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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Устаткування заводів з 

виробництва високомолекулярних сполук» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) 6.051301 

«Хімічна технологія» (7.05130108 «Хімічні технології високомолекулярних 

сполук»). 

Предмет навчальної дисципліни «Устаткування заводів з виробництва 

високомолекулярних сполук» охоплює наступні основні об’єкти: 

–  конструкції, принципи роботи основного та допоміжного устаткування 

виробництва ВМС; 

–  основи технологічних, теплових та інших розрахунків. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Устаткування заводів з 

виробництва високомолекулярних сполук» викладається після вивчення таких 

дисциплін як «Хімія мономерів», «Хімія та фізика високомолекулярних 

сполук» і «Технологія виробництва високомолекулярних сполук». Викладання 

дисципліни «Устаткування виробництва високомолекулярних сполук» 

проводиться паралельно з іншими дисциплінами професійного спрямування, а 

саме «Синтез і методи дослідження високомолекулярних сполук», «Технологія 

лакофарбових матеріалів». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основне устаткування виробництва ВМС. 

2. Допоміжне устаткування. 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Устаткування заводів з 

виробництва високомолекулярних сполук» є оволодіння студентами знань 

щодо підбору основного та допоміжного устаткування для конкретного 

технологічного процесу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Устаткування заводів з 

виробництва високомолекулярних сполук» є навчити студентів розуміти 

основні принципи роботи устаткування, яке використовується на різних 

технологічних стадіях виробництва ВМС і знати принципи підбору 

універсального та спеціального устаткування для виробництва конкретного 

полімеру. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

1.1. ЗНАТИ: 

1.1.1 Закони, принципи, правила, формули: 

– закони термодинаміки, теплотехніки основних процесів синтезу 

полімерів; 

– загальні принципи технологічних процесів синтезу ВМС; 

– загальні закономірності процесів теплообміну; 

– основи закономірності роботи устаткування для синтезу ВМС. 
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1.1.2. Поняття, визначення, терміни: 

– терміни і поняття, що використовуються при вивченні конструктивних і 

технологічних особливостей устаткування для синтезу ВМС; 

– визначення спільних та особливих вимог до устаткування виробництва 

ВМС; 

– поняття типу та виконання устаткування; 

– зв'язок характеру технологічного процесу з особливостями конструкцій 

апаратів. 

1.1.3. Основні принципи роботи устаткування, яке використовується на 

різних технологічних стадіях виробництва ВМС. 

1.1.4. Основні принципи підбору універсального та спеціального 

устаткування для виробництва конкретного полімеру. 

1.1.5. Асортимент вітчизняних типів устаткування виробництва ВМС. 

1.1.6. Основні принципи технологічних та конструктивних розрахунків 

устаткування. 

1.1.7. Конструктивні особливості спеціального основного та допоміжного 

устаткування виробництва ВМС. 

1.2. ВМІТИ: 

1.2.1. Визначатися із основним і допоміжним устаткуванням для заданого 

технологічного процесу. 

1.2.2. Виконати технологічні розрахунки основного та допоміжного 

устаткування на задану програму. 

1.2.3. Виконати теплові розрахунки основного та допоміжного 

устаткування для конкретного технологічного процесу. 

1.2.4. Виконати механічні розрахунки основного та допоміжного 

устаткування. 

1.2.5. Виконати розрахунки пневмотранспорту та спеціальних сушильних 

установок, а також установок грануляції полімерів. 

1.2.6. Користуватись довідковою та спеціальною літературою при 

виконанні теплових розрахунків. 

1.2.7. Користуватись каталогами при визначенні основного устаткування. 

Відповідно до ОПП та чинного навчального плану формою підсумкового 

контролю з навчальної дисципліни «Устаткування заводів з виробництва 

високомолекулярних сполук» є екзамен. 

 

2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 – Основне устаткування виробництва ВМС 

Тема 1.1 – Вступ. Мета, зміст дисципліни. Напрямки розвитку, уніфікація 

та стандартизація устаткування. 

Тема 1.2 – Основне устаткування для виробництва ВМС. Принципова 

схема реактора загального призначення. Особливості конструкцій 
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полімеризаторів. Основні параметри апаратів об’ємного типу. Матеріали для 

виготовлення апаратів. Основні вузли реактора, їх будова, призначення. 

