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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Процеси, апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі» для 

студентів денної форми навчання зі спеціальності 162 – «Біотехнології та 

біоінженерія» оcвітньо-професійної програми «Біотехнології та біоінженерія» 

освітнього ступеня «Бакалавр»  призначені для поліпшення самостійної роботи 

з навчальної дисципліни.  

Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього 

спеціаліста необхідним об’ємом знань у сфері вибору та використання 

основного технологічного устаткування у галузі. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Процеси, 

апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі» є: забезпечення 

фундаментальної підготовки студента в галузі основних процесів біотехнології: 

процеси підготовки сировини та технологічного устаткування до роботи; 

формування у студентів засад достатньо широкої теоретичної підготовки 

устаткування виробництв у галузі біотехнології. 

У результаті вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Процеси, 

апарати та устаткування виробництв біотехнологічної галузі» студенти 

набувають таких компетентностей і програмних результатів навчання. 

Компетентності 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у 

біотехнології та  біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та методів біотехнології та біоінженерії. 

К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

К07. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

К17. Здатність використовувати методології проєктування виробництв  

біотехнологічних продуктів різного призначення. 
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К18. Здатність обирати і використовувати відповідне обладнання, 

інструменти та методи для реалізації та контролю виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення. 

К19. Здатність складати технологічні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення. 

К20. Здатність складати апаратурні схеми виробництв біотехнологічних 

продуктів різного призначення. 

Програмні результати навчання: 

ПР09. Уміти складати базові поживні середовища для вирощування 

різних біологічних агентів. Оцінювати особливості росту біологічних агентів на 

середовищах різного складу. 

ПР12. Використовуючи мікробіологічні, хімічні, фізичні, фізико-хімічні 

та біохімічні методи, уміти здійснювати хімічний контроль (визначення 

концентрації розчинів дезінфікувальних засобів, титрувальних агентів, 

концентрації компонентів поживного середовища тощо), технологічний 

контроль (концентрації джерел вуглецю та азоту у культуральній рідині 

впродовж процесу; концентрації цільового продукту); мікробіологічний 

контроль (визначення мікробіологічної чистоти поживних середовищ після 

стерилізації, мікробіологічної чистоти біологічного агента тощо), 

мікробіологічної чистоти та стерильності біотехнологічних продуктів різного 

призначення.   

ПР14. Уміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного 

середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та  

основних стадій технологічного процесу. 

ПР15. Базуючись на знаннях про закономірності механічних, 

гідромеханічних, тепло- та масообмінних процесів та основні конструкторські 

особливості, уміти вибирати відповідне устаткування у процесі проєктування 

виробництв біотехнологічних продуктів різного призначення для забезпечення 

їх максимальної ефективності.   



6 

 

ПР16. Базуючись на знаннях, одержаних під час практики на 

підприємствах та установах, уміти здійснювати продуктовий розрахунок і 

розрахунок технологічного обладнання.   

ПР18. Уміти здійснювати обґрунтування та вибір відповідного 

технологічного обладнання і графічно зображувати технологічний процес 

відповідно до вимог нормативних документів  з використанням знань, 

одержаних під час практичної підготовки. 

У результаті вивчення модулів навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 роботу і вибір основного обладнання біотехнологічних виробництв;  

 методи проведення економічного аналізу біотехнологічної системи з 

урахуванням уведення до її складу нового обладнання;  

 вимоги до оформлення завдання для виконавців та актів; 

 оптимізацію біотехнологічних схем і процесів. 

уміти: 

 обґрунтовувати і ставити завдання з поточного ремонту обладнання; 

 проводити економічний аналіз біотехнологічної системи з урахуванням 

уведення до її складу нового обладнання;  

 проводити підготовку технологічного устаткування до роботи; 

 згідно з технологічною інструкцією з використанням відповідного 

устаткування та матеріалів проводити мийку, огляд та стерилізацію 

обладнання;  

 використовуючи посівну культуру організмів-продуцентів, обладнання 

цехової лабораторії та технологічний регламент, здійснювати засів 

біореакторів;  

 проводити монтаж та випробовувати технологічне обладнання та 

оформляти відповідні акти;  
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 оформлювати завдання для виконавців для забезпечення технічною 

оснасткою та матеріалами, що відповідають вимогам випробовування 

обладнання; 

 здійснювати нерегламентне технічне обслуговування із заповненням 

карти огляду комунікацій, теплоізоляції, захисних і антикорозійних покрить, 

приладів, засобів автоматики і блокування вентиляційного обладнання; 

 підбирати технічну документацію та складати специфікацію 

обладнання та матеріалів, які необхідні для забезпечення технологічного 

процесу; 

 використовуючи техніко-економічні, нормативні, довідкові та звітні 

матеріали, на підставі аналізу  роботи технічних засобів і систем, складати 

замовлення і договори на поставку складових біотехнологічного процесу та 

обладнання. 

 

1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема К-сть. 

год. 

(лекц.) 

К-сть. 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

 4 семестр   

Змістовий модуль 1 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 

Модуль 1.1 Основні положення та наукові засади навчального курсу 

1 Тема 1 Стан і основні проблеми технічної бази 

біотехнологічної галузі 

2 4 

2 Тема 2 Машинно-апаратурні схеми 

біотехнологічних виробництв 

1 4 

3 Тема 3 Підйомно-транспортне обладнання 1 4 

Модуль 1.2 Основи гідравліки 

1 Тема 1 Гідростатика 2 4 
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2 Тема 2 Гідродинаміка 2 5 

3 Тема 3 Гідравлічні машини 1 4 

Модуль 1.3 Гідромеханічні процеси 

1 Тема 1 Характеристика і методи оцінювання 

дисперсних систем 

1 4 

2 Тема 2 Отримання дисперсних систем 1 4 

3 Тема 3 Розділення дисперсних систем 1 4 

Модуль 1.4 Механічні процеси 

1 Тема 1 Подрібнення 1 4 

2 Тема 2 Пресування 1 4 

3 Тема 3 Змішування та поділ сипких матеріалів 1 4 

Модуль 1.5 Теплові процеси 

1 Тема 1 Основні закономірності теплообміну 1 5 

2 Тема 2 Теплообмінні апарати 2 5 

3 Тема 3 Теплові процеси зі зміненням 

агрегатного стану 

2 5 

4 Тема 4 Специфічні теплові процеси 2 4 

Модуль 1.6 Масообмінні процеси 

1 Тема 1 Основні закономірності масообміну 1 4 

2 Тема 2 Процеси сорбції 1 4 

3 Тема 3 Екстрагування 1 4 

4 Тема 4 Перегонка та ректифікація 1 4 

5 Тема 5 Сушіння 1 4 

6 Тема 6 Кристалізація і розчинення 1 4 

 Усього годин за 4 семестр: 24 80 

 5 семестр   

Змістовий модуль 2 Устаткування виробництв у галузі 

 Модуль 2.1   

 Тема 1 Стан і основні проблеми технічної бази 8 8 
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біотехнологічної галузі. Установлення 

технологічних характеристик обладнання. 

