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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 5 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія  
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  
____________________ 

(шифр і назва) 
Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

7.133 Галузеве 

машинобудування    

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання __РР______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 80 

самостійної роботи 

студента -70 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

 32 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 4 год. 

Лабораторні 

16 год. 4 год. 

Самостійна робота 

70 год.  284 год. 

Індивідуальні завдання:  

10 год. 5 год. 

Вид контролю: ДСК 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,33 

для заочної форми навчання – 0,06 



  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета дисципліни «Технологічні лінії й комплекси хімічних виробництв» 

(ТЛКХВ) дати студентам знання з фізико-хімічних основ окремих, найбільш 
важливих і характерних для регіону хімічних виробництв, характеристики 
сировини й кінцевих продуктів, виробничу структуру цехів й установок, 
застосовуване стандартизоване й спеціальне обладнання, режими його 
функціонування, методи технологічного й конструктивного розрахунку 
обладнання технологічних ліній і комплексів хімічних виробництв. 

Завданням дисципліни ТЛКХВ є: вивчення основних технологічних процесів 

хімічних виробництв, типи і види застосовуваного обладнання, оволодіння 

методами розрахунку кількості сировини і кінцевих продуктів, визначення 

конструктивних параметрів застосовуваного обладнання. 

На практичних заняттях і лабораторному практикумі закріплюються теоретичні 

знання, здобуваються навики експериментального дослідження і обробки 

експериментальних даних. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 -   фізико-хімічні і технологічні основи виробництва сірчаної, азотної кислоти; 

фізико-хімічні основи виробництва нітроцелюлози; 

- технологічні лінії і комплекси по виробництву сірчаної і  азотної кислот і 

широко застосовуваних добрив на їхній  основі,  сучасні тенденції по 

удосконалюванню  хіміко-технологічних схем і природоохоронних заходів; 

- методи розрахунку матеріальних і теплових балансів комплексів, визначення 

конструктивних параметрів нестандартного (спеціального) обладнання; 

- загальнозаводське господарство сучасних хімічних підприємств. 

вміти:  
- складати і пояснювати структуру та зміст технологічних  ліній (цехів, 

відділень, ділянок) і комплексів (блоків, установок) по випуску конкретної 

хімічної продукції; 

- застосовувати отримані знання при  рішенні  конкретних промислових задач; 

- складати рівняння матеріальних і теплових потоків хіміко-технологічних 

систем і визначати на їх основі витрати сировини, енергоресурсів і виходу 

кінцевих продуктів; 

- робити необхідні розрахунки по визначенню конструктивних параметрів 

обладнання технологічних ліній; 

- проводити збір, аналіз і опрацювання інформацій, у тому числі  

експериментальних даних, із метою використання їх у практичній інженерній 

діяльності і при оформленні у виді документів (звітів, індивідуальних завдань, 

курсових і дипломних проектів); 

- обґрунтовувати і захищати на основі отриманих знань прийняті положення, 

розрахункові і технологічні схеми, конструктивні рішення. 



  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 
Тема 1. Вступ. Структура курсу. Мета та завдання  дисципліни. 

Тема 1.1  Сировинна база хімічних виробництв.  Особливості використання 

сировини в хімічній промисловості. Класифікація сировини. Характеристика 

основних видів сировини. Вимоги до сировини. 

Тема 2. Збереження і підготовка сипких матеріалів, рідин і газів 

Тема 2.1 Збереження і підготовка сипучих матеріалів. Організація складів. Склади 

відкриті, напівзакриті, закриті. Склади бункерні і силосні. Обладнання складів для 

збереження і підготовки сипких матеріалів. Розрахунок місткості складів. 

Збереження і підготовка рідин. Умови збереження й організація складів. 

Класифікація рідин. Операції на складах. Склади для лугів. Склади для збереження 

кислот. Склади для скраплених газів. 

Тема 2.2 Резервуарний парк складів. Резервуари циліндричні вертикальні і 

горизонтальні. Резервуари кульові. Обладнання резервуарних складів. 

Обладнання для збереження газів. Газгольдери мокрі одноланкові і "телескопічні". 

Корисний обсяг газгольдера. Газгольдери сухі, особливості їх експлуатації 

Тема 2.4 Розрахунок геометричних розмірів складів для збереження сипучих 

матеріалів. 

Тема 2.5 Розрахунок резервуарів і ємностей низького й високого тиску для 

зберігання газів. 

Тема 3. Загальнозаводське господарство хімічних підприємств 

Тема 3.1 Загальна характеристика, склад і обсяг загальнозаводського господарства. 

Енергія, види та джерела енергії. Раціональне використання енергії. Водопостачання 

хімічних підприємств, загальна постановка задачі, витрата води. Вимоги, 

запропоновані до якості води. Джерела водопостачання, вимоги до них. Методи 

очищення водозабірної води. Системи водопостачання, склад систем. Охолодження 

води, конструкції і принцип роботи градирен. 

