку свободу під час вібрації ротора. Центрифуга забезпечена 

гальмом, яке може бути приведене з дію тільки після зупинки електродвигуна. 

 
Рис. 2.54. Триколонна центрифуга: 1 - перфорований ротор; 2 - опорний конус; 

3 - вал; 4 - дно станини; 5 - нерухомий кожух; 6 - кришка кожуха; 7 – станина; 8 

– тяга; 9 – колонка; 10 - ручні гальма 

 

Триколонні центрифуги виконуються також із нижнім вивантаженням 

осаду, що зручніше у виробничих умовах. 

Дані центрифуги відрізняються невеликою висотою і хорошою стійкістю і 

набули поширення для проведення тривалого центрифугування. 

Підвісні центрифуги. Ці центрифуги також належать до нормальних 

відстійних або фільтруючих центрифуг періодичної дії з вертикальним 

ротором і пристроєм для вивантаження осаду вручну. 

На рис. 2.55 показана підвісна відстійна центрифуга з нижнім вивантаженням 

осаду. Початкова суспензія подається трубопроводом 1 у ротор 2, із суцільними 

стінками, закріплений на нижньому кінці валу 3. Верхній кінець валу має 

конічну чи кульову опору (часто забезпечену резиновою прокладкою) і 

приводиться в дію безпосередньо з'єднаним із ним електродвигуном. Тверда 

фаза суспензії, оскільки її щільність більша щільності рідкої фази, відкидається 

під дією відцентрової сили до стінок ротора і осідає на них. Рідка фаза 

розташовується у вигляді кільцевого шару ближче до осі ротора і під час 

розділення порцій, що надходять, суспензія переливається через верхній край 

ротора, в простір між ним і нерухомим кожухом 4. Рідина видаляється з 

центрифуги через штуцер 5. Для вивантаження осаду піднімають на ланцюгу 

конічну кришку 6 і проштовхують його вручну між ребрами 7, які призначені 

для з'єднання ротора з валом.  
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Рис. 2.55. Підвісна центрифуга: 1 – трубопровід для подання суспензії; 2 – 

ротор із суцільними стінками; 3 – вал; 4 – нерухомий кожух; 5 – штуцер для 

видалення рідини; 6 – конічна кришка; 7 – з’єднуючі ребра 

 

Підвісні відстійні центрифуги призначені для розділення тонкодисперсних 

суспензій невеликої концентрації, що дозволяє подавати суспензію в 

обертаючий ротор безперервно до отримання шару осаду достатньої товщини. 

У підвісних фільтруючих центрифугах видалення осаду з ротора 

полегшене, тому їх використовують для проведення коротких процесів 

центрифугування. 

Сучасні підвісні центрифуги повністю автоматизовані і мають програмне 

керування. Перевагою цих центрифуг є допустимість деякої вібрації ротора. 

Крім цього, в них запобігається попадання на опору і привід агресивних рідин. 

У даний час підвісні центрифуги з вивантаженням осаду вручну поступово 

замінюються центрифугами більш досконалих конструкцій. 

У підвісних саморозвантажувальних центрифугах нижня частина ротора 

має конічну форму, причому кут нахилу її стінок більший кута природного 

відкосу отримуючого осаду. За такої будови ротора осад сповзає з його стінок 

під час зупинки центрифуги. 

Для запобігання вібрацій, що виникають у результаті нерівномірного 

завантаження ротора у підвісних центрифугах, використовують кільцевий 

клапан, через який суспензія, що надходить, розподіляється рівномірно по 

всьому периметру ротора. Для полегшення вивантаження осаду з підвісних 

центрифуг інколи застосовуються шкребки, що зрізають осад із стінок ротора 

при зниженій швидкості його обертання. 
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Горизонтальні центрифуги з ножовим пристроєм для видалення осаду. 

Центрифуги такої конструкції є нормальними відстійними, чи фільтруючими 

центрифугами, періодичної дії з автоматизованим керуванням. 

У горизонтальній фільтруючій центрифузі з ножовим пристроєм (рис.2.56) 

операції завантаження суспензії, центрифугування, промивання, механічного 

сушіння осаду і його розвантаження виконуються автоматично. Центрифуга 

керується електрогідравлічним автоматом, що дозволяє за товщиною шару 

осідання контролювати ступінь заповнення ротора. 

  
Рис. 2.56. Горизонтальна центрифуга з ножовим пристроєм для видалення 

осаду: 1 - перфорований ротор; 2 - труба для подання суспензії; 3 - кожух; 4 - 

штуцер для видалення фугату; 5 - ніж; 6 - гідравлічний циліндр для піднімання 

ножа; 7 - похилий жолоб; 8 - канал для видалення осаду 

 

Суспензія надходить у перфорований ротор 1 по трубі 2 і рівномірно 

розподіляється в ньому. На внутрішній поверхні ротора розташовані підкладні 

сита, фільтруюча тканина і грати, які забезпечують щільне прилягання сит до 

ротора, для уникнення їх випинання, що недопустимо під час ножового 

знімання осаду. Ротор знаходиться в литому кожусі 8, що складається із 

нижньої стаціонарної частини і знімної кришки. Фугат видаляється з 

центрифуги через штуцер 4. Осад зрізується ножем 5 (який під час обертання 

ротора піднімається за допомогою гідравлічного циліндра 6), падає в 

направляючий похилий жолоб 7 і виділяється з центрифуги через канал 8. 

Описана центрифуга призначається для розділення середньо- і 

грубодисперсних суспензій. 

Центрифуги з пульсуючим поршнем для вивантаження осаду. Ці 

апарати відносяться до фільтруючих центрифуг безперервної дії з 

горизонтальним ротором (рис.2.57). Суспензія по трубі 1 надходить у вузьку 

частину конічної воронки 2, що обертається з такою ж швидкістю як і 

перфорований ротор 3, покритий зсередини металевим щілинним ситом 4. 
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Суспензія переміщується внутрішньою поверхнею отвору і поступово набуває 

швидкості, майже рівної швидкості обертання ротора. 

  
Рис. 2.57. Центрифуга з пульсуючим поршнем для вивантаження осаду: 1 - 

труба для надходження суспензії; 2 - конічна воронка; 3 - перфорований ротор; 

4 - металеве щілинне сито; 5 - поршень; 6 - штуцер для видалення фугату; 7 - 

канал для відведення осаду; 8 - шток; 9 - порожнистий вал; 10 - диск, що 

рухається зворотно-поступально 

 

Потім суспензія відкидається через отвори у воронці на внутрішню 

поверхню сита в зоні перед поршнем 5. Під дією відцентрової сили рідка фаза 

проходить крізь щілини сита і видаляється з кожуха центрифуги штуцером 6. 

Тверда фаза затримується на ситі у вигляді осаду, який періодично 

переміщується до краю ротора під час руху поршня вправо приблизно на 1/10 

довжини ротора. Таким чином, за кожен хід поршня з ротора видаляється 

кількість осаду, відповідна довжині ходу поршня; при цьому поршень здійснює 

10-16 ходів у 1 хв. Осад видаляється з кожуха через канал 7. 

Поршень закріплений на штоку 8, що знаходиться всередині порожнистого 

валу 9, який сполучений з електродвигуном і передає ротору обертовий рух. 

Порожнистий вал з ротором, і шток з поршнем і конічною воронкою 

обертаються з однаковою швидкістю. Напрям зворотно-поступального руху 

поршня змінюється автоматично. На іншому кінці штока насаджений 

перпендикулярно його осі диск 10, на протилежній поверхні якого в 

особливому пристрої поперемінно діє тиск масла, що створюється шестеренним 

насосом. 

У центрифугах із пристроєм для промивання осаду кожух розділений на 

дві секції, через одну з яких відводиться промивна рідина.  

Описана центрифуга застосовується для обробки грубодисперсних, 

легкорозділяючих суспензій, особливо в тих випадках, коли небажане 

пошкодження частинок осаду під час його вивантаження. До недоліків цього 

типу центрифуги відносять захоплення твердих частинок фугатом у той 
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момент, коли суспензія потрапляє на щілинне сито, безпосередньо після зсуву з 

нього осаду поршнем, а також значна витрата енергії поршнем. 

Центрифуги з шнековим пристосуванням для видалення осаду. 

Центрифуги цього типу є нормальними відстійними чи фільтруючими 

центрифугами безперервної дії з горизонтальним або вертикальним ротором. 

На рис. 2.58 зображена відстійна центрифуга, в яку суспензія подається 

через кільцевий простір між зовнішньою трубою 1, з отворами 2, і внутрішньою 

трубою 3, призначеною для подання промивної рідини. Через отвір 4 суспензія 

надходить у зону між конічним ротором 5 із суцільними стінками і 

циліндричною основою 6 шнека 7. Ротор знаходиться в кожусі 8 і обертається в 

порожнинних цапфах 9. Шнекове пристосування обертається в цапфах, які 

знаходяться всередині цапф ротора, причому швидкість обертання шнекового 

пристосування на 1,5-2% менша швидкості обертання ротора. Під дією 

відцентрової сили тверді частинки суспензії відкидаються до стінок ротора і у 

вигляді осаду поступово переміщуються (внаслідок різниці швидкостей ротора 

і шнека) до отвору 10 в роторі, для вивантаження осаду, який видаляється через 

камеру 11. Утворена в результаті відстоювання твердих частинок чиста рідка 

фаза суспензії у вигляді фугату відводиться через отвір 12 і камеру 13. 

 
Рис. 2.58. Центрифуга зі шнековим пристосуванням для вивантаження осаду: 1 

– зовнішня труба; 2; 4 – отвори для проходження суспензії; 3 – внутрішня 

труба; 5 – конічний ротор із суцільними стінками; 6 – циліндрична основа 

шнека; 7 – шнек; 8 – кожух; 9 – порожнинні цапфи; 10 – отвори для 

проходження осаду; 11 – камера для осаду; 12 – отвори для проходження 

фугату; 13 – камера для фугату 

 

Під час руху в незаповненій суспензією частині ротора осад додатково 

ущільнюється, внаслідок чого вміст рідини в ньому зменшується. Осад може 

бути промитим у роторі шляхом подання промивної рідини трубою 3. 
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Режим роботи центрифуги можна регулювати, змінюючи тривалість 

операцій відстоювання і ущільнення, шляхом зміни ступеня відкриття отворів 

або кількості обертів ротора і шнека. 

Центрифуги з вивантаженням осаду шнеком характеризуються високою 

продуктивністю і застосовуються для розділення тонкодисперсних суспензій з 

великою концентрацією твердої фази, а також для класифікації твердих 

частинок за розміром або щільністю. Недоліками таких центрифуг є велика 

витрата енергії на переміщення осаду і помітне його подрібнення. 

Центрифуги з інерційним вивантаженням осаду. Ці центрифуги 

являють собою нормальні центрифуги безперервної дії, що фільтрують з 

вертикальним конічним ротором. 

Суспензія, що містить грубозернистий матеріал, наприклад вугілля, руду, 

пісок, надходить у центрифугу зверху через воронку 1 (рис.2.59). Під дією 

відцентрової сили суспензія відкидається до конічного ротора з перфорованими 

стінками 2. При цьому рідка фаза суспензії проходить крізь отвори ротора і 

видаляється з центрифуги каналом 3, а тверді частинки, розмір яких має бути 

більший розміру отворів, затримуються усередині ротора. Шар твердих 

частинок, що утворився таким чином, кут тертя якого менший кута нахилу 

стінок ротора, переміщується до його нижнього краю і відводиться з 

центрифуги каналом 4. З метою збільшення тривалості періоду, протягом якого 

рідина відділяється від твердих частинок, рух їх гальмується шнеком 5, що 

обертається повільніше ротора. Необхідна різниця швидкостей обертання 

ротора і шнека досягається завдяки зубчатому редуктору. 

Центрифуги з інерційним вивантаженням осаду застосовуються для 

розділення суспензій грубозернистих матеріалів. 

  
Рис. 2.59. Центрифуга з інерційним вивантаженням осаду: 1 - воронка для 

надходження суспензії; 2 - ротор; 3 - канал для видалення рідкої фази; 4 - канал 

для видалення твердих частинок; 5 - шнек 

 

Центрифуги з вібраційним вивантаженням осаду. Центрифуги такої 

конструкції є нормальними фільтруючими центрифугами безперервної дії, з 

вертикальним або горизонтальним конічним ротором. 
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Недоліком центрифуги з інерційним вивантаженням осаду є неможливість 

регулювання швидкості руху осаду уздовж стінок ротора. Цей недолік 

усунений в центрифугах із вібраційним вивантаженням осаду, принцип дії яких 

полягає в наступному. 

Центрифуга має конічний ротор із кутом нахилу стінок, який є меншим 

кута тертя осаду по стінці. Тому рух осаду вздовж стінок від вузького кінця 

ротора до широкого під дією відцентрової сили є неможливим. У даному 

випадку для переміщення осаду в роторі використовуються осьові вібрації, які 

створюються механічним, гідравлічним або електромагнітним пристроєм. При 

цьому інтенсивність вібрацій визначає швидкість переміщення осаду в роторі, 

що дозволяє, зокрема, забезпечити необхідний ступінь зневоднення осаду. 

Рідинні сепаратори. Ці апарати є відстійними надцентрифугами 

безперервної дії з вертикальним ротором. 

До таких надцентрифуг відносяться рідинні сепаратори, які мають ротор 

діаметром 150-300 мм, що обертаються з швидкістю 5000-10000 об/хв. Вони 

призначені для розділення емульсій, а також для освітлення рідин. 

У рідинному сепараторі тарілчастого типу (рис. 2.60) обробляюча суміш у 

зоні відстоювання розділена на декілька шарів, як це робиться у відстійниках 

для зменшення шляху, який проходить частинка під час осідання. Емульсія 

подається центральною трубою 1 в нижню частину ротора, звідки через отвір у 

тарілках 2 розподіляється тонкими шарами між ними. Більш важка рідина, 

переміщуючись вздовж поверхні тарілок, відкидається відцентровою силою до 

периферії ротора і відводиться через отвір 3. Більш легка рідина переміщується 

до центру ротора і видаляється через кільцевий канал 4.  

  
Рис. 2.60. Рідинний сепаратор тарілчастого типу: 1 - труба для подання 

емульсії; 2 – тарілка; 3 - отвір для відведення більш важкої рідини; 4 - 

кільцевий канал для відведення більш легшої рідини; 5 - ребра 

 

Отвори в тарілках розміщуються орієнтовно по поверхні розділу між більш 

важкою і більш легкою рідинами. Для того щоб рідина не відставала від 
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обертаючого ротора, він обладнаний ребрами 5. З цією ж метою тарілки мають 

виступи, які одночасно фіксують відстань між ними. 

Прикладом сепаратора тарілчастого типу можуть слугувати широко 

розповсюджені молочні сепаратори. 

Рідинні сепаратори можуть бути також періодичнодіючими. 

Трубчаті надцентрифуги. У порівнянні з рідинними сепараторами 

трубчаті надцентрифуги мають ротор меншого діаметра (не більше 200 мм), що 

обертається з більшою швидкістю (кількість обертів досягає 45000 у хвилину). 

Це дозволяє отримувати в трубчатих надцентрифугах високий фактор 

розділення (який досягає 15000) і розділяти в них досить тонкодисперсні 

системи, наприклад освітлювати лаки. Для того щоб покращити умови 

розділення таких систем, висота трубчатих центрифуг повинна в декілька разів 

перевищувати їх діаметр. Внаслідок цього шлях рідини в роторі довшає. 

Трубчаті надцентрифуги доцільно застосовувати в тих випадках, коли 

виділений осад повинен містити мінімальну кількість рідкої фази. Низька 

кінцева вологість осаду досягається завдяки тому, що він значно ущільнюється 

при високих значеннях фактора розділення. 

У трубчатих надцентрифугах зручно обробляти рідини, робота з якими 

потребує герметизації обладнання, а також здійснювати процес за практично 

постійної температури (підвищеній чи пониженій), оскільки поверхня 

теплопередачі в них невелика. Трубчаті надцентрифуги широко застосовуються 

для розділення суспензій з незначним вмістом твердої фази, а також для 

розділення емульсій. 

Схема пристрою трубчатої надцентрифуги показана на рис. 2.61.  

 

 

 

 

1 - кожух; 2 - ротор; 3 - радіальні лопаті;  

4 - шпиндель; 5 - опора; 6 - шків;  

7 - підп’ятник;  

8 - труба для подання суспензії;  

9 - отвори;  

10 - труба для відведення освітленої рідини 

Рис. 2.61. Схема будови трубчатої надцентрифуги. 

 

У кожусі 1 розміщений ротор 2 з глухими стінками, всередині якого є 

радіальні лопаті 3, що перешкоджають відставанню рідини від стінок ротора 

під час його обертання. Верхня частина ротора жорстко з’єднана з конічним 
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шпинделем 4, який підвішений на опорі 5 і приводиться в обертання за 

допомогою шківа 6. У нижній частині ротора розміщений еластичний 

направляючий підп’ятник 7, через який проходить труба 8 для подачі суспензії. 

Під час руху суспензії в роторі вверх на стінках його осідають тверді частинки, 

причому освітлена рідина відводиться через отвір 9 в трубу 10. Після 

встановленого часу надцентрифугу зупиняють і видаляють осад, який зібрався 

в роторі. 

Для розділення емульсій застосовують надцентрифуги, які відрізняються 

більш складною будовою верхньої частини ротора, що дозволяє роздільно 

відводити розшаровані рідини. 

Гідроциклони. Розділення рідких неоднорідних систем під дією 

відцентрових сил можна здійснити не тільки в центрифугах, але і в апаратах, 

що не мають обертових частин – гідроциклонах (рис. 2.62).  

 

 

 

 

 

 

 

1 - циліндрична частина корпуса;  

2 - конічне днище;  

3 - штуцер для подання суспензії;  

4 - штуцер для відведення шламу;  

5 – патрубок; 6 – перегородка;  

7 - штуцер для виведення зливу 

Рис. 2.62. Гідроциклон  

 

Корпус гідроциклона  складається з верхньої короткої циліндричної 

частини 1 і подовженого конічного днища 2. Суспензія подається тангенційно 

через штуцер 3 в циліндричну частину 1 корпуса і отримує інтенсивний 

обертовий рух. Під дією відцентрових сил найбільш великі тверді частинки 

переміщуються до стінок апарата і концентруються у внутрішніх шарах 

обертаючого потоку. Потім вони рухаються по спіральній траєкторії вздовж 

стінок гідроциклона вниз до штуцера 4, через який відводяться у вигляді 

згущеної суспензії (шламу). Більша частина рідини з дрібними твердими 

частинками (освітлена рідина), що містяться в ній рухається у внутрішньому 

спіральному потоці вверх вздовж осі апарата. Освітлена рідина, чи злив, 



163 

 

видаляється через патрубок 5, закріплений на перегородці 6, і штуцер 7. У 

дійсності картина руху потоків у гідроциклоні складніша описаної, оскільки в 

апараті виникають також радіальні і замкнені циркуляційні потоки.  

Внаслідок значних окружних швидкостей потоку вздовж осі гідроциклона 

утворюється повітряний стовп, тиск у якому нижчий атмосферного. Повітряне 

ядро обмежує з внутрішньої сторони потік піднімаючих частинок і має значний 

вплив на розділяючу дію гідроциклонів. 

Гідроциклони широко застосовуються для освітлення чи збагачення 

суспензій (згущення шламів), а також для класифікації (розділення матеріалів 

на фракції за розмірами зерен) твердих частинок діаметром від 5 до 150 мкм. 

Чим менше діаметр гідроциклона, тим більші розвиваючі в ньому 

відцентрові сили і, відповідно, тим менший розмір виділяючих частинок. 

Застосовуючі в якості класифікаторів гідроциклони мають діаметр 300-350 мм і 

висоту 1-1,2 м. Для згущення суспензій успішно застосовуються гідроциклони 

діаметром 100 мм і менше. Для згущення і освітлення тонких суспензій 

застосовують гідроциклони діаметром 10-15 мм. Зазвичай гідроциклони малого 

діаметру об’єднують у загальний агрегат, в якому вони працюють паралельно – 

мультигідроциклони. 

Будова мультигідроциклонів аналогічна будові батарейних циклонів для 

очищення запилених газів. Хороше розділення суспензій, особливо в процесі 

згущення і освітлення, досягається у випадку, коли гідроциклони мають 

подовжену форму з кутом конусності 15 і навіть 10. За такої форми корпуса 

подовжується шлях твердих частинок, збільшується час перебування в апараті 

і, таким чином, підвищується ефективність розділення. 

Переваги гідроциклонів: висока продуктивність, відсутність у них 

рухаючих частин, компактність, простота і легкість обслуговування, відносно 

невелика вартість, а також широка зона застосування (згущення, освітлення і 

класифікація). Крім цього, в гідроциклонах може бути досягнута більш тонка 

сепарація з більшою щільністю зливу і без укрупнення (флокуляції) дрібних 

частинок. 

Проте в гідроциклонах відбувається порівняно швидке зношення окремих 

частин, особливо корпуса. Для зменшення спрацювання гідроциклони часто 

забезпечують змінною футеровкою зі зносостійких матеріалів (резини, 

спеціальної кераміки, пластмас, металевих металів і ін.).  

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи центрифуг усіх 

типів 
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3. Зробити висновки  

 

Контрольні питання 

1. Що розуміється під центрифугуванням? 

2. Що називається центрифугою? 

3. Що собою являє центрифуга? 

4. Який процес здійснюється у відстійних центрифугах? 

5. Який процес здійснюється у фільтруючих центрифугах? 

6. Що називається сепарацією? 

7. Що таке сепаратори? 

8. Що таке відцентрове фільтрування? 

9. Призначення підвісних відстійних центрифуг 

10. Особливості конструкції і роботи центрифуги з вібраційним 

вивантаженням осаду 
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Практичне заняття № 6. Перемішування в рідких середовищах 

 

Мета: ознайомитися з видами перемішувань і їх пристосуваннями 

1. Основні відомості про перемішування в рідких середовищах 

2. Механічне перемішування 

3. Пневматичне перемішування 

4. Перемішування в трубопроводах 

5. Перемішування за допомогою сопел і насосів 

 

Теоретичні відомості 

1. Основні відомості про перемішування в рідких середовищах 

Перемішування в рідких середовищах широко застосовується в хімічній 

промисловості для приготування емульсій, суспензій і отримання гомогенних 

систем (розчинів), а також для інтенсифікації хімічних, теплових і дифузійних 

процесів. У останньому випадку перемішування здійснюється безпосередньо в 

призначених для проведення цих процесів апаратах, обладнаних 

перемішуючими пристосуваннями. 

Методи перемішування і вибір апаратури для його приготування 

визначаються метою перемішування і агрегатним станом перемішуючих 

матеріалів.  

Незалежно від того, яке середовище змішується з рідиною – газ, рідина чи 

тверда сипуча речовина, - розрізняють два основних методи перемішування в 

рідких середовищах: 

1. механічний (за допомогою мішалок різних конструкцій); 

2. пневматичний (стисненим повітрям або інертним газом). 

Крім цього, застосовують перемішування в трубопроводах і за допомогою 

сопел і насосів. 

Найбільш важливими характеристиками перемішуючих пристосувань, які 

можуть бути покладені в основу їх порівняльної оцінки, є: 

1. ефективність перемішуючого пристосування; 

2. інтенсивність його дії. 

Ефективність перемішуючого пристосування характеризує якість 

проведення процесу перемішування і може бути виражена по-різному в 

залежності від мети перемішування. Наприклад, у процесах отримання 

суспензій ефективність перемішування характеризується ступенем 

рівномірності розподілу твердої фази в об’ємі апарата; під час інтенсифікації 

теплових і дифузійних процесів – відношенням коефіцієнтів тепло- і 

масовіддачі під час перемішування і без нього. Ефективність перемішування 
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залежить не тільки від конструкції перемішуючого пристосування і апарата, але 

і від величини енергії, яка вводиться в перемішуючу рідину. 

Інтенсивність перемішування визначається часом досягнення заданого 

технологічного результату чи кількістю обертів мішалки при фіксованій 

тривалості процесу (для механічних мішалок). Чим вища інтенсивність 

перемішування, тим менше часу потрібно для досягнення заданого ефекту 

перемішування. Інтенсифікація процесів перемішування приводить до 

зменшення розмірів проектуючої апаратури і збільшення продуктивності 

діючої. 

Для економічного проведення процесу перемішування бажано, щоб 

потрібний ефект перемішування досягався за найбільш короткий час. Під час 

оцінки витрати енергії перемішуючим пристосуванням необхідно враховувати 

загальну витрату енергії за час, необхідний для забезпечення заданого 

результату перемішування. 

 

2. Механічне перемішування 

Найбільше розповсюдження отримало механічне перемішування. Воно 

здійснюється за допомогою мішалок, яким надається обертовий рух 

безпосередньо від електродвигуна, через редуктор або клиноременну передачу. 

Відомі також мішалки зі зворотно-поступальним рухом, які мають привід від 

механічного чи електромагнітного вібратора. 

Механічні перемішуючі пристосування складаються з трьох основних 

частин: мішалки, вала і привода, рис. 2.63. Мішалка є робочим елементом 

пристосування, закріпленим на вертикальному, горизонтальному чи похилому 

валу. Привід може бути здійснений чи безпосередньо від електродвигуна (для 

швидкохідних мішалок), або через редуктор або клинопасову передачу.  

За конструкцією лопатей розрізняють мішалки лопатеві, пропелерні, 

турбінні і спеціальні. 

За типом створюючого мішалкою потоку рідини в апараті розрізняють 

мішалки, забезпечуючі переважно тангенціальну, радіальну і осьову течію. 

При тангенціальній течії рідина в апараті рухається переважно 

концентричними окружностями, паралельними площині обертання мішалки. 

Перемішування відбувається за рахунок вихрів, виникаючих на кромках 

мішалки. Якість перемішування буде найгіршою, коли швидкість обертання 

рідини дорівнює швидкості обертання мішалки.  
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Рис. 2.63. Типи мішалок і апаратів. 

 

Радіальна течія характеризується напрямом руху рідини від мішалки до 

стінок апарату перпендикулярно осі обертання мішалки.  

Осьова течія рідини направлена паралельно осі обертання мішалки. 

У промислових апаратах з мішалками можливі різні поєднання цих 

основних типів течії. Тип створюючого потоку, а також конструктивні 

особливості мішалок визначають сфери їх застосування. 

При високих швидкостях обертання мішалок перемішуюча рідина 

втягується в обертовий рух і навколо вала утворюється воронка, глибина якої 

збільшується зі збільшенням кількості обертів і зменшенням щільності і 

в’язкості середовища. Для запобігання утворення воронки в апараті 

встановлюють відбивні перегородки, які, крім того, сприяють виникненню 

вихрів і збільшенню турбулентності системи. Утворення воронки можна 

запобігти і за повного заповнення рідиною апарата, тобто за відсутності 

повітряного прошарку між перемішуючою рідиною і кришкою апарата, а також 

під час встановлення валу мішалки ексцентрично до осі апарата чи 

застосовуючи апарат прямокутного січення. 

Крім цього, відбивні перегородки встановлюють у всіх випадках під час 

перемішування в системах газ-рідина. Застосування відбивних перегородок, а 

також ексцентричне та похиле розміщення вала мішалки приводить до 

збільшення споживаючої нею потужності. 

Мішалки лопатевого типу. Лопатевими мішалками називають 

пристосування, які складаються з двох або більшої кількості лопатей 

прямокутного січення, закріплених на обертаючому вертикальному чи 



168 

 

нахиловому валу (рис. 2.64). До лопатевих мішалок відносяться також і деякі 

мішалки спеціального призначення: якірні, рамні і листові. 

   
Рис. 2.64. Лопатева мішалка 

 

Основні переваги лопатевих мішалок – простота будови і невисока вартість 

виготовлення. До недоліку мішалок цього типу слід віднести низьку насосну 

дію мішалки (слабкий осьовий потік), який не забезпечує досить повне 

перемішування у всьому об’ємі апарата. Внаслідок незначного осьового потоку 

лопатеві мішалки перемішують тільки ті шари рідини, які знаходяться 

безпосередньо близько від лопатей мішалки. Розвиток турбулентності в об’ємі 

перемішуючої рідини відбувається повільно, циркуляція рідини невелика. Тому 

лопатеві мішалки застосовують для перемішування рідин, в’язкість яких не 

перевищує 103 мсек/м2. Ці мішалки непридатні для перемішування в потоці, 

наприклад в апаратах безперервної дії. 

Деяке збільшення осьового потоку рідини досягається при нахилі лопатей 

під кутом 30-45 до осі вала. Така мішалка спроможна втримувати у зваженому 

стані частинки, швидкість осадження яких невелика. Лопатеві мішалки з 

нахиловими лопатями застосовують під час проведення повільних хімічних 

реакцій, для яких стадія визначаюча швидкість підводу реагентів в зону реакції, 

не є лімітуючою. 

З метою збільшення турбулентності середовища під час перемішування 

лопатевими мішалками в апаратах з великим відношенням висоти до діаметра 

застосовують багаторядні дволопатеві мішалки з установкою на валу декількох 

рядів мішалок, повернутих одна відносно одної на 90. Відстань між окремими 

рядами вибирають в межах (0,3-0,8d), де d – діаметр мішалки, в залежності від 

в’язкості перемішуючого середовища. 

Для перемішування рідин в’язкостістю не більше 104 мнсек/м2, а також для 

перемішування в апаратах, які обігріваються за допомогою сорочки чи 

внутрішніх змійовиків, а також у тих випадках, коли можливе випадання опадів 

або забруднення теплопередаючої поверхні, застосовують якірні (рис. 2.65) чи 

рамні (рис. 2.66) мішалки. Вони мають форму, відповідну внутрішній формі 

апарата, і діаметр, близький до внутрішнього діаметра апарата чи змійовика. 
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Під час обертання ці мішалки очищають стінки і дно апарата від забруднень, 

які налипли. 

