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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Навчальна дисципліна „Новітні технологічні процеси та охорона 

довкілля” забезпечує формування цілісних (системних) знань відносно 
способів організації гнучких хімічних та металургійних виробництв; 
основних принципів організації та методи оцінки ефективності виробництва; 
основних хімічних та фізико-хімічних процесів, що відбуваються при 
одержанні певного продукту; принципів складання функціональної та 
технологічної схеми виробничого процесу; принципів аналізу варіантів 
реалізації виробничого процесу; принципів та критеріїв підбору 
апаратурного оформлення технологічних процесів та процесів охорони 
довкілля. 

Методичні рекомендації з курсового проекту „Новітні технологічні 
процеси та охорона довкілля” розроблені для курсантів і студентів напряму 
підготовки 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування” згідно з навчальним планом та 
призначені для ознайомлення з вимогами написання й особливостями 
оформлення курсової роботи. 

Курсове проектування є одним з найважливіших етапів підготовки 
фахівців в навчальному закладі. Виконання курсового проекту базується на 
проектному методі навчання, що спрямовано на стимулювання у курсантів 
та студентів інтересу до інженерно-екологічних проблем та їх вирішення. 

Курсове проектування передбачає, з одного боку, використання 
сукупності різноманітних методів і засобів, а з іншого, необхідність 
інтегрування знань та умінь застосовувати знання з різних галузей науки, 
техніки, технології, творчих областей. 

 
 1.1. Виконання курсового проекту з дисципліни „Новітні 
технологічні процеси та охорона довкілля” передбачає: 

1. Пропозиції впровадження нової технологічної схеми виробництва, що 
принципово відрізняється від класичної та аналіз її впливу на довкілля. 

2. Модернізацію класичної технології впровадженням природоохоронних 
технологій, зміною технології обробки сировини або самої сировини, 
оптимізацією апаратурного оформлення для зменшення кількості джерел 
утворення забрудників; проведення менеджменту відходів. 

3. Модернізацію класичної технології, в результаті якої досягається 
підвищення виходу та/або швидкості основної реакції, зниження швидкості 
побічних або паралельних реакцій шляхом оптимізації основних апаратів 
класичної технології (зміни в основному технологічному процесі). 
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1.2. Мета курсового проектування. 
 Метою курсового проектування є: 

– систематизувати, закріпити та розширити теоретичні та практичні 
знання зі спеціальності; 

– навчити застосовувати знання при вирішенні інженерно-екологічних 
задач; 

– стимулювати активну творчу інженерно-екологічну роботу з аналізу 
технологічного процесу і забезпечення його екологічної безпеки через 
проектування перспективних природоохоронних технологій: 

– розвиток навичок самостійної творчої роботи, виховання потреби та 
вміння постійного вдосконалення своїх знань; 

– розвиток творчого мислення та пошуку оптимального підходу до 
вирішення практичних питань. 
 

1.3. Вимоги для успішного виконання курсового проекту 
Для успішного виконання курсового проекту курсанти та студенти 

повинні знати: 
– хімічні та фізико–хімічні процеси, що відбуваються при одержанні 

продукту;  
– технології основних хімічних виробництв; 
– фізичну сутність, призначення та область застосування основних 

процесів хімічних та природоохоронних технологій; 
– загальні закономірності перебігу гідромеханічних, теплових та 

масообмінних процесів; основні поняття, визначення і терміни, що 
характеризують гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси; 

– основні варіанти апаратурного оформлення технологічних процесів 
виробництва та процесів охорони довкілля; 

– загальні методи розрахунку конструктивних розмірів апаратів; 
– умовні графічні позначення технологічного обладнання. 
– сучасні підходи до проектування гнучких хіміко-технологічних 

екологічно безпечних виробництв; 
– критерії вибору  процесів та обладнання захисту довкілля; 
Курсанти або студенти повинні вміти: 
– аналізувати та здійснювати порівняльну характеристику різних 

варіантів реалізації виробничого технологічно процесу; 
– складати функціональну та технологічну схеми виробничого 

процесу; 
– складати матеріальні баланси процесів; 
– користуватися методиками розрахунку апаратурного оформлення 

технологічних схем і програмними засобами, що реалізують ці методики; 
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за 
винятком літер Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток А. 

 
2.3. Оформлення ілюстрацій 
Ілюстрації (рисунки, фотографії, креслення, графіки, діаграми) слід 

розміщувати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються 
вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути 
посилання в роботі (наприклад, «на рис. 1.2. представлено»). Ілюстрації 
повинні мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під 
ілюстрацією розміщують пояснювальні дані. 