Тема 3.2 Теплопостачання хімічних і нафтопереробних підприємств. Параметри 

теплоносіїв. Джерела теплової енергії і повторних енергоресурсів на підприємствах 

галузі. Утилізація тепла. Каналізація стічних вод на підприємствах галузі, 

класифікація її основних систем і утримання стоків. Знезараження стічної води та 

газів, що відходять. 

Тема 5. Виробництво азотної кислоти 

Тема 5.1 Застосування азотної кислоти. Сировина, вимоги до сировини, основні 

стадії виробництва, класифікація способів одержання кислоти. Технологічна схема 

виробництва слабкої азотної кислоти. Очищення повітря і аміаку, застосовуване 

обладнання. Одержання аміачно-повітряної суміші.  

Тема 5.2 Основи окислювання аміаку на каталізаторах. Контактні апарати 

виробництва азотної кислоти, варіанти конструкцій, принцип роботи. 

Тема 5.3 Доокислення окислів азоту. Холодильники й сепаратори. Абсорбційні 

комплекси у виробництві азотної кислоти: абсорбційна колонна, варіанти 

конструкцій контактних елементів, принцип роботи. 



  

Тема 5.4 Віддувочна колона, призначення й конструктивне оформлення. 

Каталітичне очищення газів, що відходять, у виробництві азотної кислоти, її 

сутність, схема й реакційне встаткування. 

Тема 5.5 Багатотоннажний агрегат АК-72, його відмінні риси й переваги. 

Тема 5.6 Складання матеріального балансу виробництва азотної кислоти. 

Тема 5.7 Конструктивний розрахунок контактного апарата виробництва азотної 

кислоти. 

Тема 5.8 Розрахунок абсорбера слабкої азотної кислоти. 

 Тема 6. Виробництво сірчаної кислоти. 

Тема 6.1 Властивості сірчаної кислоти та галузі її застосування. Сировина для 

виробництва сірчаної кислоти. Способи виробництва сірчаної кислоти. Виробництво 

сірчаної кислоти контактним методом. Очисне відділення сірчанокислотного 

виробництва. Електрофільтри, промивні і сушильні вежі. Конструкції, принцип дії і 

режими роботи обладнання. 

Тема 6.2 Контактне відділення сірчанокислотного виробництва. Фізико-хімічні 

основи процесу окислювання сірчистого газу на каталізаторах. Вплив технологічних 

параметрів на проведення процесу. Типи каталізаторів, вимоги до каталізаторів. 

Контактна маса та каталізаторна отрута. Контактні апарати з умонтованими, 

винесеними і комбінованими теплообмінниками. Конструкції апаратів і технологічні 

режими роботи. Методи розрахунку необхідної кількості контактної маси. 

Тема 6.3 Абсорбційне відділення сірчанокислотного виробництва. Особливості 

проведення процесу абсорбції триоксиду сірки. Олеумний і моногідратний 

абсорбери, їх конструкції, режим роботи. Розподіл потоків кислоти і газу в апаратах. 

Розрахунок моногідратного, олеумного абсорберів і сушильної вежі. 

Тема 6.4 Технологічна схема виробництва сірчаної кислоти з використанням рідкої 

сірки. Подвійне контактування. Обладнання для плавлення і фільтрації сірки. Печі 

для спалювання сірки. Схема котлопічного агрегату. Матеріальний і тепловий 

розрахунки печі. 

Тема 6.5 Очищення  газів, що відходять, у сірчанокислотному виробництві. 

Перспективи реалізації замкнутих технологічних циклів. Матеріали, застосовувані в 

сірчанокислотному виробництві. Шляхи інтенсифікації сірчанокислотного 

виробництва. 

Тема 6.6 Розрахунок теплообмінного обладнання у виробництві азотної кислоти. 

Тема 6.7 Розрахунок абсорбційного очищення повітря від аміаку у виробництві 

азотної кислоти. 

Тема 6.8 Розрахунок апаратури контактного відділення сірчанокислотного 

виробництва. 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6.9 Розрахунок пічки для спалювання сірки. 

Тема 6.10 Розрахунок матеріального балансу виробництва моногідрату сірчаної 

кислоти. 

Тема 7. Лабораторний практикум 

Тема 7.1 Дослідження процесу сушіння дисперсного матеріалу для апаратів з 

псевдозрідженим шаром 

Тема 7.2 Аналіз вологості сипких матеріалів 

Тема 7.3 Гідравлічне випробування ємкісного апарату 



  

Тема 7.4 Дослідження ситового вібраційного грохоту для класифікації кускового 

матеріалу 

Тема 7.5 Дослідження закономірностей кристалізатора 

Тема 8. Виробництво амофосу 

Тема 8.1 Амофос, його характеристика, застосування, основи виробництва. Вимоги 

до сировини і готового продукту. Класифікація засобів одержання амофосу і їх 

особливості. Технологічна схема (коротка) виробництва амофосу. Стадія 

нейтралізації (сатурації) у виробництві амофосу, конструкції апаратів і режими їх 

роботи. Відділення грануляції. Апарат БГСХ, його конструкція, принцип роботи, 

технологічні режими, особливості  експлуатації. Обладнання стадії очищення газів, 

що відходять. Вихровий  абсорбер, що розпилює; його устрій, конструктивні 

особливості, принцип роботи, застосування. Конструктивний і енергетичний 

розрахунок абсорбера. 