  
Рис. 2.65. Якірна мішалка  Рис. 2.66. Рамна мішалка  

 

Листові мішалки (рис. 2.67) мають лопаті більшої ширини, ніж у лопатевих 

мішалок, і відносяться до мішалок, які забезпечують тангенціальну течію 

перемішуючого середовища. Окрім чисто тангенціального потоку, який є 

переважаючим, верхні і нижні кромки мішалки створюють вихрові потоки, 

подібні тим, які виникають під час обтікання рідиною площини пластини з 

гострими краями. При великих швидкостях обертання листової мішалки на 

тангенціальний потік накладається радіальна течія, викликана відцентровими 

силами. 

  
Рис. 2.67. Листова мішалка 

 

Листові мішалки застосовують для перемішування малов’язких рідин 

(в’язкістю менше 50 мнсек/м2), інтенсифікації процесів теплообміну. Для 

процесів розчинення застосовують листові мішалки з отворами в лопатях. Під 

час обертання такої мішалки на виході з отворів утворюються струмені, 

сприяючі розчиненню твердих матеріалів. 

Основні розміри лопатевих мішалок змінюються в залежності від в’язкості 

середовища. Зазвичай для лопатевих мішалок застосовують такі 

співвідношення розмірів: діаметр мішалки d=(0,66-0,9)D, де D – внутрішній 

діаметр апарата, ширина лопаті мішалки b=(0,1-0,2)D, висота рівня рідини в 

ємкості H=(0,8-1,3)D, відстань від мішалки до дна ємкості h0,3D. Для 

листових мішалок d=(0,3-0,5)D, b=(0,5-1,0)D, h=(0,2-0,5)D. 

Окружна швидкість власне лопатевих і листових мішалок у залежності від 

в’язкості перемішуючого середовища може змінюватись в широких межах (від 
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0,5-5,0 сек-1), причому зі збільшенням в’язкості і ширини лопаті швидкість 

обертання мішалки зменшується. 

За високих швидкостей обертання лопатевих мішалок у апараті 

встановлюють відбивні перегородки. Листові мішалки, як правило, без 

відбивних перегородок не застосовують. 

Пропелерні мішалки. Робочою рідиною пропелерної мішалки є пропелер 

(рис. 2.68) – пристрій з декількома фасонними лопатями, вигнутими за 

профілем гребного гвинта. Найбільше розповсюдження отримали трилопатеві 

пропелери. На валу мішалки, який може бути розміщений вертикально, 

горизонтально чи під нахилом, у залежності від висоти шару рідини 

встановлюють один або декілька пропелерів. 

  
Рис. 2.68. Пропелерна мішалка 

 

Внаслідок більш обтікаючої форми пропелерні мішалки за однакового 

числа Рейнольдса споживають меншу потужність, ніж мішалки інших типів. До 

переваг пропелерних мішалок необхідно віднести також відносно високу 

швидкість обертання і можливість безпосереднього приєднання до 

електродвигуна, що приводить до зменшення механічних втрат. 

Пропелерні мішалки створюють переважно осьові потоки перемішуючого 

середовища і, як наслідок цього, - великий насосний ефект, що дозволяє суттєво 

скоротити тривалість перемішування. Разом із тим пропелерні мішалки 

відрізняються складністю конструкції і порівняно високою вартістю 

виготовлення. Їх ефективність дуже залежить від форми апарата і розміщення в 

ньому мішалки. Пропелерні мішалки потрібно застосовувати в циліндричних 

апаратах із випуклими днищами. Під час встановлення їх у прямокутних баках 

із плоскими чи вигнутими днищами інтенсивність перемішування падає 

внаслідок утворення застійних зон. 

Для покращення перемішування великих об’ємів рідин і організації 

направленої течії рідини (за великого відношення висоти до діаметра апарата) в 

ємкостях встановлюють направляючий апарат, або дифузор (рис. 2.69). 

Дифузор являє собою короткий циліндричний чи конічний стакан, всередині 

якого встановлюють мішалку. При великих швидкостях обертання мішалки за 

відсутності дифузора в апараті встановлюють відбивні перегородки. 
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Рис. 2.69. Пропелерна мішалка з дифузором: 1 - корпус апарата; 2 - вал; 3 - 

пропелер; 4 - дифузор 

 

Пропелерні мішалки застосовують для: перемішування рідин в’язкістю не 

більше 2103 мнсек/м2; для розчинення; утворення зважок; швидкого 

перемішування; проведення хімічних реакцій в рідкому середовищі; утворення 

малов’язких емульсій і гомогенізації великих об’ємів рідини. 

Для пропелерних мішалок застосовують такі співвідношення розмірів: 

діаметр мішалки d=(0,2-0,5)D, крок гвинта s=(1,0-3,0)D, відстань від мішалки до 

дна ємкості h=(0,5-1,0)d, висота рівня рідини в ємкості H=(0,8-1,2)D. Кількість 

обертів пропелерних мішалок досягає 40 у секунду, окружна швидкість – 15 

м/сек. 

Турбінні мішалки. Ці мішалки мають форму коліс водяних турбін із 

плоскими, нахиловими чи криволінійними лопатками, закріпленими, як 

правило, на вертикальному валу (рис. 2.70). В апаратах з турбінними 

мішалками створюються переважно радіальні потоки рідини. Під час роботи 

турбінних мішалок із великою кількістю обертів поряд із радіальним потоком 

можливе виникнення тангенціальної (колової) течії в апараті і утворення 

воронки. У цьому випадку в апараті встановлюють відбивні перегородки. 

Закриті турбінні мішалки (рис. 2.70, г) на відміну від відкритих (рис. 2.70, а-в) 

створюють більш чітко виражений радіальний потік. Закриті мішалки мають 

два диски з отворами в центрі для проходу рідини; диски зверху і знизу 

приварюють до плоских лопатей. Рідина надходить в мішалку паралельно осі 

вала, викидається мішалкою в радіальному напрямі і досягає найбільш 

віддалених точок апарата. Турбінні мішалки забезпечують інтенсивне 

перемішування у всьому об’ємі апарата. 

За великих значень відношення висоти до діаметра апарата застосовують 

багаторядні турбінні мішалки. 
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Рис. 2.70. Турбінні мішалки: а - відкрита з прямими лопатками; б - відкрита з 

криволінійними лопатками; в - відкрита з нахиловими лопатками; г - закрита з 

направляючим апаратом; 1 - турбінна мішалка, 2 - направляючий апарат. 

 

Потужність, споживаюча турбінними мішалками, які працюють в апаратах 

із відбивними перегородками, за турбулентного режиму перемішування 

практично не залежить від в’язкості середовища. Тому мішалки цього типу 

можуть застосовуватись для сумішей, в’язкість яких під час перемішування 

змінюється. 

Турбінні мішалки широко застосовують для утворення зважок (розмір 

частинок для закритих мішалок може досягати 25 мм), розчинення, під час 

проведення хімічних реакцій, абсорбції газів і інтенсифікації теплообміну. Для 

перемішування у великих об’ємах (наприклад, під час гомогенізації рідин у 

сховищах, об’єм яких досягає 2500м3 і більше) турбінні мішалки менш 

придатні, ніж пропелерні мішалки чи сопла. 

У залежності від сфери застосування турбінні мішалки зазвичай мають 

діаметр d=(0,15-0,65)D при відношенні висоти рівня рідини до діаметра апарата 

не більше двох. При більших значеннях цього відношення застосовують 

багаторядні мішалки. Кількість обертів мішалки коливається в межах 2-5 в 

секунду, а окружна швидкість становить 3-8 м/сек. 

Спеціальні мішалки. До цієї групи відносяться мішалки, які мають більш 

обмежене застосування, ніж мішалки розглянутих вище типів. Деякі з мішалок 

описаних вище конструкцій отримують останнім часом все більш широке 

застосування. 
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Барабанні мішалки (рис. 2.71) складаються з двох циліндричних кілець, 

з’єднаних між собою вертикальними лопатями прямокутного січення. Висота 

мішалки становить 1,5-1,6 її діаметра. Мішалки цієї конструкції створюють 

значний осьовий потік і застосовують (при відношенні висоти стовпа рідини в 

апараті до діаметра барабана не менше 10) для проведення газо-рідинних 

реакцій, отримання емульсій і збовтування осадів. 

Дискові мішалки (рис. 2.72) являють собою один або декілька гладких 

дисків, що обертаються із великою швидкістю на вертикальному валу. Рух 

рідини в апараті відбувається в тангенціальному напрямку за рахунок тертя 

рідини об диск, причому стискаючі диски створюють також осьовий потік. 

Деколи краї диска роблять зубчатими. Діаметр диска становить 0,1-0,15 

діаметра апарата. Окружна швидкість дорівнює 5-35 м/сек., що за невеликих 

розмірів диска відповідає дуже високим обертам. Споживання енергії 

коливається від 0,5 кВт для малов’язких середовищ до 20 кВт для в’язких 

сумішей. Дискові мішалки застосовують для перемішування рідин в об’ємах до 

4 м3. 

 
Рис. 2.71. Барабанна мішалка 

 
Рис. 2.72. Дискова мішалка  

 

Вібраційні мішалки мають вал із закріпленими на ньому одним або 

декількома перфорованими дисками (рис. 2.73). Диски здійснюють 

зворотнопоступальний рух, за якого досягається інтенсивне перемішування 

вмісту апарата. Енергія, яка споживається мішалками цього типу, невелика. 

Вони застосовуються для перемішування рідких сумішей і суспензій переважно 

в апаратах, працюючих під тиском. Час, необхідний для розчинення, 

гомогенізації, диспергування у вібраційних мішалках, значно скорочується. 

Поверхня рідини під час перемішування цими мішалками залишається 
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спокійною, воронки не утворюються. Вібраційні мішалки виготовляють 

діаметром до 300 мм і застосовують в апаратах об’ємом не більше 3 м3. 

 
Рис. 2.73. Конструкція дисків вібраційних мішалок 

 

3. Пневматичне перемішування 

Пневматичне перемішування стисненим інертним газом або повітрям 

застосовують, коли перемішуюча рідина відрізняється великою хімічною 

активністю і швидко руйнує механічні мішалки. 

Перемішування стисненим газом є малоінтенсивним процесом. Витрата 

енергії під час пневматичного перемішування більша, ніж під час механічного. 

Пневматичне перемішування не застосовують для обробки летючих рідин у 

зв’язку зі значними втратами перемішуючого продукту. Перемішування 

повітрям може супроводжуватися окисленням або осмоленням речовин. 

Перемішування стисненим газом здійснюють в апаратах, які мають 

спеціальні пристосування – барботер або центральну циркуляційну трубку. 

Барботер являє собою розміщені по дну апарата труби з отворами, за 

допомогою яких здійснюється барботаж газу через шар обробляючої рідини. 

При циркуляційному (ерліфтному) перемішуванні газ подають в циркуляційну 

трубу. Пухирці газу захоплюють за собою вверх по трубі рідину в ємкості, яка 

потім опускається вниз у кільцевому просторі між трубою і стінками апарата, 

забезпечуючи циркуляційне перемішування рідини. 

 

4. Перемішування в трубопроводах 

Перемішування в трубопроводах є найпростішим методом перемішування 

рідин (крапельних і газоподібних), які застосовуються під час транспортування 

трубопроводами. Перемішування в трубопроводі відбувається під дією 

турбулентних пульсацій. Тому таким методом перемішування можна 

користуватися за умови, що течія турбулентна і трубопровід, яким 

перекачуються змішуючі рідини, має довжину, достатню для забезпечення 

заданого середнього часу перебування рідини в трубопроводі. Часто для 

покращення перемішування рідин у трубопровід встановлюють спеціальні 

вставки, гвинтові насадки чи інжектори. 
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5. Перемішування за допомогою сопел і насосів 

Сопла в апаратах застосовують для перемішування газоподібних і 

крапельних рідин - найчастіше рециркуляційним методом. 

Струмінь рідини, яка витікає з сопла, передає за рахунок внутрішнього 

тертя частину своєї кінетичної енергії прилягаючим шарам рідини, приводячи 

їх у рух. У просторі, який займали ці шари, виникає розрідження. Зниження 

тиску примушує рідину підсмоктуватися в цю частину простору. Така 

послідовність взаємодії струменя і рідини, що знаходиться в апараті, 

відбувається безперервно і багатократно, забезпечуючи перемішування вмісту 

апарата. 

Сопла для крапельних рідин застосовують зазвичай разом із 

циркуляційним насосом, який надає рідині, що подає в сопло, необхідну 

кінетичну енергію. Як показує досвід, кінетична енергія струменя 

застосовується найбільш ефективно при значеннях відношення відстані х від 

гирла до його діаметра x/d=15-20. Деколи рідини перемішують, багаторазово 

перекачуючи їх через апарат за допомогою циркуляційного насоса без 

застосування сопел. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи мішалок усіх типів 

3. Зробити висновки  

 

Контрольні питання 

1. Чим визначаються методи перемішування і вибір апаратури для його 

приготування? 

2. Вкажіть основні методи перемішування в рідких середовищах 

3. Що таке ефективність перемішуючого пристосування? 

4. Якими показниками визначається інтенсивність перемішування? 

5. Яким чином здійснюється механічне перемішування? 

6. Основні частини механічних перемішуючих пристосувань 

7. Характеристика видів мішалок за типом створюючого мішалкою потоку 

рідини в апараті  

8. Дайте визначення лопатевих мішалок 

9. Особливості застосування і конструкції лопатевої, якірної, рамної і 

листової мішалки 

10. Особливості застосування і конструкції пропелерної мішалки і 

пропелерної мішалки з дифузором 

11. Особливості конструкції турбінної мішалки 
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12. Види турбінних мішалок і особливості їх конструкції 

13. Конструкція і особливості роботи барабанної мішалки 

14. Конструкція і особливості роботи дискової мішалки 

15. Конструкція і особливості роботи вібраційної мішалки 

16. Особливості пневматичного перемішування 

17. Що таке барботер? 

18. Що таке циркуляційне (ерліфтне) перемішування? 

19. Особливості перемішування в трубопроводах 

20. Особливості перемішування за допомогою сопел і насосів.  
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ТЕМА 2. ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ 

 

Практичне заняття № 7. Нагріваючі агенти і способи нагрівання 

Мета заняття: ознайомитися з нагріваючими агентами і способами 

нагрівання 

1. Основні відомості про нагріваючі агенти і способи нагрівання 

2. Основні методи нагрівання 

 

Теоретичні відомості 

1. Основні відомості про нагріваючі агенти і способи нагрівання 

У хімічній промисловості широко поширені теплові процеси нагрівання і 

охолодження рідин і газів, а також конденсація пари, які проводяться в 

теплообмінних апаратах (теплообмінниках).  

Теплообмінниками називають апарати, призначені для передачі тепла від 

одних речовин до інших. Речовини, що приймають участь у процесі передачі 

тепла, називаються теплоносіями. Теплоносії, що мають більш високу 

температуру, ніж середовище, що нагрівається, і віддає тепло, називають 

нагріваючими агентами, а теплоносії з більш низькою температурою, ніж 

середовище, від якого вони сприймають тепло, - охолоджуючими агентами. 

У якості прямих джерел тепла в хімічній технології використовують 

димові гази, які представляють собою газоподібні продукти згорання палива, і 

електроенергію. Речовини, отримуючі тепло від цих джерел і віддаючі його 

через стінку теплообмінника середовищу, що нагрівається, називаються 

проміжними теплоносіями. До поширених проміжних теплоносіїв (нагріваючих 

агентів) відносять водяну пара і гарячу вода, а також так звані 

високотемпературні теплоносії - перегріту воду, мінеральні масла, органічні 

рідини (і їх пари), розплавлені солі, рідкі метали та їх сплави. 

В якості охолоджуючих агентів для охолодження до звичайних температур 

(10-30 °С) використовують в основному воду і повітря. 

Вибір теплоносія залежить в першу чергу від необхідної температури 

нагріву чи охолодження і необхідності її регулювання. Крім того, промисловий 

теплоносій повинен забезпечувати досить високу інтенсивність теплообміну за 

невеликих масових і об’ємних його витрат. Відповідно він повинен володіти 

малою в'язкістю, але високою густиною, теплоємністю та теплотою 

пароутворення. Бажано також, щоб теплоносій був негорючий, нетоксичний, 

термічно стійкий, не мав руйнуючого впливу на матеріал теплообмінника і 

разом з тим був би досить доступною і дешевою речовиною.  



178 

 

У багатьох випадках економічно вигідним виявляється утилізація тепла 

деяких напівпродуктів, продуктів і відходів виробництва, які використовуються 

як теплоносії в теплообмінних апаратах. 

 

2. Основні методи нагрівання 

Нагрівання водяною парою 

Одним з найбільш широко застосовуючих гріючих агентів є насичений 

водяний пар. Це пояснюється суттєвими перевагами його як теплоносія. У 

результаті конденсації пари отримують велику кількість тепла при відносно 

невеликій витраті пари, оскільки теплота конденсації її становить приблизно 

2,26∙106 Дж/кг (540 ккал/кг) за тиску 9,8∙104 Н/м2 (1 ат). Внаслідок високих 

коефіцієнтів тепловіддачі від конденсуючої пари опір переносу тепла зі сторони 

пари малий. Це дозволяє здійснювати процес нагрівання за малої поверхні 

теплообміну. 

Важливою особливістю насиченої пари є постійність температури її 

конденсації (при заданому тиску), що дає можливість точно підтримати 

температуру нагріву, а також за необхідності регулювати її, змінюючи тиск 

гріючої пари. 

Під час застосування тепла парового конденсату ККД нагріваючих парових 

пристосувань досить високий. Пар задовольняє також інші вимоги теплоносія 

(доступність, пожежобезпечність і ін.). 

Основний недолік водяної пари – значне збільшення тиску з підвищенням 

температури. Внаслідок цього температура, до якої можна здійснювати 

нагрівання насиченою водяною парою, зазвичай не перевищує 180-190 ºС, що 

відповідає тиску пари 10-12 ат. При більших тисках потрібна надто 

товстостінна і дорога теплообмінна апаратура, а також великі витрати на 

комунікації і арматуру. 

Нагрівання глухою парою. Найбільш поширене нагрівання глухою 

парою, яке передає тепло через стінку теплообмінного апарата. Принципова 

схема нагрівання глухою парою наведена на рис. 2.75. Гріюча пара з генератора 

пари – парового котла 1 направляється в теплообмінник 2, де рідина (чи газ) 

нагрівається парою через розділяючу їх стінку. Пара, стикаючись з більш 

холодною стінкою, конденсується на ній, і плівка конденсату стікає поверхнею 

стінки. Для того щоб полегшити видалення конденсату, пар вводять у верхню 

частину апарата, а конденсат відводять з його нижньої частини. Температура 

плівки конденсату близька до температури конденсуючого пари, і ці 

температури можуть бути прийняті однаковими. 
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Якщо пар не буде повністю конденсуватися на поверхні теплообміну і 

частина його буде втікати з конденсатом (так званий перелітний пар), то це 

викличе непродуктивну витрату пари. 

Щоб уникнути непродуктивної витрати пари і організувати безперешкодне 

видалення з апарата парового конденсату без випуску пари, застосовують 

спеціальні пристосування – конденсатовідвідники (рис. 2.76). Конденсат із 

конденсатовідвідника 3 (рис. 2.75) через проміжну ємкість 4 подається насосом 

у паровий котел 1. 

  
Рис. 2.75. Принципова схема нагрівання глухою парою: 1 - паровий котел; 2 - 

теплообмінник-підігрівач; 3 – конденсатовідвідник; 4 - проміжна ємкість; 5 - 

відцентровий насос 

 

Конструкція конденсатовідвідника з відкритим поплавком, який 

застосовується при тисках пари не більше 10 ат, показана на рис. 2.76. 

Суміш пари і конденсату надходить через штуцер 1 у корпус 2 

конденсатовідвідника. При цьому поплавок (стакан) 3 спливає і за допомогою 

закріпленого на вертикальному стрижні 4 клапана 5 закриває вихідний отвір для 

конденсату. Проте у міру накопичення конденсату він переливається через край 

поплавка всередину останнього і, коли вага рідини і поплавка перевищать 

виштовхуючу (архімедову) силу, поплавок опускається і відкриває вихід для 

конденсату, котрий видавлюється з корпусу тиском пари. Вага поплавка 

розрахована так, що патрубок 6, у направляючих якого переміщується клапан 5, 

залишається зануреним у конденсат за найменшої висоти шару конденсату в 

поплавкові і утворює гідравлічний затвор. Після видалення великої частини 

конденсату з поплавка 3, останній знову спливає і закриває вхідний отвір. 

Таким чином, випуск конденсату здійснюється періодично. Над вихідним 

отвором розташований клапан 7, попереджуючий зворотне попадання 

конденсата в конденсатовідвідник. 
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Рис. 2.76. Конденсатовідвідник з відкритим поплавком: 1 - штуцер для 

надходження конденсату; 2 - корпус; 3 - відкритий поплавок; 4 - стрижень 

поплавка; 5 - подвійний клапан; 6 - патрубок; 7 - зворотний клапан; 8 - 

продувочний вентиль 

 

Конденсатовідвідник зазвичай встановлюють нижче за теплообмінник і 

забезпечують обвідною лінією (байпасом), наявність якої дозволяє не 

переривати роботу апарату за короткочасного відключення 

конденсатовідвідника для його ремонту чи заміни. 

Нагріваюча пара зазвичай містить деяку кількість газів (N2, О2, СО2), що не 

конденсуються і виділяються за хімічної обробки котлової води і в процесі 

паротворення в котлах. Ці домішки значно знижують коефіцієнти тепловіддачі 

від пари. Тому за парового обігріву з парового об’єму теплообмінника мають 

періодично видалятись скупчені гази, що не конденсуються. Для цього 

призначений також продувочний вентиль 8 в конденсатовідвіднику, показаний 

на рис. 2.76. 

Нагрівання гострою парою. У тих випадках, коли допустиме змішування 

нагріваючого середовища з паровим конденсатом, використовують нагрівання 

гострою порою, яку вводять безпосередньо в нагріваючу рідину. Такий спосіб 

нагрівання простіший за нагрівання глухою парою і дозволяє краще 

використовувати тепло пари, оскільки паровий конденсат змішується з 

рідиною, що нагрівається, та їх температури вирівнюються. 

Якщо одночасно з нагріванням рідину необхідно змішати, то введення 

гострої пари здійснюють через барботери – труби, що розміщені біля дна 

апарату, закриті з кінця і оснащені багатьма дрібними отворами, оберненими 

догори. Для кращого перемішування, зменшення шуму, викликаного різким 

зменшенням об’єму пари під час конденсації, і усунення гідравлічних ударів 

застосовують безшумні підігрівачі (рис. 2.77). Пара подається через сопло 1 і 
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захоплює рідину, що надходить через бокові отвори в змішуючий дифузор 2. 

Під час змішування рідини з парою всередині дифузора 2 значно зменшується 

шум. 

  
Рис. 2.77. Безшумний сопловий підігрівач: 1 - сопло; 2 - змішуючий дифузор 

 

Нагрівання гарячою водою 

Гаряча вода в якості нагріваючого агента володіє певними недоліками в 

порівнянні з насиченою водяною парою. Коефіцієнт тепловіддачі від гарячої 

води, як і від будь-якої іншої рідини, нижчий коефіцієнта тепловіддачі пари, що 

конденсується. Крім того, температура гарячої води знижується вздовж 

поверхні теплообміну, що погіршує рівномірність нагрівання і ускладнює його 

регулювання. 

Гарячу воду одержують у водогрійних котлах, що нагріваються топочними 

газами, і в парових водонагрівачах (бойлерах). Вона застосовується зазвичай 

для нагрівання до температур не більше 100 °С. Для температур вище 100 °С як 

теплоносій використовують воду під збільшеним тиском. Для нагрівання водою 

застосовують головним чином циркуляційні системи обігріву, які описані 

нижче.  

У деяких випадках для нагрівання використовують конденсат водяної 

пари. 

Нагрівання топковими газами. Димові, чи топкові, гази відносяться до 

найбільш давно використовуючих нагріваючих агентів. Топкові гази не 

втратили свого значення до теперішнього часу, оскільки дозволяють 

здійснювати нагрівання до високих температур, що досягають 1000-1100 °С, за 

незначного надлишкового тиску в теплообміннику (зі сторони газів). 

Найчастіше топочні гази використовують для нагрівання через стінку інших 

нагрівальних агентів - проміжних теплоносіїв. 

Найсуттєвішими недоліками топкових газів є: нерівномірність нагрівання, 

обумовлена охолодженням газу в процесі теплообміну, проблематичність 

регулювання температури обігріву, низькі коефіцієнти тепловіддачі від газу до 

стінки (не більше 35-60 Вт/(м2∙град)), можливість забруднення нагріваючих 

матеріалів продуктами неповного згорання палива (за безпосереднього обігріву 
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газами). Значні перепади температур між топковими газами і нагріваючим 

середовищем створюють «жорсткі» умови нагрівання, котрі недопустимі для 

багатьох продуктів і можуть викликати їх перегрів. 

Через відносно низьку питому теплоємність топкових газів їх об’ємні 

витрати великі і транспортування вимагає значних витрат. Тому топкові гази 

зазвичай використовують безпосередньо на місці їх отримання. 

Топкові гази одержують, спалюючи в топках печей тверде, рідке чи 

газоподібне паливо. Крім того, економічно доцільне вживання в якості гріючих 

агентів гази деяких хімічних і інших виробництв; температура цих газів досить 

висока і іноді досягає 500-600 0С. Нагрівання топковими газами проводять в 

печах. На рис. 2.78 показана трубчата піч для нагрівання рідких продуктів, що 

працює на газоподібному паливі. Горючий газ, виходячи з сопла пальника 1, 

інжектує необхідну кількість повітря, змішується з ним і рухається через 

пористу панель 2 з вогнетривкого матеріалу. Горіння протікає на поверхні 

випромінюючої панелі за відсутності полум'я. Такі пальники називаються 

безполум’янними.  

  
Рис. 2.78. Піч для нагрівання рідких продуктів, яка працює на газі: 

1 - сопло горілки; 2 - вогнетривка пориста панель; 3 - радіантна частина 

(змійовик); 4 - конвективна частина (змійовик); 5 - перегрівач; 6 - димова труба 

 

Топкові гази, що утворилися, надходять в першу за їх рухом радіантну 

частину робочого простору печі, в якій основна частина тепла передається 

нагріваючій рідині, що рухається змійовиком 3, шляхом випромінювання. У 

другій, конвективній частині печі 4 тепло передається рідині через стінку 

змійовика головним чином шляхом конвекції. У конвективній частині печі для 

кращої утилізації тепла димових газів встановлюють додаткові теплообмінні 

пристрої, наприклад змійовик-перегрівач 5. Гази видаляються через димову 

трубу 6. 
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Регулювання температури нагрівання топковими газами проводять за 

допомогою рециркуляції частини відпрацьованих газів. Повертаючи димососом 

або ежектором частину відпрацьованих газів у піч і змішуючи їх із газами, що 

отримуються в топці, знижують температуру газів і одночасно збільшують 

об’єм газів, що обігрівають теплообмінні пристрої. Збільшення об’єму газів 

приводить до зростання їх швидкості і, відповідно, - до збільшення коефіцієнтів 

тепловіддачі від газів до стінки. Для зменшення температури нагріваючих газів 

у топку печі додатково підводять повітря, яке змішують з газами. 

Нагрівання високотемпературними теплоносіями. У процесах хімічної 

технології часто здійснюється обігрівання високотемпературними 

теплоносіями. Ці теплоносії зазвичай одержують тепло від топкових газів або 

електричного струму, передають його матеріалу, що нагрівається, і є, таким 

чином, як і водяна пара, проміжними теплоносіями. Вони забезпечують 

рівномірність обігрівання і безпечні умови роботи. 

Нагрівання перегрітою водою. Як нагрівальний агент перегріта вода 

використовується за тисків, які досягають критичного (225 ат), що відповідає 

температурі 374 °С. Тому за допомогою перегрітої води можливе нагрівання 

матеріалів до температур, не перевищуючих приблизно 350 °С. Проте 

обігрівання перегрітою водою пов'язаний із застосуванням високого тиску, що 

значно ускладнює і здорожчує нагрівальну установку і підвищує вартість її 

експлуатації. Тому в даний час він витісняється більш економічними способами 

нагрівання іншими високотемпературними теплоносіями. 

Для нагрівання перегрітою водою і іншими рідкими теплоносіями 

використовують установки з природною і примусовою циркуляцією. 

В установці з природною циркуляцією (рис. 2.79, а) рідина заповнює 

нагрівальну систему, що складається із змійовика 1, що обігрівається в печі 

топковими газами, і тепловикористовуючого апарату 2, з’єднаних підйомним 

трубопроводом 3 і опускним трубопроводом 4. Нагріта в змійовику 1 рідина 

підіймається трубопроводом 3, віддає тепло середовищу, що нагрівається в 

апараті 2, і сама охолоджується. При цьому її густина зростає і рідина 

повертається в піч трубопроводом 4, для подальшого нагрівання в змійовику 1. 

Таким чином, рух рідини в замкнутому циркуляційному контурі відбувається 

під дією різниці густин нагрітої і охолодженої рідини. 

Для того щоб звести до мінімуму корозію труб і усунути виділення газів, 

погіршуючих теплообмін, усю нагрівальну систему заповнюють 

дистильованою водою, не допускаючи попадання в систему повітря під час її 

заповнення і розігрівання. 
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Рис. 2.79. Принципові схеми установок з природною (а) та примусовою (б) 

циркуляцією рідкого проміжного теплоносія: 1 - піч із змійовиком; 2 - 

тепловикористовуючий апарат; 3 - підйомний трубопровід; 4 - опускний 

трубопровід; 5 – циркуляційний насос. 

