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Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Автоматизоване 

управління технологічними процесами галузі» (АУТПГ) для студентів 5 курсу 

денної форми навчання, рівень вищої освіти другий (магістерський), галузь знань 

15 «Автоматизація та приладобудування, спеціальність 151 «Автоматизація та 

компʼютерно-інтегровані технології», спеціалізація 151.03 «Автоматизоване 

управління технологічними процесами». 

Самостійна навчальна робота студентів полягає у формуванні професійних 

вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в ре-

альних умовах, виховання потреби систематичного поновлення своїх знань та тво-

рчого їх застосування у практичній діяльності. З цією метою рекомендовано інфо-

рмаційно-методичне забезпечення, що зазначене в цьому навчальному виданні. 

Загальна кількість часу, що відведена для вивчення дисципліни, складає 4 

кредита/120 годин, протягом 10 семестру п'ятого року навчання. Самостійна робо-

та складає всього 56 годин. Контроль самостійної роботи студентів здійснюється 

після кожних 2 лекцій. 

 

 

 

 

 

 



         

1. МЕТА САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

В результаті самостійного вивчення дисципліни студенти мають навчитися 

комплексному підходу, системності та послідовності при оволодінні необхідним 

обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних методів дослідження об’єктів 

управління та поглибленими поняттями про теоретичні основи створення та прак-

тичну реалізацію автоматизованого управління технологічними процесами галузі, 

а також виховання потреби системного поновлення знань студентів і творчого їх 

застосування в практичній діяльності [1–7]. 
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2. ЛЕКЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ, ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ЗА ЛЕКЦІЯМИ 

Лекція 1. Виробництво кальцинованої соди як об’єкт автоматизованого 

управління технологічними процесами галузі. Техніко-економічна оцінка техноло-

гічного процесу виробництва кальцинованої соди за аміачним способом (ВКС) [1], 

с. 6–16.  

1. Наведіть кількість та призначення основних відділень ВКС . 

2. Які енергетичні витрати (питомі витрати на 1 т кальцинованої соди): па-

лива (кокс), пари, електроенергії, води? 

3. Яка загальна сума затрат на 1 т кальцинованої соди по відділенням вироб-

ництва (в %): дистиляції, абсорбції, карбонізації, кальцинації?  

4. Наведіть основну методику розробки схем автоматизованого управління 

технологічними процесами (АУТП) адресним методом. 

5. Які сучасні контрольно–вимірювальні прилади та засоби автоматизації 

(КВП та ЗА) використовуються для контролю температури рідин, пари та газу?  

6. Які сучасні КВП та ЗА використовуються для контролю тиску: надлишко-

вого, абсолютного, різниці (перепаду), вакууметричного та гідростатичного? 

7. Які сучасні КВП та ЗА використовуються для контролю витрати та рівня 

рідин? 

Лекція 2. Автоматизоване управління технологічними процесами регенера-

ції аміаку та двоокису вуглецю із фільтрової рідини (відділення дистиляції). Фізи-

ко-хімічні основи процесу регенерації аміаку та двоокису вуглецю із фільтрової 

рідини [1], с. 17–26. 

1. Наведіть основне призначення відділення дистиляції та коротко фізико-

хімічні основи процесу цього відділення. 

2. Які апарати входять в колони дистиляції та дистиляції слабких рідин? 

3. Наведіть режими роботи дистилера (ДС) та при якій температурі ці режи-

ми розповсюджені. 



         

4. Наведіть технічні характеристики ДС, конденсатора-холодильника дисти-

ляції (КХДС) та теплообмінника дистиляції (ТДС)? 

5. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням температури пара-

газової суміші із КХДС в відділення абсорбції з визначенням приладів контролю 

та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

6. Напишіть повну назву АУТП мінімізацією витрати пари ДС з визначен-

ням приладів контролю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

7. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням витратою фільтро-

вої рідини в КХДС з визначенням приладів контролю та управління з номерами їх 

позицій на схемі АУТП.  

8. Напишіть повну назву АУТП заданим співвідношенням витрат пари в ди-

стилер слабкої рідини (ДСР) і слабкої рідини в конденсатор-холодильник дисти-

ляції слабкої рідини (КХДСР) з визначенням приладів контролю та управління з 

номерами їх позицій на схемі АУТП. 