Вивчення конструкцій сучасного 

біотехнологічного обладнання. Специфікація 

обладнання та матеріалів. Класифікація 

обладнання біотехнологічних виробництв. 

Формування структур технологічних ліній 

 Тема 2 Машинно-апаратурні схеми 

біотехнологічних виробництв 

4 8 

 Тема 3 Підйомно-транспортне обладнання 2 4 

 Тема 4 Допоміжне обладнання 2 8 

 Тема 5 Устаткування та обладнання, що 

використовується для проведення 

антисептичних заходів на виробництві. 

Обладнання для підготовки повітря 

біотехнологічного процесу. Нормативні 

документи, що обґрунтовують регламент 

проведення стерилізації обладнання. 

Обладнання для стерилізації повітря. 

Компресори та повітрядувки. Техніка миття: 

огляду та стерилізації обладнання. Вимоги до 

чистоти повітря в біотехнологічному процесі. 

Технологічний регламент підготовки 

обладнання для культивування 

8 8 

 Тема 6 Обладнання для стерилізації поживних 

середовищ. Гідролізапарати 

2 8 

 Модуль 2.2   

 Тема 1 Обладнання для культивування 

мікроорганізмів на твердих поживних 

2 8 
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середовищах 

 Тема 2 Обладнання для глибинного 

культивування мікроорганізмів на рідких 

поживних середовищах 

2 8 

 Тема 3 Обладнання для розділення рідкої і 

твердої фаз. Обладнання для екстрагування, 

віджиму, фільтрування та флотації 

2 8 

 Тема 4 Документальне забезпечення 

технологічного процесу. Техніко-економічне 

оцінювання апаратурного оформлення 

біотехнологічного процесу. Специфікація 

обладнання та матеріалів. Техніко-економічне 

обґрунтування біотехнологічного процесу. 

Нормативно-технічна документація та звіти про 

роботу біотехнологічного обладнання. Типові 

договори на поставку складових 

біотехнологічного процесу. Довідкові матеріали 

щодо біотехнологічного обладнання та правила 

користування довідниками 

2 8 

 Тема 5 Характеристика сировини, що 

використовується у біотехнологічному 

виробництві. Вимоги до посівних культур у 

біотехнологічному виробництві. Техніка засіву 

біореактора 

4 8 

 Тема 6 Обладнання для концентрування і 

очищення розчинів біологічно-активних 

речовин. 

4 8 

 Тема 7 Обладнання для мембранного розділення 

розчинів біологічно-активних речовин 

4 8 
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 Тема 8 Обладнання для сушіння 2 4 

 Тема 9 Обладнання для подрібнення, 

стандартизації, гранулювання та 

мікрокапсулювання 

4 6 

 Модуль 2.3   

 Тема 1 Основні вимоги до техніки безпеки під 

час експлуатації загальнозаводського та 

технологічного обладнання біотехнологічних 

виробництв 

2 8 

 Тема 2 Прийоми розробки заходів із 

забезпечення екологічної безпеки під час 

експлуатації технологічного обладнання різних 

біотехнологічних виробництв 

2 8 

 Тема 3 Правила монтажних робіт 2 8 

 Тема 4 Випробування виробничого обладнання 2 6 

 Тема 5 Карти огляду комунікацій 2 6 

 Тема 6 Теплоізоляція біореактору 2 8 

 Тема 7 Контроль приладів, антикорозійного 

покриття та засобів автоматики. Контроль 

вентиляційного обладнання 

2 6 

 Усього годин за 5 семестр: 58 160 

 Усього годин за 4 та 5 семестр: 82 240 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ І РОЗПОДІЛ ГОДИН  

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

 

Змістовий модуль 1.1 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 

 

Тема 1 Загальні закономірності технологічних процесів 

1. Основні узагальнення, закони та принципи технологічних процесів. 

2. Принцип оптимізації проведення процесу. 

Питання для самоперевірки 

1. Якої форми набуває рівняння матеріального балансу для потоку 

рідини? 

2. Що таке рушійна сила процесу? 

3. Як виражається рушійна сила процесу? 

4. Чим визначається рівновага системи? 

5. Що є рушійною силою процесів масопереносу? 

6. У чому сутність принципу оптимізації проведення процесу? 

Література: [3, с.10–32]. 

 

Тема 2 Основи раціональної побудови апаратів 

 

1. Основні вимоги до апаратів. 

2. Матеріали для виготовлення апаратів. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають експлуатаційні вимоги до апарата? 

2. Що мають на увазі під технологічністю виготовлення апаратів? 

3. Які рішення гарантують мінімальну масу апарата, який проектується? 

4. Що таке сталь та чавун? 

5. Які захисні покриття від корозії використовують під час виготовлення 

апаратів харчових виробництв? 

Література: [2, c.18–45]; [3, c.33–105]. 
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Тема 3 Основи теорії подібності та моделювання 

1. Методи дослідження та аналізу процесів. 

2.  Етапи створення нових процесів та апаратів. Фізичне та математичне 

моделювання. 

3.  Основи теорії подібності. Види подібності. 

4.  Теореми подібності. 

5.  Критерії подібності. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим відрізняються аналітичні й експериментальні методи досліджень 

процесів і апаратів? 

2. Що таке інваріант подібності? 

3. Сформулюйте три теореми подібності. 

4. Який фізичний зміст критерію Рейнольдса? 

Література: [4, c.6–9]; [5, c.6–88]. 

 

Модуль 1.2 Основи гідравліки. 

 

Тема 1 Гідростатика 

1. Основи гідравліки. 

2. Гідростатичний тиск. 

3. Основне рівняння гідростатики. 

4. Диференціальне рівняння рівноваги Ейлера. 

5. Висновки основного рівняння гідростатики. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають гідростатичним тиском? 

2. Якими одиницями вимірюють тиск? 

3. Що таке барометричний тиск та надлишковий тиск? 

4. Поясніть принцип сполучених посудин. 

5. Які прилади використовують для вимірювання тиску? 

6. У яких цілях у харчовій промисловості застосовують гідропрес? 

Література: [2, с.36–44]. 
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Тема 2 Гідродинаміка 

1. Основні положення. 

2. Швидкість і витрата рідини. 

3. Режими руху рідин. 

4. Розподілення швидкостей рідин. 

5. Рівняння нерозривності потоку. 

6. Рівняння Бернуллі для ідеальної та реальної рідини. 

7. Гідравлічні опори. 

8. Витікання рідини. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке витрата? 

2. Як розрахувати середню швидкість для потоку рідини? 

3. Напишіть рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини. 