Тема 8.4 Розрахунок теплообмінного обладнання сірчанокислотного виробництва. 

Тема 8.2 Розрахунок олеумного абсорбера. 

Тема 8.3 Розрахунок конструктивних розмірів гранулятора зваженого шару у 

виробництві амофосу. 

Тема 8.4 Розрахунок циклону для уловлення з газу частинок після стадії 

гранулювання і сушіння у виробництві амофосу. 



  

4. Структура навчальної дисципліни 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Вступ. Структура курсу.  

Мета та завдання  дисципліни. 
            

Тема 1.1  Сировинна база хімічних виробництв.  

Особливості використання сировини в хімічній 

промисловості. Класифікація сировини. 

Характеристика основних видів сировини. Вимоги 

до сировини. 

4 2 - - - 2 15,5 0,5 - - - 15 

Тема 2. Збереження і підготовка сипких матеріалів, 

рідин і газів 
            

Тема 2.1 Збереження і підготовка сипучих 

матеріалів. Організація складів. Склади відкриті, 

напівзакриті, закриті. Склади бункерні і силосні. 

Обладнання складів для збереження і підготовки 

сипких матеріалів. Розрахунок місткості складів. 

Збереження і підготовка рідин. Умови збереження й 

організація складів. Класифікація рідин. Операції на 

складах. Склади для лугів. Склади для збереження 

кислот. Склади для скраплених газів. 

4 2 - - - 2 15,5 0,5 - - - 15 

Тема 2.2 Резервуарний парк складів. Резервуари 

циліндричні вертикальні і горизонтальні. Резервуари 

кульові. Обладнання резервуарних складів. 

Обладнання для збереження газів. Газгольдери 

мокрі одноланкові і "телескопічні". Корисний обсяг 

газгольдера. Газгольдери сухі, особливості їх 

експлуатації 

4 2 - - - 2 14,5 0,5 - - - 14 

Тема 2.4 Розрахунок геометричних розмірів складів 

для збереження сипучих матеріалів. 
3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Тема 2.5 Розрахунок резервуарів і ємностей низького 

й високого тиску для зберігання газів. 
3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Тема 3. Загальнозаводське господарство хімічних 

підприємств 
            

Тема 3.1 Загальна характеристика, склад і обсяг 

загальнозаводського господарства. Енергія, види та 

джерела енергії. Раціональне використання енергії. 

Водопостачання хімічних підприємств, загальна 

постановка задачі, витрата води. Вимоги, 

запропоновані до якості води. Джерела 

водопостачання, вимоги до них. Методи очищення 

водозабірної води. Системи водопостачання, склад 

систем. Охолодження води, конструкції і принцип 

роботи градирен. 

6 2 - - - 4 25,5 0,5 - - - 25 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3.2 Теплопостачання хімічних і 

нафтопереробних підприємств. Параметри 

теплоносіїв. Джерела теплової енергії і 

повторних енергоресурсів на підприємствах 

галузі. Утилізація тепла. Каналізація стічних вод 

на підприємствах галузі, класифікація її 

основних систем і утримання стоків. 

Знезараження стічної води та газів, що відходять. 

5 2 - - - 3 20,5 0,5 - - - 20 

Тема 5. Виробництво азотної кислоти             

Тема 5.1 Застосування азотної кислоти. 

Сировина, вимоги до сировини, основні стадії 

виробництва, класифікація способів одержання 

кислоти. Технологічна схема виробництва 

слабкої азотної кислоти. Очищення повітря і 

аміаку, застосовуване обладнання. Одержання 

аміачно-повітряної суміші.  

4 2 - - - 2 15,5 0,5 - - - 15 

Тема 5.2 Основи окислювання аміаку на 

каталізаторах. Контактні апарати виробництва 

азотної кислоти, варіанти конструкцій, принцип 

роботи. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 5.3 Доокислення окислів азоту. 

Холодильники й сепаратори. Абсорбційні 

комплекси у виробництві азотної кислоти: 

абсорбційна колонна, варіанти конструкцій 

контактних елементів, принцип роботи. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 5.4 Віддувочна колона, призначення й 

конструктивне оформлення. Каталітичне 

очищення газів, що відходять, у виробництві 

азотної кислоти, її сутність, схема й реакційне 

встаткування. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 5.5 Багатотоннажний агрегат АК-72, його 

відмінні риси й переваги. 
3 2 - - - 1 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 5.6 Складання матеріального балансу 

виробництва азотної кислоти. 
3 - 2 - - 1 4,5 - 0,5 - - 4 

Тема 5.7 Конструктивний розрахунок 

контактного апарата виробництва азотної 

кислоти. 