Лекція 3. Автоматизоване управління технологічними процесами насичення 

очищеного розсолу аміаком та двоокисом вуглецю (відділення абсорбції). Фізико-

хімічні основи процесу насичення очищеного розсолу аміаком та двоокисом вугле-

цю [1], с. 27–33. 

1. Наведіть основне призначення відділення абсорбції та коротко фізико-

хімічні основи процесу цього відділення. 

2. Запишіть реакцію утворення карбонату амонію в абсорбційній колоні та 

чому це необхідно? 

3. Які апарати входять в абсорбційну колону?  

4. Наведіть технічні характеристики абсорбера (АБ) і промивачів: повітря 

фільтрів (ППФЛ), газу абсорбера (ПГАБ) та 2-го промивача газу колон (ПГКЛ-2). 

5. Що знаходиться в верхній та нижній частинах АБ? 

6. Які апарати відділення абсорбції працюють під розрідженням і чому це 

потрібно? 



         

7. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням витрати очищено-

го розсолу в ПГКЛ-2 з визначенням приладів контролю та управління з номерами 

їх позицій на схемі АУТП. 

8. Напишіть повну назву АУТП потрібним значенням витрати очищеного 

розсолу в ПВФЛ з визначенням приладів контролю та управління з номерами їх 

позицій на схемі АУТП. 

9. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням температури амо-

нізованого розсолу на виході із АБ з визначенням приладів контролю та управлін-

ня з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

10. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням температури 

амонізованого розсолу на виході із пластинчатого холодильника з визначенням 

приладів контролю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП.  

Лекція 4. Автоматизоване управління технологічними процесами насичення 

амонізованого розсолу двоокисом вуглецю (відділення карбонізації). Фізико-хімічні 

основи процесу насичення амонізованого розсолу двоокисом вуглецю [1], с. 34–47. 

1. Чому процес насичення амонізованого розсолу двоокисом вуглецю (відді-

лення карбонізації) є основним процесом виробництва кальцинованої соди за амі-

ачним способом абсорбції та коротко фізико-хімічні основи процесу цього відді-

лення? 

2. Який склад неперервного матеріального потоку суспензії з гідрокарбона-

том натрію, що поступає на відділення фільтрування (в н. д.) та її температура? 

3. Скільки та які апарати відділення карбонізації входять в серію, продукти-

вність якої дорівнює продуктивності абсорбційної колони? 

4. Наведіть технічні характеристики 1-го промивача газу колон (ПГКЛ-1) та 

карбонізаційної колони (КЛ) і скільки годин вона працює в режимі робочої колони 

(робоча КЛ)? 

5. Чому робочі КЛ треба переводити в режим промивки, скільки годин зна-

ходяться вони в цьому режимі та називаються колонами попередньої карбонізації 



         

(КЛПК), в які частини та які матеріальні потоки подаються в КЛПК і які процеси 

відбуваються при цьому? 

6. В яку частину робочої КЛ подається двооксид вуглецю першого вводу, 

який називають змішаним, які потоки двооксиду вуглецю змішуються? 

7. В яку частину робочої КЛ подається двооксид вуглецю другого вводу та 

навіщо необхідна наведена вище подача двооксидів вуглецю?  

8. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням температури ріди-

ни із ПГКЛ-1 через холодильник в робочі КЛ з визначенням приладів контролю та 

управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

9. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням температури гід-

рокарбонатної суспензії із робочих КЛ з визначенням приладів контролю та 

управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

10. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням перепаду тиску 

усередині робочих КЛ з визначенням приладів контролю та управління з номера-

ми їх позицій на схемі АУТП. 

11. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням відбору (витрати) 

гідрокарбонатної суспензії із робочих КЛ з визначенням приладів контролю та 

управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

Лекція 5. Автоматизоване управління технологічними процесами фільтру-

вання гідрокарбонатної суспензії (відділення фільтрування). Фізико-хімічні основи 

процесу фільтрування гідрокарбонатної суспензії [1], с. 48–56. 

1. Наведіть основне призначення відділення фільтрування гідрокарбонатної 

суспензії ВКС та коротко фізико-хімічні  основи  процесу цього відділення? 

2. Наведіть технічну характеристику основного апарату відділення фільтру-

вання – барабанного вакуум-фільтру неперервної дії (ВФЛ). 

3. Які процеси відбуваються на поверхні ВФЛ в зонах: власно фільтрування, 

попередньої сушки, промивки осаду, основної сушки, закритій? 



