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1.5. Елементарні технологічні процеси 
      (методи) і обладнання*

Механічні методи
До механічних методів відносять подрібнення, різання, дозування, сепару

вання, перемішування, формування тощо.
Подрібнення використовують із метою зменшення розмірів матеріалів (руд, 

вугілля, мінералів, зерна, пластмас) шляхом роздавлювання, розколювання, роз
ламування, різання.

Метод подрібнення та відповідну подрібнюючу машину вибирають у залеж
ності від фізичних властивостей та початкових розмірів матеріалу. Основне зна
чення має твердість. Надтверді матеріали недоцільно розривати або роздавлювати. 
Кращими з методів для таких матеріалів будуть розбивання або розколювання.

Усі машини за ступенем подрібнення розподіляють на три групи: для круп
ного (попереднього); середнього та дрібного; тонкого подрібнення.

За розмірами кусків кінцевого продукту подрібнення поділяють на декілька 
класів.

Процес подрібнення супроводжується значними витратами енергії. За Ребі
ндером, енергія, яка витрачається на подрібнення матеріалу, є сумою робіт на 
деформацію тіла та утворення нових поверхонь:

де k – коефіцієнт пропорційності, що відповідає роботі деформування одиниці 
об’єму твердого тіла; V – об’єм тіла, яке деформується; An – робота, яка йде на 
утворення нових поверхонь; ΔF – елементарне новоутворення поверхонь.

Проблема раціонального вибору методу та устаткування для подрібнення 
матеріалу досі до кінця не вирішена та залишається актуальною.

Різання застосовують для подрібнення полімерів, овочів, м’яса тощо. 
Робочим органом у різальних машинах є ніж. Ножам надають обертового, поступа
льного та вібруючого руху. Застосовують дискові, серпоподібні та прямокутні но
жі або пилки, в яких робоча кромка ножа має зубчасту форму. Найбільшого поши
рення у промисловості набули дискові та відцентрові різалки, вовчки та кутери.

За ступенем подрібнення різання може бути крупним, середнім, дрібним і 
тонким.

Процес дозування здійснюють у різноманітних пристроях у залежності від 
агрегатного стану ресурсів. При дозуванні та змішуванні різноманітних рідких, 
пастоподібних і сипких компонентів виготовляють суміші з повними якісними 
показниками для переробки їх у готовий продукт. Наприклад, змішування боро
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* Методи машинобудівного комплексу у даному підрозділі не розглядаються.
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шна, води, солі та дріжджів для випікання хлібобулочних виробів або змішуван
ня компонентів шихти для виплавлення чавуну.

У деяких випадках процес дозування супроводжується сепаруванням, яке 
застосовують для розділення рідких і сипких матеріалів на фракції, різні за фор
мою та розмірами. Для сепарування застосовують агрегати в залежності від вла
стивості, за якою матеріал розділяють.

Процеси перемішування використовують для створення однорідних продук
тів із певними властивостями або інтенсифікації технологічних процесів.

У різних галузях промисловості перемішування матеріалів застосовують із 
метою: рівномірного розподілу однієї фази в іншу; підтримання дисперсної фази 
в завислому стані; збільшення й оновлення поверхні контакту між компонента
ми системи, які реагують, для прискорення хімічних і фізико-хімічних процесів; 
одержання суспензій, емульсій тощо.

Перемішування здійснюється в спеціальних апаратах – змішувачах або без
посередньо в контейнерах, де відбуваються масо- чи теплоперенос, біохімічні, 
хімічні процеси.

Мішалки для перемішування газів і рідин мають специфічні конструкторсь
кі особливості. У посудинах часто застосовують сопла. У дискових, конусних і 
кулькових мішалках робочим органом є, відповідно, диск, порожнистий конус і 
куля, які обертаються на осі. У вібраційних мішалках – плоский перфорований 
диск, закріплений на валі, який переміщається то вгору, то вниз. Напрям потоку 
рідини організують профільовані отвори в диску.

Ефективність перемішування оцінюють ступенем отриманої однорідності в 
об’ємі за певний час. Якщо перемішування застосовують для інтенсифікації тех
нологічних процесів, ефективність визначають ступенем інтенсифікації 
(збільшенням коефіцієнтів тепло- та масопередачі, розчинення тощо).

Процеси формоутворення (пресування, гранулювання, таблеткування) за
стосовують для перетворення сипких або пластичних речовин у тверді з визна
ченою формою (гранули, пігулки, брикети тощо).