3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Тема 5.8 Розрахунок абсорбера слабкої азотної 

кислоти 
3 - 2 - - 1 - - - - - - 

Тема 6. Виробництво сірчаної кислоти             

Тема 6.1 Властивості сірчаної кислоти та галузі її 

застосування. Сировина для виробництва 

сірчаної кислоти. Способи виробництва сірчаної 

кислоти. Виробництво сірчаної кислоти 

контактним методом. Очисне відділення 

сірчанокислотного виробництва. 

Електрофільтри, промивні і сушильні вежі. 

Конструкції, принцип дії і режими роботи 

обладнання 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 



  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6.2 Контактне відділення 

сірчанокислотного виробництва. Фізико-хімічні 

основи процесу окислювання сірчистого газу на 

каталізаторах. Вплив технологічних параметрів 

на проведення процесу. Типи каталізаторів, 

вимоги до каталізаторів. Контактна маса та 

каталізаторна отрута. Контактні апарати з 

умонтованими, винесеними і комбінованими 

теплообмінниками. Конструкції апаратів і 

технологічні режими роботи. Методи 

розрахунку необхідної кількості контактної 

маси. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 6.3 Абсорбційне відділення 

сірчанокислотного виробництва. Особливості 

проведення процесу абсорбції триоксиду сірки. 

Олеумний і моногідратний абсорбери, їх 

конструкції, режим роботи. Розподіл потоків 

кислоти і газу в апаратах. Розрахунок 

моногідратного, олеумного абсорберів і 

сушильної вежі. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 6.4 Технологічна схема виробництва 

сірчаної кислоти з використанням рідкої сірки. 

Подвійне контактування. Обладнання для 

плавлення і фільтрації сірки. Печі для 

спалювання сірки. Схема котлопічного агрегату. 

Матеріальний і тепловий розрахунки печі. 

4 2 - - - 2 10,5 0,5 - - - 10 

Тема 6.5 Очищення  газів, що відходять, у 

сірчанокислотному виробництві. Перспективи 

реалізації замкнутих технологічних циклів. 

Матеріали, застосовувані в сірчанокислотному 

виробництві. Шляхи інтенсифікації 

сірчанокислотного виробництва. 

4 2 - - - 2 10 - - - - 10 

Тема 6.6 Розрахунок  

теплообмінного обладнання у виробництві 

азотної кислоти. 

3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Тема 6.7 Розрахунок абсорбційного очищення 

повітря від аміаку у виробництві азотної 

кислоти. 

3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Тема 6.8 Розрахунок апаратури контактного 

відділення сірчанокислотного виробництва. 
3 - 2 - - 1 4 - 0,5 - - 3,5 

Контрольний захід за модульний цикл: 

колоквіум 
2 - - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 90 32 16 - - 42 234,5 7 3,5 - - 224 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2  

Тема 6.9 Розрахунок пічки для спалювання 

сірки. 
4 - 2 - - 2 2,5 - 0,5 - - 2 

Тема 6.10 Розрахунок матеріального балансу 

виробництва моногідрату сірчаної кислоти. 
4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Тема 7. Лабораторний практикум             

Тема 7.1 Дослідження процесу сушіння 

дисперсного матеріалу для апаратів з 

псевдозрідженим шаром 

4 - - 4 - 2 4 - - 1 - 3 
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Тема 7.2 Аналіз вологості сипких матеріалів 6 - - 4 - 2 4 - - 1 - 3 

Тема 7.3 Гідравлічне випробування ємкісного 

апарату 
4 - - 2 - 2 3 - - 0,5 - 2,5 

Тема 7.4 Дослідження ситового вібраційного 

грохоту для класифікації кускового матеріалу 
4 - - 2 - 2 3 - - 0,5 - 2,5 

Тема 7.5 Дослідження закономірностей 

кристалізатора  
6 - - 4 - 2 4 - - 1 - 3 

Тема 8. Виробництво амофосу             

Тема 8.1 Амофос, його характеристика, 

застосування, основи виробництва. Вимоги до 

сировини і готового продукту. Класифікація 

засобів одержання амофосу і їх особливості. 

Технологічна схема (коротка) виробництва 

амофосу. Стадія нейтралізації (сатурації) у 

виробництві амофосу, конструкції апаратів і 

режими їх роботи. Відділення грануляції. Апарат 

БГСХ, його конструкція, принцип роботи, 

технологічні режими, особливості  експлуатації. 

Обладнання стадії очищення газів, що відходять. 

Вихровий  абсорбер, що розпилює; його устрій, 

конструктивні особливості, принцип роботи, 

застосування. Конструктивний і енергетичний 

розрахунок абсорбера. 