 

В установці з примусовою циркуляцією (рис. 2.79, б) рух гарячої рідині 

між піччю 1 і тепловикористовуючим апаратом 2 здійснюється за допомогою 

циркуляційного насоса 5. Застосування примусової циркуляції дозволяє значно 

збільшити швидкість циркуляції (до 2-2,5 м/сек і більше) і відповідно 

збільшити інтенсивність теплообміну. Під час обігрівання з примусовою 

циркуляцією відпадає необхідність в підйомі теплообмінного апарату над 

піччю. Крім того, одна піч може обслуговувати одночасно декілька апаратів. 

Проте використання насоса здорожчує вартість установки та її експлуатації. 

Більш просте та економічне, ніж обігрівання перегрітою водою, 

обігрівання теплоносіями, що дозволяють одержувати високі температури без 

тиску в системі чи за помірних тисків. До таких теплоносіїв відносяться 

мінеральні масла і деякі інші органічні рідини. 

Нагрівання мінеральними маслами. Мінеральні масла є одним із 

найстаріших проміжних теплоносіїв, які використовують для рівномірного 

нагрівання різних продуктів. В якості нагрівальних агентів застосовують масла, 

які відрізняються найбільш високою температурою спалаху - до 310 °С 

(циліндрове, компресорне, циліндрове важке). Тому верхня межа нагрівання 

маслами обмежена температурами 250-300 °С. 

Нагрівання за допомогою мінеральних масел здійснюють або 

встановлюючи тепловикористовуючий апарат з сорочкою, заповненою маслом, 

у піч, де тепло передається маслу топочними газами, чи встановлюючи 

електронагрівачі всередині масляної сорочки. 

У тих випадках, коли нагрівання теплоносія в сорочці виключається 

(внаслідок вогне- і вибухонебезпечності виробництва), нагрівання масла 

здійснюють ззовні тепловикористовуючого апарату в установках із природною 
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та примусовою циркуляцією. Ці установки відрізняються деякими 

особливостями в порівнянні зі схемами на рис. 2.79. Так, внаслідок значного 

збільшення об’єму масла під час його нагрівання за теплообмінником (і вище 

його) встановлюють розширену посудину, ємкості для холодного в’язкого 

масла забезпечують паровим обігрівом і підводять до них інертний газ для 

створення «подушки», яка захищається масло від окислення під час зіткнення з 

повітрям, і т.д. Вказані особливості характерні для більшості нагрівальних 

установок, де використовуються органічні теплоносії. 

Масла є найдешевшими органічними високотемпературними 

теплоносіями. Проте їм властиві суттєві недоліки. Крім відносно невисоких 

граничних температур застосування, мінеральні масла мають низькі 

коефіцієнти тепловіддачі, які знижуються ще більше під час термічного 

розкладання і окислення масел. Їх окислення і забруднення поверхні 

теплообміну продуктами розкладання підсилюється під час роботи масел за 

температур, близьких до їх температури спалаху, що приводить до значного 

погіршення теплопередачі. Тому для отримання достатніх теплових 

навантажень різниця температур між маслом і нагріваючим продуктом повинна 

бути не нижче 15-20 °С. Внаслідок цього мінеральні масла витісняються більш 

ефективними високотемпературними теплоносіями. 

Нагрівання висококиплячими органічними рідинами і їх парами. До 

групи високотемпературних органічних теплоносіїв (скорочено ВОТ) 

відносяться індивідуальні органічні речовини: гліцерин, етиленгліколь, 

нафталін і його замінники, а також деякі похідні ароматичних вуглеводнів 

(дифеніл, дифеніловий ефір, дифенілметан, дитолілметан і ін.), продукти 

хлорування дифенілу і поліфенолів (арохлори) і багатокомпонентні ВОТ, 

наприклад дифенільна суміш, що представляє евтектичну суміш дифенілу і 

дифенілового ефіру.  

Найбільше промислове застосування одержала дифенільная суміш, що 

складається з 26,5% дифенілу і 73,5% дифенілового ефіру (цей теплоносій 

відомий також під назвами Даутерм А, дініл і ін.). Дифенільна суміш володіє 

більшою термічною стійкістю і більш низькою температурою плавлення (+ 12,3 

°С), ніж її складові компоненти. Дифенільну суміш можна транспортувати 

добре ізольованими трубопроводами, не побоюючись її кристалізації. 

Температура кипіння дифенільної суміші за атмосферного тиску дорівнює 258 

°С. Тому в рідкому вигляді вона використовується для нагрівання до 

температур не більше приблизно 250 °С (за р = 1 aт). Гранична температура 

застосування рідкої суміші складає 280 °С за підвищення надлишкового тиску в 

системі до 0,81 бар (0,8 aт). 



186 

 

Основною перевагою дифенільної суміші як теплоносія є можливість 

одержання високих температур без застосування високих тисків. Тиск її 

насиченої пари дорівнює лише 
30

1 —
60

1  тиску насиченої пари води в межах 

температур від 200 до 400 °С. Так, наприклад, за 300 °С тиск насичення водяної 

пари складає 89,8 бар (87,6 aт), а дифенільної суміші - тільки 2,45 бар (2,4 aт). З 

цієї причини стає можливим для нагрівання дифенільною сумішшю до високих 

температур використовувати замість змійовиків більш прості теплообмінні 

пристрої - сорочки. 

Недоліком дифенільної суміші, як і інших органічних теплоносіїв, є мала 

теплота пароутворення. Однак у дифенільної суміші цей недолік значною 

мірою компенсується більшою, ніж у води, щільністю пари, в результаті чого 

під час випаровування чи конденсації суміші кількість тепла, що виділяється на 

одиницю об'єму пари, виявляється близькою до відповідної величини для води. 

У пароподібному стані дифенільна суміш застосовується для нагрівання до 

температур, що не перевищують 380 °С (за короткочасного нагрівання - 

приблизно до 400 °С). За більш високих температур відбувається помітне 

розкладання дифенільної суміші. Вона горюча, але практично вибухобезпечна і 

має лише слабкий токсичний вплив на людський організм. 

Розглянемо принципові схеми нагрівання рідкою і пароподібною 

дифенільною сумішшю, що загалом типові для всіх ВОТ. Під час обігрівання 

рідкою дифенільною сумішшю з примусовою циркуляцією (рис. 2.80) суміш 

спеціальним відцентровим насосом 1 через котел 2 з електрообігріванням 

подається на обігрівання тепловикористовуючого апарата 3. Внаслідок того що 

обсяг суміші під час її нагрівання збільшується, за апаратом 3 встановлена 

розширююча посудина 4. Після того як суміш віддала тепло й охолола, насосом 

1 вона знову засмоктується в котел. Попереднє підігрівання суміші під час 

заповнення системи і її підживлення (для компенсації втрат теплоносія, що в 

циркуляційній замкнутій системі невеликі) здійснюється в ємкість 5, у яку 

суміш надходить через фільтр 6. 

Над поверхнею рідини в посудині 4 і ємкості 5 знаходиться інертний газ 

(азот), що був поданий для того, щоб по можливості усунути окислення суміші 

під час зіткнення її з повітрям. Крім того, подача азоту в камери 

електронагрівачів котла 2 забезпечує вибухобезпечні умови його роботи. Уся 

система також періодично продувається азотом. 
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Рис. 2.80. Схема нагрівання рідкою дифенільною сумішшю з примусовою 

циркуляцією: 1 - спеціальний відцентровий насос; 2 - котел із 

електрообігрівачем; 3 - тепловикористовуючий апарат; 4 - розширююча 

посудина; 5 - приймальна ємкість; 6 - фільтр 

 

Під час нагрівання парами дифенільної суміші (рис. 2.80) пара з котла 1 з 

електрообігрівом надходить у сорочки тепловикористовуючих апаратів 2, де і 

конденсується. Конденсат через конденсатовідвідники 3 повертається на 

випаровування самопливом у котел 1. Для очищення дифенільної суміші від 

продуктів осмолення частина пари з котла 1 надходить у міжтрубний простір 

теплообмінника-регенератора 4, у трубний простір якого насосом (на рисунку 

не показаний) подається рідкий теплоносій з ємкості 5. У трубках ВОТ кипить, 

від нього відокремлюються смолисті домішки, і пара чистого теплоносія 

направляється в конденсатор 6, звідки конденсат стікає в ємкість 7. Продукти 

осмолення збираються в нижній частині регенератора 4 і періодично з нього 

видаляються. У ємкість 7, яка має парове обігрівання, подається азот. Під час 

пуску установки, а також для заповнення втрат рідкий теплоносій з ємкості 7 

насосом 5 подається в котел із електрообігріванням (парогенератор) 1. Для 

запобігання підвищення тиску в котлі понад заданого на паровій лінії 

встановлена вибухова мембрана 5. На відміну від схеми з примусовою 

циркуляцією (див. рис. 2.81) у даному випадку теплозастосовуючі апарати 

розміщуються значно вище котла-парогенератора, для забезпечення 

інтенсивної циркуляції теплоносія. Крім того, у зв'язку з більш високою 

температурою теплоносія і відповідно - більш інтенсивним окисленням і 

смолоутворенням у схемі, як були показано, передбачені додаткові пристрої 

для очищення ВОТ. Під час парового обігрівання за схемою, представленою на 

рис. 2.81, відпадає необхідність у спеціальному і складному в експлуатації 

циркуляційному насосі, що потрібно під час обігрівання рідкою сумішшю. 
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Внаслідок значної плинності дифенільної суміші і деяких інших ВОТ усі 

нагрівальні установки забезпечуються спеціальною герметичною арматурою. 

Регулювання температури нагрівання парою дифенільної суміші можливе 

не тільки шляхом зміни потужності казанів-парогенераторів, але і 

дроселюванням пари на вході його в теплозастосовуючий апарат, а також 

шляхом зміни рівня конденсату в сорочках теплозастосовуючих апаратів. 

 
Рис. 2.81. Схема обігрівання парами ВОТ: 1 - котел з електрообігріванням; 2 - 

теплозастосовуючі апарати; 3 - конденсатовідвідники; 4 - теплообмінник-

регенератор; 5 - приймальна ємкість; 6 - конденсатор; 7 – ємкість для 

очищеного ВОТ; 8 - насос; 9- вибухова мембрана 

 

Крім ВОТ, згаданих вище, для нагрівання до високих температур (t ≤ 300 

°С) застосовують кремнійорганічні рідини, що представляють собою головним 

чином ароматичні ефіри ортокремнієвої кислоти, наприклад 

ортокрезілоксісілан. Ці теплоносії дуже термічно стійкі, мають низьку 

температуру плавлення, високу температуру кипіння за атмосферного тиску, 

але легко гідролізуються під час впливу вологи. 

Нагрівання розплавленими солями. У хімічній технології часто 

необхідно нагрівати продукти до температур, перевищуючих гранично 

допустимі температури для ВТО. У таких випадках для рівномірного 

обігрівання застосовують неорганічні рідкі теплоносії - розплавлені солі і рідкі 

метали. 

З різних неорганічних солей і їх сплавів, які застосовуються для 

нагрівання до високих температур, найбільш практичне значення має нітрит-

нітратна суміш - потрійна евтектична суміш, що містить (за масою) 40% 

азотистокислого натрію, 7% азотнокислого натрію і 53% азотнокислого калію 

(температура плавлення суміші 142,3 ºС). Цю суміш застосовується для 

нагрівання за атмосферного тиску до температур 500-540 ºС. Суміш практично 
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не викликає корозії вуглецевих сталей за температур не вищих приблизно 450 

ºС для виготовлення апаратури і трубопроводів, працюючих при більш високих 

температурах, застосовують хромисті і хромонікелеві сталі. Крім того, 

трубопроводи обладнують паровим обігрівачем (за допомогою парових труб, 

прокладених поряд з сольовою лінією і укладений з нею в загальний короб 

теплової ізоляції). 

Суміш застосовують практично тільки під час обігрівання з вимушеною 

циркуляцією, яка здійснюється за допомогою спеціальних насосів 

пропелерного типу (вертикальних) або безсальникових відцентрових насосів. 

Коефіцієнти тепловіддачі від суміші нижчі, ніж від перегрітої води, але під час 

вимушеної циркуляції досягається досить інтенсивний теплообмін. 

Нітрит-нітратна суміш є сильним окислюючим агентом. Тому згідно 

вибухобезпеки не допустимий її контакт за високих температур з речовинами 

органічного походження, а також зі стружкою і тирсою чорних і деяких 

кольорових металів (алюміній, магній). 

Нагрівання ртуттю і рідкими металами. Для нагрівання до температур 

400-800 ºС і вище в якості високотемпературних теплоносіїв ефективно 

застосовується ртуть, а також натрій, калій, свинець і інші легкоплавкі метали і 

їх сплави. Ці теплоносії відрізняються великою щільністю, термічною 

стійкістю, хорошою теплопровідністю і високими коефіцієнтами тепловіддачі. 

Проте рідкі метали і їх сплави характеризуються дуже малими значеннями 

критерія Прандтля (Pr≤0,07). У зв’язку з цим коефіцієнти тепловіддачі 

необхідно розраховувати за спеціальними формулами. 

Більшість металевих теплоносіїв вогне- і вибухобезпечні і практично не 

діють на маловуглецеві і леговані сталі. Виключення становлять калій і натрій, 

які відрізняються надзвичайно високою хімічною активністю, потребують 

застосування нержавіючих сталей і спалахують зі швидкістю вибуху. 

Легкоплавкі метали, крім ртуті, натрію, калію і їх сплавів, застосовуються 

головним чином у якості проміжних теплоносіїв для нагрівання бань. Проте 

деколи вони знаходять застосування в нагрівальних установках з природньою і 

особливо з примусовою циркуляцією. 

Ртуть є природним металевим теплоносієм, який застосовується в 

пароподібному стані, причому тиск парів ртуті дуже низький (приблизно 2 ат 

за 400 ºС). У промисловості існують ртутно-парові нагрівальні установки, які 

працюють з природною циркуляцією теплоносія і відрізняються між собою 

високим ККД. 

Проте пари металевих теплоносіїв дуже ядовиті. Так, наприклад, 

конденсація парів ртуті у повітрі виробничих приміщень не повинна 

перевищувати 0,01 мг/м3 повітря. Тому нагрівальні установки із застосуванням 
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металевих теплоносіїв повинні бути абсолютно герметичні і обладнані 

потужною припливно-витяжною вентиляцією. Цей і деякі інші недоліки 

(погане змочування металів, висока вартість і ін.) обмежують можливість 

промислового застосування теплоносіїв цієї групи в процесах хімічної 

технології. 

Нагрівання газоподібними високотемпературними теплоносіями в 

шарові нерухомої і рухомої твердої насадки. Для нагрівання технологічних 

газів до високих температур іноді використовують газоподібні теплоносії - 

топкові гази і ін., що періодично нагрівають шар насадки, яка складається з 

невеликих твердих тіл або зерен. Вона слугує проміжним твердим теплоносієм, 

від якого технологічні гази одержують тепло і нагріваються до заданої 

температури. Насадка виготовляється з алюмосилікатів, кварцу, шамоту і 

інших термостійких неметалічних матеріалів. 

Нагрівання газами в шарі нерухомої насадки, що викликає турбулізацію 

потоку газу і підвищення інтенсивності теплообміну здійснюється, зокрема, у 

регенеративних теплообмінниках. 

Останнім часом успішно використовується нагрівання в шарі насадки, що 

рухається. Зернисті матеріали, розмір часток яких коливається від 0,05 до 8 мм, 

мають дуже велику питому поверхню, що дозволяє одержувати дуже значні 

поверхні теплообміну в малому робочому об΄ємі апарата і інтенсифікувати різні 

процеси тепло- і массообміну. Такий спосіб нагрівання часто називають 

нагріванням за допомогою запилених газових і парогазових потоків. 

У нагрівальних установках із циркулюючим зернистим теплоносієм 

останній рухається чи суцільним потоком (у вигляді так званої падаючої 

насадки, рис. 2.82), чи переміщується, знаходячись у псевдозрідженому стані, 

тобто працює в режимі псевдозрідження. 

В установці з падаючою насадкою (див. рис. 2.82) топкові гази подаються у 

верхню камеру 1 через газохід і рухаються вверх назустріч суцільному потоку 

холодних частинок твердого проміжного теплоносія (падаючої насадки), що 

надходять з бункера 2. У результаті інтенсивного теплообміну тверді частинки 

нагріваються до температури, близької (на 5-10 °С нижче) до температури 

топкових газів. Нагрітий твердий теплоносій через герметичний затвор 3 і 

бункер 4 подається в нижню камеру 5, де віддає своє тепло, що рухається 

протитечією, технологічному газу. 

У камері 5 також відбувається дуже інтенсивний теплообмін між твердим 

нагрітим теплоносієм і технологічним газом, що відокремлюється від 

віднесених твердих часток у циклоні 6 і направляється на подальшу переробку. 

Відпрацьовані топкові гази очищаються від пилу в циклоні 7 і видаляються в 

атмосферу. Охолоджені частинки теплоносія, а також дрібні його частинки, 
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відділені в циклонах 6 і 7 за допомогою газодувки 8, надходять 

пневмотранспортним трубопроводом знову в бункер 2. 

   
Рис. 2.82. Нагрівальна установка з падаючою насадкою: 1 - верхня камера для 

нагрівання твердого теплоносія; 2 - бункер для твердого теплоносія; 3 - 

герметичний затвор; 4 - бункер нижньої камери; 5 - нижня камера для 

нагрівання технологічного газу; 6 - циклон для очищення технологічного газу; 

7 - циклон для очищення топкових газів; 8 - газодувка 

 

Нагрівальна установка з псевдозрідженим шаром твердого теплоносія 

також складається з теплообмінних камер, але трохи іншого пристрою. Топкові 

гази направляються газоходом під розподільчу решітку верхньої камери з 

такою швидкістю, щоб привести в псевдозріджений стан холодний зернистий 

матеріал, що надходить зверху. Нагрітий матеріал відводиться в нижню камеру 

де псевдозріджується потоком нагріваючого (технологічного) газу, що 

піднімається крізь отвори розподільчої решітки. Тут відбувається інтенсивне 

нагрівання технологічного газу, що сприймає тепло від зернистого проміжного 

теплоносія. У решті схема установки співпадає з зображеною на рис. 2.82. 

Нагрівання електричним струмом. За допомогою електричного струму 

нагрівання можна здійснювати в дуже широкому діапазоні температур, точно 

підтримуючи і легко регулюючи температуру нагрівання у відповідності зі 

створеним технологічним режимом. Крім цього, електричні нагрівальні 

пристосування відрізняються простотою, компактністю і зручні для 

обслуговування. 

Проте застосування електричного струму для нагрівання поки досить 

дороге. Це пов’язане з багатоступінчатим перетворенням хімічної енергії 

палива в електроенергію.  
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У залежності від способу перетворення електричної енергії в тепло 

розрізняють такі види нагрівання: електричними опорами (омічний нагрів), 

індукційне, високочастотне, а також нагрівання електричною дугою. 

Нагрівання електричним опором. Це найбільш розповсюджений спосіб 

нагрівання електричним струмом. Нагрівання здійснюється в електричних 

печах опору (рис. 2.83) під час проходження струму через нагрівні елементи 2 і 

3, виконані у вигляді дротяних спіралей чи стрічок. Нагрівні елементи 

виготовляють головним чином з хромо-залізо-алюмінієвих сплавів, які мають 

великий омічний опір і високу жаростійкість (ніхроми чи фехралі). Тепло, яке 

виділяється під час проходження електричного струму через нагрівні елементи, 

передається стінкам обігріваючого апарата 1. Піч футерують зсередини 

вогнетривкою кладкою 4 і покривають ззовні теплою ізоляцією, наприклад 

шаром шлакової вати. Для періодичного огляду електронагрівачів електропіч 

забезпечується опускним пристосуванням 5. Під час живлення печі трифазним 

струмом температуру нагрівання зазвичай регулюють переключенням 

провідників із зірочки на трикутник і відповідною зміною споживаючої 

потужності чи відключенням окремих секцій нагрівних елементів. 

Нагрівання опором здійснюють також за допомогою дротяних провідників, 

які намотані на керамічні сердечники, встановлені в труби і утворюючі секції. 

Такі стандартні нагрівні елементи застосовуються, в котлах для ВОТ. 

Нагрівання електричними опорами дозволяє досягнути температур 1000-1100 

С. 

  
Рис. 2.83. Електропіч опору: 1 - обігріваючий апарат; 2 - бокові секції 

нагрівальних елементів; 3 - донна секція нагрівного елемента; 4 – футерування 

печі; 5 - пристрій для опускання футерівки 

 

Індукційне нагрівання. Цей спосіб нагрівання електричним струмом 

базується на застосуванні теплового ефекту, викликаного вихровими струмами 

Фуко, виникаючими в товщині стінок сталевого апарату під впливом змінного 

електричного поля. Апарат із індукційним електронагріванням подібний 
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трансформатору, первинною обмоткою якого є індукційна котушка, а 

магнітодротом і вторинною котушкою – стінка апарата. 

На рис. 2.84 показаний реакційний апарат із мішалкою, обладнаний 

зовнішнім індукційним обігрівом. Змінне магнітне поле створюється за 

допомогою індукційних котушок 2, які кріпляться на апараті 1. Апарат 

обладнаний змійовиком 3 і мішалкою 4. Регулювання температури нагрівання 

здійснюють переключенням з’єднання котушок із зірки на трикутник. 

  
Рис. 2.84. Апарат із зовнішніми індукційними котушками: 1 - реакційний 

апарат, 2 - індукційні котушки; 3 - паровий змійовик; 4 – листова мішалка 

 

Індукційне нагрівання забезпечує рівномірний обігрів за температур, 

зазвичай не перевищуючих 400 С, і дозволяє точно підтримувати задану 

температуру нагрівання. Електронагрівачі відрізняються малою тепловою 

індукцією та можливістю точного регулювання температури. Їх робота може 

бути повністю автоматизована. 

Недоліком індукційного нагрівання є його висока вартість. Тому для 

підвищення економічності нагрівання деколи проводять комбінованим 

способом. Спочатку продукт у апараті нагрівають насиченим паром, який 

проходить через змійовик 3 (див. рис. 2.84), до температури приблизно 180 С, 

після чого підвищують температуру до заданого рівня за допомогою 

індукційного нагрівання. 

Високочастотне нагрівання. Такий спосіб застосовують для нагрівання 

матеріалів, що не проводять електричний струм (діелектриків), і тому часто 

називають діелектричними. Принцип високочастотного нагрівання базується на 

тому, що молекули матеріалу, розміщеного в змінному електричному полі, 

починають коливатися з частотою поля і при цьому поляризуються. 

Коливальна енергія частинок затрачується на подолання тертя між молекулами 

діелектрика та перетворюється в тепло безпосередньо в масі матеріалу що 
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нагрівається. За рахунок застосування тепла діелектричних втрат досягається 

досить рівномірне нагрівання матеріалу. 

Застосування для нагрівання струмів високої частоти (від 10 до 100 МГц) 

обумовлене прагненням усунути застосування небезпечних високих напруг, 

оскільки кількість тепла, що виділяється в масі діелектрика, пропорційна 

квадрату напруги та частоті струму. Струми високої частоти отримують у 

лампових генераторах, які перетворюють змінний струм частотою 50 Гц у 

струм високої частоти. Останній підводять до пластин конденсатора, між 

якими встановлюється матеріал, що нагрівається. 

Високочастотне обігрівання застосовують для нагрівання пластичних мас 

перед їх пресуванням, для сушіння деяких матеріалів і іншої мети. Температура 

нагріву легко і точно регулюється і процес нагрівання може бути повністю 

автоматизований. Проте цей спосіб обігрівання потребує досить складної 

апаратури, і ККД нагрівних установок низький. Тому високочастотному 

нагріванню раціонально піддавати цінні матеріали, обігрівання яких 

неприпустиме іншими, більш дешевими, способами. 

Нагрівання електричною дугою. Нагрівання здійснюють у дугових 

печах, де електрична енергія перетворюється в тепло за рахунок полум’я дуги, 

яку створюють між електродами. Над нагрівним матеріалом або встановлюють 

обидва електроди, або встановлюють над матеріалом один електрод, а сам 

матеріал виконує функцію другого електрода. Електрична дуга дозволяє 

зосереджувати велику електричну потужність у малому об’ємі, всередині якого 

розпечені гази і пари переходять у стан плазми. У результаті вдається отримати 

температури 1500-3000 С. 

Дугові печі застосовують для отримання карбіду кальцію та фосфору; 

крекінгу вуглеводнів; у металургії їх широко застосовують для плавлення 

металів. В якості нагрівних пристосувань такі печі не застосовують. Внаслідок 

нерівномірності обігріву та труднощі регулювання температури нагрівання. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип дії нагрівних установок усіх 

типів 

3. Зробити висновки  

 

Контрольні питання 

1. Які теплові процеси широко поширені у хімічній промисловості? 

2. Які апарати називаються теплообмінниками?  

3. Які речовини називають теплоносіями? 
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4. Які теплоносії називають нагрівними агентами? 

5. Які теплоносії називають охолоджуючими агентами? 

6. Які теплоносії називають проміжними теплоносіями? 

7. Які найбільш поширені охолоджуючі агенти використовують для 

охолодження до звичайних температур (10-30 °С)? 

8. Від чого залежить вибір теплоносія?   

9. Вкажіть один з найбільш широко застосовуючих гріючих агентів 

10. Загальні відомості про водяну пару 

11. Характеристика процесу нагрівання глухою парою 

12. Яким чином працює конденсатовідвідник з відкритим поплавком? 

13. Характеристика процесу нагрівання гострою парою 

14. Яким чином здійснюється нагрівання глухою парою (принципова схема)? 

15. Охарактеризуйте принцип роботи конденсатовідвідника з відкритим 

поплавком 

16. Характеристика процесу нагрівання гострою парою 

17. Охарактеризуйте принцип роботи безшумного соплового підігрівача 

18. Характеристика процесу нагрівання гарячою водою 

19. Яким чином здійснюється процес нагрівання топковими газами? 

20. Принцип роботи трубчатої печі для нагрівання рідких продуктів, що 

працює на газоподібному паливі 

21. Які існують методи нагрівання високотемпературними теплоносіями? 

22. Принцип роботи установок з природною та примусовою циркуляцією 

рідкого проміжного теплоносія 

23. Особливості процесу нагрівання мінеральними маслами 

24. Особливості процесу нагрівання висококиплячими органічними 

рідинами і їх парами 

25. Яким чином здійснюється процес нагрівання рідкою дифенільною 

сумішшю з примусовою циркуляцією? 

26. Охарактеризуйте процес нагрівання розплавленими солями 

27. Охарактеризуйте процес нагрівання ртуттю і рідкими металами 

28. Яким чином працює нагрівальна установка з падаючою насадкою? 

29. Охарактеризуйте процес нагрівання електричним струмом 

30. Які існують методи нагрівання у залежності від способу перетворення 

електричної енергії в тепло? 

31. Охарактеризуйте процес нагрівання електричним опором 

32. Яким чином працює електропіч опору? 

33. Яким чином працює апарат із зовнішніми індукційними котушками? 

34. Охарактеризуйте високочастотне нагрівання 

35. Охарактеризуйте нагрівання електричною дугою 



196 

 

Практичне заняття № 8. Конструкція теплообмінних апаратів 

 

Мета: ознайомитися з конструкцією теплообмінних апаратів 

1. Основні види теплообмінників 

2. Теплообмінники інших типів 

3. Порівняльна характеристика теплообмінних апаратів 

4. Конденсатори змішування 

 

Теоретичні відомості 

1. Основні види теплообмінників 

У залежності від способу передачі тепла розрізняють два основні типи 

теплообмінників: 

1. поверхневі теплообмінники, в яких перенесення тепла між 

середовищами, які обмінюються теплом відбувається через розділяючу їх 

поверхню теплообміну – глуху стінку; 

2. теплообмінники змішування, в яких тепло передається від одного 

середовища до іншого за їх безпосереднього стикання. 

Поверхневі теплообмінники найбільш розповсюджені, і їх конструкції 

досить різноманітні. 

Конструкції теплообмінників відрізнятися простотою, зручністю монтажу і 

ремонту. У деяких випадках конструкція теплообмінника повинна 

забезпечувати менше забруднення поверхні теплообміну і бути легко 

доступною для огляду і очищення. 

У хімічній технології застосовуються теплообмінники, виготовлені з 

різноманітних матеріалів (вуглецевих і легованих сталей, міді, титану, танталу і 

ін.), а також з неметалевих матеріалів, наприклад графіту, тефлону і ін. Вибір 

матеріалу здійснюється в основному його корозійною стійкістю і 

теплопровідністю, причому конструкція теплообмінного апарата суттєво 

залежить від властивостей вибраного матеріалу. 

Трубчаті теплообмінники 

Кожухотрубні теплообмінники. Ці теплообмінники відносяться до 

найбільш часто застосовуючих поверхневих теплообмінників. На рис. 2.85, а 

показаний кожухотрубний теплообмінник жорсткої конструкції, який 

складається з корпусу, чи кожуха 1, і приварених до нього трубних грат 2. У 

трубних решітках закріплений пучок труб 3. До трубних грат кріпляться (на 

прокладках і шурупах) кришки 4. 

У кожухотрубному теплообміннику одне з обмінюючих теплом середовищ 

І рухається всередині труб (у трубному просторі), а друге ІІ – у міжтрубному 

просторі. 
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Рис. 2.85. Кожухотрубні одноходовий (а) і багатоходовий (б) теплообмінники: 1 

– корпус (обичайка); 2 – трубні решітки; 3 – труби; 4 – кришки; 5 – перегородки 

в кришках; 6 – перегородки у міжтрубному просторі 

 

Середовища зазвичай направляють протитечією одне до одного. При цьому 

середовище що нагрівається направляють знизу вверх, а середовище, що віддає 

тепло, - в протилежному напрямі. Такий напрям руху кожного середовища 

співпадає з напрямом, у якому прагне рухатися дане середовище під впливом 

зміни її щільності під час нагрівання чи охолодження. 