4. Поясніть, за допомогою якого пристрою вимірюють витрату рідини? 

5. Як розраховують втрати напору під час транспортування рідини? 

6. Від чого залежить величина коефіцієнта місцевого опору? 

7. Що таке насадка? Які типи насадок ви знаєте? 

Література: [2, с.44–63]. 

 

Тема 3 Гідравлічні машини 

1. Поняття про гідравлічні машини та їх класифікація. 

2. Насоси та їх класифікація. 

3. Основні параметри роботи насосів. 

4. Динамічні насоси. 

5. Об’ємні насоси. 

6. Компресорні машини. 

Питання для самоперевірки 

1. За яким принципом класифікують насоси? 

2. Назвіть відомі вам типи насосів. 

3. Як працює відцентровий насос? 
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4. У чому різниця в призначенні поршневого насоса та поршневого 

компресора? 

5. Чим визначається повний напір, що розвивається насосом? 

6. Які поршневі насоси називають насосами простої дії? 

7. Що обмежує максимальний тиск, який розвивається поршневим 

насосом? 

8. Назвіть основний недолік поршневих насосів. 

9. Назвіть переваги гвинтових насосів. 

10. Чим розрізняються осьові та відцентрові вентилятори? 

11. Для чого призначені компресори? 

Література: [2, с.63–76]. 

 

Модуль 1.3 Гідромеханічні процеси. 

 

Тема 1 Характеристика і методи оцінювання дисперсних систем 

1. Характеристика гідромеханічних процесів. 

2. Характеристика та методи оцінювання дисперсних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічити ознаки, за якими розрізняють неоднорідні системи. 

2. Які рушійні сили використовують під час поділу неоднорідних систем? 

3. Що називають визначальним розміром частинки? 

4. Які методи використовують для характеристики полідисперсних 

неоднорідних систем? 

5. Наведіть приклади харчових неоднорідних систем. 

Література: [3, с.77–81]. 

 

Тема 2 Отримання дисперсних систем 

1. Перемішування. 

2. Диспергування. 

3. Піноутворення та псевдозрідження. 
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Питання для самоперевірки 

1. Для перемішування яких сумішей застосовують лопатеві мішалки? 

2. Які мішалки обертаються з більшою частотою – лопатеві чи 

пропелерні? 

3. Який процес називають гомогенізацією? 

4. Чим відрізняється від звичайної формула модифікованого критерію 

Рейнольдса для перемішування? 

5. Як здійснюється циркуляційне перемішування? 

6. Поясніть принцип пневматичного перемішування. 

7. Поясніть сутність та наведіть приклади використання псевдозрідження. 

Література: [3, с.81–110]. 

 

Тема 3 Розділення дисперсних систем 

1. Методи розділення неоднорідних систем. 

2. Матеріальний баланс процесів розділення. 

3. Осадження. 

4. Фільтрування. 

5. Центрифугування. 

6. Поділ неоднорідних систем. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть основні методи розділення неоднорідних систем. 

2. З якою метою складають матеріальний баланс процесів розділення? 

3. Які сили діють на частинку, що осаджується? 

4. Від чого залежить швидкість осадження? 

5. Назвіть критерій, що характеризує інтенсивність осадження в полі дії 

відцентрових сил. 

6. Чому дуже дрібні частинки не можна відокремити осадженням? 

7. У яких випадках застосовують центрифуги? 

8. Перелічіть види фільтрувальних перегородок. 



17 

 

9. У чому принципова відмінність фільтрів, що працюють під тиском, від 

вакуум-фільтрів? 

10. Для поділу яких сумішей доцільно застосовувати фільтрувальні 

центрифуги? 

11. Перелічіть способи відокремлення пилу від повітря. 

12. Які частинки можна відокремити від повітря простим осадженням? 

13. Чому в циклоні виникає відцентрова сила? 

14. Як улаштовані скрубери? 

15. Як повітря очищається в електричному полі? 

Література: [3, с.110–142]. 

 

Модуль 1.4 Механічні процеси 

 

Тема 1 Подрібнення 

1. Сутність і призначення процесу подрібнення. 

2. Класифікація способів подрібнення. 

3. Теорія подрібнення. 

4. Машини для подрібнення. 

Питання для самоперевірки 

1. Як визначити ступінь дроблення? 

2. Назвіть процеси дроблення залежно від ступеня подрібнення. 

3. Чим характеризується тонке і надтонке подрібнення? 

4. Поясніть фізичну суть рівняння Ребіндера. 

5. Укажіть сфеу застосування молоткових дробарок. 

Література: [4, с.143–156]. 

 

Тема 2 Пресування 

1. Сутність та призначення процесу. 

2. Віджимання рідини. 

3. Формування пластичних матеріалів. 
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4. Ущільнювання сипких матеріалів. Гранулювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Якої мети досягають пресуванням? 

2. Якими способами можна створити тиск пресування? 

3. Які матеріали піддають пресуванню? 

4. Які преси застосовують у виробництві соків, а які – у виробництві 

макаронних виробів? 

5. З якою метою і як ущільнюють сипкі матеріали? 

Література: [4, с.157–166]. 

 

Тема 3 Змішування та поділ сипких матеріалів 

1. Процес змішування сипких матеріалів. 

2. Сортування. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть відомі вам способи сортування зерна. 

2. Які сита використовують у харчовій промисловості? 

3. Як оцінити ефективність просівання? 

4. Поясніть принцип роботи трієра. 

5. Як відокремлюють металеві домішки? 

6. У яких випадках застосовують гідравлічне сортування? 

7. Поясніть сутність роботи електрокласифікатора. 

Література: [4, с.167–181]. 

 

Модуль 1.5 Теплові процеси 

 

Тема 1 Основні закономірності теплообміну 

1. Завдання та способи теплової обробки. 

2. Засоби передавання теплоти та її основні закономірності. 

3. Нагрівання. 

4. Охолодження. 
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5. Фізині основи плавлення та твердіння. 

Питання для самоперевірки 

1. Які існують засоби передачі теплоти? Їх визначення. 

2. Що називають коефіцієнтом теплопровідності? 

3. У чому полягає сутність конвективного теплообміну? 

4. Від чого залежить передача теплоти випромінюванням? 

5. Що таке коефіцієнт теплопередачі, його визначення? 

6. Як визначається рушійна сила теплових процесів? 

7. У чому переваги нагрівання водяною парою? 

8. Що таке проміжний теплоносій? 

9. Назвіть фізичні основи плавлення і твердіння. 

Література: [5, с.182–224]. 

 

Тема 2 Теплообмінні апарати 

1. Класифікація теплообмінників. 

2. Конструкції теплообмінників. 

3. Розрахунок теплообмінників. 

Питання для самоперевірки 

1. На які групи можна розділити теплообмінні апарати? 