6 2 - - - 4 41 1 - - - 40 

Тема 8.2 Розрахунок теплообмінного 

обладнання сірчанокислотного виробництва. 
6 - 4 - - 2 2,5 - 0,5 - - 2 

Тема 8.3 Розрахунок олеумного абсорбера. 6 - 4 - - 2 - - - - - - 

Тема 8.4 Розрахунок конструктивних розмірів 

гранулятора зваженого шару у виробництві 

амофосу. 

4 - 2 - - 2 2,5 - 0,5 - - 2 

Тема 8.5 Розрахунок циклону для уловлення з 

газу частинок після стадії гранулювання і 

сушіння у виробництві амофосу. 

4 - 2 - - 2 - - - - - - 

Контрольний захід за модульний цикл: 

колоквіум  
2 - - - - 2 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 60 - 16 16 - 28 65,5 1 0,5 4 - 60 

ІНДЗ 10 - - - 1РР/10 - 5 - - - 1РР/5 - 

Всього за семестр 150 32 32 16 10 70 300 8 4 4 - 284 

Всього з навчальної дисципліни 150 32 32 16 10 70 300 8 4 4 - 284 

                                             



  

5. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 
Розрахунок геометричних розмірів складів для збереження 

сипучих матеріалів. 
2 0,5 

2 
Розрахунок резервуарів і ємностей низького й високого тиску для 

зберігання газів. 
2 0,5 

3 Складання матеріального балансу виробництва азотної кислоти. 2 0,5 

4 
Конструктивний розрахунок контактного апарата виробництва 

азотної кислоти. 
2 0,5 

5 Розрахунок абсорбера слабкої азотної кислоти 2 0,5 

6 
Розрахунок теплообмінного обладнання у виробництві азотної 

кислоти. 
2 - 

7 
Розрахунок абсорбційного очищення повітря від аміаку у 

виробництві азотної кислоти. 
2 0,5 

8 
Розрахунок апаратури контактного відділення сірчанокислотного 

виробництва. 
2 - 

9 Розрахунок пічки для спалювання сірки. 2 - 

10 
Розрахунок матеріального балансу виробництва моногідрату 

сірчаної кислоти. 
2 - 

11 
Розрахунок теплообмінного обладнання сірчанокислотного 

виробництва. 
4 0,5 

12 Розрахунок олеумного абсорбера. 4  

13 
Розрахунок конструктивних розмірів гранулятора зваженого 

шару у виробництві амофосу. 
2 0,5 

14 
Розрахунок циклону для уловлення з газу частинок після стадії 

гранулювання і сушіння у виробництві амофосу. 
2 - 

 Всього з навчальної дисципліни (осінній семестр) 32 4 

 

6. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Дослідження процесу сушіння дисперсного матеріалу для апаратів 

з псевдозрідженим шаром 
4 1 

2 Аналіз вологості сипких матеріалів 4 1 

3 Гідравлічне випробування ємкісного апарату 2 0,5 

4 Дослідження ситового вібраційного грохоту для класифікації 

кускового матеріалу 
2 0,5 

5 Дослідження закономірностей кристалізатора  4 1 

 Всього з навчальної дисципліни (осінній семестр) 16 4 
 



  

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
денна заочна 

1 2 3 4 

1 Сировинна база хімічних виробництв.  Особливості використання сировини в 

хімічній промисловості. Класифікація сировини. Характеристика основних 

видів сировини. Вимоги до сировини. 

3 10 

2 Збереження і підготовка сипучих матеріалів. Організація складів. Склади 

відкриті, напівзакриті, закриті. Склади бункерні і силосні. Обладнання складів 

для збереження і підготовки сипких матеріалів. Розрахунок місткості складів. 

3 10 

3 Збереження і підготовка рідин. Умови збереження й організація складів. 

Класифікація рідин. Операції на складах. Склади для лугів. Склади для 

збереження кислот. Склади для скраплених газів. Резервуарний парк складів. 

Резервуари циліндричні вертикальні і горизонтальні. Резервуари кульові. 

Обладнання резервуарних складів. 

4 15 

4 Обладнання для збереження газів. Газгольдери мокрі одноланкові і 

"телескопічні". Корисний обсяг газгольдера. Газгольдери сухі, особливості їх 

експлуатації 

3 14 

5 Загальнозаводське господарство хімічних підприємств. Загальна 

характеристика, склад і обсяг загальнозаводського господарства. Енергія, види 

та джерела енергії. Раціональне використання енергії. 

3 10 

6 Водопостачання хімічних підприємств, загальна постановка задачі, витрата 

води. Вимоги, запропоновані до якості води. Джерела водопостачання, вимоги 

до них. Методи очищення водозабірної води. Системи водопостачання, склад 

систем. Охолодження води, конструкції і принцип роботи градирен. 

4 15 

7 Теплопостачання хімічних і нафтопереробних підприємств. Параметри 

теплоносіїв. Джерела теплової енергії і повторних енергоресурсів на 

підприємствах галузі. Утилізація тепла. 