 
2.4. Оформлення таблиць 
Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць.  
Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому 

вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні 
бути посилання в тексті, в яких слово "таблиця" скорочують ("у табл. 1.2"). 
Таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої 
великої), і вміщують над таблицею. Назва повинна бути стислою і відбивати 
зміст таблиці. 

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну 
сторінку. Слово "Таблиця __" вказують один раз зліва над першою частиною 
таблиці, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці ___" із 
зазначенням номера. 

 
2.5. Оформлення посилань на літературу та списку використаної 

літератури 
При написанні курсового проекту необхідно оформляти посилання на 

джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться матеріали. Такі 
посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 
відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо 
нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.  

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 
переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад [5]. 

Бібліографічний список повинен містити назви всіх використаних 
джерел. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують з каталогів бібліографічних покажчиків повністю без 
пропусків будь-яких елементів, скорочення назв та ін.  

Джерела слід розміщувати одним в порядку появи посилань у тексті. 
Відомості про джерела, внесених до списку, необхідно подавати 

відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв 
праць. 
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– обґрунтовувати вибір структури та устаткування технологічної 
схеми, конструкції аппарату; 

– працювати в середовищі MS Visio (виконання принципових схем 
апаратів), MS Excel (виконання розрахунків), MS Word (виконання 
пояснювальної записки), Mindjet Mindmanager (виконання інфокарт або 
інфографік); 

– користуватися технічною та довідковою літературою, 
використовувати нормативну і виробничу документацію; 

– здійснювати бібліографічний пошук із залученням сучасних 
інформаційних технологій; 

– представляти результати курсового проектування (пояснювальна 
записка, схема, презентація); 

– публічно представляти результати проектування в дискусії на 
захисті курсового проекту. 

 Курсант або студент є автором проекту та відповідальний за 
прийняті в проекті рішення, точність обчислень та оформлення графічних 
матеріалів. 

Рівень курсової роботи, грамотність викладу, правильність 
оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести 
правомірність викладених у роботі думок, висновки свідчитимуть про рівень 
володіння матеріалом.  

 
1.4. Основні критерії оцінювання курсового проекту. 
Оцінка за курсовий проект розраховується як сума балів відповідно до 

табл. 1. Структурні частини проекту оцінюють за наступними критеріями: 
– повнота розкриття обраної теми, уміння аналізувати та робити 

висновки; 
– ефективне використання таблиць, графіків, діаграм, організаційних 

діаграм, інфокарт та інфографік.  
– дотримання методичних вимог, культура мови написання роботи; 
– якість оформлення курсового проекту, акуратність та дотримання 

графіку написання.  
Розподіл балів за пояснювальну записку здійснюється за трьома 

варіантами: 
В І – реалізація проекту типу А (впровадження нової технологічної 

схеми виробництва, що принципово відрізняється від класичної); 
В ІІ – реалізація проекту типу Б або В (модернізація класичної 

технології або впровадження природоохоронних технологій); 
В ІІІ – реалізація проекту типу А або Б, в якому здійснено два типи 

розрахунків технологічного характеру. 
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Останній термін захисту курсового проекту за один день до 
написання четвертого модуля. Електронна версія курсового проекту 
(включно з графічним матеріалом) здається викладачеві за 1 день до захисту. 

Курсант або студент, який не захистив курсовий проект, не 
допускається до складання іспиту. 

Таблиця 1 
Розподіл балів за курсовий проект 

№ 
з/п 

Структурна частина проекту 
Кількість балів 

В І В ІІ В ІІІ 
1. Пояснювальна записка 

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва 
Розділ 2. Технології виробництва 
Розділ 3. Розрахункова частина 
Розділ 4. Технологічні процеси охорони довкілля 

 
5 
15 
10 
10 

 
5 
10 
10 
15 

 
5 
10 
15 
10 

2. Графічна частина 

 Схема 1 
 Схема 2 
 Схема 3* 

 
15 
15 
15 

 
15 
15 
15 

 
15 
15 
15 

3. Захист 15 15 15 
 Всього 100 100 100 

* Виконання Схеми 3 є альтернативою захисту курсового проекту. 
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Структурні елементи "Зміст", "Реферат", "Вступ", "Висновки", 
"Список використаної літератури", "Додатки" не нумеруються, а їх назви є 
заголовками структурних елементів. Кожен із структурних елементів і 
розділи роботи починаються з нової сторінки та записуються без лапок. 