 

Тема 1.3 – Теплообмін реактора, будова та вибір теплообмінних 

пристроїв. Методи обігріву реакторів: теплоносії та холодоагенти. Індукційний 

обігрів апаратів з виробництва полімерів. Типи ізоляції. 

Тема 1.4 – Основні типи мішалок, їх призначення. Розрахунок потужності 

приводу мішалки. Потужність, яка витрачається на перемішування. 

Герметизація вала мішалки: сальники, торцеві ущільнення, призначення, 

характеристика, підбір. 

Тема 1.5 – Спеціальне устаткування виробництва ВМС. Класифікація 

полімеризаторів. Приклади апаратурного оформлення полімеризаторів.  

Тема 1.6 – Технологічні розрахунки апаратів. Принципи технологічних 

розрахунків. Розрахунок кількості реакторів періодичної дії на задану 

програму, похідні для розрахунку кількості реакторів в каскаді, вибір методики 

розрахунку. 

Тема 1.7 – Теплові розрахунки. Мета, похідні теплових розрахунків 

апаратів періодичної дії, температурно-часова програма. Теплота дисипації в 

технологічних процесах. Теплопередача в апаратах з різними теплообмінними 

пристроями. 

Тема 1.8 – Теплові розрахунки каскаду реакторів, масо передача в 

полімеризаційних апаратах, розрахунки товщини ізоляції, розрахунок 

змійовика обігріву. Теплові розрахунки адіабатичних процесів. 

Тема 1.9 – Механічні розрахунки апаратів. Розрахунки елементів 

конструкції апаратів, товщини стінки. Умови міцності апаратів, теплообмінних 

пристроїв. 

Змістовий модуль 2 – Допоміжне устаткування 

Тема 2.1 – Допоміжне устаткування при виробництві лакофарбової 

продукції. Устаткування для розчинення та очистки смол. Устаткування для 

кондиціювання полімерів. Устаткування для вилучення залишків мономерів. 

Вакуум-камера, екструдер, роторно-плівкові машини. Устаткування для 

виготовлення твердих резольних смол, вагони-холодильники.  

Тема 2.2 – Допоміжне устаткування при виробництві лакофарбової 

продукції. Устаткування для диспергування. Устаткування для очистки емалей. 

Тема 2.3 – Устаткування для змішування та подрібнення полімерів. 

Класифікація та області використання змішувачів, вибір змішувача, 

особливості конструкції. Барабанні, лопастні, центробіжні змішувачі, принципи 

подрібнення, машини подрібнення. 

Тема 2.4 – Устаткування для грануляції ВМС. Методи грануляції. 

Холодна та гаряча грануляція, конструкція грануляторів, розрахунки розмірів 

гранул, вибір гранулятора. 

Тема 2.5 – Пневмотранспорт у виробництві ВМС. Види транспорту цеху 

виробництва ВМС, типи систем пневмотранспорту, розрахунки 
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пневмотранспорту, підбір вентилятора, газодувки. Сховища розчинників, 

мономерів. 

Тема 2.6 – Сушка полімерів. Особливості сушки полімерів, параметри 

сушки полімерів, їх визначення, конструкції сушарок, принципи їх роботи, 

особливості. 

Тема 2.7 – Теплові та конструктивні розрахунки сушарок. Теплові 

розрахунки розпилюючих сушарок. Теплові та конструктивні розрахунки 

труби-сушарки, аерофонтанної сушарки. 

 

3 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичні заняття передбачені навчальними планами як для денної, так і 

для заочної форм навчання. Мета проведення практичних занять полягає у 

тому, щоб на прикладах закріпити лекційний матеріал, ознайомити студентів з 

основними матеріальними і технологічними розрахунками потужності і 

підбором необхідного устаткування для виробництва полімерів на кожній стадії 

технологічного процесу і для технологічної лінії в цілому. 

3.1 Завдання при проведені практичних занять 

– виконати розрахунки необхідної кількості різноманітного устаткування, 

його потужності (за стадіями технологічного процесу); 

– на підставі проведених розрахунків вміти вибрати типове устаткування 

для виконання окремих технологічних операцій і технологічного процесу в 

цілому. 