Крім цього, при вказаних напрямах руху середовищ досягається більш 

рівномірне розміщення швидкостей і ідентичні умови теплообміну за площею 

поперечного січення апарата. В іншому випадку, наприклад під час подання 

більш холодного (нагрівного) середовища зверху теплообмінника, більш 

нагріта частина рідини, як більш легка, може скупчуватися у верхній частині 

апарату, утворюючи «застійні» зони. 

Труби в решітках зазвичай рівномірно розміщують периметрами 

правильних шестикутників, тобто вершинами рівносторонніх трикутників (рис. 

2.86 а), рідше застосовують розміщення труб концентричними окружностями 

(рис. 2.86, б). В окремих випадках, коли необхідно забезпечити зручне 

очищення зовнішньої поверхні труб, їх розміщують периметрами 

прямокутників (рис. 2.86, в). Усі вказані способи розміщення труб мають мету – 

забезпечити більш компактне розміщення необхідної поверхні теплообміну 

всередині апарату. У більшості випадків найбільша компактність досягається 

під час розміщення труб периметрами правильних шестикутників. 

Труби закріплюють в решітках зазвичай розвальцюванням (рис. 2.87, а, б), 

особливо міцне з’єднання (необхідне у випадку роботи апарата за підвищених 

тисків) досягається під час встановлення в трубних решітках отворів із 

кільцевими канавками, які заповнюються металом труби в процесі її 

розвальцювання (рис. 2.87, б). Крім цього, застосовують закріплення труб 

зварюванням (рис. 2.87, в), якщо матеріал труби не піддається витяжці і 
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допустиме жорстке з’єднання труб із трубною решіткою, а також паянням (рис. 

2.87, г), яке застосовується для з’єднання головним чином мідних і латунних 

труб. 

 
Рис. 2.86. Способи розміщення труб в теплообмінниках: а – периметрами 

правильних шестикутників; б – концентричними окружностях; в – периметрами 

прямокутників (коридорне розміщення) 

 

Рідко застосовують з’єднання труб із решіткою за допомогою сальників 

(рис. 2.87, д), допускаючи свобідне поздовжнє переміщення труб і можливість 

їх швидкої заміни. Таке з’єднання дозволяє значно зменшити температурну 

деформацію труб, але є складним, дорогим і недостатньо надійним. 

  
Рис. 2.87. Закріплення труб в трубних решітках: а – розвальцюванням; б – 

розвальцюванням з канавками; в – зварюванням; г – паянням; д – сальниковими 

пристосуваннями 

 

Теплообмінник, зображений на рис. 2.85, а, є одноходовим. При порівняно 

невеликих затратах рідини швидкість її руху в трубах таких теплообмінників 

низька і, відповідно, коефіцієнти тепловіддачі невеликі. Для збільшення 

останніх за даною поверхнею теплообміну можна зменшити діаметр труб, 

відповідно збільшивши їх висоту (довжину). Проте теплообмінники невеликого 

діаметра і значної висоти незручні для монтажу, потребують високих 
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приміщень і підвищеної витрати металу на виготовлення деталей, які не 

приймають безпосередньо участі в теплообміні (кожух апарата). Тому більш 

раціонально збільшувати швидкість теплообміну шляхом застосування 

багатохідних теплообмінників. 

У багатохідному теплообміннику (рис. 2.85, б) корпус 1, трубні решітки 2, 

закріплені в них труби 3 і кришки 4 ідентичні зображеним на рис. 2.85, а. За 

допомогою поперечних перегородок 5, встановлених у кришках 

теплообмінника, труби розділені на секції, чи ходи, якими послідовно рухається 

рідина, протікаючи в трубному просторі теплообмінника. Зазвичай розбиття на 

ходи здійснюють таким чином, щоб у всіх секціях знаходилась приблизно 

однакова кількість труб. 

Внаслідок меншої площі сумарного поперечного січення труб, розміщених 

у одній секції, порівняно з поперечним січенням всього пучка труб швидкість 

рідини в трубному просторі багатохідного теплообмінника збільшується (по 

відношенню до швидкості в однохідному теплообміннику) в кількість разів, яка 

дорівнює кількості ходів. Так, у чотирьохідному теплообміннику (рис. 2.85, б) 

швидкість у трубах за інших рівних умов у чотири рази більша, ніж у 

однохідному. Для збільшення швидкості і шляху руху середовища в 

міжтрубному просторі (рис. 2.85, б) призначені сегменті перегородки 6. У 

горизонтальних теплообмінниках ці перегородки є одночасно проміжними 

опорами для пучка труб. 

Підвищення інтенсивності теплообміну в багатохідних теплообмінниках 

супроводжується збільшенням гідравлічного опору і ускладненням конструкції 

теплообмінника. Це диктує вибір економічно доцільної швидкості, яка 

визначається кількістю ходів теплообмінника, що зазвичай не перевищує 5-6. 

Багатохідні теплообмінники працюють за принципом змішаного струму, що 

приводить до деякого зниження рухаючої сили теплопередачі в порівнянні з 

чисто протитечійним рухом середовищ, що приймають участь у теплообміні. 

В однохідних і особливо в багатохідних теплообмінниках теплообмін може 

погіршуватися внаслідок виділення розчинних у рідині (чи парі) повітря та 

інших неконденсуючих газів. Для їх періодичного видалення в верхній частині 

кожуха теплообмінників встановлюють продувочні краники. 

Однохідні і багатохідні теплообмінники можуть бути вертикальними чи 

горизонтальними. Вертикальні теплообмінники більш прості в експлуатації і 

займають меншу виробничу площу. Горизонтальні теплообмінники 

виготовляють зазвичай багатохідними і працюють за більших швидкостей 

середовищ, які приймають участь у теплообміні для того, щоб звести до 

мінімуму розшаровування рідин внаслідок різниці їх температур і щільностей, а 

також усунути утворення застійних зон. 
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Якщо середня різниця температур труб і кожуха в теплообмінниках 

жорсткої конструкції, тобто з нерухомими, привареними до корпусу трубними 

гратами, стає значною (приблизно рівною чи більшою 50 С), то труби і кожух 

подовжуються неоднаково. Це викликає значні напруження в трубних 

решітках, може порушити щільність з’єднання труб із решітками, привести до 

руйнування зварювальних швів, недопустимого змішування середовищ, які 

обмінюються теплом. Тому за різниць температур і кожуха, більших 50 С, чи 

за значної довжини труб застосовують кожухотрубні теплообмінники 

нежорсткої конструкції, які допускають деяке переміщення труб відносно 

кожуха апарата. 

Для зменшення температурних деформацій, обумовлених великою 

різницею температур труб і кожуха, значною довжиною труб, а також 

відмінністю матеріалу труб і кожуха, застосовують кожухотрубні 

теплообмінники з лінзовим компенсатором (рис. 2.88, а), в яких на корпусі є 

лінзовий компенсатор 1, що піддається пружній деформації. Така конструкція 

відрізняється простотою, проте застосовується за невеликих збиткових тисків у 

міжтрубних просторах, зазвичай не перевищуючих 6105 Н/м2 (6 ат). 

 
Рис. 2.88. Кожухотрубні теплообмінники з компенсуючими пристосуваннями: а 

– з лінзовим компенсатором; б – з плаваючою головкою; в – з U-подібними 

трубками; 1 - компенсатор; 2 - рухома трубна решітка; 3 - U-подібні решітки 

 

За необхідності забезпечення великих переміщень труб і кожуха 

застосовують теплообмінник із плаваючою головкою (рис. 2.88, б). Нижня 

трубна решітка 2 є рухомою, що дозволяє всьому пучку труб свобідно 

переміщуватися незалежно від корпуса апарата. Цим запобігається небезпечна 

температурна деформація труб і порушення щільності їх з’єднання з трубними 

решітками. Проте компенсація температурних подовжень досягається в даному 

випадку за рахунок ускладнення і обважнення конструкції теплообмінника. 

У кожухотрубному теплообміннику з U-подібними трубами (рис. 2.88, в) 

самі труби 3 виконують функцію компенсуючих пристосувань. При цьому 
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спрощується і полегшується конструкція апарата, який має лише одну 

нерухому трубчату решітку. Зовнішня поверхня труб може бути легко очищена 

під час виймання всієї трубчатки з корпусу апарата. Крім цього, в 

теплообмінниках такої конструкції, які є дво- чи багатохідними, досягається 

досить інтенсивний теплообмін. Недоліки теплообмінників з U-подібними 

трубами: складність очищення внутрішньої поверхні труб, складність 

розміщення великої кількості труб у трубній решітці. 

У хімічній промисловості застосовуються також теплообмінники з 

подвійними трубами (рис. 2.89). З однієї сторони апарату розміщені дві трубні 

решітки, причому в решітці 1 закріплений пучок труб 2 меншого діаметра, 

відкритих із обох кінців, а в решітці 3 – труби 4 більшого діаметра з закритими 

лівими кінцями, встановлені концентрично відносно труб 2. Середовище І 

рухається кільцевими просторами між трубами 2 і 4 і виводиться з міжтрубного 

простору теплообмінника трубами 2. Друге середовище ІІ рухається зверху 

вниз міжтрубним простором корпусу теплообмінника, обмиваючи труби 4 

ззовні. У теплообмінниках такої конструкції труби можуть незалежно від 

корпусу теплообмінника. 

  
Рис. 2.89. Кожухотрубний теплообмінник з подвійними трубами: 1; 3 - трубна 

решітка; 2 - внутрішні труби; 4 - зовнішні труби 

 

Елементні теплообмінники. Для підвищення швидкості руху середовища 

в міжтрубному просторі без застосування перегородок, які ускладнюють 

очищення апарата, застосовують елементарні теплообмінники. Кожен елемент 

такого теплообмінника являє собою найпростіший кожухотрубний 

теплообмінник. Нагріваюче і охолоджуюче середовища послідовно проходять 

через окремі елементи, а саме пучок труб у кожусі невеликого діаметра. 

Теплообмінник, який складається з таких елементів (ходів), допускає значні 

збиткові тиски в міжтрубному просторі; його можна розглядати як 

модифікацію багатохідного кожухотрубного теплообмінника. 

В елементних теплообмінниках взаємний рух середовищ наближається до 

ефективної схеми чистої протитечії. Проте внаслідок розділення загальної 

поверхні теплообміну на окремі елементи конструкція стає більш громіздкою і 

вартість теплообмінника збільшується. 
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Двотрубні теплообмінники. Теплообмінники цієї конструкції, які 

називають також теплообмінниками типу «труба в трубі», складаються з 

декількох послідовно з’єднаних трубних елементів, утворених двома 

концентрично розміщеними трубами (рис. 2.90). Один теплоносій рухається 

внутрішніми трубами 1, а інший - кільцевою щілиною між внутрішніми 1 і 

зовнішніми 2 трубами. Внутрішні труби (зазвичай діаметром 57-108 мм) 

з’єднуються калачами 3, а зовнішні труби, які мають діаметр 76-159 мм - 

патрубками 4. 

Завдяки невеликим поперечним січенням трубного і міжтрубного простору 

в двотрубних теплообмінниках навіть за невеликих витрат досягаються досить 

високі швидкості рідини, які дорівнюють зазвичай 1-1,5 м/сек. Це дозволяє 

отримувати більш високі коефіцієнти теплопередачі і досягати більш високих 

теплових навантажень на одиницю маси апарата, ніж у кожухотрубних 

теплообмінниках. Крім цього, зі збільшенням швидкостей теплоносіїв 

зменшується можливість відкладання забруднень на поверхні теплообміну. 

 
Рис. 2.90. Двотрубний теплообмінник: 1 - внутрішні труби; 2 - зовнішні труби; 

3 - калач; 4 - патрубок 

 

Поряд із цим ці теплообмінники більш громіздкі, ніж кожухотрубні, і 

потребують більшої витрати металу на одиницю поверхні теплообміну, яка в 

апаратах такого типу утворюється тільки внутрішніми трубами. 

Двотрубні теплообмінники можуть ефективно працювати за невеликих 

витрат теплоносіїв, а також за великих тисків. Якщо потрібна більша поверхня 

теплообміну, то ці апарати виконують з декількох паралельних секцій. 

Змійовикові теплообмінники 

Занурні теплообмінники. У занурному змійовиковому теплообміннику 

(рис. 2.91) крапельна рідина, газ або пара рухаються спіральним змійовиком 1, 

виконаним з труб діаметром 15-75 мм, який занурений в рідину, що 

знаходиться в корпусі 2 апарата. Внаслідок великого об’єму корпуса, в якому 

знаходиться змійовик, швидкість рідини в корпусі незначна, що обумовлює 

низькі значення коефіцієнта тепловіддачі ззовні змійовика. Для його 

збільшення підвищують швидкість рідини в корпусі шляхом встановлення в 

ньому внутрішнього стакана 3, але при цьому значно зменшується 
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корисновикористовуючий об’єм корпусу апарата. Разом із тим у деяких 

випадках великий обсяг рідини, що заповнює корпус, має і позитивне значення, 

оскільки забезпечує більш стійку роботу теплообмінника при коливаннях 

режиму. Труби змійовика кріпляться на конструкції 4. 

   
Рис. 2.91. Змійовиковий теплообмінник: 1 - спіральний змійовик; 2 - корпус 

апарата; 3 - внутрішній стакан; 4 - конструкція для кріплення змійовика 

 

У теплообмінниках цього типу змійовики часто виконують також із 

прямих труб, з’єднаних калачами. За великих витрат речовини, яка рухається 

змійовиком, що складається з прямих труб, її спочатку направляють у 

загальний колектор, з якого вона надходить в паралельні секції труб і 

видаляється також через загальний колектор. За такого паралельного 

включення секцій знижується швидкість і зменшується довжина шляху потоку, 

що приводить до зниження гідравлічного опору апарата. 

Тепловіддача в міжтрубному просторі занурних теплообмінників мало 

інтенсивна, оскільки тепло передається практично шляхом свобідної конвекції. 

Тому теплообмінники такого типу працюють за низьких теплових навантажень. 

Не дивлячись на це занурні теплообмінники знаходять досить широке 

застосування внаслідок простоти будови, дешевизни, доступності для 

очищення і ремонту, а також зручності роботи за високих тисків і в хімічно 

активних середовищах. Вони застосовуються при поверхнях нагріву до 10-15 

м2. 

Якщо в якості нагріваючого агента в занурному теплообміннику 

застосовується насичена водяна пара, то відношення довжини змійовика до 

його діаметра не повинно перевищувати певної межі; наприклад, за тисків пари 

2105-5105 Н/м2 (2-5 ат) це відношення не повинно бути більшим 200-275. В 

іншому випадку скупчення парового конденсату в нижній частині змійовика 

викличе значне зниження інтенсивності теплообміну за значного збільшення 

гідравлічного опору. 

Зрошувальні теплообмінники. Такий теплообмінник (рис. 2.92) являє 

собою змійовики 1 з розміщеними одна над одною прямими трубами, що 
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з’єднані між собою калачами 2. Труби зазвичай розміщені у вигляді 

паралельних вертикальних секцій (на рисунку показана тільки одна секція) з 

загальними колекторами для подання і відведення охолоджуючого середовища. 

Зверху змійовики зрошуються водою, яка рівномірно розподіляється у вигляді 

крапель і струмин за допомогою жолоба 3 з зубчатими краями. Відпрацьована 

вода відводиться з піддону 4, встановленого під змійовиком. 

  
Рис. 2.92. Зрошувальний теплообмінник: 1 - секція прямих труб; 2 - калачі 3 - 

розподільчий жолоб; 4 – піддон 

 

Зрошувальні теплообмінники застосовуються головним чином в якості 

холодильників і конденсаторів, причім близько половини тепла відводиться під 

час випаровування охолоджуючою водою. У результаті витрата води різко 

знижується у порівнянні з витратою в холодильниках інших типів. Відносно 

мала витрата води – важлива перевага зрошувальних теплообмінників, які, крім 

цього, відрізняються також простотою конструкції і легкістю очищення 

зовнішньої поверхні труб. 

Не дивлячись на те, що коефіцієнти теплопередачі в зрошувальних 

теплообмінниках, що працюють за принципом перехресного струму, трохи 

вищі, ніж у занурних, їх суттєвими недоліками є: громіздкість, нерівномірність 

змочування зовнішньої поверхні труб, нижні кінці яких при зменшенні витрати 

зрошувальної води дуже погано змочуються і практично не приймають участі в 

теплообміні. Крім того, до недоліків цих теплообмінників відносяться: корозія 

труб киснем повітря, наявність крапель і бризг, які попадають в навколишній 

простір. 

У зв’язку з випаровуванням води, яке збільшується за недостатнього 

зрошення, теплообмінники цього типу частіше всього встановлюють на 

відкритому повітрі; їх огороджують дерев’яними решітками (жалюзями), 

головним чином для того, щоб звести до мінімуму винесення бризг води. 

Зрошувальні теплообмінники працюють за невеликих теплових 

навантажень і невисоких коефіцієнтів теплопередачі. Їх часто виготовляють з 

хімічно стійких матеріалів. 
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Пластинчаті теплообмінники.  

У пластинчатому теплообміннику (рис. 2.93) поверхня теплообміну 

утворюється гофрованими паралельними пластинами 1, 2 за допомогою яких 

створюється система вузьких каналів шириною 3-6 мм із хвилястими стінками. 

Рідини, між якими відбувається теплообмін, рухаються в каналах між 

суміжними пластинами, обмиваючи протилежні бічні сторони кожної 

пластини. Пластина (рис. 2.94) має на передній поверхні три прокладки. Більша 

прокладка 1 обмежує канал для руху рідини I між пластинами, а також отвори 2 

і 3 для входу рідини I у канал і виходу з нього; дві малі кільцеві прокладки 4 

ущільнюють отвори 5 і 6, через які надходить і видаляється рідина II, що 

рухається протитечією. 

 
Рис. 2.93. Схема пластинчатого теплообмінника: 1 - парні пластини; 2 - непарні 

пластини; 3, 4 - штуцери для входу і виходу теплоносія І; 5,6 - те ж для 

теплоносія ІІ; 7 - нерухома головна плита; 8 - рухома головна плита; 9 - 

стягуючий головний пристрій 

 

На рис. 2.93 рух рідини I показано схематично пунктирною лінією, а рідини 

II - суцільною лінією. Рідина I надходить через штуцер 3, рухається непарними 

каналами (з права на ліво) і видаляється через штуцер 4. Рідина II подається 

через штуцер 5, рухається парними каналами і видаляється через штуцер 6. 

  
Рис. 2.94. Пластина пластинчатого теплообмінника: 1; 4 - прокладки; 2; 3 – 

отвори для рідини І; 5; 6 - отвори для рідини ІІ 
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Пакет пластин затискається між нерухомою плитою 7 і рухомою плитою 8 

за допомогою гвинтового затиску 9. 

Внаслідок значних швидкостей, якими рухаються рідини між пластинами, 

досягаються високі коефіцієнти теплопередачі, аж до 3800 Вт/м2 [3000 

ккал/(м2·год·град)] і більше за малого гідравлічного опору. 

Пластинчаті теплообмінники легко розбираються і очищаються від 

забруднень. До їх недоліків відносяться: неможливість роботи за високих 

тисків і труднощі вибору еластичних хімічно стійких матеріалів для прокладок. 

Оребрені теплообмінники. До компактних і ефективних 

теплообмінників, створених останнім часом, відносяться різні конструкції 

теплообмінних апаратів із оребреними поверхнями. Застосування оребрення 

зі сторони теплоносія, який відрізняється низьким значенням коефіцієнтів 

тепловіддачі (гази, дуже в’язкі рідини), дозволяє значно підвищити теплові 

навантаження апаратів. 

Крім трубних теплообмінників із трубами, які мають поперечні ребра 

прямокутного (рис. 2.95, а) чи трапецієподібного січення (рис. 2.95, б), 

розроблені конструкції з поздовжніми, плавниковими, дротяними, голковими 

безперервними спіральними ребрами і ін. 

  
Рис. 2.95. Елементи оребреного теплообмінника: а - прямокутні ребра; б -

трапецеподібні ребра 

 

Труби з поперечними ребрами різної форми широко застосовуються, 

зокрема, в апаратах для нагрівання повітря – калориферах (рис. 2.96), а 

також у апаратах повітряного охолодження. Під час нагрівання повітря 

зазвичай застосовують насичена водяна пара, яка надходить у колектор 1 і 

далі в пучок оребрених труб 2. Конденсат відводиться з колектора 3. Деколи 

застосовуються поздовжні ребра, які для турбулізації прикордонного шару 

(що особливо важливо за ламінарної течії теплоносія) та певної відстані 

надрізаються.  
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Рис. 2.96. Пластинчатий калорифер: 1 – колектор для входу пари; 2 – оребрена 

труба; 3 – колектор для прийому конденсату 

 

Конструкції оребрених теплообмінників різні. Схема пристосування 

сучасного пластинчато-ребристого теплообмінника, що працює за 

принципом протитечії, наведена на рис. 2.97. Теплообмінники такого типу 

застосовуються, наприклад, в низькотемпературних установках для 

розділення повітря. 

  
Рис. 2.97. Схема пристосування пластинчато-ребристого теплообмінника 

 

Спіральні теплообмінники. У спіральному теплообміннику (рис. 2.98) 

поверхня теплообміну утворюється двома металевими листами 1 і 2, 

скрученими спіралеподібно. Внутрішні кінці листів приварені до глухої 

перегородки 3, а їх зовнішні кінці зварені один із одним. Із торців спіралі 

закриті встановленими на прокладках плоскими кришками 4 і 5. Таким 

чином, всередині апарата утворюються два ізольованих один від одного 

спіральних канали (шириною 2-8 мм), якими зазвичай протитечією, 

рухаються теплоносії. Як показано на рис. 2.98, теплоносій І надходить через 

нижній штуцер і видаляється через боковий штуцер у правій кришці 

теплообмінника, а теплоносій ІІ входить у лівий боковий штуцер і 

видаляється через верхній штуцер. 
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Рис. 2.98. Спіральний теплообмінник: 1; 2 - листи згорнуті в спіралі; 3 - 

перегородка; 4; 5 - кришки 

 

Існують також конструкції спіральних теплообмінників перехресного 

струму, які застосовуються головним чином для нагрівання і охолодження 

газів і конденсації парів. 

Спіральні теплообмінники досить компактні, працюють за високих 

швидкостей теплоносіїв (для рідини 1-2 м/сек) і мають за рівних швидкостей 

середовищ менший гідравлічний опір, ніж трубні теплообмінники різних 

типів. Поряд із цим ці апарати складні у виготовленні і працюють за 

обмежених збиткових тисків, не перевищуючих 10105 Н/м2 (10 ат), оскільки 

намотка спіралей ускладнюється зі збільшенням товщини листів; крім цього, 

виникають труднощі під час створення щільного з’єднання між спіралями і 

кришками.  

Теплообмінні пристосування реакційних апаратів. Для обігрівання та 

охолодження реакційних і інших апаратів різних конструкцій застосовують 

різні пристосування, в яких поверхня теплообміну утворюється стінками 

самого апарату. 

До пристосувань, які застосовуються в якості теплообмінного елемента 

стінки апарата, відносяться сорочки (рис. 2.99). До фланця корпусу апарата 1 

кріпляться на прокладці і болтами сорочка 2. У деяких випадках сорочку 

приварюють до стінок апарата, проте при цьому ускладнюються її очищення 

і ремонт. У просторі між сорочкою і верхньою поверхнею стінок апарата 

рухається теплоносій. На рис. 2.99,а показаний обігрівання апарата через 

сорочку паром, який при діаметрі апарата більше 1 м, вводять, для 

підвищення рівномірності обігрівання, з двох сторін через штуцери 3, а 

конденсат видаляється через штуцер 4. 

Поверхня теплообміну сорочок обмежена площею стінок і днища 

апарата і зазвичай не перевищує 10 м2. Тиск теплоносія в сорочці дорівнює 
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не більше 6-10 ат, оскільки за більших тисків надто потовщуються стінки 

апарата і сорочки. 

Для тисків аж до 73,6105 Н/м2 (75 ат) застосовуються сорочки з 

анкерними зв’язками (рис. 2.99, б). Ці сорочки мають виштамповані в 

шаховому порядку круглі отвори, і по внутрішній кромці отворів стінка 

сорочки 2 приварена до зовнішньої стінки апарата. Сорочки такої 

конструкції мають не тільки підвищену механічну міцність, але й 

забезпечують більш високі швидкості руху теплоносія в порожнинах між 

анкерними зв’язками, а відповідно, і більші коефіцієнти тепловіддачі.  

 
Рис. 2.99. Апарат з сорочкою: а - апарат з паровою сорочкою; б - сорочка з 

анкерними зв’язками (деталь); 1 - корпус апарата; 2 - сорочка; 3 - штуцер для 

введення пари; 4 - штуцер для відводу конденсату 

 

Нагрівання чи охолодження за підвищених тисків теплоносія (до 

58,4105 Н/м2 чи 60 ат) може бути здійснене також за допомогою змійовиків, 

приварених до зовнішньої стінки апарата у виготовлених із напівциліндрів – 

розрізаних по твірній труб (рис. 2.100, а) чи кутової сталі (рис. 2.100, б).  

 
Рис. 2.100. Варіанти виконання змійовиків: а - із розрізаних за твірною 

(половинок) труб; б - з кутової сталі; в - з труб, приварених багатошаровим 

швом; г - з труб, залитих у стінки апаратів 

 

Для більш високих тисків, досягаючих 246105 Н/м2 (250 ат), наприклад 

у системах обігрівання перегрітою водою, до зовнішньої стінки апарата 
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багатошаровим швом приварені змійовики (рис. 2.100, в). Ці пристрої 

витісняють застосовуючі раніше для такого ж діапазону тисків стальні 

змійовики, залиті в чавунні стінки апарата (рис. 2.100, г) під час його 

відливання. 

Під час заливання змійовиків отримують значно нижчі коефіцієнти 

теплопередачі, оскільки внаслідок відмінності коефіцієнтів об’ємного 

розширення сталі і чавуну можливе утворення місцевих повітряних зазорів 

між змійовиком і стінками апарата, що приводить до збільшення термічного 

опору. Крім того, виготовлення такої системи, складне, а ремонт змійовиків 

практично неможливий. 

 

2. Теплообмінники інших типів 

Блочні теплообмінники. Для процесів теплообміну, які протікають у 

хімічних агресивних середовищах, застосовують теплообмінники з 

неметалевих матеріалів. Зазвичай такі матеріали (скло, кераміка, тефлон і 

ін.) мають більш низьку, ніж у металів, теплопровідність. Виняток становить 

графіт, який для усунення пористості попередньо просочують феноло-

формальдегідними смолами. Просочений графіт є хімічно стійким 

матеріалом у дуже агресивних середовищах (наприклад, у гарячій соляній, 

розбавленій сірчаною, фосфорною кислотою і ін.) і відрізняється високими 

коефіцієнтами теплопровідності, 92-116 Вт/(мград), чи 70-90 

ккал/(мгодград). 

Типовими теплообмінними апаратами з графіту є блокові 

теплообмінники (рис. 2.101), які складаються з окремих графітових блоків 1, 

що мають наскрізні вертикальні канали 2 круглого січення і перпендикулярні 

їм канали 3. Теплоносій І рухається вертикальними каналами, а теплоносій ІІ 

- горизонтальними каналами 3, проходячи послідовно всі блоки, як показано 

на рис. 2.101. Горизонтальні канали різних блоків сполучаються один із 

одним через бокові передаючі камери 4. Графітові блоки ущільнюються між  

собою прокладками з резини чи тефлону і стягуються торцевими кришками 5 

на болтах. 

Крім прямокутних блоків застосовують також циліндричні блоки, в яких 

горизонтальні канали розміщуються радіально. 

Робочий тиск у блочних теплообмінниках не перевищує 2,9105 Н/м2 (3 

ат). 
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Рис. 2.101. Блочний теплообмінник з графіту: 1 - графітові блоки; 2 - 

вертикальні круглі канали; 3 - горизонтальні круглі канали; 4 - бокові 

передаючі камери; 5 - торцеві кришки 

 

Шнекові теплообмінники. Під час теплової обробки високов’язких 

рідин і сипучих матеріалів, які мають низьку теплопровідність, тепловіддача 

може бути інтенсифікована шляхом безперервного оновлення поверхні 

матеріалу, який стикається зі стінками апарату. Це досягається під час 

механічного перемішування і одночасного переміщення матеріалу за 

допомогою шнеків (рис. 2.102). Матеріал надходить з одного кінця корпусу 1 

з сорочкою 2 і перемішується обертаючими назустріч один одному шнеками 

3 і 4, які транспортують його до протилежного, розвантажувального кінця 

корпуса. Деколи для збільшення поверхні теплообміну шнеки виготовляють 

порожнинними і в них через порожнинні вали, обладнані сальниками 5, 

теплоносій подається в порожнинні витки шнеків. 

 
Рис. 2.102. Шнековий теплообмінник: 1 - корпус; 2 - сорочка; 3; 4 - порожнинні 

шнеки; 5 - сальники порожнинних валів 
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3. Порівняльна характеристика теплообмінних апаратів 

Конструкція теплообмінника повинна задовольняти вимоги, які залежать 

від конкретних умов протікання процесу теплообміну (теплове навантаження 

апарата, температура і тиск, за яких здійснюється процес, агрегатний стан і 

фізико-хімічні властивості теплоносіїв, їх хімічна агресивність, умови 

тепловіддачі, можливість забруднення робочих поверхонь апарата та ін.). Під 

час вибору теплообмінника необхідно враховувати також простоту 

конструкції і компактність апарату, витрату матеріалу на одиницю 

переданого тепла та інші техніко-економічні показники. Зазвичай не одна з 

конструкцій не задовольняє повністю всі вимоги і потрібно обмежуватися 

вибором найбільш прийнятної конструкції. 