3 15 

8 Каналізація стічних вод на підприємствах галузі, класифікація її основних 

систем і утримання стоків. Знезараження стічної води та газів, що відходять. 
3 15 

9 Виробництво азотної кислоти. Застосування азотної кислоти. Сировина, 

вимоги до сировини, основні стадії виробництва, класифікація способів 

одержання кислоти. Технологічна схема виробництва слабкої азотної кислоти. 

4 15 

10 Очищення повітря і аміаку, застосовуване обладнання. Одержання аміачно-

повітряної суміші. Основи окислювання аміаку на каталізаторах. Контактні 

апарати виробництва азотної кислоти, варіанти конструкцій, принцип роботи. 

3 15 

11 Доокислення окислів азоту. Холодильники й сепаратори. Абсорбційні 

комплекси у виробництві азотної кислоти: абсорбційна колонна, варіанти 

конструкцій контактних елементів, принцип роботи. 

3 15 

12 Віддувочна колона, призначення й конструктивне оформлення. Каталітичне 

очищення газів, що відходять, у виробництві азотної кислоти, її сутність, схема 

й реакційне встаткування. Багатотоннажний агрегат АК-72, його відмінні риси 

й переваги. 

4 15 

13 Виробництво сірчаної кислоти. Властивості сірчаної кислоти та галузі її 

застосування. Сировина для виробництва сірчаної кислоти. Способи 

виробництва сірчаної кислоти. Виробництво сірчаної кислоти контактним 

методом. Очисне відділення сірчанокислотного виробництва. Електрофільтри, 

промивні і сушильні вежі. Конструкції, принцип дії і режими роботи 

обладнання 

4 15 
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14 Контактне відділення сірчанокислотного виробництва. Фізико-хімічні 

основи процесу окислювання сірчистого газу на каталізаторах. Вплив 

технологічних параметрів на проведення процесу. Типи каталізаторів, 

вимоги до каталізаторів. Контактна маса та каталізаторна отрута. 

Контактні апарати з умонтованими, винесеними і комбінованими 

теплообмінниками. Конструкції апаратів і технологічні режими роботи. 

Методи розрахунку необхідної кількості контактної маси. 

4 15 

15 Абсорбційне відділення сірчанокислотного виробництва. Особливості 

проведення процесу абсорбції триоксиду сірки. Олеумний і моногідратний 

абсорбери, їх конструкції, режим роботи. Розподіл потоків кислоти і газу в 

апаратах. Розрахунок моногідратного, олеумного абсорберів і сушильної 

вежі. Технологічна схема виробництва сірчаної кислоти з використанням 

рідкої сірки. Подвійне контактування. Обладнання для плавлення і 

фільтрації сірки. Печі для спалювання сірки. Схема котлопічного агрегату. 

Матеріальний і тепловий розрахунки печі. 

4 15 

16 Очищення  газів, що відходять, у сірчанокислотному виробництві. 

Перспективи реалізації замкнутих технологічних циклів. Матеріали, 

застосовувані в сірчанокислотному виробництві. Шляхи інтенсифікації 

сірчанокислотного виробництва. 

4 15 

17 Виробництво амофосу. Амофос, його характеристика, застосування, 

основи виробництва. Вимоги до сировини і готового продукту. 

Класифікація засобів одержання амофосу і їх особливості. Технологічна 

схема (коротка) виробництва амофосу. Стадія нейтралізації (сатурації) у 

виробництві амофосу, конструкції апаратів і режими їх роботи. Відділення 

грануляції. Апарат БГСХ, його конструкція, принцип роботи, технологічні 

режими, особливості  експлуатації. 

4 15 

18 Обладнання стадії очищення газів, що відходять. Вихровий  абсорбер, що 

розпилює; його устрій, конструктивні особливості, принцип роботи, 

застосування. Конструктивний і енергетичний розрахунок абсорбера. 

3 15 

19 Виробництво нітроцелюлози. Нітроцелюлозна і лакофарбова продукція: їх 

застосування, властивості, класифікація. Хіміко-, фізико-хімічні основи 

технологічних процесів. Операції технологічного процесу виробництва 

емалей: змішання пігментів (наповнювачів) з розчином олігомеру 

(полімеру); диспергування пігментної пасти; складання емалі, очищення і 

фасування емалі. Технологічна схема виробництва емалей. Дисольвери. 

Матеріали, застосовувані в лакофарбовому виробництві. 

4 15 

20 Виробництво пороха. Піроксилінові пороха: їх застосування, властивості, 

класифікація. Виробництво пороха. Сировина і матеріали. Основні стадії 

виробництва. Технологічний процес і обладнання стадії зневоднення 

піроксиліну, пластифікація, пресування, різання, видалення розчинника, 

сушіння. Обладнання для реалізації процесів. Піротехніка. Піротехнічні 

состави та їх  властивості. 