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних 
елементів і розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати 
великими літерами напівжирним шрифтом без крапки в кінці. 

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з 
абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не 
підкреслюючи, без крапки вкінці. Абзацний відступ повинен бути 
однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п’яти знакам. 
Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділюють крапкою. 
Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 

Не можна розміщувати назву в нижній частині сторінки, якщо після 
неї розміщено тільки один рядок тексту. 

Розділи, підрозділи, пункти повинні мати порядкові номери, 
позначені арабськими цифрами. Підрозділи нумеруються в межах розділу. 
Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, 
відокремлених крапкою. Наприклад, 1.3. - третій підрозділ першого розділу. 

Номер пункту складається із номерів розділу, підрозділу і пункту, 
розділених крапками. Наприклад, 1.1.2. – другий пункт першого підрозділу 
першого розділу. 

Заголовки розділів пишуться великими літерами і вирівнюються по 
центру. Заголовки підрозділів пишуться малими літерами з першою 
великою, з нового рядка. Підкреслювати заголовки та переносити в них 
слова не дозволяється. Крапки в кінці заголовків не ставлять. 

Нумерація рисунків, таблиць, формул здійснюється арабськими 
цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком тих, що 
наведені у додатках. Номер складається з номера розділу і порядкового 
номера тексту, ілюстрації, таблиці чи формули, відокремлених крапкою. 
Після номерів крапку не ставлять. Наприклад: Рис. 1.3 – третій рисунок 
першого розділу. Табл. 2.3 – третя таблиця другого розділу. Якщо в роботі 
вміщено тільки одну таблицю, її також нумерують. 

 
2.2. Оформлення додатків 
При оформленні додатків окремою частиною на окремому аркуші 

посередині друкується великими літерами слово "ДОДАТКИ". Кожен 
додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, 
надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично до 
сторінки. Зліва над заголовком повинно бути надруковано слово "Додаток". 
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4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 
Курсову роботу оформляють на аркушах А4 з однієї сторони. 

Матеріали курсової роботи повинні бути виконані за допомогою 
комп’ютерної техніки з використання шрифту розміру 14 з 1,5 міжрядковим 
інтервалом. На аркуші роблять поля: ліве – 3 см, праве 1 см, верхнє і нижнє 
по 2 см. 

Всі сторінки, в тому числі і додатки, входять у загальний перелік 
роботи. Нумерації сторінок починається з реферату. Робота нумерується 
арабськими цифрами. Номер сторінки проставляється зверху в правому 
куті (тільки цифра). 

Текстовий матеріал курсової роботи оформлюють у вигляді 
пояснювальної записки. Обсяг пояснювальної записки курсової роботи має 
становити 35-45 сторінок. 

Матеріал пояснювальної записки курсової роботи слід подавати у 
такій послідовності: 

- титульний аркуш; 
- УДК і реферат; 
- зміст; 
- вступ; 
- основна частина (розділи і підрозділи); 
- висновки; 
- список використаних джерел; 
- додатки. 

 До пояснювальної записки  підшивають 2 файли, в які вкладають 
графічний матеріал. 

На титульній сторінці зазначають назву навчального закладу, кафедру, 
тему, прізвище та ініціали студента та керівника, календарний рік написання 
роботи (додаток А). 

На наступній сторінці подається анотація до курсового проекту 
(додаток Б). УДК знаходять за посиланням:  

http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=uk&pr=Y 
Далі включають зміст, який відображає структуру (розділи та їх 

частини), з зазначенням номерів сторінок, на яких розміщений їх початок.  
Бібліографічний список повинен охоплювати всі літературні джерела, 

використані при виконанні курсової роботи. 
У додатках наводять допоміжні розрахунки, необхідні для доповнення 

текстової частини. 
 

2.1. Структурні елементи та їх нумерація  
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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ 
 

2.1. Тема курсового проекту 
Тема курсового проекту має загальну назву: „Проектування 

новітнього екологічно безпечного процесу виробництва (назва 

виробництва)” (варіант А/Б/В) 
На початку навчального семестру  курсант (студент) одержує від 

керівника проекту варіант завдання згідно з табл. 2. 
 Проектування здійснюється за напрямками: 

А. Пропозиції щодо впровадження нової технологічної схеми 
виробництва, яка принципово відрізняється від класичної.  