3.2 Перелік тем практичних занять 

 

Практичне заняття № 1 

Вступ. Мета, зміст дисципліни. Напрямки розвитку, уніфікація та 

стандартизація устаткування 

Тема даного практичного заняття потребує від студента вивчити 

матеріали лекцій та рекомендованої по темі літератури, при цьому особливу 

увагу звернути на наступні моменти: 

– реактор-полімеризатор, в якому протікає основний процес одержання 

високомолекулярного продукту, повинен ефективно працювати, забезпечуючи 

необхідну глибину та вибірковість хімічного перетворення при складній 

взаємодії вихідних мономерів; 

– у промислових умовах найбільш важливе значення мають не тільки 

швидкість хімічного перетворення мономерів, але й потужність апаратури, 

пому вибір типу і конструкції устаткування є одним з найголовніших та 

відповідальних етапів у реалізації хіміко-технологічного процесу. 

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягають відмінності ректорів періодичної дії (РПД) та 

ректорів безперервної дії (РБД)? 

2. Наведіть приклади використання РПД та РБД у синтезі полімерів. 

3. Типи реакторів полімеризації. 
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4. Поясніть у яких випадках виникає необхідність використання 

нестандартного устаткування? Наведіть приклади такого устаткування. 

5. Поясніть чому визначаючим фактором при виборі матеріалу для 

виготовлення ректору є його корозійна стійкість? 

 

Практичне заняття № 2 

Основне устаткування для виробництва ВМС 

На даному практичному занятті необхідно розглянути основне 

устаткування для виробництва ВМС, а саме принципову схему реактору 

загального призначення; особливості конструкцій полімеризаторів. А також 

матеріали для виготовлення апаратів, основні вузли реактора, їх будова та 

призначення. 

При цьому необхідно звернути увагу на те, що головна вимога, якій 

повинні задовольняти реакційні апарати, – забезпечення найбільш високих 

технологічних показників виробництва. Поряд з технологічною досконалістю 

реакційна апаратура для одержання полімерів повинна бути механічно міцною. 

Тому конструкція апаратів суттєво залежить від параметрів процесу (тиск та 

температура), корозійних властивостей середовища, наявності осаду та 

відкладень, властивостей конструкційних матеріалів, і, звичайно, методу 

одержання. Апарати, виготовлені за різними способами, значно відрізняються, 

навіть якщо вони виготовлені з одного конструкційного матеріалу. Тому 

необхідно знати всі основні методи виготовлення апаратів та враховувати всі 

сучасні можливості та обмеження цих методів. А також знати основні 

конструкційні матеріали для реакційної апаратури (найважливіші метали та 

сплави, сталі, марки та позначення сталей, чавуни, кольорові метали). 

Реакційна апаратура, що використовується у процесах одержання 

полімерів, як правило, складається зі стандартних елементів – корпусів, 

кришок, днищ, фланцевих з’єднань та ін. Всі ці елементи мають своє 

призначення, а різне їх поєднання дає можливість конструювати різні види 

технологічного устаткування. 

Головними несучими частинами реактора є корпус та кришка. Саме ці 

вузли використовуються для закріплення на них інших елементів реакційної 

апаратури – сорочок, зливних бачків, мішалок з приводами, необхідних 

штуцерів та ін. 

Питання для самоконтролю 

1. Які фактори впливають на вибір днищ реакторів? 

2. Поясніть призначення штуцерів та варіанти їх приварювання до 

корпусу та кришки реактора? 

3. Наведіть ескізи опор реакторів та іншого допоміжного устаткування 

для виробництва полімерів. 

4. Поясніть призначення та пристрій труб передавлювання та гільз для 

датчиків приборів КВП та А. 

5. Наведіть ескізи основних видів люків. 

6. Наведіть ескізи основних видів фланцевих з’єднань. 
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7. Назвіть причини конструктивних відмінностей зварних ректорів, 

виготовлених з високолегованих сталей, від ректорів, виготовлених зі 

звичайних вуглеводистих сталей? 

8. Які підготовчі операції необхідно здійснити перед нанесенням емалі на 

апарат? 

9. Охарактеризуйте технологічні та механічні вимоги, що пред’являються 

до конструкції реакторів.  

 

Практичне заняття № 3 

Теплообмін реактора, будова теплообмінних пристроїв. Вибір 

теплообмінного пристрою 

На даному практичному занятті необхідно досконало вивчити 

особливості теплообміну реакторів. В процесі синтезу полімерів, як правило, 

виділяється велика кількість тепла, яке необхідно видаляти з реакційної зони. 