2. Наведіть приклади використання кожухотрубних апаратів для 

теплообміну між двома рідинами. 

3. Назвіть найбільш компактні теплообмінні апарати. 

4. Що таке калорифери? Де їх застосовують? 

5. З яких розділів складається проєктний розрахунок теплообмінного 

апарата? 

6. З якою метою виконують повірочний розрахунок теплообмінника? 

7. Яка мета гідравлічного розрахунку теплообмінника? 

Література: [5, с.224–240]. 

 



20 

 

Тема 3 Теплові процеси зі зміненням агрегатного стану 

1. Випаровування. 

2. Кипіння. 

3. Випарювання. 

4. Конденсація. 

5. Охолоджування. 

Питання для самоперевірки 

1. Чим розрізняються випарювання і випаровування? 

2. Що називають питомою витратою пари, що гріє? 

3. Чим спричинене явище самовипаровування? Коли воно 

спостерігається? 

4. У яких випадках доцільно застосовувати апарати з примусовою 

циркуляцією розчину? 

5. Для випарювання яких розчинів рекомендується використовувати 

роторно-плівкові апарати? 

6. Назвіть відомі вам типи конденсаторів. 

7. Як улаштовані конденсатори змішування? 

Література: [5, с.241–275]. 

 

Тема 4 Специфічні теплові процеси 

1. Процес варіння. 

2. Пастеризація. 

3. Стерилізація. 

Питання для самоперевірки 

1. Як можна класифікувати способи варіння? 

2. З якою метою застосовують процес бланшування продуктів? 

3. Чому процес нагрівання продукту в киплячій рідині є нестаціонарним? 

4. Яка залежність між тривалістю і температурою під час пастеризації та 

стерилізації харчових продуктів? 
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5. Які ви знаєте нетеплові засоби пастеризації? 

6. Що характеризує коефіцієнт регенерації теплоти теплообмінника? 

7. Наведіть приклад формули стерилізації. 

Література: [5, с.275–330]. 

 

Модуль 1.6 Масообмінні процеси 

Тема 1 Основні закономірності масообміну 

1. Класифікація процесів масообміну. 

2. Способи масопередачі. 

3. Теорія масопередачі. 

4. Матеріальний баланс масообмінних процесів. 

5. Подібність процесів масоперенесення. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади процесів масопередачі. 

2. Чому речовина, що розподіляється в рідкому чи газовому середовищі, 

переходить із зони з більшою концентрацією до зони із меншою? 

3. Чому, щоб розчинити цукор у склянці його перемішують ложечкою? 

4. У чому виявляється аналогія в переносах теплоти і маси? 

5. Від чого залежить швидкість процесу масопередачі? 

6. Від чого залежить величина коефіцієнта масопередачі? Поясніть його 

фізичний зміст. 

7. Як визначають рушійну силу в процесах масопереносу? 

Література: [6, с.331–342]. 

 

Тема 2 Процеси сорбції 

1. Абсорбція. 

2. Адсорбція. 

Питання для самоперевірки 



22 

 

1. Як пов’язані парціальний тиск компонента газової суміші та його 

концентрація в рідині? 

2. Чи має розмірність константа Генрі? 

3. Чому необхідно відводити теплоту з абсорбера? 

4. Як обирають середню швидкість газу в колонних абсорберах? 

5. Чому необхідно перемішувати фази в масообмінному апараті? 

6. Під дією яких сил рухаються потоки в колонних апаратах? 

7. Поясніть роль насадки. 

8. Які тарілки використовують в апаратах колонного типу? 

9. Чим відрізняються процеси абсорбції й адсорбції? 

10. Назвіть відомі вам адсорбенти. 

Література: [6, с.342–355]. 

 

Тема 3 Екстрагування 

1. Сутність і межі застосування процесу. 

2. Фізична сутність процесу екстрагування. 

3. Матеріальний баланс екстрагування. 

4. Апарати для екстрагування. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому сутність процесу екстрагування? 

2. З яких етапів складається процес переносу речовини з рослинної 

сировини в екстрагент? Як визначається кількість екстрагованої речовини? 

3. Які умови проведення процесу необхідно забезпечити в екстракторі для 

підтримки високої швидкості процесу? 

4. Коли використовують багатоступінчасте екстрагування? 

5. Чому під час багатоступінчастого екстрагування застосовують 

протитечію? 

Література: [6, с.355–364]. 

 

 



23 

 

Тема 4 Перегонка та ректифікація 

1. Сутність процесу та види перегонки. 

2. Класифікація бінарних сумішей. Основні закони перегонки. 

3. Апарати для проведення дистиляції 

Питання для самоперевірки 

1. Яку властивість однорідних сумішей використовують під час 

перегонки? 

2. Які суміші підкоряються закону Рауля? 

3. Складіть матеріальний баланс простої перегонки. 

4. Наведіть схему апарата для простої перегонки. 

5. У чому сутність процесу дезодорації? 

6. З якою метою в простій перегонці застосовують дефлегмацію? 

7. Чи можна розділити багатокомпонентну суміш в установці з однією 

колоною? 

Література: [6, с.364–371]. 

 

Тема 5 Сушіння 

1. Загальна характеристика процесу. 

2. Властивості вологих матеріалів, види зв’яку вологи. 

3. Динаміка та кінетика процесу сушіння. 

4. Діаграма стану вологого повітря. 

5. Матеріальний і тепловий баланси процесу сушіння. 

6. Способи та види сушіння. 

7. Основні апарати для сушіння. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть три форми зв’язку вологи з матеріалом. Яка волога 

відокремлюється в процесі сушіння? 

2. Чому найпоширеніший процес називають конвективним сушінням? 

3. Чи сприяє підвищенню швидкості сушіння явище термовологопро-

відності? 
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4. Які способи сушіння ви знаєте? У яких установках вони реалізуються? 

5. Як досягають збільшення поверхні випаровування вологи в сушарках? 

Література: [6, с.371–391]. 

 

Тема 6 Кристалізація і розчинення 

1. Сутність процесу кристалізації. 

2. Механізм та кінетика процесу кристалізації. 

3. Матеріальний баланс процесу кристалізації. 

4. Способи кристалізації та кристалізатори. 

5. Фізична сутність розчинення. 

6. Механізм та кінетика процесу розчинення. 

7. Способи розчинення та апаратурне оформлення. 

Питання для самоперевірки 

1. З якою метою застосовують процеси кристалізації? 

2. При дотриманні яких умов починається утворення центрів 

кристалізації? 

3. Назвіть стадії процесу кристалізації. 

4. Які чинники впливають на швидкість росту кристалів? 

5. У яких апаратах здійснюють кристалізацію? Яка їх будова? 

6. У чому полягає фізична сутність розчинення? 

Література: [6, с.391–402]. 