Б. Модернізація класичної технології впровадженням природоохоронних 
технологій, зміною технології обробки сировини або самої сировини, 
оптимізацією апаратурного оформлення для зменшення кількості джерел 
утворення забрудників; менеджмент відходів 

В. Модернізація класичної технології, в результаті якої досягається 
підвищення виходу та/або швидкості основної реакції, зниження швидкості 
побічних або паралельних реакцій шляхом оптимізації основних апаратів 
класичної технології (зміни в основному технологічному процесі). 

Умовно напрямок В вважається таким, виконання якого дозволить 
одержати оцінку максимальну оцінку „добре”. Проте, якщо курсант або 
студент виявить творчий інженерний підхід до проблеми і якісно виконає всі 
структурні частини проекту, він може одержати оцінку «відмінно»  

 
2.2. Структура курсового проекту 
Курсовий проект виконується за планом, наведеним у табл. 3. 

Структурні частини проекту можуть мати уточнені назви відповідно до 
завдання на проектування. Підкреслені і наведені курсивом слова у плані 
мають бути замінені або доповнені відповідно до завдання. Об’єми розділів, 
наведені у таблиці, є приблизними. 

Числову інформацію доцільно оформлювати у вигляді таблиць. 
Переліки речовин слід оформлювати у вигляді діаграм, організаційних 
діаграм, інфокарт та інфографік.  
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Таблиця 2 
Тематика курсових проектів 

 

№ 
з/п 

Виробництво 
Варіанти технології 

Примітка 
Технологія 1 Технологія 2 

1. Сульфатна кислота Сировина - пірит Сировина - сірка В 
2. Пігментний двоокис 

титану 
Сульфатнокислий Хлориднокислий А 

3. Пігментний двоокис 
титану 

Сульфатнокислий –  Б 

4. Целюлозно-паперове Класична Новітня А 
5. Целюлозно-паперове Класична – Б 
6. Нафтопереробне Класична – Б,В 
7. Кальцинована сода Метод Сольве Новітній А 
8. Кальцинована сода Метод Сольве – Б,В 
9. Каустик Рідкий катод Діафрагменний А 
10. Каустик Діафрагменний Мембранний А 
11. Каустик Хімічний метод Діафрагменний А 
12. Каустик Діафрагменний – Б,В 
13. Вінілхлорид Полімеризація в 

масі 
Суспензійний А 

14. Вінілхлорид Суспензійний – Б,В 
15. Цемент Мокрий Сухий В 
16. Цемент Мокрий – В 
17. Глинозем Байера Новітній А 
18. Глинозем Байера – Б 
19. Сміттєспалювання – – Б 
20. Сміттєспалювання – – В 
21. Фосфорна кислота Поточний – А,Б 
22. Водопідготовка ТЕС Класична Новітня А,Б 
23. Водопідготовка АЕС Класична Новітня А,Б 
24. Гальванічні покриття Цианідні 

електроліти 
Цинкатні 

електроліти 
А 

25. Гальванічні покриття Цианідні 
електроліти 

– Б 

26. Коксування кам’яного 
вугілля 

– – Б 

27. Поролон – – Б 
29. Сталь та чавун Класичний Безкоксовий А 
30. Сталь та чавун Класичний – Б 
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3.4. Розрахункова частина 
Курсант або студент виконує один варіант технологічного розрахунку 

(ТРА/ТРБ/ТРВ), який обирають в залежності від теми по узгодженню з 
керівником. При виконанні розрахунку технологічного апарату або 
матеріального балансу, розрахункова частина є розділом 3. За умови 
розрахунку природоохоронного обладнання розрахункова частина стає 
розділом 4.  

А. Технологічний розрахунок основного апарату 

За вибором проводять розрахунок абсорбера, адсорбера, реактора (в 
т.ч. каталітичного), електролізера, тощо. Зазначають джерело, з якого взята 
методика розрахунку. 

Б. Матеріальний баланс процесу 
Проводять розрахунки матеріального балансу, включаючи втрати, 

відходи і побічні реакції. Дані для технологічного розрахунку приймають за 
узгодженням керівника. 

В. Розрахунок (оцінка) кількості відходів 

Здійснюють розрахунок кількості відходів. Зазначають джерело, з 
якого взята методика розрахунку. 

Висновки 

Здійснюють перелік основних результатів розрахунків. 
 

3.5. Список використаних джерел та додатки 
Наводять список використаних джерел згідно з вимогами. В 

додатках наводять інформацію, що не увійшла до основного тексту. 
 