Тому є необхідність проектування поверхні теплообміну. Для цієї мети 

використовують внутрішні та зовнішні поверхні теплообміну. Конструкція 

теплообмінних пристроїв реакційної апаратури залежить від параметрів 

середовищ, що використовуються для обігріву та охолодження реакційної маси. 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть, у яких випадках рекомендується застосовувати гладкі 

сорочки та сорочки з вм’ятинами? 

2. Наведіть ескіз гладкої сорочки та її характеристики. 

3. Я визначається поверхня теплообміну? 

4. Які існують методи обігріву реакторів? 

5. Які існують методи інтенсифікації теплообміну у реакторі? 

 

Практичне заняття № 4 

Основні типи мішалок, їх призначення. Розрахунок потужності 

приводу мішалки 

Головна задача перемішування полягає у рівномірному розподіленні 

речовини або температури у реакційному об’ємі, що перемішується. Іноді 

перемішування слугує для емульгування однієї рідини у другій або 

диспергуванні твердої фази, а іноді для інтенсифікації теплообміну. 

Застосування перемішуючих пристроїв сприяє прискоренню 

технологічного процесу, гомогенізації реакційної маси, покращенню якості 

продукту та стабільності його фізико-хімічних властивостей. 

При одержанні полімерів найбільш часто використовують механічні 

перемішуючі пристрої якірного, рамного, лопастного або турбінного типу. 

Вибір перемішуючого пристрою для того чи іншого виробництва полімеру 

залежить від в’язкості реакційної маси.  

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте види перемішування. 

2. З яких деталей складається мішалка? 

3. Наведіть способи кріплення мішалок на валу. 
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4. Наведіть основні типи мішалок для перемішування високов’язких 

середовищ. 

5. Охарактеризуйте конструкцію та область застосування якірних мішалок. 

6. Охарактеризуйте конструкцію та область застосування лопастних 

мішалок. 

7. Які параметри визначають при розрахунку мішалок. 

Практичне заняття № 5 

Герметизація вала мішалки: сальники, торцеві ущільнення, призначення, 

характеристика, підбір 

Головне призначення ущільнень – це герметизація валу мішалки, а саме 

не допускати пропуск середовища у місці вводу у апарат частин, що рухаються. 

Незважаючи на те, що вузол ущільнення займає відносно невелику частину 

реактора, від нього залежить якість роботи всієї установки. Особливо це 

відноситься до виробництв, що пов’язані з отруйними та вибухонебезпечними 

речовинами, та до апаратів, що працюють під вакуумом. 

Найбільш часто для ущільнення валів, що обертаються використовують 

сальникові та торцеві ущільнення. Крім того, використовуються також 

герметичні приводи різних конструкцій. 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть пристрій сальникового ущільнення валу мішалки. 

2. Поясніть пристрій торцевого ущільнення валу мішалки. 

3. Охарактеризуйте пристрій подвійного торцевого ущільнення. 

4. У яких випадках застосовують подвійні сальникові ущільнення валів, 

що обертаються? 

5. Поясніть принцип роботи безсальникового приводу. 

 

Практичне заняття № 6 

Спеціальне устаткування виробництва ВМС 

Вивчення цієї теми треба починати з усвідомлення того, що умови роботи 

та конструкція реакційного устаткування у виробництві полімерів дуже 

різноманітні. На форму реактора значно впливає фазовий стан реагуючих у 

ньому речовин, температура, тиск та інші фактори. 

Вибір оптимальної конструкції реактора для проведення полімеризації 

дуже важливий процес. Адже при цьому слід мати на увазі також екологічні й 

економічні проблеми, ігнорування яких у сучасних умовах неприпустимо.  

На даному практичному занятті необхідно розглянути класифікацію 

полімеризаторів та приклади апаратурного оформлення різних процесів 

одержання високомолекулярних сполук, а саме: 

– особливості конструкцій апаратів для виробництва полівінілхлориду, 

полістиролу для спінення; 

– принцип роботи апаратів для газофазної полімеризації етилену; 

– трубчатий полімеризатор; 

– реактор для синтезу поліетилену з мішалкою (автоклав); 
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– колонні апарати для синтезу полістиролу, фенолоформальдегідних 

смол; 

– горизонтальні реактори, стрічковий реактор, реактор з корпусом, що 

обертається, шнекові реактори та ін. 

Питання для самоконтролю 

1. Наведіть класифікацію реакційних пристроїв у виробництві полімерів. 

2. Охарактеризуйте реактори ємкісного типу. 