 

Змістовий модуль 2 Устаткування виробництв у галузі 

 

Тема 1 Стан і основні проблеми технічної бази біотехнологічної галузі 

3. Установлення технологічних характеристик обладнання. 

4. Вивчення конструкцій сучасного біотехнологічного обладнання. 

5. Специфікація обладнання та матеріалів. 

6. Класифікація обладнання біотехнологічних виробництв. 

7. Формування структур технологічних ліній. 
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8. Машинно-апаратурні схеми біотехнологічних виробництв. 

9. Підйомно-транспортне обладнання. 

10. Допоміжне обладнання. 

11. Устаткування та обладнання, що використовується для проведення 

антисептичних заходів на виробництві. 

12. Обладнання для підготовки повітря біотехнологічного процесу. 

13. Нормативні документи, що обґрунтовують регламент проведення 

стерилізації обладнання. 

14. Обладнання для стерилізації повітря, компресори та повітрядувки. 

15. Техніка миття, огляду та стерилізації обладнання. Вимоги до чистоти 

повітря в біотехнологічному процесі. 

16. Технологічний регламент підготовки обладнання для культивування. 

17. Обладнання для стерилізації поживних середовищ. Гідролізапарати. 

Питання для самоперевірки 

1. Для чого використовують технологічні апарати? 

2. Робоча температура – це... 

3. Розрахункова температура – це... 

4. Розрахунковий тиск – це... 

5. Що таке ферментація? 

6. Записати стадії технологічного циклу. 

Література: [1, с.394–427]; [3, с.10–32]. 

 

Тема 2 Обладнання для культивування мікроорганізмів на твердих 

поживних середовищах 

1. Обладнання для глибинного культивування мікроорганізмів на рідких 

поживних середовищах. 

2. Обладнання для розділення рідкої та твердої фаз. 

3. Обладнання для екстрагування, віджиму, фільтрування та флотації. 

4. Документальне забезпечення технологічного процесу. 
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5. Техніко-економічне оцінювання апаратурного оформлення 

біотехнологічного процесу. 

6. Специфікація обладнання та матеріалів. 

7. Техніко-економічне обґрунтування біотехнологічного процесу. 

8. Нормативно-технічна документація та звіти про роботу 

біотехнологічного обладнання. 

9. Типові договори на поставку складових біотехнологічного процесу. 

10. Довідкові матеріали щодо біотехнологічного обладнання та правила 

користування довідниками. 

11. Характеристика сировини, що використовується у біотехнологічному 

виробництві. 

12. Вимоги до посівних культур у біотехнологічному виробництві, 

Техніка засіву біореактора. 

13. Обладнання для концентрування і очищення розчинів біологічно-

активних речовин. 

14. Обладнання для мембранного розділення розчинів біологічно-

активних речовин. 

15. Обладнання для сушіння. 

16. Обладнання для подрібнення, стандартизації, гранулювання та 

мікрокапсулювання. 

Питання для самоперевірки 

1. Записати основне джерело етанола. 

2. Записати стадії отримання етанола. 

3. Основні методи конверсії метана з отриманням синтез-газа різного 

складу. 

4. Що таке питома швидкість росту? 

5. На скільки довгим є процес ферменації? 

6. Що повинен мати простий апарат, ферментер7 

Література: [2, c.18–45]; [3, c.33–105]. 
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Тема 3 Основні вимоги до техніки безпеки під час експлуатації 

загальнозаводського та технологічного обладнання біотехнологічних 

виробництв 

1. Прийоми розробки заходів із забезпечення екологічної безпеки під час 

експлуатації технологічного обладнання різних біотехнологічних виробництв. 

2. Правила монтажних робіт. 

3. Випробування виробничого обладнання. 

4. Карти огляду комунікацій. 

5. Теплоізоляція біореактора. 

6. Контроль приладів, антикорозійного покриття та засобів автоматики. 

Контроль вентиляційного обладнання. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають середньою пробою? 

2. Записати методи висушування матеріалів. 

3. Середня щільність – це... 

4. Насипна щільність – це... 

5. Описати визначення середньої щільності текучих формувальних мас. 

6. Від чого залежить величина світлового потоку? 

Література: [4, c.6–9]; [5, c.6–88]. 

 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

Критерії оцінювання практичних робіт 

4 семестр 

№ 

по 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Система одиниць виміру СІ і 

перевідні коефіцієнти. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 
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2 
Розрахунки гідравлічних 

процесів. Гідростатика. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

3 
Розрахунки гідравлічних 

процесів. Гідродинаміка. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

4 
Стаціонарна 

теплопровідність. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
1 

5 
Нестаціонарна 

теплопровідність. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

6 

Розрахунки конвективного 

теплообміну в однофазному 

середовищі. Вільна 

конвекція. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

7 
Розрахунки теплообміну для 

вимушеного зовнішнього 

обтікання. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

8 
Розрахунки теплообміну у 

трубах. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

9 
Розрахунки процесу 

фільтрування технологічних 

середовищ. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

10 

 

Розрахунок процесу 

центрифугування 

технологічних середовищ 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

11 

 

Основи масопередачі 

 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

12 

Розрахунок процесу 

адсорбції 
Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
2 

Усього ( 16 год.): 20 

 

 

5 семестр 

№ 

пор 
Тема Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 

Вступ. Загальна 

характеристика обладнання, 

що використовується на 

підприємствах 

біотехнологічного 

виробництва. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
3 
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2 

Вивчення обладнання для 

зберігання і 

транспортування сировини і 

біопродуктів. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
3 

3 
Техніка мийки, огляду та 

стерилізації обладнання. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
3 

4 
Вивчення ферментерів. Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
3 

5 

Обладнання вакуум-

випарних установок: 

вакуум-апаратів, інжекторів, 

ежекторів, конденсаторів. 

Обладнання для сушки. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
4 

6 

Розрахунок організаційних 

та технічних заходів 

технічного обслуговування 

та ремонту 

біотехнологічного 

обладнання. 

Виконання роботи, самостійна робота, 

захист результатів 
4 

Усього ( 22 год.) 20 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

№ 

пор 
Завдання самостійної роботи Критерії оцінювання 

Макс. 