3.6. Графічна частина проекту (листи формату А3) 
Графічна частина курсового проекту виконується на листах формату 

А3. Можливі варіанти графічної частини. 
– Схема основного апарату 
– Технологічна схема виробництва 
– Технологічна схема процесу очищення газових викидів, стічних вод, 

переробки твердих відходів 
– Інтелект-карта (mind map) менеджменту відходів 
– Інфографіка менеджменту відходів 
– Інфографіка класичного та/або новітнього технологічного процесу 

 
 
 
 



 12 

 Окреслюють технологічно проблемні стадії виробництва, пояснюють 
причини їх складності.  
 Здійснюють аналіз утворення відходів. Наводять та описують стадії, 
на яких утворюються відходи, їх якісну характеристику (хімічну та 
токсикологічну за прикладом з п. 3.1.Б). Стадії утворення відходів 
зазначають на рисунку.  
 В. Порівняльна характеристика схем 

 Визначають основні напрямки порівняння та на основі п. 3.2.Б 
(сировина, умови проведення процесу, якість готової продукції, переваги і 
недоліки схем, відходи, що утворюються) та здійснюють порівняльну 
характеристику альтернатив виробництва продукції.  

Висновки 

На основі підрозділу обґрунтовують вибір технології виробництва 
відповідно до прогресивних технологій та заходів з охорони довкілля.  
 

3.3. Технологічні процеси охорони довкілля 
А. Аналіз потоків відходів 
Наводять якісну та кількісну (утворення відходів на 1 т готової 

продукції та вміст домішок) характеристику відходів. Зазначають хімічну та 
токсикологічну характеристику відходів та речовин, які наявні у відходах.  

Зображають схему утворення відходів на підприємстві із зв’язками з 
технологічними стадіями їх утворення. Доцільно використовувати таблиці, 
схеми та інфокарти. 

Якщо виробництво не утворює певного виду відходів, це зазначають у 
підрозділі. 

Менеджмент відходів 

 У підрозділі наводять існуючу схему управління відходами, 
зазначаючи потоки використання та поводження з відходами. 

Б. Впровадження природоохоронних технологій  

Здійснюють критичний огляд та аналіз існуючих технологій, 
вказуючи їх переваги та недоліки і оцінюють можливість їх впровадження 
до технологічного процесу.  

На основі аналізу обирають та обґрунтовують найбільш ефективну 
технологію. Наводять технологічну схему, її опис та зазначають критерії 
ефективності.  

Розділ може включати впровадження технологій знешкодження 
газових викидів та стічних вод, заходи з утилізації твердих відходів.  

Висновки 

Здійснюють огляд прийнятих рішень 
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Таблиця 3 
Орієнтовний план курсового проекту 

Структурна  частина проекту 
Обсяг, 
стор. 

Титульний лист 1 

Анотація  1 

Зміст 1 

Вступ 1 

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва 9 

1.1. Виробництво продукту в Україні та країнах СНД 2 
1.2. Характеристика та вимоги до якості продукції  1 
1.3. Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів 2 
1.4. Фізико-хімічні основи технологічного процесу  4 

Розділ 2. Технології виробництва 13 

   2.1. Функціональна схема виробництва  1 
   2.2. Класична схема виробництва    

 2.2.1. Опис та технологічна схема виробництва  2 

 2.2.2. Технологічно проблемні стадії виробництва 1 

 2.2.3. Аналіз утворення відходів     2 
   2.3. Новітня схема виробництва     
 2.3.1. Опис та технологічна схема  2 

 2.3.2. Проблемні стадії виробництва 1 

 2.3.3. Аналіз стадій утворення відходів  2 
  2.4. Порівняльна характеристика технологічних схем  2 

Розділ 3. Технологічні процеси охорони довкілля при виробництві 

продукту 
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3.1. Аналіз потоків відходів  
3.1.1. Газові відходи 1 
 3.1.2. Рідкі відході 1 
 3.1.3. Тверді відходи 1 
 3.1.4. Менеджмент відходів 2 

3.2. Впровадження природоохоронних технологій у виробництві 

продукту  
 

3.2.1. Огляд та аналіз існуючих технологій очищення 2 
   3.2.2. Вибір та обґрунтування технологій очищення 8 
Розділ 4. Розрахункова частина 4 

  4.1. Технологічний розрахунок основного апарату 
4   4.2. Матеріальний баланс процесу 

  4.3. Розрахунок (оцінка) кількості відходів  
Висновки 1 

Список використаних джерел 2 

Додатки - 

Графічна частина проекту (листи формату А3) 2 
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3. ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН ПРОЕКТУ 
 

 Службові структурні частини 
  Титульний лист та анотація 

 Зразок титульного листа наведений у додатку А.  
 Анотація – наводять короткий зміст курсової роботи та перелік 
прийнятих рішень. 
 Зміст 

У змісті перераховують заголовки всіх розділів і підрозділів, список 
використаних джерел, додатків і вказують номера листів (сторінок), з яких 
вони починаються.  