3. Наведіть пристрій та принцип роботи стрічкового реактора. 

4. Охарактеризуйте реактори колонного типу. 

5. Поясніть пристрій реактора трубчатого типу та галузі його 

застосування? 

6. Охарактеризуйте основні типи реакційних апаратів для проведення 

процесів поліконденсації. 

 

Практичне заняття № 7 

Технологічні розрахунки апаратів. Принципи технологічних 

розрахунків 

У промисловості полімери одержують у реакторах періодичної (РПД) та 

безперервної дії (РБД). Методика їх розрахунків відрізняється, тому слід її 

окремо вивчати.  

На даному практичному занятті слід досконально вивчити особливості 

розрахунку кількості реакторів періодичної дії на задану програму, мету та 

похідні для розрахунку кількості реакторів в каскаді, а також правильний вибір 

методики розрахунку. 

Питання для самоконтролю 

1. Наведіть загальну характеристику реакторів періодичної дії, 

змішування та витіснення. 

2. Мета та вихідні дані для технологічних розрахунків апаратів.  

3. Поясніть, які хімічні фактори впливають на вибір типу полімеризатора. 

4. Поясніть графічні методи розрахунку каскаду полімеризаторів. 

5. Розрахунок реактора ідеального змішування. 

6. Розрахунок каскаду реакторів.  

 

Практичне заняття № 8 

Теплові розрахунки. Мета, похідні теплових розрахунків апаратів 

періодичної та безперервної дії. Теплові розрахунки адіабатичних процесів 

На даному практичному занятті необхідно досконало вивчити мету, 

похідні теплових розрахунків апаратів періодичної та безперервної дії та 

теплові розрахунки адіабатичних процесів.  

Адіабатичний режим у реакторі ідеального змішування безперервної дії 

характеризується відсутністю теплообміну через зовнішні та внутрішні 

теплообмінні пристрої, тому тепловий розрахунок такого процесу 

розглядається окремо. 

Питання для самоконтролю 
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1. Складіть тепловий баланс реактору змішування безперервної дії. 

2. Як визначають поверхню теплообміну ізотермічного реактору? 

3. Послідовність розрахунку теплового балансу реактора періодичної дії. 

4. Послідовність розрахунку теплового балансу реактора безперервної дії. 

5. Послідовність теплового розрахунку адіабатичного реактору. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 9 

Механічні розрахунки апаратів 

Розгляд даної теми необхідно починати з вивчення мети механічних 

розрахунків, яка полягає у перевірці працездатності у заданих умовах вузлів 

обраного за ГОСТ або ДСТУ серійного реактора. У окремих випадках при 

експлуатації реакторів необхідно також визначити граничні значення 

технологічних параметрів (тиск, температура), при яких не порушується 

працездатність апарату. Перевірочний розрахунок елементів реактора 

виконується для корпуса, кришки, вузла приводу з валом мішалки та ін.  

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть навіщо проводять механічні розрахунки реакційного 

устаткування. 

2. Послідовність механічних розрахунків реакційного устаткування. 

3. Охарактеризуйте умови міцності апаратів. 

4. Методи випробовування апаратів на міцність 

 

Практичне заняття № 10 

Допоміжне устаткування при виробництві лакофарбової продукції. 

Устаткування для розчинення та очистки смол. Устаткування для 

кондиціювання полімерів. Устаткування для вилучення залишків 

мономерів 

В процесі одержання плівкоутворюючих полімерів виникає необхідність 

розчинення синтезованих гарячих розплавів смол, порошкоподібних смол та ін. 

Для цього використовують горизонтальні або вертикальні апарати, об’єм яких у 

два рази перевищує об’єм апаратів для синтезу. Апарати для розчинення 

повинні бути оснащені перемішуючими пристроями різного типу, а також при 

необхідності сорочкою. 

Для очистки смол використовують трубчасті центрифуги 

(понадцентрифуги), тарільчасті фільтри періодичної дії з періодичним та 

автоматизованим вивантаженням продукту, патронні фільтри зі змінними 

фільтрувальними елементами. Залежно від виду лаку (або смоли), складу, 

розмірів, густини та розмірів частинок та інших факторів застосовують різні 

апаратурні варіанти очистки. 

До допоміжного устаткування при виробництві плівкоутворюючих 

полімерів відносять апарати охолодження смол, роторно-плівкові випаровувачі, 
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трубчаті теплообмінники звичайного типу для відгонки води або розчинників, а 

також устаткування для очищення газів (скрубер та ін.).  