У одноходових кожухотрубних теплообмінниках сумарний поперечний 

перетин труб відносно великий, що дозволяє отримувати досить високі 

швидкості в трубах лише за великих об'ємних витрат рухомого в них 

середовища. Тому такі апарати раціонально використовувати, коли швидкість 

процесу визначається величиною коефіцієнта тепловіддачі в міжтрубному 

просторі, а також у процесі випаровування рідин. 

Багатохідні (за трубним простором) кожухотрубні теплообмінники 

застосовуються головним чином як парові підігрівачі рідини і конденсатори. 

Саме у цих випадках взаємний напрям руху теплоносіїв у багатохідних 

теплообмінниках (змішаний струм) не приводить до зниження середньої 

рушійної сили порівняно з протитечією, за принципом якого працюють 

однохідні теплообмінники. Багатохідні теплообмінники доцільно 

використовувати також для процесів теплообміну в системах рідина—рідина і 

газ—газ за великих теплових навантажень. Якщо ж потрібна невелика поверхня 

теплообміну, то для вказаних систем придатніші елементні теплообмінники. 

Особливе значення мають трубчаті теплообмінники нежорсткої конструкції (у 

тому числі багатоходові) в тих випадках, коли різниця температур теплоносіїв 

значна і необхідна компенсація неоднакового теплового розширення труб і 

корпусу апарата. Проте ці апарати дорожчі за теплообмінники жорсткої 

конструкції. 

Теплообмінники з подвійними трубами застосовуються в основному в 

контактно-каталітичних і реакційних процесах, що протікають за високих 

температур, коли необхідно надійно забезпечити вільне подовження всіх труб, 

не зважаючи на здорожчання апарату і більш важкий його монтаж. 

Змійовикові теплообмінники (занурні, зрошувальні, змійовики, приварені 

до зовнішніх стінок апаратів) найефективніше використовують для 

охолодження і нагрівання сильно агресивного середовища, коли необхідне 

застосування хімічно стійких матеріалів, із яких важко чи неможливо 
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виготовити трубчаті теплообмінники. Крім того, ці апарати придатні для 

процесів теплообміну, що протікають під високим тиском. Проте апарати таких 

конструкцій працюють лише за помірних теплових навантажень. 

Як зазначалося, основними перевагами спіральних і пластинчатих 

теплообмінників є компактність і висока інтенсивність теплообміну. У той же 

час їх застосування обмежене невеликими різницями тиску та температур обох 

теплоносіїв. Спіральні теплообмінники використовуються для нагрівання і 

охолодження рідин, газів і парогазових сумішей. Сфера застосування 

пластинчатих теплообмінників — процеси теплообміну між рідинами. 

Важливим чинником, що впливає на вибір типу теплообмінника, є вартість 

його виготовлення, а також експлуатаційні витрати, що складаються з вартості 

амортизації апарату і вартості енергії, яка затрачається на подолання 

гідравлічних опорів. 

Теплообмінні апарати усіх типів повинні працювати за оптимального 

теплового режиму, відповідного поєднання заданої продуктивності і інших 

показників, які визначаються технологічними умовами, з мінімальною витратою 

тепла. 

 

4. Конденсатори змішування 

У хімічних виробництвах зазвичай не потрібно  чистий конденсат водяної 

пари для його подальшоговикористання. Тому широко поширені конденсатори 

змішування, простіші за конструкцією і відповідно дешевші, ніж кожухотрубні 

теплообмінники, які вживаються як поверхневі конденсатори. 

Однією з найпоширеніших конструкцій конденсаторів змішування є сухий 

поличний барометричний конденсатор (рис. 2.103, а), що працює за 

протитечійного руху охолоджуючої води і пари. У циліндричний корпус 1 з 

сегментними полицями 2 знизу через штуцер 3 надходить пара. Вода подається 

через штуцер 4 (розташований на висоті 12-16 м над рівнем землі) і каскадно 

перетікає полицями, що мають невисокі борти. Під час зіткнення з водою пар 

конденсується. 

Суміш конденсату і води зливається самопливом через штуцер 5 в 

барометричну трубу 6 заввишки приблизно 10 м і далі - в барометричний ящик 7. 

Барометрична труба і ящик мають значення гідравлічного затвора, котрий 

запобігає прониканню зовнішнього повітря в апарат. З барометричного ящика 

вода видаляється в каналізацію через переливний штуцер. 

Разом із парою і водою, що охолоджує, в конденсатор потрапляє деяка 

кількість повітря; крім того, повітря підсмоктується через нещільність фланцевих 

з'єднань. Залишковий тиск у конденсаторі найчастіше повинен підтримуватися в 

межах 0,1-0,2 aт. Присутність неконденсованих газів може викликати значне 
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зниження розрідження в конденсаторі. Тому неконденсовані гази відсмоктують 

через штуцер 8 і відокремлюють від бризг води в бризковловлювачі (на рисунку 

не показано). Звідси вода також стікає у вертикальну барометричну трубу і 

барометричний ящик. 

У барометричних конденсаторах інколи замість сегментних полиць 

застосовуються полиці, які являють собою круглі диски, що чергуються, і кільця 

(рис. 2.103, б), а також ситчаті сегментні полиці. Через отвори останніх вода стікає , 

внаслідокчого збільшується поверхня її зіткнення з парою,  отвори ситчатих тарілок 

можуть легко засмічуватися. 

Для установок помірної продуктивності застосовують прямоточні 

конденсатори (рис. 2.104), розташованіна низькому рівні. Внаслідок цього вода 

найчастіше засмоктується в апарат під дією наявного в ньому розрідження і 

впорскується в корпус 1 через сопло 2. Пари надходять в конденсатор зверху. 

Вода, що охолоджує, і конденсат віддаляються відцентровим насосом 3, а повітря 

відсмоктується повітряним насосом 4. 

  

Рис. 2.103. Барометричний конденсатор: а - з 

сегментними полицями; б - з кільцевими 

полицями; в - циліндричний корпус; 2 - сегментні 

полиці; 3 - штуцер для підведення пари; 4 - 

штуцер для підведення води; 5 - штуцер для 

відведення води і конденсату; 6 - барометрична 

труба; 7 - барометричний ящик; 8 - штуцер для 

відведення неконденсуючих газів  

Рис. 2.104. Сухий 

прямотечійний 

конденсатор низького 

рівня: 

1 - корпус; 

2 - сопло; 

3 - відцентровий насос;  

4 - повітряний насос 

 

 

Такі конденсатори значно компактніші протитечійних барометричних. 

Протеосновний недолік протитечійних апаратів (велика висота) компенсується 

меншою витратою води, що охолоджує, а також меншим об'ємом повітря, що 

відсмоктується. Останнє обумовлене нижчою температурою повітря в цих апаратах 

у порівнянні з протитечійними конденсаторами. Крім того, перевагою 
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протитечійних барометричних конденсаторів є найбільш простий і дешевий спосіб 

відведення води, що видаляється в каналізацію. 

Конденсатори змішування широко застосовуються для створення 

розрідження в установках, що працюють під вакуумом, у тому числі у 

вакуумфільтрах, вакуумсушарках, випарних апаратах і ін. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Зобразити схеми і законспектувати принцип роботи теплообмінних 

апаратів усіх типів 

3. Зробити висновки 

 

Контрольні питання 

1. Які існують види теплообмінників? 

2. Особливості роботи кожухотрубних однохідних і багатохідних 

теплообмінників 

3. Особливості роботи кожухотрубного теплообмінника з 

компенсуючими пристосуваннями  

4. Особливості роботи кожухотрубного теплообмінника з подвійними 

трубами 

5. Особливості роботи двотрубного теплообмінника 

6. Особливості роботи змійовикового теплообмінника 

7. Особливості роботи зрошувального теплообмінника 

8. Особливості роботи пластинчатого теплообмінника 

9. Особливості роботи оребреного теплообмінника 

10. Особливості роботи спірального теплообмінника 

11. Особливості роботи теплообмінних пристосувань реакційних 

апаратів 

12. Особливості роботи блочних теплообмінників 

13. Особливості роботи шнекових теплообмінників 

14. Особливості роботи барометричного конденсатора 

15. Особливості роботи сухого прямотечійного конденсатора низького 

рівня 
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ТЕМА 3. МЕХАНІЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

Лабораторна робота № 1. Токарна обробка 

 

Мета роботи: навчитися підбирати стандартизований теплообмінник  

 

Теоретична частина 

Під час розгляду прикладу для токарного оброблення, виберемо деталь 

втулку (зображену на рис. 2.105). Розрахуємо траєкторії для зняття припуску, 

чистового точіння контуру і точіння канавок, а потім згенеруємо керуючу 

програму для цієї деталі. 

 

 
Рис. 2.105 
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Рис. 2.106 

 

Для зняття припуску в токарній обробці необхідно вибрати групу  

(рис. 2.106), потім опцію . Після обраного виду обробки  необхідно 

послідовно вказати два шляхи. Спочатку деталі, який необхідно отримати, а 

потім - вихідний контур заготовки, з якої буде видалятися припуск. На 

відміну від контурної токарної обробки, система сама запросить другий шлях 

для обробки. Одночасно, відкриється вікно з параметрами траєкторії, який 

користувач може задати до-, під час -, або після вказівки шляхів. 

Користувач також може задати попередні параметри обробки в 

спеціальному вікні, яке з'являється під час виклику опції . Наприклад, в 

цьому вікні можна задати файл, який містить інформацію про інструмент, ім'я 

інструменту і ще ряд параметрів. Після виділення обробляючої ділянки, у вікні 

що з'явилося необхідно задати всі інші необхідні параметри обробки. 
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Рис. 2.107 

 

Після того, як буде створена траєкторія обробки, потрібно задати точки 

підведення і відведення у відповідному діалоговому вікні. Для виклику даного 

діалогу необхідно натиснути піктограму  в автоменю і у вікні Менеджера 

обробок викликати контекстне меню даної траєкторії і в ньому вибрати пункт 

[Подвод/Отвод], рис. 2.107. 

У результаті всіх виконаних дій у зазначеній послідовності отримаємо на 

екрані монітора зображення розрахованої траєкторії у вигляді ліній іншого 

кольору. 

 
Рис. 2.108 

  

Для чистової обробки контуру виберемо групу  далі – опцію . Після 

обраного виду обробки необхідно вказати шлях, кінцевий контур деталі. Після 

виділення обробляючої ділянки, користувач у вікні що з'явилося задає всі інші 

необхідні параметри обробки. 
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У результаті всіх виконаних дій у зазначеній послідовності отримаємо на 

екрані монітора зображення розрахованої траєкторії у вигляді ліній іншого 

кольору, рис. 2.108. 

Після того, як змодельована траєкторія обробки, потрібно задати 

координати точок підведення і відведення в спеціальному вікні. 

Для точіння канавки зі скругленнями вибираємо групу , потім – опцію 

. Після обраного виду обробки користувачеві необхідно вказати вузол. Після 

виділення вузла користувач у вікні що з'явилося задає всі інші необхідні 

параметри обробки, рис. 2.109. 

У результаті всіх виконаних дій у зазначеній послідовності отримаємо на 

екрані монітора зображення розрахованої траєкторії у вигляді ліній іншого 

кольору. 

   
Рис. 2.109 

 

Для точіння канавки з фасками вибираємо групу , потім – опцію . 

Після обраного виду обробки користувачеві необхідно вказати вузол. Після 

виділення вузла, у вікні що з'явилося задаємо всі інші необхідні параметри 

обробки. 

У результаті усіх виконаних дій у зазначеній послідовності отримаємо на 

екрані монітора зображення розрахованої траєкторії у вигляді ліній іншого 

кольору, рис. 2.110. 
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Рис. 2.110 

 

Далі по розрахованій траєкторії можна зберегти керуючу програму. Для 

цього в «Настройке постпроцессора» можна створити новий постпроцесор, 

якщо необхідний. У іншому випадку вибираємо з бібліотеки той постпроцесор, 

відповідно до якого повинна бути збережена керуюча програма, рис. 2.111. 

 
Рис. 2.111 
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Після того, як необхідний постпроцесор обраний, технолог-програміст 

може здійснити процес генерації (збереження) керуючої програми за 

допомогою команди “ЧПУ|Сохранение G-программы”, рис. 2.112. 

 

 
Рис. 2.112 

 

У вікні що з'явилося на екрані необхідно натиснути , після чого 

з'явиться вікно діалогу параметрів збереження складової траєкторії. У цьому 

вікні послідовно задаються імена необхідних для обраного типу обробки 

постпроцесорів, ім'я керуючої програми і місце її збереження, рис. 2.113. 

 
Рис. 2.113 

 

Після усіх виконаних дій можна переглянути відпрацювання отриманої 

керуючої програми в команді “ЧПУ|Имитация обработки”. У вікні що з'явилося 

буде відбуватися відпрацювання створеної користувачем керуючої програми. 
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Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Створити керуючу програму для токарної обробки деталі, рис. 2.114, 

згідно індивідуального завдання, табл. 2.2. 

 
Рис. 2.114 

 

Таблиця 2.2 [1, 2] 

Варіантт Фаска Ø1 Ø2 Ø3 Ø4 L1 L2 L3 L4 

L, мм α°         

1 2 30 70 66 61 50 50 40 30 20 

2 2,5 45 69 65 60 50 49 41 29 21 

3 3 30 68 64 59 50 48 42 28 22 

4 1.5 45 67 63 58 50 47 43 27 23 

5 2 45 66 62 57 50 46 44 26 24 
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Лабораторна робота № 2. Свердлильная обробка 

 

 Мета роботи: навчитися складати керуючу програму для свердлильної 

обробки 

Теоретичні відомості 

Для розрахунку траєкторії свердління виберемо деталь плита з наявністю в 

ній декількох отворів. Для обраної деталі необхідно побудувати шлях, за яким 

має переміщуватися свердло під час обробки. Іншими словами, задаємо 

порядок обходу отворів. Далі в свердлильній обробці вибираємо опцію чи 

потрібну команду машинних циклів (у нашому прикладі будуть використані 

машинні цикли для стійки Е 2000 CNC ). 

 
Рис. 2.115 

 

З рисунка видно, що ми маємо 12 отворів діаметром 20, по 4 отвори 

діаметрами 40 і 24 і один отвір діаметром 50. Відповідно, крім інструменту 

для створення певних розмірів отворів, потрібен ще й інструмент для 

центрування. Отвір діаметром 50 краще спочатку просвердлити свердлом - 

половиною діаметра, а потім розгорнути до необхідного розміру. Для цього 

створимо файл з інструментом. Потрібно увійти в редактор інструменту, 

натисканням кнопки  на панелі інструментів. Зявиться вікно редактора. 

Щоб створити одне свердло, необхідно вибрати пункт «Сверло» зі списку 

діалогового вікна редактора інструмента, рис. 2.116. 

Для початку створимо центровочне свердло діаметром 5. Змінимо 

параметри за замовчуванням і натиснемо кнопку , для завершення 

створення даного інструменту потрібно натиснути кнопку . У список 
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інструменту буде додано створений інструмент. У списку вказане його ім'я і 

набір параметрів. Виконуючи подібні дії, створимо інший інструмент, 

необхідний для даної обробки. Під час створення наступного інструменту варто 

врахувати, що система, в графі «Расчётная точка», буде встановлювати 

розрахункову точку по ріжучій кромці чи центру сфери точно так само, як і для 

інструменту, створеного перед цим.  

  
Рис. 2.116 

 

Щоб завершити створення файлу з інструментом, слід натиснути кнопку і 

вказати ім'я збереженого файла. Ім'я файлу не повинно містити крапок, тому що 

може виникнути конфлікт з операційною системою і файл буде збережений без 

необхідного розширення «.too» (інструментальні файли T-FLEX ЧПУ). 

Наступним кроком, буде свердління на цій деталі 4 отворів діаметрами 40 і 

24, які можуть використовувати один і той же шлях, так само як і свердління 

центрального отвору. Ця особливість системи дозволяє уникнути захаращення 

креслення і «плутанини» шляхів під час їх задання. Шлях для центрування 

повинен проходити через центри всіх отворів, тому що всі вони центруються 

свердлом одного діаметра. Решта шляху також будуються по центру тих 

отворів, які свердляться свердлом одного діаметра. Під час побудови шляхів 

слід ураховувати, що перша ділянка шляху (між першим і другим вузлом) 

розробляється як додаткове переміщення і свердління в першому вузлі шляху 

не проводиться. 
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Рис. 2.117 

 

Для створення самих траєкторій увійдемо в меню свердління натисканням 

кнопки на панелі завдань . У меню виберемо стандартну операцію 

свердління  і вкажемо шлях для центрування отвору. Після вказівки шляху 

з'явиться вікно з параметрами стандартної операції свердління. Під час 

центрування використовуємо «Сверление». Задамо деякі параметри обробки. У 

графі «Файл з інструментом» натисніть кнопку  і вкажіть шлях до створеного 

раніше в редакторі файлу з інструментом. 

Далі буде читання файлу, і в списку «Имя инструмента» з'являться імена 

інструментів з файлу, що підходять для даного типу обробки. Виберіть зі 

списку інструмент, який використовується в даній обробці (в нашому випадку 

це sverlo5). 

Після задання всіх параметрів завершимо створення траєкторії 

центрування, шляхом натискання кнопки . На екрані з'явиться графічна 

реалізація траєкторії обробки, а сама траєкторія буде автоматично додана в 

дерево траєкторій Менеджера обробок. Меню свердління перейде в початковий 

режим, очікуючи задання нової операції. 
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Рис. 2.118 

  

Створимо аналогічно інші траєкторії. Під час обробки даної деталі не 

виникає потреби в свердлінні на глибину більше 35 мм (мається на увазі 

глибина свердління в приростах до площини, з якої починається врізання 

інструменту в матеріал), використання опції «Глибоке свердління» не доцільне. 

Після завершення створення траєкторій обробки, результати виконаної 

роботи можна буде переглянути за допомогою вбудованого імітатора обробки 

без знімання матеріалу, рис. 2.119. Щоб зберегти керуючу програму для даної 

обробки, слід увійти в меню створення керуючих програм  і виконати певні 

дії для обробки. 

 
Рис. 2.119 
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Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичні відомості 

2. Створити керуючу програму для свердлильної обробки деталі, згідно 

індивідуального завдання, табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3. Станок вертикально-свердлильний моделі 2Н125 

№ варіанта Кількість 

отворів 

Діаметр 

свердла, D, 

мм 

Глибина 

обробляючого 

отвору, l, мм 

Розміри 

плити, мм 

1 8 10 30  

2 5 12 15 70 × 80 

3 12 16 20  

4 20 8 14  

5 14 10 10  

6 10 12 28  

 

Характеристика вертикально-свердлильного станка моделі 2Н125 

1. Найбільший діаметр обробляючого отвору – 25 мм 

2. Частота обертання шпинделя , nст, об/хв. – 45; 63; 90; 125; 180; 250; 

355; 500; 700; 1000; 1400; 2000 

3. Подача, об/хв. - 0,1; 0,14; 0,2; 0,28; 0,4. [1, 3] 
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Лабораторна робота № 3. Фрезерна обробка 

 

Мета роботи: навчитися складати керуючу програму для фрезерної 

обробки 

Теоретичні відомості 

Для ознайомлення з 2.5D фрезеруванням створюватимемо траєкторію 

обробки для прикладу «Плита». 

Як видно з креслення і допоміжної 3D моделі (створення її можливо тільки 

при наявності T-FLEX CAD 3D), для даної деталі слід сформувати загальний 

контур, створити всі «майданчики» (провести фрезервування площин), 

фрезерувати контур кола, квадрата і скоси на загальному. 

Виходячи з плану обробки, виділимо необхідний інструмент. Для 

фрезерування площин знадобиться циліндрична фреза діаметром 40 і 

циліндрична фреза діаметром 30, для обробки контурів квадрата і окружності. 

Скористаємося редактором інструменту . У вікні редактора натиснемо кнопку 

 і вкажемо раніше створений для операції свердління файл. Після 

завантаження зазначеного файлу виберемо зі списку інструмент 

«Цилиндрическая фреза». У меню, створення інструменту встановимо 

параметри фрези діаметром 40, рис. 2.120. 

 
Рис. 2.120 
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 Як і під час створення інструменту для свердління, аналогічно створимо і 

фрезу діаметром 30. Створені інструменти будуть автоматично додані в 

скачений файл (а відповідно і в список інструменту, що знаходиться в файлі). 

Для того щоб зберегти файл зі змінами, слід натиснути кнопку  

У вікні провідника система за замовчуванням запропонує зберегти 

інструмент в той же файл. Якщо натиснути кнопку , то система видасть 

попередження подібного виду (рис. 2.121): 

 
Рис. 2.121 

 

Якщо натиснути кнопку , то файл зі змінами буде збережений з тим 

же ім'ям, при цьому, створене з його використанням свердління не постраждає. 

Якщо ж натиснути кнопку , то система знову запропонує ввести ім'я, під 

яким буде збережено поточний інструментальний файл. 

Після збереження файлу з інструментом перейдемо до побудови 

геометричних елементів, необхідних для створення траєкторії. Для того, щоб 

сформувати контур великого квадрата, створимо прохід фрезою 40 за його 

контуром. Контур вкажемо за допомогою шляху, рис. 2.122. 

 
Рис. 2.122 

 

При цьому, щоб не доводилося виконувати додаткових дій, створюючи 

схід і захі΄д фрези, скористаємося побудованою під час створення креслення 

окружністю. Ця окружність - дотична до контуру квадрата. Шлях побудуємо, 
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починаючи з дуги 90° від точки дотику, і закінчимо в точці - вершині дуги -90°, 

обійшовши весь контур квадрата. 

Таким чином, ми задали захі΄д і схід по колу геометрично, за допомогою 

елементів побудови, не вдаючись до використання опції Заход/Сход Менеджера 

обработок. Далі необхідно буде сформувати контур зі скосами і фрезерувати 

площину з обходом внутрішнього квадрата. Щоб вирішити одночасно обидва ці 

завдання і уникнути захаращення креслення, використовуємо для створення 

траєкторій штрихування, зовнішньою межею якої буде квадрат зі скосами, а 

внутрішньої - малий квадрат. Далі слід покладатися на можливості системи, під 

час створення траєкторій. 

Для обробки малого квадрата і контуру окружності, зробимо на них 

штрихування, рис. 2.123. 

 
 

 
Рис. 2.123 
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Формувати майданчик малого квадрата не слід, оскільки під час 

фрезерування контуру окружності фрезою діаметром 30, вона сформується 

сама по собі. Створимо контури. Спочатку квадрата, а потім і кола, рис. 2.124. 

 
Рис. 2.124 

 

На цьому процес створення необхідних побудов можна вважати 

закінченим. Перейдемо до створення траєкторій. Увійдемо в меню фрезерної 

обробки, натисканням кнопки  на панелі інструментів. Для початку 

створимо фрезерування контурів. Виберемо операцію фрезерної обробки 

контуру, натиснувши на кнопку  в меню фрезерування. Система запропонує 

вибрати елемент, з яким користувач бажає працювати під час створення 

траєкторії: шлях  або штрихування , рис. 2.125. 

Натиснувши кнопку , вкажемо шлях, побудований по контуру великого 

квадрата. 

Після вказівки шляху, з'явиться вікно з параметрами фрезерування. Перш 

за все, слід вказати шлях до створеного раніше файлу з інструментом. Після 

цього вибрати зі списку необхідний для даної обробки інструмент з файлу. 

Можна встановити тип проходу в однойменній графі. Дуже важливо 

задати висоту площині обробки. У нашому прикладі деталь базується не на 

самому столі, а на спеціальній підставці, вершина якої прийнята за нуль 

верстата. Але якщо задати висоту нуль, то інструмент пройде на цій висоті 

своєю крайньою ріжучою точкою. Оскільки в інструменту є радіус 

заокруглення, частина матеріалу може залишитися недорізаною. Тому 

необхідно, щоб інструмент проходив нижче. Цим і пояснюється від'ємна 

величина висоти площини обробки. Для правильного розрахунку траєкторії з 
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урахуванням геометрії інструменту, необхідно встановити корекцію на радіус. 

Встановимо корекцію на радіус за величиною радіусу інструменту. 

  

Рис. 2.125  

 

Встановимо різні технологічні параметри: прискорена подача, робоча 

подача, напрямок обертання шпинделя і т.д. Завершимо створення траєкторії, 

натисканням кнопки . 

На екрані з'явиться графічна реалізація траєкторії обробки, а сама 

траєкторія буде автоматично додана у список траєкторій, рис. 2.126. Меню 

фрезерування контуру перейде в початковий режим, чекаючи задання шляху чи 

штрихування в якості контуру для обробки. 

 
Рис. 2.126 

 

Далі слід створити фрезерування квадрата зі скосами. Для цього натиснемо 

кнопку  і вкажемо раніше створене штрихування . У з'явившомуся після 

цього вікні з параметрами обробки контуру слід вказати параметри, аналогічно 



233 

 

описаним. Особливу увагу слід приділити висоті площини обробки. Як видно з 

креслення, скоси знаходяться на висоті, відмінній від нуля. Важливо уникнути 

випадкової установки опції «Все контура». У цьому випадку в обробці братиме 

участь і контур малого квадрата, який є внутрішньою межею штрихування. 

Задавши всі необхідні параметри, завершимо створення траєкторії 

обрамлення натисканням кнопки . На екрані з'явиться графічна реалізація 

траєкторії обробки, а сама траєкторія буде автоматично добавлена в дерево 

траєкторій Менеджера обробок, рис. 2.127. Меню фрезерування контуру 

перейде в стандартний режим, чекаючи завдання типу обробки. Щоб залишити 

меню фрезерування, слід натиснути кнопку  чи клацнути  в полі креслення. 

 
Рис. 2.127 

  

Наступним кроком у побудові траєкторії слід зробити створення траєкторії 

фрезерування площини. Для цього увійдемо в меню створення операції 

фрезерування площини за допомогою кнопки . У відкрившомуся меню 

створення операції доступна команда «Укажите штриховку» . Натиснемо 

кнопку і вкажемо те саме штрихування, яке використовувалося в попередній 

обробці. З'явиться вікно з параметрами створення траєкторії. Після вказівки 

інструменту потрібно почати етап задавання типу проходу, рис. 2.128. 

Щоб уникнути вертикального врізання інструменту в метал під час 

переходів, слід встановити будь-який тип проходу з обходом. У такому випадку 

система розрахує правильну траєкторію руху інструменту. Встановимо висоту 

площини обробки, виходячи з креслення. Виберемо спосіб розрахунку 

траєкторії по проходах. Для цього в графі «Количество проходов»  задамо 
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кількість проходів і натиснемо кнопку [N]. Система автоматично розрахує інші 

необхідні параметри. 

 
Рис. 2.128 

  

На закладці «Параметры отступа» слід залишити покажчик в режимі 

«Автоматически». А на закладці «Параметры прохода» слід задати обмеження в 

діалоговому вікні обмежень. Викличемо його за допомогою кнопки 

[Ограничения]. Тут, переміщаючись між розпізнаними системою обмежень, 

слід встановлювати параметри відступу. Встановимо для обох безпечний 

відступ на радіус інструменту. Натиснемо [OK] для завершення завдання 

параметрів відступу. 

Задамо певну частоту обертання шпинделя і величини робочої і 

прискореної подачі. Включимо подачу СОЖ, шляхом установки прапорця в 

пункті  «Включить охлаждение». Завершимо створення траєкторії обробки, 

шляхом натискання на кнопку . На екрані з'явиться графічна реалізація 

створених траєкторій обробки. 

Виконуючи аналогічні дії, створимо траєкторії обробки для контурів 

квадрата і кола. Ми отримали складову траєкторію для фрезерної обробки 

плити. Але в даному файлі є також і траєкторії свердління. Відповідно і в дереві 

траєкторій ці траєкторії розташовані перед траєкторіями фрезерування. Це, в 

свою чергу, означає, що в створеній далі керуючій програмі (КП) свердління 
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буде проводитися раніше, ніж фрезерування. Що неправильно. Вихід із цього 

простий. Необхідно виділити траєкторії фрезерування в списку траєкторій і 

перенести їх по черзі за допомогою миші в потрібне місце дерева. Отримана в 

результаті цих дій складова траєкторія є повністю коректною. 

Щоб зберегти КП для обробки цієї деталі викличемо вікно параметрів 

збереження керуючих програм за допомогою кнопки . У вікні збережемо 

обробку - «Обработка 1», рис. 2.129. Допустимо, що дана деталь обробляється 

на різних верстатах (свердлильному і фрезерному). Тоді нам будуть потрібні дві 

КП. Для того щоб створити їх, не захаращуючи креслення траєкторіями і не 

виконуючи зайвої роботи, слід скористатися вбудованою системою ведення 

проекту. У вікні менеджера траєкторій викличемо контекстне меню, в якому 

виберемо пункт «Новая обработка». Після цього в дерево буде додана ще одна 

обробка, без траєкторій. Тепер скопіюємо траєкторії свердління зі старої 

обробки в нову, по черзі викликаючи контекстне меню кожної з них і оперуючи 

командою«Копировать», «Вставить». Додамо ще одну обробку. Для зручності 

назвемо їх «Сверление» і «Фрезерование». Так буде легше ними оперувати. 

Аналогічно траєкторіями свердління, скопіюємо траєкторії фрезерування в 

обробку «Фрезерование». Таким чином, ми створили три різних складових 

траєкторії для обробки даної деталі: спільна (спільне виконання свердління і 

фрезерування), фрезерна (виконується тільки фрезерування), свердлильна 

(виконується тільки свердління). 