При формоутворенні сипкий продукт ущільнюється, збільшується його 
об’ємна маса. Формоутворення використовують при брикетуванні вугілля, тор
фу, комбікормів, лікарських препаратів тощо.

Гідродинамічні методи
Ці методи застосовують у неоднорідних системах, які складаються з двох 

або більшої кількості фаз. Одна з них – дисперсна, або внутрішня, фаза в дуже 
подрібненому стані, інша – дисперсійна, або зовнішня, фаза, яка оточує частин
ки першої та є середовищем для неї.

Газові гетерогенні системи поділяють на механічні та конденсовані системи.
Механічні системи утворюються під час розпилювання рідин. Дисперговані 

в газі частинки розміром від 5 до 50 мкм називають пилом. Наприклад, магнетит 
для утворення магнітних рідин.

У промисловості функціонують різноманітні неоднорідні системи: дрібнен
ня вугілля перед спалюванням у топках парових котлів, дробіння цукру рафінаду 
на рафінадних заводах, подрібнення зерна на борошномельних, спиртових і пи
воварних заводах. Утворюється вугільний, цукровий, борошняний пил.
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Конденсовані газові системи утворюються в процесі конденсації частинок з 
газу (пари), у результаті чого частинки переходять у рідкий (туман) чи твердий 
(дим) стан.

Рідкі неоднорідні системи поділяють на: суспензії, емульсії та піни.
Суспензії утворюються з рідкого дисперсійного середовища та завислих у 

ньому твердих частинок.
В емульсіях частинки однієї чи декількох інших рідин зависають у рідкому 

дисперсійному середовищі.
У пінах завислі частинки газу знаходяться в рідкому дисперсійному середовищі.
У теплових процесах гетерогенні системи утворюються під час випарювання 

цукрових розчинів, барвників, молока, в перегінних апаратах спиртових заводів.
У виробничій практиці гетерогенні системи доводиться розділяти на їх 

складові частини. Застосовують такі методи: осідання, або відстоювання, та 
фільтрування.

Осідання здійснюють у різноманітних полях: гравітаційному, відцентрово
му, електричному.

Практично методом осідання користуються для розподілу грубих суспензій. 
Швидкість осідання завислих частинок залежить як від густини, так і від ступеня 
дисперсності. Осідання відбуватиметься тим повільніше, чим меншого розміру 
частинки дисперсної фази та чим менша різниця між густинами обох фаз.

Відстійники проектують як періодично діючі апарати або напівбезперерв
ної дії. Останні більш продуктивні завдяки розвиненій поверхні осідання при 
меншій висоті шламового відстою. Прояснена частина відводиться у водойми
ще, а осад видаляють після закінчення виробництва.

Фільтрування – найпростіший метод розподілу гетерогенних систем із рід
ким і газовим дисперсійним середовищем за допомогою проникнення його крізь 
шпарувату перегородку, яка затримує завислі частинки. Фільтрування здійсню
ють у полях: гравітаційному, відцентровому, поверхневих сил.

Перевага фільтрування перед процесом осідання полягає в тому, що рідини 
або гази майже повністю звільняються від завислих частинок при вищій швидко
сті розподілу системи.

Як фільтрувальні перегородки застосовують сітки з металевого дроту; баво
вняні, синтетичні та вовняні тканини; шпарувату кераміку; сипкі матеріали 
(пісок, дрібне вугілля, кісткова крупка).

За технологічною ознакою розрізняють фільтри газові та рідинні періодич
ної та безперервної дії. За способом створення перепаду тиску: під тиском, роз
рідженням.

Серед найбільш поширених фільтрів можна назвати: піщані, патронні, міш
кові, фільтри з дисковими фільтрувальними елементами.

Відцентрові методи розподілу неоднорідних систем відбуваються у двох 
схемах: циклонний процес і відцентрове осідання, або відцентрове фільтрування.

Найпростішими пристроями для відцентрового розподілу газових і рідин
них систем є циклони, гідроциклони та центрифуги. Ці апарати набули широко
го застосування завдяки високій продуктивності.
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Теплові методи
Випарювання має за мету вилучення з розчину нелегкої речовини легкого 

розчинника при температурі кипіння. Цей процес відіграє значну роль у бага
тьох галузях промисловості. 

Механізм випарювання пов’язаний з утворенням пари легкого розчинника 
при кипінні в різноманітних випарних установках.