         

4. Які процеси відбуваються на поверхні ВФЛ в зонах: підсосу маточної рі-

дини, продувки та перехідній? Яка частота обертання барабану ВФЛ? 

5. За рахунок чого відбуваються втрати гідрокарбонату натрію при фільтру-

ванні гідрокарбонатної суспензії, яка температура промивної води повинна бути та 

чому? 

6. Які процеси відбуваються в сепараторі та за рахунок чого? 

7. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням співвідношення 

витрат гідрокарбонатної суспензії та промивної води на ВФЛ з метою реалізації 

повного циклу фільтрування з визначенням приладів контролю та управління з 

номерами їх позицій на схемі АУТП. 

8. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням тиску стисненого 

повітря в загальному колекторі цього повітря та повного виконання процесу про-

дувки на барабані ВФЛ з визначенням приладів контролю та управління з номера-

ми їх позицій на схемі АУТП. 

9. Напишіть повну назву АУТП регламентною продуктивністю ВФЛ з ви-

значенням приладів контролю та управління з номерами їх позицій на АУТП. 

10. Напишіть повну назву АУТП своєчасним перекачуванням гідрокарбона-

тної суспензії із буферного збірника в корито ВФЛ з визначенням приладів конт-

ролю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

Лекція 6. Автоматизоване управління технологічними процесами очистки 

розчину хлориду натрію (відділення очистки сирого розсолу) для ВКС. Фізико-

хімічні основи процесу очистки розчину хлориду натрію. Розробка схеми АУТП 

відділення очистки сирого розсолу [1], с. 57–64. 

1. Яким чином отримують розчин хлориду натрію (сирого розсолу) для ВКС 

та чому цей розчин треба спочатку очистити від солей кальцію, магнію та ін., а 

потім застосовувати його в ВКС та коротко фізико-хімічні  основи процесу цього 

відділення? 

2. Які апарати входять в відділення очистки сирого розсолу для  ВКС? 



         

3. Які матеріальні потоки поступають в змішувач реагентів з мішалкою для 

отримання каустифікованого розчину? 

4. Назвіть технічну характеристику реактора очистки сирого розсолу та які 

матеріальні потоки подаються в цей реактор? 

5. Чому реактор очистки сирого розсолу не має мішалки, а перемішування 

матеріальних потоків, які поступають, відбувається?  

6. Назвіть технічну характеристику та основне призначення відстійника До-

рра. Які процеси очистки пульпи очищеного розсолу відбуваються в відстійнику 

Дорра та в які апарати поступають очищений розсіл і шлам? 

7. Напишіть повну назву АУТП регламентними нормами технологічного 

режиму отримання очищеного розсолу високої якості при мінімальних витратах 

реагентів і максимальній продуктивності з визначенням приладів контролю та 

управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

8. Напишіть повну назву АУТП нормальним тиском в нагнітальному патру-

бку насосу подачі сирого розсолу в реактор очистки цього розсолу з визначенням 

приладів контролю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

9. Напишіть повну назву АУТП нормальним тиском в нагнітальному патру-

бку насосу подачі очищеного розсолу в відділення абсорбції з визначенням прила-

дів контролю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

Лекція 7. Автоматизоване управління технологічними процесами 

термічного розкладання вологого гідрокарбонату натрію (відділення кальцинації). 

Фізико-хімічні основи процесу термічного розкладання вологого гідрокарбонату 

натрію [1], с. 65–71. 

1. Яке основне призначення технологічних процесів термічного розкладання 

вологого гідрокарбонату натрію (відділення кальцинації) та коротко фізико-

хімічні основи процесу цього відділення? 



         

2. Чому вологий гідрокарбонат натрію необхідно змішувати з гарячою со-

дою, як ретуром, для отримання нової твердої фази та в якому апараті це відбува-

ється? 

3. Назвіть технічні характеристики основного апарату відділення кальцина-

ції – парового кальцинатора (ПК). 

4. Завдяки чого кальцинована маса з подачі в барабан ПК переміщується на 

вивантаження кальцинованої соди з нього? Яка температура соди повинна при 

цьому бути? 

5. Напишіть повну назву АУТП отриманням кальцинованої соди високої 

якості при мінімальних витратах пари максимальній продуктивності ПК з визна-

ченням приладів контролю та управління з номерами їх позицій схемі АУТП. 