 
Рис. 2.129 

 

Зберігши ці обробки з різними постпроцесорами, отримаємо КП для 

обробки деталі на обробляючому центрі і дві КП для обробки на фрезерному і 

свердлильному верстаті окремо. Для збереження КП слід увійти в меню 

створення керуючих програм і, натиснувши кнопку [Добавить], вибрати зі 

списку необхідну траєкторію і задати параметри її збереження. Таким чином, 

система T-FLEX ЧПУ дозволяє розробляти траєкторії обробки деталей на 

верстатах різних типів і проводити обмін траєкторіями між обробками.  
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Порядок виконання роботи 

1. Законспектувати теоретичну частину лабораторної роботи 

2. Створити керуючу програму для фрезерної обробки деталі, згідно 

індивідуального завдання, табл. 2.4 

 

Таблиця 2.4. Варіанти завдань 

Варіант 
Швидкість 

різання, м/хв 

Подача, 

мм/зуб 

Глибина 

різання, мм 

Діаметр 

фрези, мм 

Число 

зубців 

фрези 

1 15,7 0,01 1 120 14 

2 15,7 0,02 1 120 12 

3 15,7 0,04 1 160 14 

4 31,4 0,05 1 140 14 

5 31,4 0,06 2 100 10 

6 31,4 0,07 2 80 10 

7 62,8 0,1 2 80 12 

8 62,8 0,2 3 100 14 

9 31,4 0,3 2 100 12 

10 15,7 0,08 2 90 12 
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РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Завдання № 1. Перемішуючий пристрій рідин 

Мета роботи: навчитися розраховувати перемішуючий пристрій і 

підбирати до нього мотор-редуктор 

Загальна постановка завдання: вибір перемішуючого пристрою з 

мотором-редуктором  

 

Теоретична частина 

Найбільш важливими характеристиками перемішуючих пристроїв, які 

можуть бути покладені в основу їх порівняльної оцінки, є: 

1. ефективність пристрою; 

2. інтенсивність дії. 

Ефективність перемішуючого пристрою характеризує якість проведення 

процесу перемішування і може бути виражена по-різному в залежності від мети 

перемішування. Наприклад, у процесах отримання суспензій ефективність 

перемішування характеризується ступінню рівномірності розподілу твердої 

фази в об’ємі апарата; під час інтенсифікації теплових і дифузійних процесів – 

відношенням коефіцієнтів тепло- і масовіддачі під час перемішування і без 

нього. Ефективність перемішування залежить не тільки від конструкції 

перемішуючого пристрою і апарата, але і від величини енергії, яка вводиться в 

перемішуючу рідину. 

Інтенсивність перемішування визначається часом досягнення заданого 

технологічного результату чи кількістю обертів мішалки при фіксованій 

тривалості процесу (для механічних мішалок). Чим вища інтенсивність 

перемішування, тим менше часу потрібно для досягнення заданого ефекту 

перемішування. Інтенсифікація процесів перемішування приводить до 

зменшення розмірів проектуючої апаратури і збільшення продуктивності 

діючої. 

Для економічного проведення процесу перемішування бажано, щоб 

необхідний ефект перемішування досягався за найбільш короткий час. Під час 

оцінки витрати енергії перемішуючим пристроєм необхідно враховувати 

загальну витрату енергії за час, необхідний для забезпечення заданого 

результату перемішування. 

Для перемішування рідини в реакторах-котлах найбільш часто 

застосовуються лопатеві, якірні, рамні, турбінні чи трилопатеві мішалки.  

Основні конструктивні параметри і умови роботи усіх вказаних мішалок 

наведені в табл. 3.1. Діаметр мішалки 𝑑м попередньо визначається за 
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співвідношенням ,мdD  вказаному в табл.3.1, а остаточно вибирається з табл. 

3.2. частота обертання мішалки в першому наближенні визначається за 

величиною окружної швидкості ,ndм   вказаній в табл. 3.1. 

Потужність, що затрачається на перемішування в типових хімічних 

реакторах, визначається за залежністю: 

,53
мN dpnKN   

де NK - критерій, безрозмірний, 

p  - щільність речовини, кг/м3, 

n  - частота обертання мішалки, с-1, 

 
5
мd  - діаметр мішалки, мм. 

 

Приклад виконання роботи 

Підібрати перемішуючий пристрій для апарату з номінальним об’ємом 

υH=5 м3, в якому міститься суспензія з частками розміром δ=1,5 мм. В'язкість 

рідини µ=0,0065 Па·с, щільність рідини ρр =1020 кг/м3, щільність твердої фази 

ρТ =1700 кг/м3. Концентрація твердої фази до 90%. Тиск в апараті 0,3 МПа; 

середовище не корозійне і невибухонебезпечне. 

За рекомендаціями, наведеними в табл. 3.1, перемішування при зазначених 

умовах може бути забезпечене відкритою турбінною мішалкою чи 

трилопатевою.  

Таблиця 3.1. Основні параметри і умови роботи перемішуючих пристроїв 

Тип мішалки Основні параметри Умови роботи 

Лопатева 

 

;7,14,1 
M

dD  

;1,0мм dh  

;0,14,0 мdh  

;1,0мdb  

86,0  

 

Перемішування взаємно 

розчинних рідин, 

зважування твердих і 

волокнистих часток у 

рідині, звмучування легких 

осадів (інтенсивне 

перемішування), повільне 

розчинення кристалічних і 

волокнистих речовин; 

см55,1  при 

,5,0 сПа   

см235,1  при  

,35,0 сПа   
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Якірна  

 

;30,105,1 
M

dD  

;0,18,0 
MM

dh  

;06,001,0 
M

dS  

2,1  

 

Перемішування в'язких і 

важких рідин, 

інтенсифікація теплообміну, 

запобігання випадання 

осаду на стінках і днищі, 

суспендування у в'язких 

середовищах; 

см45,0  при 

,10 сПа   

Рамна  

 

;30,105,1 
M

dD  

07,0
M

db  

;0,19,0 
MM

dh  

;06,001,0 
M

dh  

;06,001,0 
M

dS  

28,1  

Турбінна  

 

;43
M

dD  

;2,0
MM

dh  

;0,14,0 
M

dh  

;25,0
M

dl  

;1,0
M

db  

4,8  

 

Зважування і розчинення 

твердих кристалічних 

частинок (з масовим 

вмістом до 80%) і 

волокнистих (з масовим 

вмістом до 5%); 

емульгування рідин з 

великою різницею 

щільностей, диспергування 

газу в рідині; 

перемішування 

ньютонівських рідин; 

см105,2  при  

,10 сПа   

см75,2  при 

,4010 сПа   
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Трилопатева (пропелерна) 

 

;43
M

dD  

;0,14,0 
M

dh  

;1,0
M

db  

56,0  

Зважування твердих (з 

масовим вмістом до 50%) і 

волокнистих часток; 

взмучування (інтенсивне 

перемішування) шламів; 

емульгування рідин; 

інтенсифікація теплообміну; 

см168,3  при  

,1,0 сПа   

см108,3  при 

,41,0 сПа   

 

Вибираємо трилопатеву мішалку, яка забезпечує зважування твердої фази 

за меншої частоти обертання, розрахованої за формулою: 

,

5,0

41












 


pM pd

pD
Cn


 

деn− частота обертання, с-1;  

1C – для турбінних мішалок ;7,141 C  для трилопатевих – 4,72; 

  – частинки суспензії, мм; 

p – різниця тисків, 

pp - щільність рідини (суцільної фази), кг/м3. 

Згідно даних, представлених у табл. 3.2, нормалізований реактор з 

номінальним об'ємом 5 м3 має діаметр D=1800 мм. Беручи відношення D/dm = 4 

(див. табл. 3.1), отримаємо діаметр мішалки dm = 1800/4=450 мм. На підставі 

даних табл. 3.3 остаточно приймаємо dm = 450 мм. 
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Таблиця 3.2. Основні технічні дані реакторів-котлів з еліптичними 

днищами і кришками 

Номіналь 

ний об’єм 

νH, м3 

Діа 

метр 

апарату 

D, мм 

Площа 

поверхні 

теплообмін 

ної сорочки 

Fр, м2 

Площа поверхні 

теплообміну 

змійовиків FЗ,м2 

Діаметр 

вала 

мішалки 

dв, мм 

Висота рівня 

рідини 𝐻р, м 

1-й ряд 2- ряд φ = 0,75 φ = 0,5 

0,10 500 0,7 

- 

- 

40 

0,42 0,29 

0,16 600 0,9 0,47 0,33 

0,25 700 1,3 0,5 0,38 

0,4 800 1,9 0,66 0,46 

0,63 1000 2,5 40; 50; 65 0,68 0,48 

1,0 

1200 

3,4 2,8 50; 65 0,76 0,54 

1,25 4,4 
- 

50; 65; 80 

0,93 0,65 

1,6 5,8 1,16 0,81 

2,0 
1400 

6,5 3,5 1,09 0,77 

2,5 7,8 - 1,33 0,93 

3,2 
1600 

8,5 5,2 9,5 
65; 80 

1,33 0,93 

4,0 11,3 - - 1,63 1,11 

5,0 
1800 

12,0 4,9 9,1 

65; 80; 95 

1,63 1,13 

6,3 14,8 11,5 20,7 2,01 1,39 

8,0 2000 17,0 - - 2,08 1,44 

10,0 2200 20,0 12,4 22,9 80; 95 2,16 1,50 

12,5 2400 21,0 - - 
80; 95; 

110 

2,27 1,58 

16 2400 25,5 13,4 24,6 2,86 1,97 

20 2600 33,5 - - 3,04 2,10 

25 2800 38,0 12,8 24,9 

95; 110; 

130 

3,28 2,26 

32 3000 39,0 12,8 24,9 3,64 2,51 

40 3200 54,0 - - 4,00 2,76 

50 3000 69,7 12,8 24,9 5,57 3,79 

63 3200 82,8 - - 6,14 4,18 
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Таблиця 3.2. Діаметри стандартизованих мішалок 

Тип мішалки Діаметр мішалки dM, мм 

Лопатева, трилопатева, турбінна 

80; 100; 125; 160; 180; 200; 220; 250; 

280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 

710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 

1600; 1800; 2000; 2240; 2500 

Якірна, рамна 

200; 220; 250; 280; 300; 320; 360; 400; 

450; 500; 530; 580; 600; 630; 710; 750; 

800; 850; 900; 950; 1000; 1060; 1120; 

1180; 1250; 1320; 1400; 1500; 1600; 

1700; 1800; 1900; 2000; 2120; 2240; 

2360; 2500; 2650; 2800; 3000; 3150; 

3350; 3550; 3750; 4000; 4250; 4500; 

4750 

 

Приймемо окружну швидкість мішалки ω = 4 м/с (див. табл. 3.1). У цьому 

випадку частота обертання мішалки повинна становити згідно розрахунку: 

,83,2
45,014,3

4 1


 c
d

n

m



 

а частоту обертання мішалки розрахуємо за формулою: 

,

5,0

41












 


pM pd

pD
Cn


 

 
,98,0

102045,0

10201700105,18,1
72,4 1

5,0

4

3






















 cn  

  

У відповідності з цими розрахованими даними за табл.3.4 приймаємо 

частоту обертання мішалки n = 3,33 c -1. 
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Таблиця 3.4. Номінальна потужність і частота обертання вихідного валу 

мотор-редуктора 

Номі

наль 

на по 

туж 

ність

, кВт 

Частота обертання, с−1 

0,21 0,27 0,33 0,42 0,53 0,67 0,83 1,05 1,33 1,67 2,08 2,67 3,33 4,17 

0,75 

1,50 

3,00 

5,50 

7,50 

11,00 

15,00 

18,50 

22,00 

30,00 

37,00 

55,00 

75,00 

90,00 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

+ 

- 

+ 

2 

2 

+ 

+ 

2 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 

+ 

2 

2 

+ 

2 

2 

2 

+ 

+ 

2 

2;3 

+ 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 

2 

2 

2 

2 

+ 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

2;3 

+ 

3 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

2 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

+ 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

1 

+ 

1 

+ 

+ 

1 

+ 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

1 

1 

1 

+ 

1 

+ 

1 

+ 

1 

1 

1 

+ 

Примітка. Знаком плюс позначені параметри мотор-редукторів, передбачених 

ГОСТом, цифрами вказані різновиди мотор-редукторів, випускаючих заводами-

виробниками (1 – тип МПО-1; 2 – тип МПО-2; 3 – тип МПО-3;) 

 

Для визначення глибини воронки в посудині знайдемо значення 

параметрів Г та Reцб. За коефіцієнта заповнення посудини, ,75,0  висота 

рівня рідини становитиме, мH
p

63,1
 

(див. табл. 3.1). У цьому випадку

,2,81
8,1

62,1
81

8


D

H
Г

p
 а критерій Рейнольдса під час перемішування 

дорівнюватиме: 

.105800
0065,0

1020
45,033,3 2

2




pM

eцц

pnd
R  

Значення параметра Е знайдемо за формулою вказаною нижче, прийнявши 

для трилопатевої мішалки ,56,0M (за табл. 3.1): 

 
,

250б

цбeМ
zr

Г
E


  

.81,0
105800156,0

2,8
25,0



E  
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При цьому значенні Е знаходимо B=4,5, за рис. 3.1. Глибина воронки в 

посудині без перегородок розрахуємо за формулою: 

,
2

22
M

B

dBn
h   

,5
2

45,0
33,35,4

2
2 Bh

 

 
Рис. 3.1. Номограма для розрахунку глибини воронки: 1 - 4 – мішалки 

якірні і рамні; 5 - 7 – мішалки трилопатеві, дволопатеві і турбінні  

 

При установці мішалки згідно табл. 3.1 на висоті ;5,0h

;225,045,05,0 
м

d  м гранично допустима глибина воронки становитиме: 

,hHh
pnp
  

.4,1225,062,1 мh
np

  

Оскільки розрахункова глибина воронки ℎ𝐵 = 5 м набагато більша ℎпр =

1,4 м, то в апараті слід встановити відбивні перегородки. 

Для вибору торцевого ущільнення розрахуємо попередньо діаметр валу 

мішалки: 

.075,045,0166,0 мdB   
Відповідно до рекомендацій, наведених у табл. 3.1, приймаємо діаметр 

валу .80ммdB   

За даними табл. 3.5 і умовою задачі вибираємо торцеве ущільнення ТСК 

(одинарне). 
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Таблиця 3.5. Основні технічні дані торцевих ущільнювачів 

Тип 

ущільнення 

Діа 

метр 

валу dв, 

мм 

Робочий тиск Частота 

обертан

ня вала, 

с−1 

Робоча 

темпера-

тура, °С 

Робоче середовище 

в апараті 
надлиш- 

ковий, 

МПа 

залиш-

ковий, 

МПа 

ТСФ 

(одинарне) Від 

40 до 

130 

0,4 

30 

До 8,5 

Від -30 

до +250 

Високо-агресивне, 

невибухонебезпечне 

і невогненебезпечне ТСК 

(одинарне) 
0,6 

ТДМ-6 

ТДМ-16 

Від 

25 до 

40 

0,6 

1,6 Від -30 

до +200 

Високо-агресивне, 

вибухонебезпеч не і 

вогненебезпечне 

ТДМ-32 
50 і 

65 
3,2 

ТДФ 

ТДПФ 

Від 

40 до 

130 

0,6 

Від -30 

до +250 

ТДПФ-01 
110 і 

130 
0,6 До 5,5 

ТД-6 

Від 

50 до 

130 

0,6 7 

До 8,5 
ТД-25 

ТД-32 

ТДП-25 

ТДП-32 

2,5 

3,2 

2,5 

3,2 

30 

 

Потужність, що втрачається в торцевому ущільненні розрахуємо згідно 

формули: 

,6020 3,1

Byn
dN   

.23008,06020 3,1 ВтN
yn

  

За рис. 3.2 для трилопатевої мішалки в апараті з перегородками при 𝑅𝑒цб =

105800 знаходимо значення критерію 𝐾𝑁 = 0,33. У цьому випадку потужність, 

що витрачається на перемішування, розрахуємо за формулою: 

,53

MN
dpnKN   

.23045,033,3102033,0 3 BтN   
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Рис. 3.2. Залежність KN = f(Reцб) для перемішуючих пристроїв: 1, 3 – 

дволопатевий (ГД =1,5) і трилопатевий (пропелерний) (ГД =3); 2 – дволопатевий 

в посудині з перегородками (ГД =1,5); 4 – трилопатевий (пропелерний) в 

посудині з перегородками (ГД =3-4); 5 – турбінний відкритий (ГД =4); 6 – 

турбінний відкритий в посудині з перегородками; 7 – якірний та рамний (ГД 

=1,15). 

 

Для розрахунку потужності електродвигуна приймемо додаткові умови: в 

апараті встановлена гільза термопари і труба перетискування, тоді в рівнянні  

 
,



yniНП
E

NNkkk
N


  .4,22,12 iK  Коефіцієнт висоти рівня 

рідини в апараті: .95,0
80,1

62,1
5,05,0




















D

H
k

p

H
 

За цих даних для апарату з перегородками згідно з формулою: 

 

 
,



yniНП

E

NNkkk
N


  

отримаємо: 

 
.890

85,0

2302304,295,0
ВтN

E



  

За табл. 3.4 вибираємо в якості приводу мішалки мотор-редуктор типу 

МПО-1 з потужністю електродвигуна .3кВтN   
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Список індивідуальних даних 

Розрахувати перемішуючий пристрій і підібрати до нього мотор-редуктор 

за вхідними даними, які наведені в табл. 3.6 [6, С.239-257]. 

 

Таблиця 3.6. Завдання для розрахунку 

Номер 

завдання 

υ
H
, 
 м

3
 

p
, 
М

П
а 

δ
, 
м

м
 

ρ
Ж

 , 
к
г/

м
3
 

ρ
τ 
, 
к
г/

м
3
 

µ
р
·1

0
3
, 
П

а·
с 

σ
·1

0
3
,ж

/м
3
 

Середовище в 

апараті 

1 1,0 3,2 1,5 1000 1700 1,5 

- 
Агресивне, 

вибухонебезпечне 

2 1,6 3,2 1,3 800 1300 2,0 

3 3,2 0,6 0,8 1020 2500 5,4 

4 1,25 3,2 1,2 1100 2300 3,8 

5 4,0 2,5 0,7 1030 1800 1,6 

6 2,5 2,5 1,6 950 1500 2,5  

- 

 

Вибухо- і 

пожежонебезпечне 
7 8,0 0,6 0,8 1000 1400 3,4 

8 3,2 3,2 1,5 860 1460 4,8 

9 10,0 0,6 1,3 1030 2300 10,5 

10 4,0 0,6 - 1250 - 43,8 

11 12,5 0,6 - 1150 - 35,6  

 

- 

 

Високоагресивне, 

вибухо- і 

пожежонебезпечне 

12 5,0 0,6 - 970 - 40,0 

13 16,0 0,6 - 1050 - 31,5 

14 4,0 2,5 - 980 - 38,0 

15 2,0 2,5 - 1120 - 23,0 

 

Вимоги до оформлення роботи 

1. Законспектувати теоретичну частину роботи 

2. Розрахувати перемішуючий пристрій згідно індивідуального завдання і 

підібрати до нього мотор-редуктор 

3. Зробити висновки 

 

Контрольні питання до захисту роботи 

1. Вкажіть найважливіші характеристики перемішуючих пристроїв, 

які можуть бути покладені в основу їх порівняльної оцінки 

2. Який показник характеризує якість процесу перемішування ? 

3. Від яких складових залежить ефективність перемішування? 

4. Яким чином визначається інтенсивність перемішування? 

5. Які типи мішалок найбільш часто застосовуються для 

перемішування рідин у реакторах-котлах? 
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6. За якою залежністю визначається потужність, що затрачається на 

перемішування в типових хімічних реакторах? 

7. Які типи мішалок найбільш часто застосовуються в хімічній 

промисловості? 

8. Вкажіть основні параметри мішалок таких типів: лопатевої, якірної, 

рамної, турбінної, трилопатевої (пропелерної) 

9.  Вкажіть умови роботи таких типів мішалок: лопатевої, якірної, 

рамної, турбінної, трилопатевої (пропелерної) 

 

Завдання № 2. Фільтри 

Мета роботи: навчитися розраховувати продуктивність фільтра 

періодичної дії 

Загальна постановка завдання: розрахувати середню продуктивність 

фільтра періодичної дії згідно індивідуального завдання. 

 

Теоретична частина 

Технологічний розрахунок промислового вузла розділення суспензії 

пов'язаний з: 

1. вибором за даними каталога типорозміру фільтра,  

2. визначенням його продуктивності; 

3. кількості фільтрів, забезпечуючих задану потужність 

виробництва. 

Вибір типу фільтра здійснюється на основі попереднього аналізу фізико-

хімічних властивостей розділяючої суспензії і утворюючого осаду, 

технологічних вимог, які пред’являються до процесу розділення, і економічних 

факторів. 

Під час попереднього вибору типу фільтра згідно даних табл. 3.7, 

враховуються деякі основні властивості суспензії.  

Крім того потрібно враховувати ще такі фактори:  

1. за питомого об’ємного опору осаду 𝑟0 > 108 ÷ 10121/м2 чи швидкості 

утворення осаду менше 8ˑ10−3 м/с за ∆р = 8ˑ104 Па переважно застосовуються 

фільтри, які працюють під тиском; 

2. за підвищеної вимоги до чистоти отримуючого фільтра розділення 

здійснюють на фільтрах періодичної дії; 

3. за великої потужності виробництва доцільне застосування фільтрів 

неперервної дії з організацією, якщо необхідно, двоступінчатої схеми 

розділення суспензії (попереднє згущення – розділення чи розділення – 

освітлення фільтра). 
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Таблиця 3.7. Вплив властивостей суспензій на вибір типу фільтра 

Тип фільтра 

Властивості суспензій 

Швидкість 

осідання 

твердої 

фази, мм/с 

Об’ємна 

концентрація, 

% 

Швидкість 

виникнення 

осаду 

Швидкість 

фільтрування, 104 

м/с 

Ємнісні Не обмежені 

Фільтр-преси 

рамні 
< 18 Не обмежена < 10 < 400 

Фільтр-преси 

горизонтальні 

Не 

обмежена 
> 1 > 1 > 0,08 

Листові Повільно 

> 1; <1 – з 

намивним 

шаром 

Не 

обмежена 
< 1,7 

Патронні Повільно 

>1; <1 – з 

намивним 

шаром 

Не 

обмежена 
< 1,7 

Барабанні з 

зовнішньо 

фільтруючою 

поверхнею 

< 18 > 5 > 1 400 – 0,2 

Барабанні з 

внутрішньо 

фільтруючою 

поверхнею 

> 12 > 20 > 2 > 400 

Стрічкові > 12 > 10 > 1 > 1,7 

Тарілчасті і 

карусельні 
> 12 > 10 > 8 > 1,7 

Барабанні з 

намивним шаром 
Повільно < 5 < 1 < 1,7 

Дискові 18 > 5 > 2,7 > 1,7 

 

Кінцевий вибір фільтра здійснюється після його перевірки в лабораторних 

або напіввиробничих умовах. 

Методика розрахунку фільтра залежить від: 

1. його конструктивних особливостей; 

2. характеру заданої і визначаючої величини (продуктивність, 

поверхність, режим максимальної продуктивності, товщина осаду); 

3. режиму роботи фільтра. 
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Продуктивність фільтра за фільтратом фV  розраховується через середню 

швидкість фільтрування ЦW за увесь цикл обробки суспензії на фільтрі: 

,
М

К
П

К
ф

F
Ц

W
ф

V   

де ЦW
 
- середня швидкість фільтрування за повний цикл, м/с; 

фF  - поверхня фільтра, м2; 

П
К  - поправочний коефіцієнт, враховуючий збільшення опору 

фільтруючої перегородки за багатократного його використання, Кп = 0,8; 

М
К

 поправочний коефіцієнт, враховуючий можливі коливання 

властивостей промислової суспензії і масштабний перехід від лабораторної 

моделі до промислового фільтра .9,07,0 
М

К  

Перерахунок продуктивності фільтра на продуктивність за суспензією 𝑉с 

чи вологим осадом 𝐺𝑜𝑐  здійснюється за рівнянням: 

),1( 0xVV ФC   

,
1 W

x
VG В

ФOC


  

де 0x  - відношення об’єму відфільтрованого осаду до об’єму отриманого 

фільтрату;  

Вx  – маса твердої фази, яка відкладається під час проходження одиниці 

об’єму фільтрату, кг⁄м3;  

W  – масова вологість осаду після просушування, частка. 

Величини 0x  і Вx  розраховуються за формулами: 

  
,

1

0
0

m

pm

Ф

C

xWoc

px

v

v
x


  

 

 
,

1

1

m

pm

Ф

T
В

xW

Wpx

v

m
x






 

де C
v

0  - об’єм осаду, м3; 

Фv  - об’єм фільтра, м3 ; 

mx
 
- масова концетрація твердої фази в суспензії, кг⁄м3; 

pp
 
- щільність рідкої фази, кг⁄м3; 

oc  - щільність вологого осаду, кг⁄м3; 

Tm
 - маса твердого осаду, кг;  

W  - масова вологість осаду після фільтрування, частки;  
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Щільність вологого осаду отримаємо з виразу: 

 
,

Wppp

pp
p

pTp

pT


  

де 
Tp - щільність твердої фази, кг⁄м3. 

Визначення середньої швидкості фільтрування здійснюється чи на основі 

метода прямого моделювання результатів напівпромислових досліджень, чи 

шляхом розрахунку через відомі константи процесу фільтрування. 

Середня швидкість фільтрування за цикл у випадку розрахунку через 

константи фільтрування, визначається з виразу: 

,
.

Ц
t

ПИТ
Ф

Ц
W 

 
де 

ПИТ
Ф.  - об’єм фільтрату, отриманий з 1 м2 фільтруючої перегородки за 

час фільтрування tф , м3⁄м2; 

Цt  - час повного циклу обробки суспензії на фільтрі, с. 

Розрахунок середньої швидкості фільтрування у випадку протікання 

процесу розділення з утворенням осаду базується на рівнянні Рута-Кармана: 

 
,

..00

.

ПФCФ

питф

rhr

p

dt

dv







 

де Фt – час фільтрування, с; 

p  – перепад тиску в фільтрі, Па; 

  - динамічна в’язкість фільтрату, Паˑс;  

0r - середній об’ємний питомий опір осаду, віднесений до одиниці 

в’язкості фільтрату, 1⁄м2; 

Ch0  - товщина шару осаду на фільтруючій перегородці, м; 

..ПФr – опір фільтруючої перегородки, віднесений до одиниці в’язкості, 

1⁄м.  

На практиці для проведення технологічних розрахунків зазвичай 

користуються не значенням об’ємного питомого опору осаду 𝑟𝑜, а величиною 

середнього масового питомого опору осаду 𝑟в (м⁄кг), які пов’язані між собою 

співвідношенням: 

.
00 В

r
В

xrx   

Внаслідок стискання більшості промислових осадів їх питомий опір 𝑟в 

залежить від перепаду тиску в шарі осаду .
0C

p  

Фільтр може працювати в таких режимах: 
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1. за постійного перепаду тиску, що забезпечує приєднання фільтра до 

лінії вакууму чи стисненого газу; 

2. за постійної швидкості, що забезпечується подачею суспензії 

насосами об’ємного тиску (поршневим, шестеренним); 

3. за змінної швидкості та змінного тиску, коли суспензія подається на 

фільтр відцентровим насосом; 

4. за постійної швидкості на початку, а потім за постійного тиску, що 

здійснюється під час оснащення фільтра об´ємним насосом і байпасуванням 

частини суспензії за досягнення максимально допустимого перепаду тиску; 

5. за постійного швидкості і постійного перепаду тиску під час 

промивання осаду чистою рідиною [6, С. 83-86]. 

 

Приклад виконання роботи 

Вибрати стандартний фільтр і розрахувати потрібну кількість для 

фільтрування 13800CG  м3/год суспензії з об’ємною концентрацією твердої 

фази vx = 1,8%. 

Додатковими даними для вибору типу фільтра є наступні технологічні 

вимоги і властивості суспензії та осаду: цільовий продукт – тверда фаза; 

вивантаження осаду – «сухий»; винесення твердої фази – мінімальне; швидкість 

осідання твердої фази 𝜔ос = 3,2 мм/с; об’ємний питомий опір осаду при p = 80 

КПа 0r  = 1,6·1014 1/м; осад добре утримується на вертикальній поверхні; 

суспензія хімічно не агресивна та нетоксична; промивання осаду здійснюється 

водою. 

Мала концентрація твердої фази та підвищена вимога до її виносу 

виключають можливість застосування фільтрів неперервної дії (табл. 3.7). 

Висока продуктивність робить недоцільним застосування ємнісних і 

рамних фільтр-пресів. Хороше утримування осаду на вертикальній поверхні і 

низька швидкість осадження твердої фази орієнтують на застосування листових 

фільтрів. Враховуючи усі особливості і керуючись вимогою «сухого» 

вивантаження осаду та відсутністю агресивних властивостей середовища, 

вибираємо листовий фільтр ЛГ44У. 

Основними характеристиками фільтра ЛГ44У є: площа поверхні фільтрації 

Fф = 44 м2; гранично допустимий тиск фільтрування ∆pд = 4·105 Па; крок між 

листами t = 100 мм; товщина листа δл = 18 мм; норма витрат часу на проведення 

допоміжних операцій τд = 3360 с. 

Продуктивність листового фільтра ЛГ44У для циклу, що включає 

промивання та просушування осаду, розраховуємо згідно даних: середній 

питомий опір осаду при ∆p = 4·105 Па, rв = 182·109 м/кг; опір фільтруючої 
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перегородки rф.п. = 42·109 1/м; динамічна в’язкість фільтра µ = 2,9·10-3 Па·с; 

масова концентрація твердої фази 𝑥𝑚 = 7 %; щільність фільтрату ρф = 1349 

кг/м3; щільність твердої фази ρт = 3915 кг/м3; витрати рідини для промивання 

на 1 кг вологого осаду υпр.р.=1,0·10-3 м3/кг; динамічна в’язкість рідини для 

промивання µп.р. = 1·10-3 Па·с; вологість відфільтрованого осаду W = 39 %; час 

висихання осаду – τс = 60 с; мінімальна висота шару осаду, що відповідає 

умовам його знімання, hос min = 10 мм. 