Найбільш поширений метод застосовують у харчовій галузі.
Метод конденсації містить процес перетворення парової фази в рідку фазу 

системи.
Розрізняють два види конденсації: плівкову та краплинну. На змочуваній 

конденсатом поверхні рідина утворює плівку. Якщо процес конденсації відбува
ється на незмочуваній рідиною поверхні, має місце краплинна конденсація.

Конденсація відбувається на охолоджувальній металевій поверхні (поверхневі 
конденсатори) або на поверхні падаючих крапель, струменів і плівок холодної ріди
ни (зрошувальні конденсатори).

Метод використовують у різних галузях промисловості: важкій, легкій, хар
човій тощо.

Масообмінні методи
Процес перерозподілу маси між фазами та рівність тисків, температур і хі

мічних потенціалів у всіх точках системи – умова рівноваги. Рівновага порушу
ється у зв’язку з виникненням нерівномірних полів цих параметрів. Різниці тис
ків, температур, хімічних потенціалів у різних точках системи (рушійні сили) 
породжують, відповідно, гідромеханічні, тепло- та масообмінні процеси. Суть 
процесів – перенесення субстанції (кількість руху, теплоти, маси) в області мен
ших значень, що приводить до вирівнювання полів. Через складність визначення 
хімічних потенціалів рушійну силу масообмінних процесів виражають наближе
но як різницю концентрації і-го компонента.

Масообмінні процеси поширені в промисловості, де вони створюють осно
ву багатьох технологічних способів.

Абсорбція – процес поглинання компонентів газової суміші рідким погли
начем (абсорбентом). Використовують при очищенні розчинів від непотрібних 
домішок.

Ректифікація – процес розподілення рідкої суміші на компоненти різної 
леткості способом багаторазового протитечного контактування рідкої та парової 
фаз. Використовують у спиртовій (очищення етилового спирту), нафтоперегон
ній промисловості (вилучення з нафти пального) при розподілі скрапленого по
вітря на кисень та азот.

Адсорбція – процес поглинання компонентів газової або рідкої суміші пове
рхнею твердого тіла. Використовують у харчовій промисловості для очищення
спиртових сумішей та цукрових сиропів.

Сушіння – процес вилучення вологи з вогких матеріалів випаровуванням. За
стосовують майже в усіх галузях промисловості з метою поліпшення транспортабе
льності та зберігання (сушіння вугілля, глини, піску, зерна, овочів, фруктів тощо).

Кристалізація – процес виділення речовин із розчинів або розплавів у ви
гляді кристалічної твердої фази. Застосовують для одержання чистих кристаліч
них продуктів (солі, соди, сахарози тощо).
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Екстракція з твердих тіл і рідин – процес видобування якогось компонента 
з твердого шпаруватого матеріалу чи рідинної суміші за допомогою вибіркового 
розчинення. У процесі екстракції беруть участь три речовини: перша, з якої до
бувають цільовий компонент; друга (розчинник), за допомогою якої добувають 
цільовий компонент (екстрагент); третя, яка переходить з однієї фази в другу 
(екстрагована речовина). Використовують при добуванні цукру з буряків, олії з 
насіння соняшників, бавовнику, сої, ефірної олії; при виробництві вина, пива, 
крохмалю, розчиненої кави.

Методи штучного охолодження 
Для одержання низьких температур, які не можливі при охолодженні водою 

чи повітрям, використовують наступні способи одержання холоду:
випаровування низькокиплячих рідин (випаровування рідкого скрапленого 

аміаку при тиску 0,04 МПа досягають температури ~ –50 °С);
розширення стиснутих газів у розширювальній машині (детандері);
дроселювання стиснених газів та пари через звуження трубопроводу або 

іншу перепону.
Найпростішою холодильною машиною є повітряна, в якій холод отримують 

розширенням стиснутого повітря в детандері. Зараз використовують парові ком
пресійні холодильні машини (більший холодильний коефіцієнт), в яких холод
отримують випаровуванням низькокиплячих рідких холодоагентів.

При випаруванні тих чи інших холодоагентів треба приділяти особливу 
увагу екобезпеці.

Мікробіологічні методи
Біохімічні процеси складають основу всіх бродильних виробництв, заснова

них на використанні: дріжджів (етиловий спирт, гліцерин, хлібопекарські, вино
робні, пивоварні дріжджі тощо); бактерій (ацетоно-бутилове виробництво, виро
бництво оцету, молочної та масляної кислот); плісеневих грибів (лимонна, глю
конова, фумаролова кислоти, пеніцилін, стрептоцид тощо).
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