Для охолодження розплаву смол використовують холодильні камери, 

вагони-холодильники періодичної дії та різного типу апарати безперервної дії – 

барабанні, стрічкові, розпилюючі, черв’ячного типу та ін.  

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть сутність ступінчастої очистки лаків.  

2. Охарактеризуйте конструкцію та принцип роботи трубчастих 

центрифуг. 

3. Охарактеризуйте конструкцію та принцип роботи тарільчастих 

фільтрів.  

4. Поясніть особливості конструкції патронних та сітчастих фільтрів. 

 

Практичне заняття № 11 

Допоміжне устаткування при виробництві лакофарбової продукції. 

Устаткування для диспергування. Устаткування для очистки емалей 

Диспергування пігментів у плівкоутворюючих полімерах є найбільш 

енергоємною та складною стадією одержання лакофарбової продукції. Адже в 

результаті диспергування повинна бути одержана агрегативно-стійка система. 

Для цього процесу використовують диспергатори різних видів (бісерні млини, 

змішувачі, валкові машини та ін..). Вибір оптимального диспергатора залежить 

від виду пігменту, в’язкості дисперсії та необхідного ступеня диспергування. 

Для очистки емалей використовують патронні фільтри, центрифуги  

різного виду та ін.. 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть з якою метою здійснюється диспергування пігментів у 

плівкоутворючому полімері. 

2. Від яких факторів залежить вибір диспергатора. 

3. Охарактеризуйте принцип роботи та особливості конструкції бісерних 

млинів. 

4. Поясніть з якою метою здійснюють очистку емалей. 

5. Охарактеризуйте види устаткування, що використовується для очистки 

емалей. 

 

Практичне заняття № 12 

Устаткування для подрібнення та змішування полімерів. 

Устаткування для грануляції ВМС 

В технології виробництва полімерів і пластмас проміжною ланкою між 

виробництвом вихідних полімерів та їх переробкою є підготовче виробництво 

виготовлення напівфабрикатів. 

Підготовчі методи використовують для покращення технологічних 

властивостей сировини, а також для одержання напівфабрикатів (гранул та ін.), 

що використовуються у основних методах переробки пластмас. До цих методів 

відносять подрібнення, змішування, грануляцію та ін. 
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Тому на даному практичному занятті необхідно освоїти основні: 

– принципи подрібнення, класифікацію та види машин та агрегатів для 

подрібнення; 

– класифікацію та області використання змішувачів, види та особливості 

конструкції змішувачів; 

– основні методи грануляції, особливості холодної та гарячої грануляції, 

конструкцію грануляторів, розрахунки розмірів гранул, вибір гранулятора. 

 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Призначення устаткування для попередньої підготовки сировини. 

2. Поясніть, яке устаткування використовують для попередньої 

підготовки сировини. 

3. Схема, особливості конструкції та принципи роботи молоткової та 

роторної дробарок. 

4. Класифікація устаткування для змішування полімерів. 

5. Схема та принцип роботи центробіжного змішувача. 

6. Схема та принцип роботи змішувача з механічним псевдозріжденням. 

7. Особливості процесу гарячої грануляції полімерів. Конструкція та 

принцип роботи устаткування для гарячої грануляції. 

8. Особливості процесу холодної грануляції полімерів. Конструкція та 

принцип роботи устаткування для холодної грануляції. 

 

Практичне заняття № 13 

Пневмотранспорт у виробництві ВМС.  

Сховища розчинників, мономерів 

Пневматичні транспортні установки – це комплекс пристроїв або 

спеціальні транспортні засоби (контейнери з матеріалами, готовою продукцією 

та ін.), що переміщують сипучі матеріали (пилоподібні, порошкоподібні, 

зернисті, подрібнені та ін.) за допомогою стисненого або розрідженого газу 

(повітря або інертні гази).  

В залежності різних характеристик для окремого процесу необхідно 

обирати різні види пневматичних транспортних установок. Тому на даному 

практичному занятті необхідно досконало вивчити всі види транспорту цеху з 

виробництва ВМС, типи систем пневмотранспорту, розрахунки 

пневмотранспорту, підбір вентилятора або газодувки.  

Питання для самоконтролю 

1. Охарактеризуйте особливості конструкції та принцип роботи пневмо-

розвантажувачів всмоктуючої дії. 