3 15 

 Разом  70 284 
 

8. Індивідуальні завдання 
 

Під час виконання індивідуальної роботи студенти поступово опрацьовують 

поданий на лекційних заняттях матеріал у вигляді індивідуального вирішення 

завдань згідно власного варіанту по кожному з розділів теоретичного курсу. 

Контроль виконання роботи проводиться відповідно до викладеного теоретичного 



  

матеріалу перевіркою правильності виконання розрахунків та захисту кожного з 

етапів індивідуальної роботи провідному викладачеві дисципліни. 
 

9. Методи навчання 
  

Лекції: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту; лекції-візуалізації із використанням мультимедійних 

технологій тощо.  

Практичні заняття: розв’язання типових завдань; робота над 

індивідуальними завданнями тощо.  

Лабораторні роботи: демонстраційні лабораторні роботи; виконання 

досліджень на лабораторному обладнанні за індивідуальним завданням; 

комп’ютерне моделювання процесів та явищ;  спостереження, дослідження та аналіз 

обладнання та (або) елементів технологічних процесів на виробництві тощо). 
 

10. Методи контролю 
 

  Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за 

модульно-рейтинговою системою (регламент додається). 

Письмові контрольні роботи поточного контролю; комп’ютерне тестування за 

темами, розділами; підсумковий письмовий тест.                                                                      
 

11. Розподіл балів, які отримують студенти (регламент додається) 
 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Врагов А.П., Михайловський Я.Е., Якушко С.І. Матеріали до розрахунків 

процесів та обладнання хімічних і газонафтопереробних виробництв: 

Навчальний посібник / За ред. А.П. Врагова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 170 

с.: іл. – 68,  табл. – 88.  Бібліограф.: С. 167-169. 

2. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни 

«Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв» / укладачі: С.І. Якушко, 

А.Є. Артюхов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2011. – 85 с. 

3. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни 

«Технологічні лінії та комплекси азотних виробництв» / укладачі: С.І. Якушко, 

А.Є. Артюхов. - Суми: Сумський державний університет, 2011. – 84 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Технологічні лінії та комплекси 

азотних виробництв» за спеціальністю 7.090220 «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / Укладачі: С.І. Якушко, В.М. 

Маренок.  –  Суми:  Вид-во СумДУ, 2007. – 49 с. 

5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження процесу 

сушіння дисперсного матеріалу для апаратів з псевдозрідженим шаром». 

6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Аналіз вологості сипких 

матеріалів». 

7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Гідравлічне 

випробування ємкісного апарату». 

8. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження ситового 

вібраційного грохоту для класифікації кускового матеріалу». 



  

9. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження 

закономірностей кристалізатора». 
 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Хуснутдинов В.А. и др. Оборудование производств неорганических веществ: 

Учебное пособие для вузов.- Л.: Химия, 1987. – 248 с. 

2. Кутепов А.М., Бондарев Т.А. Общая химическая технология: учебное пособие 

для техн.. вузов/М.: Высшая школа, 1990 – 520 с. 

3. Амелин А.Г. Технология серной кислоты: Учебник для вузов - 2-е изд. перераб. –

М.: Химия, 1983, - 359 с. 

4. Технология фосфорных и комплексных удобрений/Под ред. С.Д. Эвенчика и  

А.А.Бродского. – М.: Химия, 1987, - 464 с. 

5. Соколовский А.А., Яшке Е.В. Технология минеральных удобрений и кислот. -

М.: Химия, 1979. - 384 с.  

6. Производство азотной кислоты в аппаратах большой единичной мощности / Под 

ред. В.М.Олевского, -М.: Химия, 1985. - 400 с. 

7. Горст А.Г. Изготовление нитросоединений. - М.: Оборонкнига, 1940. - 452 с., ил. 

8. Пороха и взрывчатые вещества, А. Г. Горст, 3 изд., М.»Машиностроение», 1972, 

208. 

Допоміжна 
 

1. Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты. – М.: Химия, 1985,  - 

384 с. 

2. Справочник азотчика.т. 1 -2-е изд. Перераб. -М.: Химия, 1986. - 512 с. 

3. Справочник азотчика. т.2 -М.: Химия, 1987. - 465 с. 

4. Соколовский А.А., Унанянц Т.П. Краткий справочник по минеральным 

удобрениям . – М.: Химия, 1977. – 376 с. 

5. Расчеты по технологии неорганических веществ: Учебное пособие для 

ВУЗов/Под ред. Позина М.Е. – Л.:Химия, 1977. – 494 с. 

6. Холин Б.Г. Центробежные и вибрационные грануляторы плавов и распылители 

жидкости. - М.: Машиностроение, 1977. - 182 с. 

7. Справочник химика. Т. 5, 2-е изд. - М. -Л.: Химия, 1966, -975 с. 

8. Перри Дж. Справочник инженера химика. Пер. с англ. /Под ред. 