6. Напишіть повну назву АУТП регламентним значенням вакууму перед ци-

клоном, який створюється компресором для виділення парагазової суміші із жи-

вильного змішувача, з визначенням приладів контролю та управління з номерами 

їх позицій на схемі АУТП. 

Лекція 8. Автоматизоване управління технологічними процесами обпалю-

вання карбонату кальцію для отримання двооксиду вуглецю з негашеного вапняку 

(відділення обпалювання карбонату кальцію) і гашення цього вапняку (відділення 

гашення вапняку). Фізико-хімічні основи процесів відділень обпалювання карбона-

ту кальцію та гашення вапняку [1], с. 72–81. 

1. Наведіть основне призначення відділення обпалювання карбонату каль-

цію та гашення вапняку ВКС та коротко фізико-хімічні основи процесу цього від-

ділення? 

2. На які три зони ділять процес в ВОП і дайте визначення кожної із них? 

3. Наведіть технічну характеристику обертового гасителя вапняку. 

4. Напишіть повну назву АУТП регламентним термічним процесом в ВОП, з 

урахуванням автоматизованих операцій підготовки та подачі вапна та шихти до 



         

неї, з визначенням приладів контролю та управління з номерами їх позицій на 

схемі АУТП. 

5. Напишіть повну назву АУТП регламентними очисткою і охолодженням 

двооксиду вуглецю із ВОП з визначенням приладів контролю та управління з но-

мерами їх позицій на схемі АУТП. 

6. Напишіть повну назву АУТП отриманням регламентної якості вапняної 

суспензії, яка подається на відділення дистиляції з визначенням приладів контро-

лю та управління з номерами їх позицій на схемі АУТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

3. ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ 

 

Лекція 1 

1. Відділення отримання … сировини включає: … роботи, видобування, …, 

… сировини і транспортування. 

2. Відділення … карбонатної сировини включає: випалювання, … і … двоо-

ксиду вуглецю, гасіння … з отриманням … суспензії. 

3. Відділення … хлориду натрію (розсолу) включає: взаємодію … розсолу з 

реагентами в реакторах і відстій його для отримання … розсолу. 

4. Відділення … включає: … в промивачі газів (що виділяються на інших 

відділеннях) від…, насичення розчину хлориду натрію (… розсолу) … та частково 

двооксидом вуглецю, охолодження … розсолу. 

5. Відділення … включає: відмивання від аміаку газу, що залишає стадію … 

(супроводжується також … невеликих кількостей двооксиду вуглецю), попередню 

карбонізацію, коксування з … гідрокарбонату натрію (гідрокарбонатної суспензії) 

в карбонізаційних … колонах, … (перед подачею в карбонізаційні робочі колони) 

двооксиду вуглецю , що надходить з відділень … карбонатної сировини і…. 

6. Відділення … включає: стиснення газу, що містить двооксид вуглецю; 

створення…, необхідного для роботи … вакуум-фільтрів і апаратів…; подача по-

вітря для технологічних потреб. 

7. Відділення … включає: поділ гідрокарбонатної суспензії на вакуум-

фільтрах з отриманням … рідини, вологого … натрію і відсмоктування повітря ва-

куум-насосами. 

8. Відділення … включає: … і розкладання сирого гідрокарбонату натрію в 

… печах або … кальцинаторах, охолодження і … двооксиду вуглецю після них. 

9. Відділення … включає: попередній підігрів і…, що  містяться в … рідини 

карбонатів і гідрокарбонатів амонію, … і взаємодія нагрітої рідини з … суспензі-

єю і відгонка аміаку і двооксиду вуглецю. 



         

10. На отримання 1 т ... соди витрачається: розсіл ... (310 г/л) ... м
3
; вапна ... 

кг; ... вода ... кг; ... натрію ... кг. 

11. Питомі витрати на 1 т ... соди: паливо (кокс) -  на кальцинацію... кг та от-

римання вапна ... кг; пар ... ГДж; електроенергія ... МДж; вода ... м
3
. 

12. Загальна ... витрат на 1 т ... соди по ... основним ... виробництва: аб-

сорбція ...%; дистиляція ...%; кальцинація ...%; карбонізує ...%.  

13. Основна методика розробки схем автоматизованого управління техно-

логічними процесами (АУТП) адресним методом передбачає: 

- … … технологічного процесу відділення з обґрунтуванням доцільності ви-

конання конкретних функцій; 

- опис всіх…, необхідних для реалізації АУТП; 

- обґрунтування вибору сучасних …-вимірювальних приладів та … автома-

тизації (КВП та СА), в тому числі … контролера (МПК) для реалізації зазначених 

функцій; 

- … … АУТП конкретного відділення; 

- … про доцільність розробки АУТП. 