2. Охарактеризуйте особливості конструкції та принцип роботи 

пневморозвантажувачів нагнітальної дії. 

3. Охарактеризуйте особливості конструкції та принцип роботи 

комбінованих пневморозвантажувачів всмоктуючо-нагнітальної дії. 



 14 

4. Види, призначення та області застосування насосів безперервної дії. 

5. Допоміжне устаткування пневмотранспортних систем. 

6. Основні принципи розрахунку та вибору пневмосистем. 

7. Види та призначення сховищ для мономерів та розчинників. 

8. Види, призначення та принцип роботи дозаторів. 

 

Практичне заняття № 14 

Сушка полімерів 

У промисловості значну кількість полімерних матеріалів одержують у 

диспергованому або розчиненому вигляді у рідкому середовищі (вода, 

органічний розчинник та ін.). Для одержання сухих продуктів застосовують, 

головним чином, конвективну сушку, де газ є не тільки теплоносієм, але й 

транспортуючим агентом. Для дисперсних матеріалів використовують сушарки 

з киплячим шаром, пневматичні, розпилюючі, аерофонтанні та ін. Для 

важковисихаючих матеріалів використовують апарати зі стаціонарним шаром 

матеріалу (стрічкові, шахтні), а також сушарки з напівзваженим шаром – 

барабанні. 

Від апаратурно-технологічного оформлення процесу сушки залежить 

якість полімеру. Адже в процесі сушки видаляється залишковий мономер та 

інші сполуки, виділяється полімер з розчинів та ін.. 

Вибір методу сушки та тип сушарки обумовлений властивостями 

полімерів, серед яких найбільш важливими є: термостійкість, здатність до 

окиснення та деструкції при підвищених температурах, неоднорідність 

полімеру за початковим вмістом розчинника або води та гранулометричним 

складом, вміст легкокиплячих, легкоспалахуючих і токсичних розчинників. 

Більшість полімерів необхідно висушувати до вмісту  них розчинників або води 

до 0,03–0,2 мас.%. 

Тому на даному практичному занятті необхідно вивчити особливості та 

параметри сушки полімерів, а також особливості конструкції основних видів 

сушарок, їх види та принципи роботи. 

Питання для самоконтролю 

1. Поясніть особливості сушки полімерних матеріалів. 

2. Охарактеризуйте фактори, що впливають на вибір сушарки та умов 

сушки полімерного матеріалу. 

3. Охарактеризуйте види сушарок для полімерних матеріалів.  

4. Принципи підбору сушарок залежно від виду полімерного матеріалу. 

 

Практичне заняття № 15 

Теплові та конструктивні розрахунки сушарок 

На даному практичному занятті на базі попередньо вивченого матеріалу з 

сушки полімерів необхідно освоїти розрахунок та підбір сушарок для 

конкретного полімерного матеріалу або технології. Слід розглянути такі 

питання як теплові розрахунки розпилюючих сушарок, труби-сушарки, 

аерофонтанної сушарки та ін. 
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Питання для самоконтролю 

1. Особливості конструктивного та теплового розрахунку розпилюючої 

сушарки. 

2. Особливості конструктивного та теплового розрахунку труби-сушарки. 

3. Особливості конструктивного та теплового розрахунку аерофонтанної 

сушарки. 
 

 

 

 