бал 

1 
Самостійне пропрацювання 

теми, виконаний конспект   

Вчасне виконання роботи, 

уміння надати відповіді на 

поставлені запитання за темою 

2 

2 Підготовка презентації  

Вчасне виконання роботи, 

представлення та захист 

презентації 

8 

3 

Самостійна робота над 

лекційним матеріалом, 

практичними 

Входить до критеріїв оцінювання цих 

видів робіт 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 

Вид контролю Бали 

Лекції 

Відвідування – 4 бали 

Конспект – 6 балів 

Усього – 10 балів 
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Самостійна робота Виконання завдання самостійної роботи – 10 балів 

Робота на практичних 

заняттях 
Виконання практичних завдань –  20 балів 

Поточний контроль 

Виконання модульних контрольних робіт: 

№ 1 – 30 балів; 

№ 2 – 30 балів 

Усього – 60 балів 

Усього: 100 

 

Змістовний модуль 2 Устаткування виробництв у галузі 

Вид контролю Бали 

Лекції 

Відвідування – 4 бали 

Конспект – 6 балів 

Усього – 10 балів 

Самостійна робота Виконання завдання самостійної роботи – 10 балів 

Робота на практичних 

заняттях 
Виконання практичних завдань –  20 балів 

Поточний контроль 

Виконання модульних контрольних робіт: 

№ 1 – 20 балів; 

№ 2 – 20 балів 

Усього – 40 балів 

Іспит 20 балів 

Усього: 100 
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4 семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

С
у

м
а Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

Змістовий 

модуль 4 

Змістовий 

модуль 5 

Змістовий модуль 6 

теми 

змістового 

модуля 

теми 

змістового 

модуля 

теми 

змістового 

модуля 

теми 

змістового 

модуля 

теми змістового 

модуля 

теми змістового модуля 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

1
0
0
 5
 

5
 

5
 

5
 

4
 

4
 

5
 

5
 

5
 

5
 

4
 

4
 

5
 

5
 

4
 

4
 

5
 

4
 

5
 

4
 

4
 

4
 

 

              Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

3
1
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5 семестр 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Е
к
за

м
ен

  

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

теми змістового модуля теми змістового модуля теми змістового модуля 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
5

 

Т
6

 

Т
7

 

2
0
 

 

4
 

4
 

4
 

3
 

4
 

4
 

3
 

4
 

4
 

3
 

4
 

4
 

3
 

3
 

4
 

4
 

3
 

4
 

4
 

3
 

3
 

4
 

1
0
0
 

 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

 

 

 

 

3
2
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Порядок перерахунку рейтингових показників 100-бальної системи в 

національну шкалу оцінювання знань і європейську шкалу ECTS. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

навчальної 

дисципліни 

 

 

4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ,  

ЗАЛІКУ ТА ДО ІСПИТУ 

 

 

Змістовий модуль 1.1 Процеси і апарати біотехнологічних виробництв 

Питання до модульного контролю, заліку 

1. Яку форму приймає рівняння матеріального балансу для потоку рідин? 

2. Що таке рушійна сила процесу? Як виражається рушійна сила процесу? 

3. Чим визначається рівновага системи? 

4. Основне кінетичне рівняння фільтрування. 

5. Що є рушійною силою процесів масопереносу? 

6. Сутність принципу оптимізації проведення процесу. 

7. У чому полягають експлуатаційні вимоги до апарата? 

8. Що розуміють під технологічністю виготовлення апаратів? 
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9. Які рішення гарантують мінімальну масу апарата, який проектується? 

10.  Що таке сталь та чавун? 

11. Які захисні покриття від корозії використовують під час виготовлення 

апаратів біотехнологічних виробництв? 

12.  Які відомі методи досліджень процесів і апаратів? 

13. Чим відрізняються аналітичні й експериментальні методи досліджень 

процесів і апаратів? 

14. Що таке інваріант подібності? 

15. Сформулюйте три теореми подібності. 

16.  Який фізичний зміст критерію Рейнольдса? 

17.  Що таке умови однозначності? 

18.  Сутність методу аналізу розмірностей. 

19.  Що називають гідростатичним тиском? Якими одиницями вимірюють 

тиск? 

20.  Що таке барометричний тиск, надлишковий тиск? 

21.  Поясніть принцип сполучених посудин. 

22. Які прилади використовують під час вимірювання тиску? 

23. У яких цілях у біотехнології використовують гідропрес? 

24. Що таке витрата? 

25.  Рівняння нерозривності потоку. 

26. Рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини. 

27.  Поясніть, за допомогою якого пристрою вимірюють витрату рідини. 

28.  Як розраховують втрати напору під час транспортування рідини? 

29.  Від чого залежить величина коефіцієнта місцевого опору? 

30.  Що таке насадка? Які типи насадок ви знаєте? 

31. За яким принципом класифікують насоси? 

32. Назвіть відомі вам типи насосів? До якого типу варто віднести 

велосипедний насос? Яким насосом є медичний шприц? 

33.  Як працює відцентровий насос? 

34.  Різниця в призначенні поршневого насоса та поршневого компресора. 
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35. Чим визначається повний напір, що розвивається насосом? 

36.  Проаналізуйте, як витрачається повний напір, що розвивається насосом. 

37.  Проаналізуйте, чи змінюються витрати, напір і споживана потужність зі 

зміною частоти обертання робочого колеса відцентрового насоса. 

38.  Які поршневі насоси називають насосами простої дії? 

39.  Що обмежує максимальний тиск, який розвивається поршневим 

насосом? 

40.  Основний недолік поршневих насосів. 

41.  Для перекачування яких рідин доцільно застосовувати шестеренний 

насос? 

42.  Чи може перекачувати забруднені рідини гвинтовий насос? 

43.  На які групи поділяють пристрої, що перекачують повітря? 

44.  Чим розрізняються вісьові та відцентрові вентилятори? 

45.  Для чого призначені компресори? 

46.  Для чого проводять стиснення газу в компресорі? 

47.  Перелічити ознаки, за якими розрізняють неоднорідні системи. 

48.  Які рушійні сили використовують під час поділу неоднорідних систем? 

49.  Що називають визначальним розміром частинки? 

50.  Які методи використовують для характеристики полідисперсних 

неоднорідних систем? 

51.  Приклади неоднорідних систем. 

52.  Для перемішування яких сумішей застосовують лопатеві мішалки? 

53.  Які мішалки обертаються з більшою частотою – лопатеві чи пропелерні? 

54.  Який процес називають гомогенізацією? 

55.  Чим відрізняється від звичайної формула модифікованого критерію 

Рейнольдса для перемішування? 

56.  Формула критерію потужності (критерію Ейлера) для мішалки. 

57.  Як здійснюється циркуляційне перемішування? 

58.  Поясніть принцип пневматичного перемішування? 

59.  Сутність та приклади використання псевдозрідження. 
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60.  Назвіть основні методи розділення неоднорідних систем. 

61.  З якою метою складають матеріальний баланс процесів розділення? 

62.  Де рушійна сила процесу більше – під час осадження твердої частинки в 

рідині чи в повітрі? 

63.  Які сили діють на частинку, що осаджується? 

64.  Від чого залежить швидкість осадження? 

65.  Назвіть критерій, що характеризує інтенсивність осадження в полі дії 

відцентрових сил. 

66.  Чому дуже дрібні частинки не можна відокремити осадженням? 

67.  У яких випадках застосовують центрифуги? 

68.  Який принцип реалізований у конструкції багатоярусного відстійника і 

тарілчастого сепаратора? 