14. Для автоматичного контролю температури: від -50 до 200°С в якості 

ПП / ПрП доцільно застосовувати: …. опору … типу КВАНТ ДТ.1; від -200 до 

600°С термоперетворювачі опору … типу ТСПУ-0288; від -20 до 1300°С … пла-

тинородієві-платинові перетворювачі типу ТППУ-0288. 

15. Для автоматичного контролю тиску: надлишкового - від 40 кПа до … 

МПа, перепаду (різниці) від … кПа до 16 МПа, абсолютного - від … до 16 МПа, 

вакууметричного - від 0,06 до … кПа, гідростатичного - від 2,5 кПа до … кПа, 

«малих» значень надлишкового та вакуумметричного - від ± 0,125 кПа до ± … кПа 

в якості ПрП доцільно застосовувати … … перетворювачі вищеназваних тисків з 

уніфікованими вихідними сигналами постійного струму 4-… мА. 



         

16. Для автоматичного контролю: витрати рідинних потоків - … камерну з 

фланцевим способом відбору … тиску на ній типу ДК-0,6, рівня рідини - відбір-

ний пристрій … тиску типу ВПГТ. 

17. Принцип дії ВПГТ заснований на вимірюванні тиску … рідини і … тис-

ку, а перепад цих тисків пропорційний рівню. Сигнали від зазначених ПП надхо-

дять на ПрП - вимірювальні … перетворювачі перепаду тиску з уніфікованими 

вихідними сигналами постійного струму …-20 мА.  

Лекція 2 

1. Основним призначенням відділення дистиляції виробництва соди є ... ... 

(повне визначення). 

2. Процес ... аміаку і двооксиду вуглецю ... у відділенні дистиляції ... рідини, 

що складається з наступних апаратів: 1 - ...; 2 - ...; 3 - ...; 4 - ...; 5 - ...; 6 - ...; 7 - .... 

3. Процес ... аміаку і двооксиду вуглецю ... у відділенні дистиляції ... рідин, 

що складається з наступних апаратів: 8 - ...; 9 - ...; 10 - ...; 11 - ...; 12 - .... 

4. Режим роботи ДС при температурі вище ... ° С називають ..., а при темпе-

ратурі нижче ... °С - ..., з них набув поширення ... ...? 

5. КХДС - вертикальний апарат ... перетину ... × ... м, висотою ... м, що скла-

дається з ... і ... частин. Перша частина складається з ... окремих корпусів, а друга - 

з ... таких же корпусів. 

6. ТДС - вертикальний ... апарат висотою ... м і діаметром ... м, складається з 

... чавунних царг. 

7. ДС - вертикальний апарат, з ... діаметром ... м і висотою ... м, складається з 

... чавунних царг. 

8. ЗСМ - вертикальний ... резервуар (...), діаметром ... м і висотою ... м, за-

безпечений ... мішалкою. 

9. КХДСР - вертикальний апарат ... перетину ... - ... м і висотою ... м, скла-

дається з ... окремих корпусів. 



         

10. АУТП - регламентним значенням ... парогазової суміші після КХДС, що 

надходить у відділення ..., забезпечується ... витрати ... в ... частина ... з корекцією 

по ...: газу з ... в ... і рідини з ... в .... 

11. АУТП - регламентним значенням ... парогазової суміші після КХДСР, що 

надходить у відділення ..., забезпечується ... витрати ... в ... частина ... з корекцією 

по ... слабкою рідини з ... в .... 

12. АУТП - ... витрати ... в ДС забезпечується ... витрати ... з корекцією по: 

температур - пара в ..., парогазової суміші з ... в ..., рідини з ... в ..., суспензії ди-

стиляції з ... в ...; тиску - в нижній царге ...; витрат ... в ДС, вапняної ... в ЗМ, а ... 

рідини в КХДС. 

13. АУТП - регламентним значенням витрати ... рідини в ... забезпечується ... 

цього витрати з корекцією по: температурі рідини з ... в ... і витрат ... в ... і вапня-

ної ... в .... 

14. АУТП - заданим ... витрат пара в ... і слабкою рідини в ... забезпечується 

... витрати ... з корекцією по температурі ... у верхній частині ... дістіллера. 