Додатково визначимо необхідні для розрахунку значення допоміжних 

параметрів. Щільність вологого осаду розраховуємо за рівнянням: 

   
.32250

39,0134939151349

13493915
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Масу твердої фази, що відклалася в осад при проходженні 1 м3 фільтрату, 

знайдемо з формули: 
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Відношення об’єму відфільтрованого осаду до об’єму отриманого 

фільтрату визначимо за рівнянням: 
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Розрахуємо максимальну продуктивність фільтра. Оптимальний час 

фільтрування знайдемо за формулою: 
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Значення параметрів 1b , ПРN , ov  що входять у рівняння, розраховуємо за 

залежностями: 
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Товщину шару осаду, який набирається за час фільтрування, розрахуємо за 

формулою: 

 

.101,16

31016,2078,0
3108,71

31402
31016,2078,0

00
1

2
0

3 м

x
b

Фx
OC

h











 



Отримана висота шару осаду hос=16 мм > hос min=10 мм і вона задовольняє умови 

нормального її зняття. У випадку отримання осаду недостатньої висоти 

потрібно задатися потрібною його висотою і розрахувати τф за формулою:  

 .2
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Час промивання розраховуємо за рівнянням: 
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Загальну тривалість циклу роботи фільтра розраховуємо таким чином: 

.69353360603753140 c
BcПРФBOCU

 
 

Об’єм фільтрату, що отримуємо з 1 м2 площі поверхні фільтра за час 

одного циклу, отримаємо за формулою: 

.0 питoc фxh   

,23207,0
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а середню швидкість фільтрування за цикл за формулою: 

.1098,2
6935

207,0 5.. см
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Продуктивність фільтра за фільтратом з врахуванням тільки забивання 

фільтруючої тканини визначимо з наступного рівняння: 

,
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.1005,18,0441098,2 335 годмV
Ф

   

Продуктивність за вологим осадом розрахуємо за рівнянням: 
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Загальна потрібна потужність за масою вологого осаду дорівнює:  
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Потрібну кількість фільтрів ЛГ44У за продуктивності одного фільтра за 

осадом 
OC

G = 660 .годкг  розраховуємо за рівнянням: 

.4,2
660

1584'
шт

OCG

OCG
n   

З врахуванням простоїв обладнання, пов’язаних з дрібним і середнім 

ремонтом, встановимо три фільтри типу ЛГ44У. 

 

Список індивідуальних даних 

Розрахувати середню продуктивність фільтра періодичної дії згідно 

індивідуальних завдань, наведених у табл. 3.8. Основні характеристики 

фільтрів періодичної дії подані в табл. 3.9 [6, С. 87-126]. 

 

Таблиця 3.8. Завдання для розрахунку 
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Таблиця 3.9. Основні параметри фільтрів періодичної дії 

 

Вимоги до оформлення роботи 

1. Законспектувати теоретичну частину роботи 

2. Розрахувати середню продуктивність фільтра періодичної дії згідно 

індивідуального завдання 

3. Зробити висновки 
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ЛГжр50У 

ЛГ44У 

ЛВАж125У 

ЛВАж40К 

ЛГАж20К 

ЛГв20У 

50 

44 

125 

40 

20 

20 

3 

4 

4 

3 

5 

4 

34 

18 

45 

32 

18 

15 

― ― 

102 

100 

115 

100 

85 

100 

22 

36 

38 

13 

17 

16 

100 

100 
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100 

100 

100 

П5-30К 

ПАр80-248 

ПКФ-10А·К 

5 

80 

10 

5 

3 
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50 

60 
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1060 

1700 

1550 

95 
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30 
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50 
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22 
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28 
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45 

 
- - - 

30 
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ФІМ-56-
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6 

25 

 
- - - 

42 

 

80 

 

ФІГ-80-

1000/25К 

80 

 

4 

 

25 

 
- - - 

40 

 

100 

 

ФІГ-112-

1000/25У 
112 4 25 ― ― ― 56 100 

ІФПАКМ5Н 

ІФПАКМ10У 

5 

10 
12 38 

― ― ― 

12 65 

ЕГр1,5-2000 

К 
1,5 Вакуум ― ― 100 



257 

 

Контрольні питання до захисту роботи 

1. Методика технологічного розрахунку промислового вузла розділення 

суспензії 

2. Етапи вибору типу фільтра 

3. Яким чином можна попередньо вибрати тип фільтра? 

4. Які фактори потрібно враховувати під час вибору типу фільтра? 

5. Яким чином здійснюється кінцевий вибір фільтра? 

6. Від яких характеристик залежить методика розрахунку фільтра? 

7. Яким чином розраховується продуктивність фільтра? 

8. Яким чином здійснюється перерахунок продуктивності фільтра на 

продуктивність за суспензією? 

9. Яким чином здійснюється визначення середньої швидкості фільтрування? 

10. Яким чином здійснюється розрахунок середньої швидкості фільтрування 

за цикл у випадку розрахунку через константи фільтрування? 

11. Яким чином здійснюється розрахунок середньої швидкості фільтрування у 

випадку протікання процесу розділення з утворенням осаду? 

12. У якому випадку застосовується величина середнього масового питомого 

осаду під час проведення технологічних розрахунків? 

13. У яких режимах може працювати фільтр? 

 

Завдання № 3. Відстійні центрифуги 

Мета роботи: навчитися вибирати центрифугу і розраховувати її 

продуктивність   

Загальна постановка завдання: вибрати центрифугу та розрахувати її 

продуктивність під час поділу суспензії згідно індивідуального завдання 

 

Теоретична частина 

 Одним із поширених промислових способів розділення неоднорідних 

рідких систем є центрифугування, яке здійснюється в спеціальних машинах – 

центрифугах. 

 У центрифугах відбуваються процеси відстоювання і фільтрації в полі 

відцентрових сил, тому центрифуги – це більш ефективні машини для 

розділення неоднорідних рідких систем, ніж відстійники і фільтри.  

Технологічний розрахунок центрифуг базується на експериментальних 

даних, отриманих на модельній машині. У більшості випадків для розрахунку 

продуктивності застосовується метод масштабного моделювання. Модельні 

дослідження здійснюються на центрифугах малих розмірів того ж типу і 

конструктивної модифікації, що й вибрана промислова центрифуга. 
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Позначення типу центрифуги (ОСТ 26-01-1326-75) складається з буквенної 

індексації, яка відображає застосовуючий принцип розділення, основні 

конструктивні особливості і метод вивантаження осаду. 

За принципом розділення центрифуги поділяють на такі типи: 

осаджувальні, фільтруючі, комбіновані і розділяючі сепаратори. 

За конструктивною ознакою центрифуги поділяють на такі типи: 

горизонтальні; вертикальні; підвісні з верхнім приводом; маятникові. 

За методом вивантаження осаду центрифуги поділяють на такі типи: ручне 

через борт, ручне через днище, саморозвантажувальна-гравітаційна, ножне, 

шнекове, вібраційне. 

Цифри, які розміщені за буквенним позначенням, характеризують діаметр 

барабану і конструктивну модифікацію даного типу центрифуги. 

Вибір типу промислової центрифуги, якщо невідомий її аналог, який 

працює в промисловості на тому ж продукті, здійснюється на основі аналізу 

технологічних вимог, які пред´являються до процесу розділення властивостей 

суспензії і осаду та потужності виробництва. В основі такого аналізу 

покладений досвід промислової експлуатації центрифуг. 

Барабани (ротори) відстійних центрифуг мають суцільну, а фільтруючі – 

сітчату (перфорованою) стінку, покриту фільтруючою сіткою чи тканиною. 

Фільтруючі центрифуги застосовують для розділення порівняно 

крупнодисперсних суспензій кристалічних і аморфних продуктів, промивання 

утворюючих при цьому осадів, а також відділення вологи від штучних 

матеріалів. 

Відстійні центрифуги призначені для розділення поганофільтруючих 

суспензій, емульсій, а також для розділення суспензій за крупністю частин 

твердої фази. Відстійні центрифуги інколи, в свою чергу, розділяють на власне 

відстійні, освітлюючі, концентруючі розділюючі (чи сепаруючі). 

Під час обертання барабана центрифуги і розміщеного в ньому матеріалу 

виникає відцентрова сила. Величина відцентрової сили, діючої на обертаюче 

тіло масою m і вагою G, розраховується за формулою: 

,
900

222 RGn

gr

G

R

m
C 



 
де C – в кг٠с; 

  - окружна швидкість, м/c; ;30/Rn    

R – внутрішній радіус барабана, м;  

g – прискорення вільного падіння, м/c2; 

n – частота обертання барабана, об/хв.  

Під час обертання тіла вагою G = 1кгс, .900/2 кгсRnc   
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Одним із основних критеріїв оцінки ефективності роботи центрифуги є 

фактор розділення, який розраховується згідно формули: 

,
900

22 Rn

g

К
Ф

р



 

де 30/Rn   - кутова швидкість барабана, м/c. 

 Фактор розділення показує, в скільки разів відцентрове прискорення, що 

розвивається в даній центрифузі, більше вільного падіння. Як видно з цього 

рівняння, розділення кількісно дорівнює відцентровій силі, виникаючої під час 

обертання тіла вагою G = 1 кгс. Чим більший фактор розділення, тим 

інтенсивніше проходить процес центрифугування (виняток становить 

центрифугування легко стискаючих осадів у фільтруючих центрифугах). 

Величина фактора розділення в сучасних центрифугах лімітується умовами 

надійності і динамічної стійкості машини. 

 Однак фактор розділення Фр не є повною характеристикою центрифуг і їх 

властивістю до розділення неоднорідних рідких систем. Для оцінки цієї 

властивості інколи використовують параметр Σ, який називається індексом 

продуктивності центрифуги. Він визначається як добуток площі циліндричної 

поверхні осадження на фактор розділення: 

,
р

Ф
OC

F 
 

де ocF – площа циліндричної поверхні осадження; 

рФ  - фактор розділення. 

Параметр   - це важлива характеристика розділяючої здатності 

осаджувальних і фільтруючих центрифуг. 

Головними факторами, визначаючими вибір центрифуги, є: 

1. для суспензії – ступінь дисперсності твердої фази, ефективна 

щільність твердих частин і їх концентрація; 

2. для емульсії – стійкість емульсії, обумовлена ступенем 

роздробленості капель однієї рідини в іншій, в'язкість дисперсного середовища 

і співвідношення щільностей фаз. 

Під час вибору центрифуги потрібно також враховувати корозійні 

властивості обробляючого матеріалу, його токсичність, вогне- і 

вибухонебезпечність (машини з відкритим або закритим кожухом), коефіцієнт 

тертя осаду і ін. 

Чим більша кількість дрібних твердих частинок у суспензії, тим відповідно 

більша їх кількість у освітленій рідині (фугаті). Це відноситься в однаковій мірі 

до фільтруючих і відстійних центрифуг. 
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На роботу центрифуг істотно впливає в'язкість рідкої фази. Зі збільшенням 

цього параметру продуктивність центрифуги зменшується. Тому в деяких 

випадках (коли це допустимо) для зменшення в'язкості рідини вдаються до її 

нагріву. Нагрівання емульсії призводить не тільки до зменшення в'язкості, але і 

до зниження стійкості емульсії і відповідно збільшення продуктивності 

центрифуги. 

Чим більша ефективна щільність твердої фази, тим більшою може бути 

продуктивність відстійної центрифуги. Під час сепарування емульсій 

продуктивність машини збільшується зі збільшенням різниці щільностей 

компонентів емульсії. Під час відцентрової фільтрації ефективна щільність 

твердої фази практично не впливає на збільшення продуктивності. 

Центрифуги класифікуються за: 

1. величиною фактора розділення; 

2. способом вивантаження осаду із барабана; 

3. конструкцією опор і розподілення осі барабана; 

4. технологією процесу. 

За фактором розділення промислові центрифуги умовно ділять на: 

1. нормальні центрифуги – з фактором розділення Фр< 3500; 

2. швидкісні – з фактором розділення Фр> 3500 [7, С. 76-78 ]. 

         

Приклад виконання роботи 

Вибрати центрифугу і розрахувати її продуктивність під час розділення 

суспензії за такими вихідними даними: основний продукт - тверда фаза, фугат 

подається на очищення. Необхідна продуктивність за суспензією

;/324,2 годм
сп

V 
 

за твердим осадом ;/560 годкг
T

G   масова концентрація 

твердої фази %;25
m

x  об'ємна - %.3,19
v

x  В'язкість рідкої фази дорівнює 

.109,0 3 сПа    Щільність твердої фази ,3/1390 мкг
t

p   щільність рідкої 

фази ,/1000 3мкгp
p
   𝜌р = 1000 кг/м3.  

Гранулометричний склад твердої фази наступний: від %;52,0 мм  

%;604,0 мм  тверда фаза нерозчинна, середньоабразивна. Середовище 

слабокисле. Температура суспензії .35 C  Промивання осаду не потрібне, 

вологість осаду мінімальна. Крупність розділення .01,0 мм
k
  Осад рихлий, 

подрібнення твердої фази обмежене. Суспензія нетоксична, вогне- та 

вибухобезпечна. Категорійність приміщення за СНИП-ПМ2-72-Б по ПУЕ-В-Па. 

Тривалість роботи протягом доби 24 год. 
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Вибір центрифуги проводиться на основі даних табл. 3.10-3.12. 

Аналізуючи властивості суспензії та пред'явленні технологічні вимоги (див. 

табл. 3.10 і 3.11), приходимо до висновку, що мала концентрація твердої фази і 

її гранулометричний склад не дозволяють застосувати для розділення даної 

суспензії фільтруючі центрифуги безперервної дії. 

 

Таблиця 3.10. Вплив властивостей суспензії і осаду на вибір типу 

центрифуги 
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ОМД 

ОГШ * 

ОГН 

5 – 30 

1 – 40 

5 – 30 

1 

5 

1 

2 – 50 

>10 

2 – 50 

> 50 

> 200 

> 50 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ + + 

ФМБ ** 

> 5 10 

Н
е 

р
ег

л
ам

ен
ту

єт
ьс

я
 

+ 

+ 

+ 

 

  ФМД 

ФПД 

- 
ФМН 

ФГН 
10 - 40 30 

- 

спец. 

спец. ФГШ 

ФВШ 

ФГП 

15 - 50 

15 - 50 

20 - 50 

150 + 

 * Для освітлення суспензій з концентрацією менше 5 % використовуються 

центрифуги ОГШ з відношенням довжини ротора до діаметра L/D>2,2. 

 ** Центрифуги ФМБ можуть бути використані для освітлення суспензій з 

концентрацією менше 5 %. 
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Таблиця 3.11. Вплив заданої продуктивності на вибір типорозміру 

центрифуги 

Продуктивність 

Індекс центрифуги за суспензією, 

м3/год 

за осадом, 

т/год 

1 – 5 0,15 – 0,5 

ОМД-80; ОГШ-35; ФГН-63; ФГН-90; 

ФМД-80; ФМБ-80; ФМБ-120; ФМД-120; 

ФПН-100; ФПД-120 

5 – 15 0,5 – 0,3 

ОГШ-35; ОГШ-50; ОГН-180; ФГН-90; 

ОГН-90; ФГН-125; ФВШ-35; 1/2 ФГП-40; 

1/2 ФГП-63 

15 – 25 3 – 6  
ОГШ-5; 20ГН-220; ФГШ-35; ФГШ-40; 

ФГН-180;  1/2ФГП-80 

> 25 > 6 ОГШ-63; ОГШ-80; ФГН-200; 1/2ФГП-120 

 

Таблиця 3.12. Фактори, які впливають на вибір конструктивної 

модифікації центрифуги 

Фактор Характеристика фактора Індекс центрифуги 

Необхідність 

промивання осаду в 

роторі 

Інтенсивне 

Середнє 

Без потреби 

ФГН, ФМН, ФПД, ФМД, 

ФМБ 

Ті ж самі і ФГП, ФГШ 

Усі типи 

Подрібнення твердої 

фази 

Допустиме 

Обмежене 

Не допустиме 

Усі типи 

Усі типи, окрім ФГН 

Немеханізовані 

Абразивні властивості 

твердої фази 

Слабоабразивна 

(твердість за шкалою 

Мооса – Нм ≤ 2,5) 

Середньоабразивна 

 (2,5 < Нм ≤ 5,0) 
Сильноабразивна 

Усі типи 

 

ОГШ, ОМД, ФМБ, ФМД, 

ФМН, ФПД 

ОМД, ФПД, ФМД, спец. 

ОГШ 

Вибухонебезпека 

суспензії і 

категорійність  

приміщення 

Суспензія: 

НІ 

НІ 

ТАК 

Розміщення: 

НІ 

ТАК 

ТАК 

Усі типи у виконанні 1 і 2 

Усі типи у виконанні 2 

Усі типи у виконанні 3, 4, 7 

Необхідність обігріву 

або охолодження 

(>80 ̊C) 

Не потрібне 

Потрібне 

Усі типи 

Усі типи у виконанні 5 і 6 
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Велика продуктивність, безперервність роботи протягом доби, рихлість 

одержуючого осаду вказують на доцільність застосування центрифуги типу 

ФГН або ОГШ. 

Кращою є центрифуга ОГШ через відсутність вимог до промивання осаду, 

нерозчинність твердої фази, обмеження по подрібненню твердої фази і більшу 

досконалість її конструкції. Єдиною вимогою, яка не задовольняє вимоги 

центрифуга ОГШ, є мінімальна вологість осаду. 

На підставі проведеного аналізу вибираємо центрифугу типу ОГШ. 

Орієнтовний розмір барабана центрифуги підбираємо за значенням заданої 

продуктивності 350 мм (див. табл. 3.11). 

Конструктивна модифікація центрифуги ОГШ-35, згідно з вихідними 

даними, повинна мати вибухозахищене електрообладнання (див. категорійність 

приміщення): бути виконаною з кислотостійкої сталі, корпус і шнек 

центрифуги повинні бути захищені від абразивного зносу. 

Виходячи із зазначених вимог, остаточно вибираємо універсальну 

відстійну центрифугу ОГШ-352К-6. 

Для розрахунку продуктивності центрифуги вибираємо її основні 

параметри з табл. 3.13. Додаткові дані такі: діаметр зливного борта 𝐷б =

260 мм; довжина циліндричної частини барабана 𝐿ц = 375 мм. 

 

Таблиця 3.13. Технічна характеристика базових моделей центрифуг типу 

ОГШ 

Параметр 

Центрифуги 

освітлюючі універсальні зневоднюючі 

О
Г

Ш
-

2
0
 

О
Г

Ш
-

3
5
 

О
Г

Ш
-

6
3
 

О
Г

Ш
-

3
5
 

О
Г

Ш
-

5
0
 

О
Г

Ш
-

8
0
 

О
Г

Ш
-

3
2
 

О
Г

Ш
-

8
0
 

Діаметр барабана D, 

мм 
200 350 630 350 500 800 320 800 

Відношення L / D 3 2,86 3,76 1,8 1,8 2 1,66 1,63 

Максимальна 

частота обертання 

ротора, 1/с 

100 70,8 43,3 66,6 44,7 27,5 58,3 27,50 

Фактор розділення 

𝐹𝑟 
4000 3540 2400 3140 2000 1220 2200 1220 

Розрахункова 

продуктивність за 

твердою фазою 

(осаду) Gт, кг/год 

100 500 3000 1000 2000 5000 500 5000 
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Для знаходження швидкості звільнення частинок діаметром мм
k

01,0  

розрахуємо критерій Архімеда: 

,
2

2



 










p

p
T

p
k

Аr

 

де k – розмір частинки, м; дорівнює заданій крупності розділення; 

Tp - щільність твердої фази, кг/м3; 

pp - щільність рідкої фази, кг/м3; 

  - в’язкість рідини, Паˑс. 

 
.610,3,4

3109,0

8,9100010001390910301,0 



Аr  

Режим осадження ламінарний (Ar < 3,6), тому швидкість осадження 

розраховуємо за формулою: 






18

2

0

g
p

p
T

p
k











  

 
.10236,0

109,018

8,9100013901001,0 4

3

62

0
cм









  

Середній діаметр потоку рідини в барабані дорівнюватиме: 

.305
2

260350

2
ммб

D
B

D

ср
D 





  

Фактор розділення на середній діаметр розрахуємо за формулою: 

,

222

g

ср
Dn

ср
Fr






 

де n – частота обертання ротора центрифуги, с-1; 

срD – середній діаметр потоку рідини в барабані центрифуги, м. 

Продуктивність центрифуги за суспензією знайдемо з рівняння, 

прийнявши :2,0e  
,

0 уср
rFl

ср
D

C
V    

де 𝑙 – довжина шляху осадження, м/с; 

e – коефіцієнт ефективності розділення (0,35÷0,45 - для центрифуг 

періодичної дії, 0,2÷0,25 – для центрифуг неперервної дії типу ОГШ); 
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.5,16

30046,02,02710410236,0375,0305,014,3

3 годм

см
C

V




 

Щільність суспензії обчислюємо за формулою: 

,

m
x

р
р

Т
р

Т
р

р
р

Т
р

C
р













 
 

 

 

де mx – масова концентрація твердої фази, %. 

Продуктивність центрифуги за твердим осадом при 𝑉с = 16,5 м3 год⁄  

визначаємо за формулою: ,mccT xpVG 
 

.443025,010755,16 годкг
T

G 
 

Отримані значення продуктивності за осадом:  

.1000max4430 годкг
T

Gгодкг
T

G   

Приймемо робочу продуктивність за осадом рівною: 

.60010006,0
max

6,0 годкг
T

G
TР

G 
 

Тоді максимальна продуктивність за суспензією буде рівною: 

,
mc

ТР

C
xp

G
V   

.324,2
25,01075

600
годм

C
V 


  

Потрібна кількість центрифуг .1
24,2

24,2
штz     

Таким чином, приймаємо одну центрифугу ОГШ-352К-6. 

 

Список індивідуальних даних 

Розрахувати продуктивність центрифуги типу ОГШ (відстійникова) за 

заданою крупністю розділення 𝑑𝑘. Вихідні дані до завдання подані в табл. 3.14, 

технічна характеристика центрифуг ОГШ – в табл. 3.13 [7, С. 127-144]. 

 

 

 

 

 

 
.31075

25,0100013901390

10001390
мкг

C
р 
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Таблиця 3.14. Завдання для розрахунку 

№ 

завдання 

Тип 

центрифуги 
L / D 

𝜌т,  
кг
/м3 

𝜌ж,  
кг
/м3 

µ
· 103,  
Па · с 

𝑥𝑚, 

% 

l, 

мм 
δ𝑘 , 
мкм 

𝐷б, 
мм 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ОГШ-32 

ОГШ-35 

ОГШ-50 

ОГШ-80 

ОГШ-50 

ОГШ-20 

ОГШ-63 

ОГШ-35 

ОГШ-80 

ОГШ-32 

ОГШ-35 

ОГШ-50 

ОГШ-80 

ОГШ-35 

 ОГШ-20 

1,66 

1,80 

1,80 

2,00 

1,80 

3,00 

3,76 

2,86 

1,63 

1,66 

1,80 

1,80 

2,00 

2,86 

3,00 

1700 

1070 

1400 

2340 

1390 

1470 

1560 

1260 

1300 

1350 

1160 

1050 

1710 

1210 

980 

990 

1000 

980 

1000 

995 

985 

870 

1000 

1000 

980 

890 

980 

1000 

980 

760 

0,86 

1,00 

0,90 

1,00 

0,85 

0,90 

0,76 

0,98 

1,00 

0,90 

0,82 

0,95 

1,00 

3,00 

0,74 

18 

20 

25 

16 

30 

4 

5 

3,5 

27 

35 

23 

30 

20 

3 

2,5 

215 

375 

450 

650 

450 

360 

1500 

600 

520 

215 

375 

450 

650 

375 

360 

6 

5 

10 

2 

8 

2 

3 

3 

7 

5 

6 

10 

5 

2 

1 

230 

260 

380 

640 

380 

150 

450 

260 

620 

230 

260 

360 

640 

260 

150 

Примітка. l – довжина зони осадження; δ𝑘  – крупність розділення; 𝐷б −
 діаметр зливного борта 

 

Вимоги до оформлення роботи 

1. Законспектувати теоретичну частину роботи 

2. Вибрати центрифугу та розрахувати її продуктивність під час 

поділу суспензії згідно індивідуального завдання 

3. Зробити висновки 

Контрольні питання до захисту роботи 

1. Які процеси здійснюються у центрифугах? 

2. Чим центрифуги відрізняються від відстійників і фільтрів? 

3. На чому базується технологічний розрахунок центрифуг? 

4. Який метод застосовується для розрахунку продуктивності центрифуг? 

5. Яким чином здійснюються модельні дослідження центрифуг? 

6. Яким чином здійснюється позначення типу центрифуги згідно ОСТ 26-

01-1326-75? 

7. Які існують типи центрифуг згідно принципу розділення згідно ОСТ 

26-01-1326-75? 

8. Які існують типи центрифуг за конструктивною ознакою згідно ОСТ 

26-01-1326-75? 

9. Які існують типи центрифуг за вивантаженням осаду згідно ОСТ 26-01-

1326-75? 
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10.  Яким чином позначається діаметр барабану і конструктивна 

модифікація типу центрифуги згідно ОСТ 26-01-1326-75? 

11.  Які види стінок застосовуються у відстійних і фільтруючих 

центрифугах? 

12.  Призначення фільтруючих центрифуг 

13.  Призначення відстійних центрифуг 

14.  Розрахунок величини відцентрової сили під час обертання барабана 

центрифуги 

15.  Основний критерій для оцінки ефективності роботи центрифуги 

16.  Характеристика фактора розділення 

17.  Який показник характеризує центрифугу і її властивості до розділення 

неоднорідних систем? 

18.  Яким чином визначається індекс продуктивності центрифуги? 

19.  За допомогою яких основних показників визначається вибір 

центрифуги? 

20.  Які властивості обробляючої сировини потрібно враховувати під час 

вибору центрифуги? 

21.  Від яких властивостей емульсії залежить продуктивність роботи 

центрифуги? 

22.  За якими показниками класифікуються центрифуги? 

23.  Класифікація промислових центрифуг за фактором розділення 

 

Завдання № 4. Теплообмінні апарати 

Мета роботи: навчитися підбирати стандартизований теплообмінник  

Загальна постановка завдання: розрахувати стандартизований 

теплообмінник для охолодження водного розчину 

 

Теоретична частина 

У теплообмінних апаратах теплопередача від одного середовища до 

іншого через розділяючу їх стінку зумовлені рядом факторів і являє собою 

складний процес, який розділяється на три елементарних види теплообміну: 

теплопровідність, конвекцію та теплове випромінювання. На практиці ці явища 

не відокремлені, знаходяться в певному поєднанні і відбуваються одночасно. 

Для теплообмінників найбільше значення має конвективний теплообмін або 

тепловіддача, яка здійснюється в сукупності і одночасно з процесами 

теплопровідності та конвекції. 

Для визначення коефіцієнта тепловіддачі виконують експериментальні 

дослідження з наступною обробкою і узагальненням дослідних даних за 

допомогою теорії подібності.  
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Процес тепловіддачі визначається для різних випадків відповідними 

категоріями: 

1. критерій Нуссельта (теплообмін на межі між стінкою і теплоносієм): 

,


al
uN 

 
2. критерій Фурьє (теплообмін при нестаціонарному тепловому потоці): 

,
20

l

a
F




 
3. критерій Пекле (теплообмін у потоці (ядрі) теплоносія): 

,
a

l
εP




 
4. критерій Прандтля, враховуючий фізичні властивості теплоносіїв: 

,


ср
r

v

a

v
P   

5. критерій Рейнольдса, характеризуючий гідродинамічний режим 

вимушеного руху теплоносіїв:  

 
,

v

wl
eR   

6. критерій Грасгофа, характеризуючий режим руху при вільній 

конвекції: 

,12

3

t
v

gl
rG    

7. критерій Галілея, враховуючий вплив сили тяжіння і в’язкості: 

.
2

3

v

gl

a
G   

 Безрозмірні комплекси - критерії подібності - включають величини, які  

входять в умови однозначності і мають такі значення: 

  – коефіцієнт теплопровідності середовища, );/( Сгодмккал    

v  - кінематична в’язкість середовища, м2/с; 

c  - питома масова теплоємкість, ккал/(кг ∙ °С); 

  - відносний температурний коефіцієнт об’єму розширення середовища, 

1/℃; 

p  - щільність середовища, кг/м3; 

a  - коефіцієнт тепловіддачі, ккал/(м2 ∙ год ∙ ℃); 

  - швидкісь руху рідини, м/с; 
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1t  – індивідуальна різниця температур, ℃; 

l  – визначаючий геометричний розмір, м; 

g  - прискорення вільного падіння; 

  – час, год; 

a  - коефіцієнт температуропровідності, м2/с. 

Ці величини можуть бути виражені в будь-якій, але обов’язково одній для 

усіх величин системі одиниць для того, щоб критерій залишався безрозмірним. 