В кінці перераховують графічні матеріали, що представляють до 
захисту, з поміткою „на окремих листах”. 
  Вступ 

 У вступі наводять галузі використання основного продукту та 
перспективи розвитку виробництва. Зазначають основні технологічні та 
екологічні проблеми виробництва та сучасні напрямки їх вирішення. 

 
3.1 Загальна характеристика виробництва 
А. Виробництво продукту в Україні та країнах СНД 

Наводиться огляд виробничих методів виготовлення продукту, що 
реалізується у країнах СНД (із зазначенням назв підприємств), об’єми 
виробництва. Розкривають короткі переваги і недоліки основних методів 
виробництва.  

Б. Характеристика та вимоги до якості продукції 

Наводять фізичні та хімічні властивості готової продукції 
(молекулярна маса, теплоємність, теплота випаровування, температури 
кипіння, в'язкість, густина, тощо) та вимоги до якості готової продукції 
(торгові марки) з обов’язковим зазначенням джерел, з яких взяті 
характеристики. В кінці розділу включають хімічну та токсикологічну 
характеристику готової продукції.  

В. Характеристика сировини, матеріалів та напівпродуктів   

Складають перелік сировини, матеріалів та напівпродуктів, що беруть 
участь у процесах одержання готового продукту за запропонованими 
технологіями. Наводять характеристику фізичних та хімічних властивостей 
за планом, наведеним у п. Б.  

Г. Фізико-хімічні основи технологічного процесу  

Основна мета виконання підрозділу – обґрунтування норм 
технологічного режиму в основному апараті (технологічній схемі), а саме 
концентрацій, температури, тиску, ступеня перетворення, тощо. Для 
обґрунтування норм технологічного режиму залучають дані по 
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термодинаміці, відомості про механізми і кінетику основних і побічних 
реакцій. 

Термодинамічні дані використовують для визначення області значення 
параметрів, в якій протікає процес, а також для розрахунку ступенів 
перетворення вихідних речовин, якщо процес відбувається в рівноважних 
умовах. 

Дані по механізму хімічного процесу та впливу параметрів на 
швидкість та селективність процесу потрібні як при визначенні норм 
технологічного режиму, так і при розрахунку розмірів апаратів. Кінетичні 
дані можуть бути наведені як у аналітичній формі, так і у вигляді таблиць і 
малюнків із зазначенням джерел. 

Необхідно пам'ятати, що норми технологічного режиму визначаються 
як кінетичними, так і техніко-економічними показниками. Так, підвищення 
температури веде до збільшення швидкості процесу і до підвищення 
продуктивності одиниці об'єму реактора, але з ростом температури може, 
наприклад, зменшитися селективність процесу. Окрім цього, межа 
температури проведення процесу може визначатися і термічною стійкістю 
речовин, що переробляються та апаратури, в якій проводять процес.  

Основні питання, що доцільно розглядати у підрозділі: 
– хімізм одержання продуктів, реакції, що супроводжують процес 
(напівпродукти). 
– утворення відходів в ході основного технологічного процесу. 
– термодинаміка (температура та тиск проведення процесу, константи 
рівноваги) 
– швидкість та рівновага реакції, аналіз способів зміщення 
– механізм реакції (гомогенна, гетерогенна, каталітична, каталізатори) 
Висновки 

Висновком розділу є обґрунтування вибору методу виробництва з 
врахуванням можливості і необхідності комплексної переробки сировини та 
відходів, а також якості готової продукції. 

 
3.2. Технології виробництва 
А. Функціональна схема виробництва 

Наводиться функціональна схема технології виробництва (класична і 
альтернативна) із зазначенням основних умов проведення процесу. На схемі 
слід зазначити основні стадії, де утворюються відходи.  

Б. Класична та новітня (альтернативна) схема виробництва   

Описують та наводять класичну технологічну схему. Зазначають 
умови проведення та опис процесів, описують основі технологічні операції, 
перелік апаратури та потоків.  