Лекція 3 

1. Основне призначення відділення абсорбції виробництва соди полягає в 

отриманні ... (повне визначення). 
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3. ППФЛ - вертикальний ... апарат з барботажними ... елементами та проти-

течією ... розсолу, та ... ... суміші, висотою ... м і діаметром ... м. 

4. ПГКЛ-2 - вертикальний ... апарат з барботажними ... елементами та проти-

течією ... та ..., висотою ... м і діаметром ... м. 

5. АБ - вертикальний ... апарат, оснащений розподільним пристроєм, висо-

тою ... м і діаметром ... м. 

6. Верхня частина АБ забезпечена ... протиточними ... тарілками і однією ... 

тарілкою, ... для ... розподілу ... зверху ... по всьому ... апарату. 



         

7. Нижня частина АБ обладнана ... протиточними ... - ... тарілками, ... гратча-

стими ... протиточними тарілками, ... для перерозподілу потоку ... рідини. 

8. АУТП - регламентним ... витрати ... розсолу в ПГКЛ-2 забезпечується ... 

цього ... з ... по ... і ... парогазової ... на ... і ... АБ і витраті ... ... суміші на вході в .... 

9. АУТП - регламентним ... температури ... розсолу ... на виході ... холодиль-

ника забезпечується ... витрати ... води в ... з ... по температурі ... розсолу на виході 

з .... 

10. АУТП - необхідним ... витрати ... розсолу в ... забезпечується ... витрати 

... розсолу з корекцією по ... повітря з цього апарату. 

11. АУТП - необхідним зниженням ... амонізованого ... на ... з ... забезпе-

чується зміною ... води в ... його частина з ... по температурах парогазової суміші з 

... в ... і ... розсолу ... цього ж апарату. 

Лекція 4 

1. Процес ... (насичення ... розсолу ... вуглецю), в результаті ... утворюється 

... натрію, є ... процесом ... соди аміачним способом. 

2. У відділенні карбонізації ... заданий ... містить ... натрію суспензії у ви-

гляді ... матеріального ..., переданого в відділення .... 

3. У результаті ... карбонізації з ... в осад випадає ... натрію, що утворюється 

по реакції: ... (записати реакцію). 

4. Відділення карбонізації комплектується ... з ... апаратів, причому ... кожної 

... дорівнює ... абсорбційної .... 

5. Найбільшого поширення набули ..., що складаються з ... колон, з яких ... 

працюють по: ... годин в якості ... КЛ, ... - ... годин в якості КЛПК, а ... - в резерві 

або ремонті. 

6. ... розсіл подається в ... частину КЛПК, а в ... частину ... подається ... ву-

глецю ВОП, який містить ... - ...% (об.) СO2 під тиском ... - ... МПа. 

7. У КЛПК ... здійснюються ... від ... натрію ... на внутрішніх ... апарату та 

попередня ... амонізованого .... 



         

8. Основним ... ПГКЛ-1 є отримання ... ... з газу ..., що сприяє ... видуванню 

... з .... 

9. У ... КЛ умовно ... два ...: абсорбція ... вуглецю і кристалізація ... натрію, 

вона ... дві ...: абсорбційну з ... царг, діаметром ... м; і холодильну з ... царг, діамет-

ром 2,8 м; загальна висота ... КЛ ... м. 

10. У верхню ... частина ... зони ... КЛ ... рідина з ПГКЛ-1 з ... CO2 ... - ... н.д. і 

температурою ... - ... ー С
о
; в нижню частину ... зони ... КЛ ... газ ... введення, що 

містить ... - ...% (об.) під тиском ... - ... МПа, а в нижню частину ... зони ... газ ... 

введення, що містить ... - ...% CO2 (об.) під тиском ... - ... МПа. 

11. АУТП ... значенням ... рідини ... (після ...), ... в ... КЛ, забезпечується ... 

витрати ... води в ... цієї ... з ... по ... цієї води. 

12. АУТП ... значенням ... гідрокарбонатної ... з ... КЛ забезпечується ... вит-

рати ... води в ... царги ... КЛ, що утворюють ... зони, з корекцією по ... цієї води. 

13. АУТП ... значенням ... (...) гідрокарбонатної ... з ... КЛ забезпечується ... 

витрати цієї ... з ... по: температурі ... суміші в ... частини і тиску в ... частини ... зо-

ни ... КЛ, витрат ... вуглецю ... і ... вводів в ... КЛ . 