 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ І КОНТРОЛЬНІ 

ЗАВДАННЯ 
 

4.1 Питання до екзаменаційних білетів 

1. Класифікація устаткування з виробництва ВМС 

2. Вимоги до апаратів по синтезу полімерів 

3. Матеріали для устаткування з виробництва ВМС 

4. Апарати об’ємного типу для виробництва ВМС: характеристика та 

особливості конструкції 

5. Вузли реакторів об’ємного типу та їх призначення 

6. Основні елементи реакторів об’ємного типу та їх призначення 

7. Основні параметри, за якими характеризують апарати об’ємного типу для 

виробництва ВМС 

8. Конструкція та характеристика теплообмінних пристроїв реакційної 

апаратури: сорочки 

9. Конструкція та характеристика теплообмінних пристроїв реакційної 

апаратури: теплообмінники 

10. Індукційний обігрів апаратів з виробництва полімерів 

11. Методи обігріву реакторів: теплоносії та холодоагенти 

12. Ізоляція апаратів з виробництва ВМС: види, класифікація 

13. Конструкція та принцип роботи перемішуючих пристроїв 

14. Класифікація та види мішалок 

15. Розрахунок потужності приводу мішалки 

16. Герметизація валу мішалки: призначення та підбір ущільнень 

17. Конструкції, принцип роботи, переваги та недоліки сальникового 

ущільнення валу мішалки 

18. Конструкції, принцип роботи, переваги та недоліки торцевого ущільнення 

валу мішалки 

19. Конструкції, принцип роботи, переваги та недоліки безсальникового 

ущільнення валу мішалки 

20. Класифікація полімеризаторів та приклади апаратурного оформлення різних 

процесів одержання високомолекулярних сполук 
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21. Конструкція та принцип роботи апарату для газофазної полімеризації 

етилену 

22. Конструкція, призначення та принцип роботи реакторів-автоклавів для 

синтезу полімерів 

23. Пристрій реактора трубчатого типу та галузі його застосування 

24. Пристрій та принцип роботи стрічкового реактора 

25. Похідні та мета технологічних розрахунків 

26. Технологічні розрахунки періодичних процесів 

27. Технологічні розрахунки безперервних процесів 

28. Розрахунок каскаду реакторів ідеального змішування 

29. Графічні методи розрахунку реакторів 

30. Розрахунок реактору ідеального витіснення 

31. Мета та вихідні дані для теплових розрахунків у виробництві ВМС 

32. Теплові розрахунки апаратів періодичної дії 

33. Теплові розрахунки безперервних процесів 

34. Тепловий розрахунок адіабатичних процесів 

35. Температурно-часова програма періодичного процесу 

36. Механічні розрахунки апаратів 

37. Методи випробовування апаратів на міцність 

38. Конструкція, характеристика вузлів і принцип роботи устаткування для 

розчинення смол або лаків 

39. Види, конструкція та принцип роботи устаткування для очистки смол (або 

лаків): фільтри 

40. Види, конструкція та принцип роботи устаткування для очистки смол (або 

лаків): центрифуги 

41. Види, конструкція та принцип роботи устаткування для вилучення залишків 

мономерів з готового полімеру 

42. Види, конструкція та принцип роботи устаткування для охолодження смол 

(або лаків) 

43. Допоміжне устаткування при виробництві лакофарбової продукції: 

устаткування для диспергування 

44. Види, конструкція та принцип роботи бісерних млинів 

45. Внутрішньоцеховий транспорт на підприємствах з виробництва полімерів 

46. Нагнітаюча система пневмотранспорту на підприємствах з виробництва 

полімерів 

47. Всмоктуюча система пневмотранспорту на підприємствах з виробництва 

полімерів 

48. Розрахунок пневмотранспорту у виробництві полімерів. Основні принципи 

вибору пневмосистем 

49. Види, конструкція, принципи роботи, переваги та недоліки насосів та 

газодувок 

50. Типи сховищ для рідких та твердих мономерів та розчинників 

51. Дозатори у виробництві полімерів 

52. Устаткування для подрібнення полімерів  
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53. Класифікація та типи устаткування для змішування полімерів 

54. Особливості процесу гарячої грануляції полімерів. Конструкція та принцип 

роботи устаткування для гарячої грануляції 

55. Особливості процесу холодної грануляції полімерів. Конструкція та 

принцип роботи устаткування для холодної грануляції 

56. Особливості процесу сушки полімерів 

57. Фактори, що впливають на вибір сушарки та умов сушки полімерного 

матеріалу 

58. Конструкція, принцип роботи, переваги та недоліки розпилюючої сушарки 

59. Конструкція, принцип роботи, переваги та недоліки труби-сушарки 

60. Конструкція, принцип роботи, переваги та недоліки аерофонтанної 

сушарки. 

 

 

4.2 Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання 

 

Варіант Питання Варіант Питання 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

16 

17 

18 

19 

20 

15 

14 

13 

12 

11 

30 

29 

28 

27 

26 

45 

44 

43 

42 

41 

60 

59 

58 

57 

56 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

21 

22 

23 

24 

25 

10 

9 

8 

7 

6 

25 

24 

23 

22 

21 

40 

39 

38 

37 

36 

55 

54 

53 

52 

51 

11 

12 

13 

14 

15 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 

26 

27 

28 

29 

30 

5 

4 

3 

2 

1 

20 

19 

18 

17 

16 

35 

34 

33 

32 

31 

50 

49 

48 

47 

46 
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