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ВСТУП 

Дійсні методичні вказівки призначені для студентів усіх форм навчання 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» зі спеціалізації «Технології будівель-

них конструкцій, виробів і матеріалів».  

Ефективність підготовки фахівців-технологів значною мірою залежить 

від поставлення вивчення процесів і їх апаратного оформлення в умовах лабо-

раторії. Завдання полягає в тому, щоб не тільки розширити технологічний кру-

гозір студентів і закріпити знання теоретичних основ процесів, але й допомогти 

більш глибоко зрозуміти сутність цих процесів, що сприятиме більш успішно-

му освоєнню технологічних процесів в умовах виробництва. 

Детальне вивчення типових технологічних процесів, їх взаємозв'язку, 

знайомство з діючими машинами і апаратами сприяє вихованню у студентів 

упевненості спілкування з ними, розвиває здібність самостійного підходу до 

розв’язання технологічних задач. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Перед виконанням лабораторної роботи студент зобов'язаний глибоко ви-

вчити матеріал і написати реферат об'ємом 3-4 сторінки з необхідними зарисов-

ками і схемами теоретичних основ питання, що вивчається. Після цього викла-

дач опитує студентів і ухвалює рішення про допуск кожного до виконання ро-

боти, враховуючи наявність реферату і звітів щодо попередніх робіт. Якщо сту-

дент має заборгованість, його не допускають до виконання лабораторної робо-

ти. 

Отримавши допуск до лабораторної роботи, студенти повинні уважно ви-

вчити методичні вказівки, з'ясувати мету і завдання роботи, ознайомитися з 

правилами безпеки роботи на установці, вивчити будову і принцип її дії, підго-

тувати робочі таблиці, виконати відповідні зарисовки, перевірити справність 

установки і приладів та їх відповідність щодо вимог техніки безпеки. У разі ви-

явлення несправності студенти зобов'язані повідомити про це викладача. 

Придатну до роботи установку студенти підготовляють до пуску в такій 

послідовності: завантажують матеріалами, підключають до електричної, газової 

або водопровідної мережі, виводять на початковий тепловий режим і т.д. Одно-

часно готують необхідні зразки (терези, ємності, секундомір, термометри та 

ін.). Лабораторну установку запускають тільки з дозволу викладача. 

Роботу виконують ланковим методом. Склад ланки – 3-5 студентів. Після 

запуску установки студенти виконують необхідні спостереження, управляють її 

роботою, знімають показання приладів, виконують інші вимірювання, а отри-

мані результати заносять до робочих таблиць. Виконавши програму спостере-

жень, необхідно відключити установку. Для цього потрібно відключити уста-

новку від електричної мережі та інших комунікацій, очистити її від залишків 

матеріалів, що переробляються, привести в первісний стан допоміжні прилади і 

устаткування і розставити їх на місця. Звіт про свою роботу студент повинен за 
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можливістю, закінчити в лабораторії, що є показником його організованості і 

дисциплінованості. 

Звіт оформляють відповідно до вимог щодо оформлення технічної доку-

ментації в будівництві. 

На титульному аркуші вказують назву університету, факультет, кафедру, 

лабораторію, назву роботи та її номер, прізвище та ініціали студента і виклада-

ча, групу. 

Звіт пишуть в безособовій формі, на українській або російській мові. Він 

повинен містити: 

- теоретичну частину, пояснювальну суть матеріалу, що вивчається; 

- мету роботи; 

- стислий  опис  умов  експерименту  і  лабораторної  установки  з  необ-

хідними схемами і зарисовками; 

- таблиці виміряних і розрахованих величин, розрахункові формули  і ме-

тодику розрахунку; 

- графіки і діаграми на стандартних аркушах міліметрівки; 

- аналіз результатів експерименту і висновки щодо них; 

- список використаної літератури. 

Лабораторну роботу кожний здає індивідуально.
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Лабораторна робота № 1 

ВИВЧЕННЯ ГІДРАВЛІКИ ЗВАЖЕНОГО ШАРУ 

Мета роботи: визначити залежність Ршар від швидкості газу Wф, крити-

чної швидкості газу Wкр і знайти діаметр частинок d, а також вагу шару G і 

швидкість газу Wвід, за якої починається віднесення твердих частинок з апарату. 

1 Основні теоретичні положення 

Ряд процесів хімічної технології, при яких повинна відбуватися взаємодія 

газу або рідини з дрібно роздробленим твердим матеріалом (сушіння, випален-

ня, адсорбція, каталітичні процеси), здійснюється в апаратах з так званим зва-

женим (киплячим) шаром. У таких апаратах ці процеси значно прискорюються. 

Якщо крізь нерухомий шар твердих частинок, що лежать на гратах, про-

пускаючи з низу до верху потік газу (або рідини) і при цьому поступово збіль-

шувати його швидкість, то при деякій швидкості газу, так званій критичній, 

весь шар твердих частинок переходить у зважений стан. 