14. АУТП ... значенням ... тиску ... всередині ... КЛ забезпечується ... витрат 

газів ... і ... вводів в ... КЛ з ... по тискам в громад ... зазначених газів. 

15. АУТП роботою ... подачі ... з ПГКЛ-1 в ... забезпечується ... числа ... 

електродвигуна цього .... з корекцією по ... в його ... патрубку. 

16. АУТП ... значенням ... рідини в КЛПК забезпечується ... витрати ... роз-

солу в ... з корекцією по його .... 

17. АУТП заданим ступенем ... карбонізації ... за величиною pH ... КЛПК ... 

зміною ... двооксиду ... в ... з корекцією по ... цього газу. 

Лекція 5 

1. Основним призначенням відділення фільтрування виробництва соди є ... 

(повне визначення). 



         

2. Основним апаратом відділення фільтрування є обертовий ... - ... безпере-

рвного ..., типу ... - ... - ... / ..., де: поверхня фільтрування ... м2, діаметр барабану ... 

м, довжина барабану ... м. 

 3. Які процеси протікають в зонах: закритої, подсоса ... рідини, продувки і ... 

на поверхні барабана ВФЛ? 

4. АУТП регламентним значенням співвідношення витрат ... суспензії і ... 

води на ВФЛ з метою ... повного циклу ... і зниження ... в отриманому ... гідрокар-

бонат ... забезпечується зміною ... промивної ... з корекцією по ... цій ... і рівню ... 

суспензії в ... ємності. 

5. АУТП регламентним значенням ... стисненого повітря і повного ... про-

цесів зони ... на барабані ВФЛ забезпечується зміною ... стисненого ... на ВФЛ з 

корекцією по його ... на ВФЛ (на прикладі одного ВФЛ). 

6. АУТП регламентним значенням ... на ВФЛ і повного ... процесів зон: ... 

фільтрування, ... сушки і ... сушки на ... барабані ... забезпечується ... числа ... елек-

тродвигуна ... ... з корекцією по ... в загальному колекторі ... вакуум-насосом (на 

прикладі одного ВФЛ). 

7. АУТП регламентної ... ВФЛ забезпечується ... витрати ... суспензії на ... з 

корекцією по її ... і рівню ... суспензії в кориті .... 

Лекція 6 

1. Розчин ... натрію для ... соди ... шляхом: ... вилуговування ... солі в сверд-

ловинах методом ...; розчиненням ... солі, видобутої в ... та ін. з отриманням ... роз-

солу ... концентрації. 

2. Виготовлений ... розчин із змішувача надходить в ..., в який з ЗСР насосом 

з електродвигуном через ... подається ... розсіл. 

3. ... не має мішалки, але ..., що підводять ... розчин і ... розсіл в нього, мають 

... -образні форми, тому необхідне ... досягається за рахунок великої ... надходжен-

ня ... із зазначених ..., при цьому температуру необхідно підтримувати в межах ... ± 

...°С. 



         

4. Реактор з'єднаний з ... Дорра ... трубопроводом, по якому надходить ... 

зверху в цей ... і по ... трубі, що не доходить до дна, опускається ..., а розсіл ... вго-

ру ... Дорра, відділяючись від ... фази. 

5. АУТП регламентними ... технологічного ... отримання ... розсолу високого 

... при ... витратах реагентів і ... продуктивності ... забезпечується ... значенням ... 

витрат ... розсолу і ... розчину в ... зміною витрати ... розсолу з корекцією по: ... 

очищеного ... на ... і пульпи в ... і величиною pH ... розчину. 

6. АУТП нормальною роботою ... подачі ... розсолу в ... по тиску в ... патруб-

ку цього ... забезпечується зміною ... оборотів ... цього ... з корекцією за рівнем ... 

розсолу в .... 

7. АУТП ... значенням ... витрат ... суспензії і ... розсолу в ... бак забезпе-

чується ... витрати ... суспензії. 

Лекція 7 

1. Основним ... відділення кальцинації як ... стадії в ... соди є ... розкладання 

... натрію і отримання ... кількості ... у вигляді ... матеріального ... з вмістом карбо-

нату ... не менш ..., ...%. 

2. Твердий шар ... має низьку ... і тому ... теплопередачу, а для боротьби з 

цим ... вологий ... натрію змішують з ... содою (...) і в результаті ... нова ... фаза (...). 