На основі теорії подібності будь-яку залежність між змінними, 

характеризуючими будь-які явища, можна виразити у вигляді узагальненої 

залежності між критеріями подібності. Для  конвективного теплообміну в 

самому загальному випадку така узагальнена залежність виражається як 

функція критеріїв подібності, включаючих величини, які характеризують даний 

процес: 

).,,,
0

(
r

P
r

G
e

RFf
u

N   

Для стаціонарного температурного поля (усталений теплообмін) критерій 

0F  з цього рівняння випливає: 

).,,(
0 r

P
r

G
e

RfF   

В окремих задачах загальне критеріальне рівняння, яке застосовується 

може бути спрощене. Наприклад,  

1. для вимушеного руху: 

),,( reu PRfN   

2. для вільного руху 

).,(
rru

PGfN   

Конкретний вигляд залежності ),,,( rreu PGRfN  ),,( reu PRfN   

),,( rru PGfN  встановлюються в результаті обробки дослідних даних; 

зазвичай отримують степеневе рівняння: 

1. для вимушеної конвекції: 

,PrRe mn
u cN   

2. для вільної конвекції: 

,Pr 11
1

mn
u GrcN 

 

де 111 ,,,,, mnmncc – постійні, які визначаються за дослідними даними [7, 

С.112-114]. 

Під час проектування нових виробництв і реконструкції діючих потрібно 

віддавати перевагу стандартизованій теплообмінній апаратурі; застосування 
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нетипових апаратів допускається тільки в технічно обгрунтованих випадках. 

Стандартами обмежені типи, параметри і основні розміри теплобмінних 

апаратів загального призначення, які виготовляються з чорних, кольорових 

металів і їх сплавів і розрахованих на умовний тиск до 6,4 МПа і максимальну 

робочу температуру до 350 ºС. 

Попередній вибір типу теплообмінника і напрям теплоносіїв в ньому 

можна зробити, орієнтуючись на дані табл.3.15. 

 

Таблиця 3.15. Орієнтовні умови роботи теплообмінних апаратів 

Вид і тип 

апарату 

Умовний тиск, МПа Допустима 

температура

, 

 ̊С 

Робоче середовище, теплоносій 

у 

трубному   

просторі 

у міжтруб 

ному 

просторі 

у трубному 

просторі 

у міжтрубному 

середовищі 

Кожу

хо- 

труб 

ні 

ТН 0,6; 1,0; 

1,6; 2,5; 

4,0 

0,6; 1,0; 1,6; 

2,5; 4,0 
Від -30 до 

+350 

 

Рідина, газ, пар, 

забруднені. 

Корозійні, 

високих тисків 

і теператур, 

меншої витрати 

 

Гази при 

низьких тисках, 

чисті 

ТК 0,6; 1,0; 

1,6; 2,5 

0,6; 1,0; 1,6 Рідини, 

конденсуючі 

пари 

ТП 1.6; 2,5; 

4,0; 6,4; 

1,6; 2,5; 4,0; 

6,4 

Від +30 до 

+450 

Забруднені 

рідини та гази 

ТУ 1,6; 2,5; 

4,0; 6,4 

1,6; 2,5; 4,0; 

6,4 

Від -30 до 

+350 

Чисті рідини, 

киплячі рідини 

Спіральний 
До 1,0 Від -20 до 

+200 

Чисті рідини і конденсуючі пари 

Пластинчати

й 
До 1,0 

Від +20 до 

+140 

Рідини з твердим осадом, 

розчини солей, луги, кислоти 

Повітряного 

охолодження 
0,6; 2,5; 6,4 - 

Від -40 до 

+475 

Забруднені 

рідини, 

конденсуючі 

пари 

Атмосферне 

повітря 

 

Площа теплопередаючої поверхні апарата розраховується за формулою: 

,













ср
tK

Q
F

 

де Q  - тепловий потік в апараті, Вт; 

K  – загальний коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2ˑК), 

срt  - середні різниця температур між теплоносіями, ºС. 
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Пластинчаті розбірні теплообмінники з площею поверхні 
23203 м  

призначені для теплообміну між рідинами, паром і рідиною: працюють за тиску 

до 1 МПа в межах температур від -20 до +140 ºС. 

Передбачені теплообмінники у чотирьох виконаннях: на консольній рамі, 

на двоопорній рамі, на триопорній рамі, на двоопорній рамі з проміжною 

плитою. 

Компонується теплообмінник з пластин площею поверхні 0,3 м2 чи 0,5 м2; 

робоча частина пластин має гофри з «ялинковим» розміщенням. 

Зібрані в пакети пластини утворюють плоскопаралельні канали, по яких 

проходять теплоносії. 

Для створення в каналах швидкостей, забезпечуючих турбулентний режим 

руху потоків, пакети, з невеликою кількістю пластин у кожному, з´єднуються 

послідовно за рухом теплоносія.  

За інженерних розрахунків пластинчатих теплообмінників коефіцієнти 

тепловіддачі можна розрахувати за спрощеними формулами без врахування 

напряму теплового потоку. 

 

Приклад виконання роботи 

Підібрати стандартизований теплообмінник для охолодження 8,5 м3/год 

водного розчину лимонної кислоти, що містить у своєму складі частинки гіпсу. 

Початкова температура розчину t1 = 80 C; кінцева t2 = 30 C, допустимий опір 

теплообмінника за обома потоками ∆рдоп = 4·104 Па.  

Наявність у водному розчині кислоти твердої фази може привести до 

швидкого заростання гіпсом поверхні теплообмінника, яка повинна бути 

доступна для періодичного чищення, тому в розглянутому прикладі найбільш 

придатним буде пластинчатий теплообмінник.  

Розчин кислоти за середньої її температури: 

,

ln

М
t

б
t

М
t

б
t

ср
t






  

де ∆𝑡б і ∆𝑡м - різниця температур (більша і менша) теплоносіїв на кінцях 

теплообмінника. Якщо ,2/ 
мб

tt  то з достатньою точністю можна приймати 

.2/)(
мбср

ttt    

У даному випадку   .51ln/3080 3
8 Ct

сер
  

Отже, розчин кислоти має наступні властивості: ;1100 3мкгp
p
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;007,0 сПа
p

   ;/8560 КкгДжс
p

  КмВт
p

 2/68,0  

.6,3668,0/007,03560Pr 
p   

В якості охолоджуючого агента беремо воду, що нагрівається від

C 20
1
  до .35

2
C  За середньої температури C

сер
 5,272/)3520(  

вода матиме такі властивості: ,/997 3мкгp
b
  ;0008,0 сПа

b
  

);/(4180 КкгДжcb    ;/62,0 2 КмВт
b

  

).3.16 табл.(4,562,0/0008,04180Pr 
p   

 

Таблиця 3.16. Фізичні властивості води та насиченого пару 

t к
ін

, 
°С

 

р
·1

0
5

,П
аА

б
со

л
ю

тн
и

й
 т

и
ск

 

ρ
, 
к
г/

м
3
 

μ
·1

0
6

,П
а·

с

 

ср
, 
Д

ж
/(

к
г·

К
)

 
λ
·1

0
3

,В
т/

(м
·К

)
 

ρ
, 
к
г/

м
3

 

r к
ін

, 
к
Д

ж
/к

г 

μ
·1

0
6

,П
а·

с

 

ср
, 
Д

ж
/(

к
г·

К
)

 

λ
·1

0
3

,В
т/

(м
·К

)

 

Вода Пара 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

190 

200 

0,00638 

0,0127 

0,0241 

0,0439 

0,0762 

0,127 

0,206 

0,322 

0,489 

0,724 

1,047 

1,480 

2,052 

2,792 

3,734 

4,919 

6,387 

8,187 

10,366 

12,970 

16,06 

1000 

1000 

998 

996 

992 

988 

983 

978 

972 

965 

958 

951 

943 

935 

926 

917 

907 

897 

887 

876 

864 

1790 

1310 

1000 

804 

657 

549 

470 

406 

355 

315 

282 

256 

231 

212 

196 

185 

174 

163 

153 

145 

138 

4230 

4190 

4190 

4190 

4190 

4190 

4190 

4190 

4190 

4190 

4230 

4230 

4230 

4270 

4270 

4320 

4360 

4400 

4440 

4477 

4473 

55,1 

57,5 

59,9 

61,8 

63,4 

64,8 

65,9 

66,8 

67,5 

68,0 

68,3 

68,5 

68,6 

68,6 

68,5 

68,4 

68,3 

67,9 

67,5 

66,8 

66,1 

0,0048 

0,0094 

0,0173 

0,0304 

0,0511 

0,088 

0,1301 

0,198 

0,293 

0,423 

0,597 

0,825 

1,12 

1,49 

1,96 

2,54 

3,252 

4,113 

5,145 

6,378 

7,84 

249 

2512 

2448 

2425 

2403 

2380 

2357 

2333 

2310 

2285 

2260 

2334 

2207 

2179 

2150 

2120 

2089 

2056 

2021 

1984 

1945 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11,7 

12,6 

13,1 

13,6 

14,1 

14,7 

15,2 

15,8 

16,4 

16,9 

17,4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2011 

2053 

2095 

2179 

2221 

2304 

2388 

2472 

2556 

2723 

2849 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,41 

2,59 

2,75 

2,93 

3,07 

3,31 

3,48 

3,69 

3,83 

4,09 

4,30 
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За попереднього теплового розрахунку отримаємо:  

1. об’ємну витрату розчину: Vр = 8,5/3600 = 0,00236 м3/с;  

2. масову витрати розчину: Gр = Vрρр = 0,00236·1100 = 2,6 кг/с;  

3. тепловий потік у апараті: 

 

    ;462300308035606,2
12

Втtt
p

C
p

GQ   

4. масову витрату охолоджуючої води: 

   
;36,7

20354180

462300

12

скг

B
C

Q

B
Q 








 

5. об’ємну витрату охолоджуючої води: 

.300736,0997/36,7/ см
B

p
p

G
B

V 
 

Середня різниця температур між теплоносіями становить: 

.5,235,2751 C
серсер

t
сер
t  

 
Орієнтуючись на пакетне компонування пластин теплообмінника, за якого 

буде змішуватися потік теплоносіїв, розрахуємо поправку на середню різницю 

температур. З рис.3.3  при Р = (35 – 20)/(30 – 20) = 0,25 і R = (80 – 30)/(35 – 20) = 

3,35 отримаємо 𝜀т - поправочний коефіцієнт εт = 0,7. 

 
Рис. 3.3. Поправочні коефіцієнти t  до розрахунку Δtср: a – для 

теплообмінників з перехресно змішаним струмом теплоносіїв; б – для 

теплообмінників зі змішаним струмом теплоносіїв 
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 У цьому випадку середня різниця температур становить: 

.4,167,05,23 Ctt
Тсрср




 
 

Враховуючи високу ефективність пластинчатих теплообмінників, 

приймаємо орієнтовне значення коефіцієнта теплопередачі K = 500 Вт/(м2·K). 

Орієнтовна площа поверхні теплообміну, становить: 

  .22,564,16500/462300/ м
сер

tKQF 







  

Згідно з даними табл. 3.17 і 3.18 приймаємо теплообмінник з наступними 

параметрами: площа поверхні теплообміну F = 63 м2; кількість пластин n = 122; 

еквівалентний діаметр каналу dе = 0,008 м; площа січення каналу fк = 0,0018 м2. 

 

Таблиця 3.17. Основні параметри пластинчатих теплообмінників 

Параметр теплообмінника 
Тип пластини 

Пр-0,3 Пр-0,5Е Пр1-0,5М 

Розміри пластин, мм: 

- довжина L 

- ширина B 

 Площа поверхні теплообміну 

однієї пластини F1, м
2 

 Еквівалентний діаметр канала 

dе ·103, м 

 Площа січення каналу fK ·103,  м2 

 Приведена довжина каналу lK, м 

 Товщина стінки пластини, мм 

 Діаметр з'єднувального штуцера 

dШ, мм  

 

1370,00 

300,00 

 

0,30 

8,00 

1,10 

1,12 

1,00 

50,00 

 

1380,00 

500,00 

 

0,50 

8,00 

1,80 

1,15 

1,00 

150,00 

 

1380,0 

500,0 

 

0,5 

9,6 

24 

1,0 

1,0 

150,0  
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Таблиця 3.18. Площа F теплопередаючої поверхні пластинчатого 

теплообмінника за різної кількості пластин  

F1, м
2 F, м2 n F1, м

2 F, м2 n F1, м
2 F,  м2 n 

Виконання І Виконання ІІ Виконання ІІІ 

0,3 

3 

4 

5 

6,3 

8 

10 

12 

16 

20 

24 

30 

36 

0,3 

12,5 

16 

20 

25 

44 

56 

70 

86 

0,5 

140 

150 

160 

180 

200 

220 

250 

280 

300 

320 

236 

252 

272 

304 

340 

372 

420 

470 

504 

540  

 

0,5  

31,5 

40 

50 

63 

80 

100 

110 

125 

140 

150 

160 

62 

78 

98 

122 

154 

194 

212 

242 

270 

290 

310 

0,5 

10 

12,5 

16 

20 

25 

 

20 

24 

32 

40 

48 

 ̶ ̶  ̶ 
̶ ̶ ̶ ̶ 

Примітка. F1 — площа поверхні теплообміну однієї пластини, м2 

 

Кількість каналів для розчину дорівнює кількості каналів для води  

,651
2

128
1

2


n

p
m   .641

2

128
1

2


n

В
m  

Знайдемо за формулою для розрахунку величини допустимого опору 

теплообмінника 

3
1

2

22

01,0














 


v

n
k

f
ДОД

p

z кількість пакетів для потоків 

розчину і води, виходячи з допустимого опору теплообмінника 

:4104 Па
ДОД

p   

1. за потоком розчину отримаємо:  

19,6
3

1

200236,0

212820018,04104
01,0 













 


p
z  

Приймаємо кількість пакетів ;6
p

z  

2. за потоком води за її витрати ,300736,0 см
B

V   
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.36,3
00736,0

1280018,0104
01,0

3
1

2

224








 


B
z

 

Приймаємо кількість пакетів 

.3
B

z  

Прийнята компоновка пакетів теплообмінника, показана на рис. 3.4, 

відповідає змішаному току рідин (див. рис. 3.3), для якого раніше було 

знайдене значення εт = 0,7. 

Уточнений тепловий розрахунок після вибору кількості пакетів дає 

швидкість розчину в каналах теплообмінника 

,12,0
0018,065

600236,0
см

k
f

p
m

p
z

p
V

p
w 




  

а швидкість води в каналах теплообмінника – .19,0
0018,064

300736,0
см

B
w 




   

Значення критеріїв Re відповідно для розчину і для води будуть становити 

 

;152
007,0

1100008,012,0
Re 




p
.1890

0008,0

997008,019,0
Re 




B
 

Значення критеріїв Nu для розчину і води розраховуємо за рівнянням: 

 

 

для розчину 

;256,36152135,0 43,073,0 Nu   

для води 

.684,51890135,0 43,073,0 Nu  

 

Значення коефіцієнтів тепловіддачі становитимуть для розчину і води 

відповідно: 

;2/2103008,0/68,025 




  KмВт

p
a  

;2/5269008,0/62,068 




  KмВт

p
a  

Загальний коефіцієнт теплопередачі, відповідно до формули, 

  

;

2

1

3231
1

1

1

a
r

ст

стr
a

K








 

,
43,0

Pr
73,0

Re135,0 Nu
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дорівнює: 

.
2

560

5269

1
00023,0

16

001,0
00082,0

2103

1

1

Kм

Вт
K






  

Для цієї формули термічні опори забруднень ВтКм
p

r /24103,8 




   зі 

сторони розчину і ВтКм
В

r /24103,2 




   (зі сторони води) вибрані з табл. 

3.19. Також прийнято: δ = 0,001, м – товщина пластини; λст = 16 Вт/(м·K) – 

теплопровідність матеріалу пластини.  

 

Таблиця 3.19. Термічний опір забруднень r3, (м
2·К)/Вт 

Теплоносій 
r 3

·1
0

4
 

Теплоносій 

r 3
·1

0
4
 

Оборотна вода 2,3 Нафтопродукти 2,0 

Річкова вода 1,7 Машинне масло 1,5 

Очищена вода 2,0 Сірковуглець 2,0 

Конденсат 0,4 Низько киплячі вуглеводні 2,0 

Розчин аміаку 1,5 Ацетон (розчинники) 1,0 

Розчин солей 2,0 Аміак 2,5 

Розчин лугів 4,0 Органічні теплоносії 2,0 

Оцтова кислота 5,0 Вуглеводні ароматичні 1,8 

Кислота соляна, фосфорна, сірчана 5,0 Полімеризуючі речовини 4,5 

Водяна пара 1,1 Бензин, гас 1,0 

Нафта нижче 260 °C 2,0 Димові гази 6,0 

 

Уточнена площа поверхні теплообміну дорівнює: 

  .2504,16560/462300 мF   

Відповідно, обраний теплообмінник з площею поверхні F = 63 м2 

забезпечить охолодження розчину до заданої температури.  



278 

 

Гідравлічний розрахунок опорів теплообмінника за потоками розчину 

лимонної кислоти і води з метою перевірки достатності тиску ∆ρдод = 4·104 Па, 

за прийнятого компонування пакетів теплообмінника, проводиться за 

рівнянням: 

.
2

2
z

pw

B
d

k
l

ТР
p    

Враховуючи турбулентні режими протікання в каналах розчину і води, 

приймаємо ,Re/ 25,0BTP   де B = 22,4 (для пластин типу Пр1-0,5Е).  

Для розчину хлористого кальцію маємо вихідні дані: приведена довжина 

каналу (див. табл. 3.17) lк = 1,15 м; еквівалентний діаметр каналу dе = 0,008 м; 

швидкість розчину в каналах wр = 0,12 м/с; густина розчину ρр = 1100 кг/м3; 

кількість пакетів за потоком розчину zр = 6.  

За таких даних, відповідно до формули 

z

e
d

p
k

l

ТР
p

2

2
  

опірність за потоком розчину буде: 

.72866
2

212,01100

008,0

15,1

152

4,22
25,0

Паp 


  

Отже, передбачаючого тиску достатньо для подолання опору 

теплообмінника за потоком розчину. Для потоку води маємо наступні дані: wв = 

0,19 м/с – швидкість води в каналах; zв = 3 – кількість пакетів за потоком води.  

З такими даними розрахуємо опір теплообмінника за потоком води: 

z

e
d

p
k

l

ТР
p

2

2
  

,264203
2

219,01000

008,0

15,1

25,0
1894

4,22
Паp 


  

що значно менше передбачаючого напору.  

Керуючись вищевикладеним, остаточно вибираємо пластинчатий 

теплообмінник ТПР 0,5-63-П ГОСТ 15518 – 78.  
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Список індивідуальних даних 

Розрахувати і підібрати стандартизований теплообмінник відповідно до 

умов задач, наведених у табл. 3.20. 

 

Таблиця 3.20. Завдання для розрахунку 

Но 

мер 

зав 

дан 

ня 

Робоче 

середовище 

Призначення та  

тип апарату 

G
·1

0
-3

 

к
г/

го
д

 

t 1
, 
°C

 

t 2
, 
°C

 

p
·1

0
-5

, 
П

а 

∆
p

·1
0

-5
, 
П

а 

1 Етилацетат 

Холо 

дильник 

Кожухотрубний 24 77 30 10,0 0,15 

2 Бензол Кожухотрубний 28 100 30 2,0 0,13 

3 Етиловий  спирт Спіральний 30 90 40 1,5 0,20 

4 Метиловий  спирт Кожухотрубний 16 100 35 3,0 0,25 

5 Толуол Спіральний 30 110 25 1,3 0,12 

6 
Фруктовий сік 

(25%) 

Нагрів 

ник 

Пластинчатий 7 20 90 1.0 0,30 

7 
Томатний сік 

(10%) 
Пластинчатий 5 23 85 1,2 0,25 

8 Повітря Кожухотрубний 7 20 400 1,2 0,12 

9 Хлорбензол Кожухотрубний 20 30 130 1,3 0,20 

10 Повітря Кожухотрубний 13 20 110 2,5 0,19 

11 
Чотирихлористий 

вуглець 
Спіральний 79 25 95 2,0 0,13 

12 Бутиловий  спирт 

Випар 

ник 

Кожухотрубний 

5,5 40 

— 

1,0 

— 

13 
Чотирихлористий 

вуглець 
21,0 30 2,0 

14 Бензол 8,0 35 3,0 

15 Толуол 10,0 25 1,5 

16 Етиловий  спирт 9,6 28 2,0 

17 Метиловий  спирт 3,6 30 1,8 

18 Оцтова кислота 2,0 35 1,5 

19 Бензол 

Конден 

сатор 

9,5 

— — 

2,5 0,16 

20 Толуол 12 1,3 0,23 

21 Етиловий  спирт 12 1,5 0,14 

22 Метиловий  спирт 8,5 3,5 0,18 

23 Бутиловий  спирт 18 1,5 0,12 
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24 Хлорбензол 4,5 1,2 0,14 

25 Оцтова кислота 3,5 1,3 0,15 

    Примітка. G – витрата робочого середовища (одного з теплоносіїв); t1 – 

початкова температура робочого середовища; t2 – кінцева температура робочого 

середовища; p – тиск робочого середовища під час теплообміну; ∆p – допустима 

втрата тиску в робочому середовищі в теплообміннику (для конденсаторів ∆p 

задано за потоком охолоджуючої води) 

 

Температуру випаровування чи конденсації робочого середовища можна 

прийняти відповідно заданому тиску р за табл. 3.21.                   

 

Таблиця 3.21. Температури випаровування чи конденсації робочого 

середовища 

Рідина 
Температура, °C 

60 80 100 120 140 

Бензол 
0,518

408,5
 

1,005

393,8
 

1,79

379,2
 

2,98

361,1
 

4,70

346,0
 

Бутиловий спирт 
0,080

653,6
 

0,32

632,1
 

0,53

611,7
 

1,06

586,6
 

2,03

581,5
 

Метиловий спирт 
0,834

1110,4
 

1,79

1062,0
 

3,50

1013,9
 

6,35

953,2
 

10,8

892,6
 

Пропиловий спирт 
0,196

745,8
 

0,502

714,4
 

1,12

683,0
 

2,24

639,0
 

4,10

595,0
 

Толуол 
0,186

388,5
 

0,386

378,7
 

0,743

368,7
 

1,312

356,3
 

2,180

344,0
 

Оцтова кислота 
0,118

375,1
 

0,270

383,5
 

0,556

389,8
 

1,06

406,0
 

1,841

395,5
 

Чотирихлористий вуглець 
0,601

202,0
 

1,124

193,8
 

1,95

185,6
 

3,19

176,8
 

4,94

168,0
 

Хлорбензол 
0,087

354,4
 

0,193

346,2
 

0,390

338,1
 

0,724

329,3
 

1,252

320,5
 

Етиловий спирт 
0,470

879,9
 

1,083

846,4
 

2,257

813,0
 

4,299

768,5
 

7,585

712,0
 

Етилацетат 
0,554

385,9
 

1,110

370,8
 

2,019

355,7
 

3,447

336,4
 

5,551

317,2
 

Примітка. У чисельнику наведено абсолютний тиск насичених парів (p·10-5 Па), 

в знаменнику – питома теплота пароутворення rі, кДж/кг. 
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Вимоги до оформлення роботи 

1. Законспектувати теоретичну частину роботи 

2. Розрахувати стандартизований теплообмінник для охолодження водного 

розчину згідно індивідуального завдання 

3. Зробити висновки 

 

Контрольні питання до захисту роботи 

1. Які існують види теплообміну у теплообмінних апаратах під час 

теплопередачі? 

2. Який з видів теплообміну має найбільше значення для теплообмінників? 

3. Яким чином визначають коефіцієнт тепловіддачі? 

4. Вкажіть категорії процесу тепловіддачі 

5. Яким чином визначається теплообмін на межі між стінкою і теплоносієм? 

6. Яким чином визначається теплообмін за стаціонарного теплового потоку? 

7. Яким чином визначається теплообмін у потоці (ядрі) теплоносія? 

8. Яким чином визначається критерій, враховуючий фізичні властивості 

теплоносіїв? 

9. Яким чином визначається критерій, характеризуючий гідродинамічний 

режим вимушеного руху теплоносіїв? 

10.  Яким чином визначається критерій, характеризуючий режим руху за 

вільної конвекції? 

11.  Яким чином визначається критерій, враховуючий вплив сили тяжіння і 

в’язкості? 

12.  Вкажіть узагальнену залежність між критеріями подібності для 

конвективного теплообміну 

13.  Вкажіть узагальнену залежність між критеріями подібності для 

вимушеного руху 

14.  Вкажіть узагальнену залежність між критеріями подібності для вільного 

руху 

15.  Вкажіть узагальнену залежність між критеріями подібності для вимушеної 

конвекції 

16.  Вкажіть узагальнену залежність між критеріями подібності для вільної 

конвекції 

17.  Який вид теплообмінних апаратів застосовується під час проектування 

нових виробництв і реконструкції діючих? 

18.  Яким чином можна здійснити попередній вибір типу теплообмінника і 

напрям теплоносія в ньому? 

19.  Умови застосування пластинчатих розбірних теплообмінників з площею 

поверхні 3÷320 м2. 
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ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 

 

Абсорбція Процес поглинання компонентів газової суміші 

рідким поглиначем, у якому вони розчиняються 

більшою чи меншою мірою 

Адсорбція Процес поглинання компонентів газової чи рідкої 

суміші поверхнею твердого тіла 

Випаровування Процес концентрування розчинів твердих речовин при 

температурі закипання шляхом часткового видалення 

розчинника в пароподібному вигляді 

Випарювання Технологічний процес концентрації розчинів твердих 

нелетучих речовин через виділення летучого 

розчинника під час кипіння у вигляді пари 

Виробничий процес Сукупність дій людей і знарядь виробництва, 

необхідних на даному підприємстві для виготовлення 

чи ремонту виробів, що випускаються 

Виробничий цикл Календарний час, потрібний для здійснення 

періодично повторюючого виробничого процесу 

Вовчок Універсальні машини безперервної дії, призначені для 

подрібнення охолодженого і замороженого м’яса, 

субпродуктів, жирової і жиром´якотної сировини  

Гетерогенні 

технологічні процеси  

Такі технологічні процеси в яких усі реагуючі 

речовини (складові сировини) перебувають у різних 

агрегатних станах: газовому і рідинному, твердому і 

рідкому, твердому і газовому тощо  

Гомогенні 

технологічні процеси 

Такі технологічні процеси в яких усі реагуючі 

речовини (складові сировини) перебувають лише в 

одному агрегатному стані: твердому, рідкому, 

газовому 

Дезінтегратор Стержнева дробарка або млин, машина для 

руйнування крихких малоабразивних матеріалів (сухої 

глини, вугілля, коксу, солі, торфу, сірки тощо) 

Десорбція Видалення поглинутих речовин 

Дифузійні процеси Процеси перерозподілу маси між фазами і всередині 

фаз, спричинені намаганням системи прийти у стан 

фізико-хімічної рівноваги 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B8%D0%BD_(%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
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Екзотермічні 

процеси 

Такі технологічні процеси в яких під час взаємодії 

реагуючих речовин (складових сировини) виділяється 

теплота 

Екстракція з твердих 

тіл 

Процес добування того чи іншого компонента з 

твердого матеріалу за допомогою вибіркового 

розчинення  

Ендотермічні 

процеси 

Такі технологічні процеси в яких під час взаємодії 

реагуючих речовин (складових сировини) вбирається 

теплота  

Конденсація Перетворення парової фази в рідку 

Кристалізація Процес виділення з розчину надлишку розчиненої 

речовини у вигляді кристалів або перехід речовини з 

газоподібного, рідкого (розчину чи розплаву) чи 

твердого (аморфного) станів у кристалічний 

Куттер Пристрій призначений для тонкого подрібнення 

м'яса та фаршу у виробничих умовах  

Нагрівання Підвищення температури матеріалів, що 

переробляються, шляхом підведення до них тепла 

Операція Закінчена частина технологічного процесу, що 

виконується на одному робочому місці над одною 

деталлю чи групою деталей одним робітником 

Охолодження Процес віднімання теплоти, який приводить до 

зниження температури чи зміни агрегатного стану 

фізичного тіла 

Перемішування Процес взаємопроникнення і розподілу частинок 

однієї речовини в іншій у результаті їх вільного і 

вимушеного відносного руху 

Ректифікація Процес розподілення рідкої суміші на компоненти 

різної леткості способом багаторазового 

протитечійного контактування рідкої і парової фаз 

Різання Процес поділу тіла на частинки наперед заданих 

розмірів і форми 

Розбивання Процес розпаду тіла на частинки під дією динамічного 

навантаження 

Роздавлювання Процес деформування тіла за усім об’ємом під 

впливом навантаження і, коли внутрішнє напруження 

в ньому перевищить границю міцності на стик 

руйнується 
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Розколювання Процес руйнування тіла на частинки в місцях 

концентрації найбільших навантажень, які 

передаються клиноподібними робочими елементами 

подрібнювача 

Розламування Процес руйнування тіла на частини під впливом 

згинальних сил. Розміри і форми частинок після 

розламування приблизно такі самі, як і після 

розколювання 

Розривання Процес руйнування тіла на частини під дією 

розтягувальних сил у результаті виникнення 

напруження в матеріалі, яке перевищує границю 

міцності на розрив 

Розтирання Процес подрібнення тіла на частини під впливом 

стискальних, розтягувальних і зрізувальних сил 

Розчинення Перехід твердих речовин між молекулами рідини 

Субліма́ція Перехід речовини із твердого стану в газоподібний, 

оминаючи рідку фазу 

Сушіння Процес вилучення вологи з матеріалів 

випаровуванням 

Теплообмін Процес перенесення тепла 

Технологічне 

обладнання 

Знаряддя виробництва, в яких для виконання певної 

частини техпроцесу розміщуються матеріали або 

заготовки, засоби впливу на них і джерела енергії 

Технологічне 

оснащення 

Знаряддя виробництва, які використовуються разом з 

технологічним обладнанням і додаються до нього для 

виконання певної частини технологічного процесу 

Технологічний 

процес 

Частина виробничого процесу, яка містить у собі дії, 

спрямовані на зміну і подальше визначення стану 

предмета виробництва 

Центрифугування Процес зневоднення дрібних мокрих продуктів і 

розділення суспензій на рідку і тверду фази під дією 

відцентрових сил 
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Навчально-методичне видання 
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