69.  У якому випадку рушійна сила під час фільтрування більша під час 

роботи під тиском, чи під вакуумом? 

70.  Перелічіть види фільтрувальних перегородок. 

71.  Як змінюється швидкість фільтрування у процесі? 

72.  У чому принципова відмінність фільтрів, що працюють під тиском, від 

вакуум-фільтрів? 

73.  Для поділу яких сумішей доцільно застосовувати фільтрувальні 

центрифуги? 

74.  Перелічити способи відділення пилу від повітря. 

75.  Які частинки можна відокремити від повітря простим осадженням? 

76.  Чому в циклоні виникає відцентрова сила? 

77.  Які частинки можна відокремити в циклоні? Укажіть їх розмір. 

78.  Як улаштовані скрубери? 

79.  Як повітря очищається в електричному полі? 

80.  Чим принципово відрізняються мембранні процеси розділення від 

осадження та фільтрування? 

81.  Як можна виражати рушійну силу в різних мембранних процесах? 

Назвіть відомі вам мембранні процеси. 
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82.  За якою ознакою можна класифікувати мембранні прроцеси? 

83.  Як розчини розділяють у процесах ультрафільтрації? 

84.  З яких матеріалів можна виготовляти мембрани? 

85.  Чому в мембранній технології прийняте модульне виконання апаратів? 

86.  Як визначити ступінь дробіння? 

87.  Назвіть процеси дроблення залежно від ступеня подрібнювання. 

88.  Чим характеризується тонке і надтонке подрібнювання? 

89.  Фізична суть рівняння Ребіндера. 

90.  Укажіть сферу застосування молоткових дробарок. 

91.  Як визначається продуктивність  валкової дробарки? 

92.  Якої мети досягають пресуванням? Якими способами можна створити 

тиск пресування? 

93.  Які матеріали піддають пресуванню? 

94.  З якою метою і як ущільнюють сипучі матеріали? 

95.  Які сита використовують у харчовій промисловості? Як оцінити 

ефективність просівання? 

96.  Поясніть принцип роботи трієра. 

97.  Як відокремлюють металеві домішки? 

98.  У яких випадках застосовують гідравлічне сортування? 

99.  Поясніть сутність роботи електрокласифікатора. 

100. Як визначається якість змішування сипучих матеріалів? Як 

визначається продуктивність змішувача? 

101. Які існують засоби передачі теплоти? Їх визначення. 

102. Закон Фур’є. 

103. Що називають коефіцієнтом теплопровідності? 

104. У якому разі теплопровідність циліндричної стінки розраховують за 

допомогою формули плоскої стінки? 

105. Наведіть приклади багатошарової стінки. 

106. У чому полягає сутність конвективного теплообміну? 
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107. Що таке критеріальні рівняння і як ними користуватися для обчислення 

коефіцієнта тепловіддачі? 

108. Значення критерія Рейнольдса для ламінарного і турбулентного 

режимів. 

109. Тепловіддача під час вільного руху рідини. 

110. Що таке плівкова конденсація пари? 

111. Від чого залежить передача теплоти випромінюванням? 

112. Закон Стефана-Больцмана. 

113. Що таке ступінь чорноти? Які тіла називають абсолютно чорними? 

114. У чому сутність процесу теплопередачі? 

115. Що таке складний теплообмін? 

116. Коефіцієнт теплопередачі, його визначення. Обчислення коефіцієнта 

теплопередачі для одношарової та багатошарової стінок. 

117. Як визначається рушійна сила теплових процесів? 

118. Переваги нагрівання водяною парою. Як визначається витрата пари на 

процес? Приклади використання топкових газів. 

119. Сутність омічного, індукційного та високочастотного нагрівань. 

120. Що таке проміжний теплоносій? 

121. Фізичні основи плавлення та твердіння. 

122. Для яких матеріалів ефективне сушіння в полі струмів високої частоти? 

Чому? 

123. У чому особливість процесу нагрівання в полі НВЧ? 

124. На яку глибину продукту проникають інфрачервоні промені? Які типи 

генераторів інфрачервоних променів вам відомі? 

125. На які групи можна розділити теплообмінні апарати? 

126. Приклади використання кожухотрубних апаратів для теплообміну між 

двома рідинами. 

127. Назвіть найбільш компактні теплообмінні апарати. 

128. Що таке колорифери? Де їх застосовують? 
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129. З яких розділів складається проєктний розрахунок теплообмінного 

апарата? 

130. З якою метою виконують повірочний розрахунок теплообмінника? 

131. Складіть рівняння теплового балансу теплообмінного апарата. 

132. Мета гідравлічного розрахунку теплообмінника. 

133. Що називають питомою витратою пари, що гріє? 

134. У якому випадку питома витрата пари, що гріє, менша: під час 

випарювання у вакуумі, під атмосферним тиском, чи під надлишковим тиском? 

135. Чим відрізняється багатокорпусна випарювальна установка від 

однокорпусної? 

136. У якій схемі роботи багатокорпусної випарювальної установки витрата 

енергії менша: у разі прямотечії чи протитечії? 

137. У яких випадках доцільно застосовувати апарати з примусовою 

циркуляцією розчину? 

138. Для випарювання яких розчинів рекомендується використовувати 

роторно-плівкові апарати? 

139. Типи компресорів. 

140. Як улаштовані конденсатори змішування? 

141. Чому вторинну пару останнього корпуса багатокорпусної випарної 

установки направляють на конденсацію? 

142. Яку мету переслідують процеси конденсації в різних виробництвах? 

143. Які баланси покладено в основу розрахунків процесів охолоджування і 

заморожування? Як визначається тривалість охолоджування і заморожування 

продукту? 

144. Що характеризує коефіцієнт регенерації теплоти теплообмінника? 

145. Наведіть приклад формули стерилізації.  

146. Конструктивний устрій вертикального автоклава-стерилізатора. 

147. Наведіть схему напрямку змін параметрів теплового процесу для його 

інтенсифікації. 

148. Як можна підвищити коефіцієнт теплопередачі? 
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149. Можливі шляхи збільшення температурного напору. 

150. Наведіть приклади процесів масопередачі. 

151. Чому речовина, що розподіляється в рідкому чи газовому середовищі, 

переходить із зони з більшою концентрацією до зони з меншою концентрацією? 

152. Від чого залежить швидкість процесу масопередачі? 

153. Від чого залежить величина коефіцієнта масопередачі? Поясніть його 

фізичний зміст. 

154. Як визначають рушійну силу в процесах масопереносу? 

155. Як зв’язані парціальний тиск компонента газової суміші та його 

концентрація в рідині? 

156. Чи має розмірність константа Генрі? 

157. Чому необхідно відводити теплоту з абсорбера? 

158. Як вибирають середню швидкість газу в колонних абсорберах? 

159. Чому необхідно перемішувати фази в масообмінному апараті? 