3. У ... змішувач ... такі ... потоки: вологий ... натрію, ... сода та ..., відокрем-

лювана від ... суміші кальцинації в ..., а підготовлену ... направляють в ... простір ... 

ПК. 

4. Завдяки ... і ... барабана ПК, ... маса переміщується уздовж ... труб в сто-

рону ..., контактуючи з ... цими .... 

5. В результаті ... обробки ... отримують ... соду і ... суміш кальцинації, сода 

через ... живильник виводиться з ... і надходить на систему транспортерів. 

6. Продуктивність ПК по соді ... т/добу, діаметр барабана ПК ... м; довжина 

барабана ... м; витрата пара ... т/т соди. 



         

7. АУТП отриманням соди ... високого при ... витратах ... і ... продуктивності 

ПК ... регламентним значенням ... витрат ... натрію і ... соди в ... змішувач ... витра-

ти ... натрію з ... по температур: ... в ... змішувачі, ... на виході з ..., пара , що по-

дається в ..., і ... на вході в .... 

8. АУТП регламентним значенням ... перед ..., створюваного ... для видален-

ня ... суміші з ... змішувача, ... зміною ... обертів електродвигуна ... з корекцією по 

... в ... патрубку .... 

9. АУТП регламентним значенням ... тисків в ... патрубку насосу подачі ... 

рідини для ... очищення ... суміші в колектор ... після ... і на ... зазначеної ... в цей 

колектор ... зміною ... оборотів ... зазначеного насоса з корекцією по ... діоксиду ... 

після ПГК. 

Лекція 8 

1. Основна функція відділення випарювання карбонату кальцію полягає в ... 

(повне визначення). 

2. Основною функцією відділення гасіння є ... (повне визначення). 

3. Розкладання ... кальцію протікає по ... реакції ... (записати реакцію). 

4. Активний ... кальцію це частина ... ... кальцію, яка ... з ... в звичайних умо-

вах ..., а неактивний ... кальцію це частина ... ... кальцію, яка ... реагує ... з ... в зви-

чайних умовах .... 

5. Характер ... процесів в шахтній ВОП умовно ділять на ... послідовні ... зо-

ни. В ... частини ВОП (зоні ...) відбувається ... шихти до ... початку ... карбонату ... 

(близько ... °С) за ... тепла ... газів. 

6. На межі першої (...) і другий (...) зон ... газів досягає ... - ... °С, при по-

дальшому переміщенні шихти ... протікає ... палива і ... карбонату ... 

7. У кінці зони ... температура ... матеріалу і ... досягає максимуму (... - ... С), 

а ... карбонату ... припиняється, тобто, зоною ... називають зону, в якій відбуваєть-

ся ... карбонату ... і перехід ... вуглецю в ... фазу. 



         

8. Зоною ... (третя зона) слід ... зону, в якій ... витрачання ... на ... палива, 

тобто, зона ... становить частину зони ... палива. 

9. Процес гасіння ... полягає у взаємодії ... кальцію з ... і протікає по реакції 

... (записати реакцію). 

10. …, що обертається ... безперервно, ... являє собою ... циліндр з ... віссю 

обертання, зовнішнім ... корпусу ... м і довжиною ... м. 

11. АУТП регламентним ... процесом в ВОП, враховуючи ... операції по ... і 

... вапняку і ... (...) в неї, забезпечується ... числа ... електродвигуна ... вентилятор ... 

повітря в неї з ... по: температурі в ... зони ... шихти в ... і тиску в ... патрубку цього 

...: 

12. АУТП регламентними ... та ... двооксиду ..., що видаляється з ..., забезпе-

чується ... ... обертів ... насоса ... ... води в турбулентний ... газу (трубу ...) з ко-

рекцією по витраті ... води і ... двооксиду .... 

13. АУТП отриманням ... якості ... суспензії, на ..., забезпечується ... ... 

обертів ... насоса ... води в ежекційній ... - ... з корекцією по: ... вапняної суспензії, 

... в ... патрубку цього насоса та витраті ... води в .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

3. РОЗПОДІЛ ЧАСУ ЗА ЛЕКЦІЯМИ І ВИДАМИ 

НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Номера тем навчальної дисципліни Обсяг самостійної роботи студентів 

(годин) 

Лекція 1 7 

Лекція 2 7 

Лекція 3 7 

Лекція 4 7 

Лекція 5 7 

Лекція 6 7 

Лекція 7 7 

Лекція 8 7 

Всього 56 
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