Н.М.Жаворонкова и П.Г.Романкова.  Т. 1,-2. - Л.: Химия, 1969 

9. Веревкин С.И., Корчагин В.А. Газгольдеры – М.: Изд. литературы по 

строительству, 1966. – 239 с. 

10. Справочник сернокислотчика / Под ред. проф.Малинина. Изд. 2-е доп. и 

перероб. -М.: Химия, 1971,  - 774 с. 

11. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов 

и аппаратов химической технологии. Учеб. Пособие для вузов. - 10-е изд. 

перераб. и доп. -Л.: Химия, 1987. -576 с. 

12. Дементьева, Д.И. Введение в технологию энергонасыщенных материалов: 

учебное пособие / Д.И. Дементьева, И.С. Кононов, Р.Г. Мамашев, В.А. 

Харитонов; Алт. гос. техн. ун-т, БТИ. - Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2009. 

- 254 с. 



  

13. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. 

– Л.: Машиностроение. Ленингр. Отделение, 1981. – 382 с. 

14. Попов Н.П. Выпарные аппараты в производстве минеральных удобрений. – Л.: 

Химия, 1974, - 128 с. 

15. Основные процессы и аппараты химической технологии.: Пособие по 

проектированию/Под ред. Ю.И.Дытнерского.- М.: Химия, 1991, - 496 с. 

16. Генералов М.Б., Классен П.В., Степанова А.Р., Шомин И.П. Расчѐт 

оборудования для гранулирования минеральных удобрений М.: 

Машиностроение, 1984. 

17. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности. – М.: Химия, 1970. – 432 с. 

18. Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств. Примеры и задачи. 

– Л.: Машиностроение, 1982. – 384 с. 

19. Е.Ю.Орлова. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ:Учебник для 

вузов.-3 изд. перераб.-Л.:Химия. 1981г.-312с., ил. 

 

14. Інформаційні ресурси 
 

1. Сайт бібліотеки СумДУ http://library.sumdu.edu.ua/ 

2. Сайт кафедри «Процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних 

виробництв» СумДУ http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/ 

3. Сторінка кафедри «Процеси і обладнання хімічних виробництв» ШІ СумДУ 

http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html 

http://library.sumdu.edu.ua/
http://pohnv.teset.sumdu.edu.ua/
http://shinst.sumdu.edu.ua/kaf_pohv.html


  

РЕГЛАМЕНТ 

модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання 

з навчальної дисципліни “ ТЕХНОЛОГIЧНI ЛІНІЇ ТА КОМПЛЕКСИ 

ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ” 

 

1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 240 год/8 кред.; Лк.- 32 

год./16; пр. – 32 год./16; лб. – 16 год/8; РР - 1; ДСК. 

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних 

циклів – 3. 

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R = 100 балів.  

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи: 

а) Захист лабораторних робіт 

2-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 1,2 до 2,0 балів 

б) Виконання практичних завдань 

1-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 1,2 до 2,0 балів 

2-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 1,2 до 2,0 балів 

в) Виконання РР – при позитивному оцінюванні від 6 до 10 балів 

(зараховується у 2-му модульному циклі за сумарними результатами роботи на 

практичних заняттях протягом 1, 2-го модульних циклів; за рішенням викладача 

може бути призначений захист РР). При оцінюванні РР після завершення 2-го 

модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 10%; 

г) Складання комплексних письмових модульних контролів 

Теоретичне завдання  

1-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 0,6 до 1,0 балів 

2-й модульний цикл – при позитивному оцінюванні від 0,6 до 1,0 балів 

5.Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному 

оцінюванні): 

1-й модульний цикл: (15 лк., 5 пр. занять; модульний контроль) – 6,6...11 

балів. 

2-й модульний цикл: (1 лк., 11 пр. занять; 8 лаб. занять; модульний контроль) 

– 23,4...39 балів. 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.4), 

проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з 

модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.  

7. ІРС за розкладом занять використовуються для консультаційної роботи (в 

тому числі за призначенням викладача) та робіт за п.6. 

8. Складання додаткового семестрового контролю (при позитивному 

оцінюванні) – 24…40 балів. 



  

9. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: 

оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за 

такою шкалою: 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Чотирибальна національна 

шкала оцінювання 

Рейтингова бальна шкала 

оцінювання RD 

A відмінно 90-100 

B 
добре 

82-89 

C 74-81 

D 
задовільно 

6473 

E 60-63 

FX 
незадовільно 

35-59 

F 1-34 

 

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних 

атестацій менше 20% від призначених на них, він не допускається до заходу 

ДСК і йому призначається повторне вивчення навчальної дисципліни. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX, 

студентові надається право на дворазове складання (викладачеві та комісії) 

заходу підсумкового контролю (ПСК). 

 При повторному складанні ПСК оцінювання здійснюється без 

урахування рейтингових балів модульної атестації. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК 

загального рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці F, 

студентові призначається повторне вивчення навчальної дисципліни 
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