160. Під дією яких сил рухаються потоки в колонних апаратах? 

161. Які тарілки використовують в апаратах колонного типу? 

162. Чим відрізняються процеси абсорбції й адсорбції? Назвіть відомі 

адсорбенти. 

163. Які переваги має адсорбер з киплячим шаром? 

164. Сутність процесу екстрагування. 

165. З яких етапів складається процес переносу речовини з рослинної 

сировини в екстрагент? Як визначається кількість екстрагованої речовини? 

166. Які умови проведення процесу необхідно забезпечити в екстракторі для 

підтримки високої швидкості процесу? 

167. Коли використовують багатоступінчасте екстрагування? Чому з 

багатоступінчастим екстрагуванням застосовують протитечію? 

168. Яку властивість однорідних сумішей використовують під час 

перегонки? 

169. Складіть матеріальний баланс простої перегонки. 
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170. Наведіть схему апарата для простої перегонки. З якою метою в простій 

перегонці застосовують дефлегмацію? 

171. Чи можна розділити багатокомпонентну суміш в установці з однією 

колоною? 

172. Чому найпоширеніший процес називають конвективним сушінням? 

173. Чи сприяє підвищенню швидкості сушіння явище 

термовологопровідності? 

174. Яким чином досягають збільшення поверхні випаровування вологи в 

сушарках? 

175. За яких умов здійснюється сушіння сублімацією? 

176. Складіть матеріальний та тепловий баланс процесу повітряного 

сушіння. 

177. З якою метою застосовують процеси кристалізації? 

178. За дотримання яких умов починається утворення центрів кристалізації? 

179. Назвіть стадії процесу кристалізації. 

180. Які чинники впливають на швидкість росту кристалів? 

181. У яких апаратах здійснюють кристалізацію? Як вони влаштовані? 

182. Фізична сутність розчинення. 

183. Схема апарата для розчинення. 

184. Схема біореактора-ферментера. 

185. Типи ферментерів. 

186. Підвищення ефективності ферментації. 

187. Методи контроля біомаси і кількості клітин під час культивування. 

188. Виділення продуктів біосинтезу. 

189. Отримання готової продукції. 
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Змістовий модуль 2 Устаткування виробництв у галузі 

Тестові завдання до модульного контролю та іспиту 

 

1. Особливості розрахунків на механічну міцність апаратів, які знаходяться 

під вакуумом. 

2. Що таке кільце жорсткості обичайки? 

3. Поясніть сутність розрахунку еліптичних і напівсферичних днищ. 

4. Яка різниця між моментом опору і моментом інерції? 

5. Яких конструкцій бувають днища апаратів? 

6. Що таке допустимий тиск? 

7. Для чого застосовують компенсатори в теплообмінній та холодильній 

апаратурі? 

8. Перелічіть особливості розрахунку барабанних апаратів на механічну 

міцність. 

9. Поясніть, як виконується розрахунок валів мішалок на механічну 

міцність. 

10.  Перелічіть типи опор для вертикальних циліндричних апаратів. 

11.  Надайте поняття про нормативний швидкісний напір. 

12. Переваги та недоліки окремих видів транспорту. 

13. Технічна характеристика основних сучасних вантажних автомобілів. 

14.  На яких засадах діє пневмотранспорт? 

15.  У чому полягає розрахунок пневмотранспорту? 

16.  Порівняйте переваги поршневого та відцентрового насосів. 

17.  Як змінюється характеристика відцентрових насосів залежно від подачі? 

18.  Чим відрізняються вентилятори від компресорів? 

19.  Надайте технічну характеристику сучасних компресорів, які 

застосовуються в біотехнології. 

20.  Надайте характеристику і поясніть принципи дії вакуум-насосів. 

21.  Які пристрої мають сучасні трубопроводи? 

22.  Яка різниця в устрої та дії між вентилем та краном? 
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23.  Яка документація потрібна для виконання монтажних робіт? 

24.  Як вибирають транспортні засоби для виконання монтажних робіт? 

25.  Чи можна проводити монтажні роботи за відсутності експлуатаційного 

персоналу? 

26.  Якими способами перевозяться особливо важкі апарати? 

27.  Поясніть суть поняття «надійність». 

28.  Як можна оцінити надійність апарату? 

29.  Перерахуйте показники надійності. 

30.  До якої групи (за надійністю) належать теплообмінники та апарати з 

мішалками? 

31.  Як можна підвищити надійність технологічної лінії? 

32.  Коли метод резервування неприйнятний для підвищення надійності 

технологічної лінії? 

33.  Які види робіт слід передбачити у поточному ремонті обладнання? 

34.  Коли буває вигідним ремонт устаткування на спеціалізованих ремонтних 

заводах? 

35.  Який існує порядок розробки графіка планово-попереджувальних 

ремонтів? 

36.  Які існують склади для сипких матеріалів, рідини, газів? 

37.  Перелічіть, яким устаткуванням оснащують склади. 

38.  Які групи рідин розрізняють за пожежо- і вибухонебезпечністю? 

39.  Охарактеризуйте принципову схему складу для рідин. 

40.  Охарактеризуйте принципову схему складу для аміаку. 

41.  Охарактеризуйте принципову схему ізотермічного складу для аміаку. 

42.  Якої місткості виготовляють сталеві резервуари? 

43.  У чому переваги горизонтальних резервуарів? 

44.  Якими пристроями обладнують резервуари для збереження рідин, що 

замерзають і кристалізуються (сірчана кислота, Фосфор, Сульфур, каустик, 

розчини солей)? 

45.  Яка різниця в конструкціях між сухими і мокрими газгольдерами? 
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46. Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у молочній промисловості. 

47.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у медицині (під час виробництва ферментів). 

48.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у сільському господарстві. 

49.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у хімічній промисловості. 

50.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у хлібобулочній промисловості. 

51.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у м'ясній промисловості. 

52.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у медицині (під час виробництва антибіотиків). 

53.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у медицині (під час виробництва вітамінів). 

54.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у медицині (під час виробництва гормонів). 

55.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у медицині (під час виробництва лікарських біопрепаратів). 

56.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у виноробстві. 

57.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів у пивоварінні. 

58.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів (органічних кислот). 

59.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів (спиртового виробництва). 

60.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

біопродуктів (біокормів). 
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61.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

квасу. 

62.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

чистих культур пивних дріжджів. 

63.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

БАР на основі рослинної сировини. 

64.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

БАР на основі сировини тваринного походження. 

65.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

заквасок на підприємствах молочної галузі. 

66.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

кормового Лізина. 

67.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

кормових дріжджів на мелясно-спиртовому виробництві. 

68.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

хлібопекарських дріжджів. 

69.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

БАР на основі сировини мікробного походження. 

70.  Характеристика устаткування, що використовується для виробництва 

вітаміну B12 з використанням пропіоновокислих бактерій. 
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