При підвищенні швидкості газу об'єм зваженого шару збільшується. Зва-

жений шар, у якому відбувається інтенсивне перемішування твердих частинок, 

багато в чому нагадує киплячу рідину - він «тече», набуває форми судини, має 

поверхню, крізь нього побулькують бульбашки газу; тому його називають часто 

киплячим або псевдозрідженим шаром. При подальшому  збільшенні швидкості 

газу продовжується розширення зваженого шару. Нарешті, при деякій швидко-

сті газу, так званій швидкості віднесення, зважений шар руйнується – тверді ча-

стинки виносяться з апарату потоком газу, відбувається їх пневмотранспорту-

вання. 

Якщо виміряти падіння тиску газу під час проходження його крізь шар 

∆Ршар (гідравлічний опір власного шару, без опору грат) і побудувати потім 

графік залежності ∆Ршар від фіктивної швидкості газу Wф (віднесеної до повного 

поперечного перерізу апарату) або від витрати газу, то крива матиме вигляд, 

поданий на рис 1.1. 

В області існування зваженого шару, починаючи від критичної швидкості 

газу Wкр і до швидкості віднесення Wвід, Ршар зберігає постійне значення. 

Перехід твердих частинок нерухомого шару в зважений стан відбувати-

меться тоді, коли сила F динамічної дії потоку на частинку стане рівною різниці 

ваги частинки G і підйомної (архімедової) сили А: 

F= G-A, (1.1) 

Для кульових  частинок: 

F= , (1.2) 
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Рисунок 1.1 - Графік залежності ∆Ршар від швидкості газу W 

G= , (1.3) 

A= , (1.4) 

де    - коефіцієнт опору (безрозмірна величина), залежний від критерію Рей-

нольдса ; 

d- діаметр частинки, м; 

Wд - дійсна швидкість потоку між частинками, м/с; 

, - щільність відповідно до частинок і середовища, кг/м
3
; 

- прискорення вільного падіння, м/с. 

Якщо середовище є газ, то  

 та . (1.5) 

Після того, як весь шар перейде в зважений стан, втрата тиску Ршар бу-

де дорівнювати вазі частинок, що припадають на одиницю площі поперечного 

перетину апарату:  

, (1.6) 

де  - вага всіх частинок, Н;  

     Ѕ - площа поперечного перетину, м
2
. 

При збільшенні витрати газу (тобто його фіктивної швидкості), Ршар 

зберігатиме постійне значення, що дорівнює , доти, доки існуватиме зваже-

ний шар, тобто до швидкості газу Wвід (рис. 1.1). Постійність Ршар для зваже-

ного шару пояснюється тим, що при підвищенні витрати газу відбувається од-

ночасне збільшення об'єму зваженого шару. 

Найважливіша характеристика шару твердих частинок як нерухомого, 

так і зваженого, пористість - об'ємна частка пористості в шарі: 

, 

(1.7) 

де - загальний об'єм, який займає шар, м
3
;  

     - об'єм, який займають тільки тверді частинки, м
3
. 

Для нерухомого шару кульових частинок однакового діаметра порис-

тість складає приблизно 0,4 незалежно від діаметра частинок. 

Для зваженого шару пористість  підвищуватиметься зі збільшенням 

швидкості газу, оскільки об'єм зваженого шару при цьому зростає. 

При швидкості газу , граничній для зваженого шару, можна вважати, 

що  і . 
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Отже, зважений шар кульових частинок може існувати в межах значень 

 від 0,4 при  до 1 при . З деяким наближенням ці межі можна прийняти і 

для частинок, що мають форму багатогранника. 

Для даних частинок (діаметр , щільність ) і даного середовища (щіль-

ність , в'язкість ) пористість зваженого шару  однозначно визначається 

швидкістю середовища (газу) . 

Запропоновані формули для розрахунку  і  за відомими властивостя-

ми системи (тверді частинки – газ). 

Для узагальнення дослідних даних, отриманих для різних систем, їх по-

дають у вигляді залежності між безрозмірними змінними – критеріями подібно-

сті. Найнаочніша і найзручніша для розрахунків наступна графічна залежність: 

, (1.8) 

де  - критерій Лященко ;  

     Ar - критерій Архімеда ); 

     Re -  критерій  Рейнольдса ; 

     - в'язкість середовища, Па·с. 

Залежність (1.8) зручна тим, що критерій Лященко Ly не містить діаметра 

частинок, а критерій Архімеда Ar - швидкості газу. В [1, рис. 3.8] подана залеж-

ність Ly від Ar у логарифмічних координатах при різних значеннях .  

Цей графік дає можливість знайти будь-яку з трьох величин, якщо відомі 

дві інші і фізичні властивості системи . 

2 Опис установки 

Установка (рис 1.2) складається з прозорої колонки 1 діаметром 100 мм, 

двох сіток 2, газодувки 3 і диференціального манометра-тягоміра 6. На нижній 

сітці знаходиться зернистий матеріал, а верхня сітка затримує матеріал під час 

його віднесення і служить вимірювальною шайбою (за перепадом тиску на цій 

сітці  визначається Wф - швидкість тиску газу в колонці). Газодувка на патру-

бку має шибер 4, за допомогою якого регулюється витрата повітря: 

, (1.9) 

де ; 

     . 
Після підстановки значень до (1.9) 

 
(1.10) 

де - показники тягоміра, мм. 
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Рисунок 1.2 - Схема установки 

За формулою (1.10) розраховуємо швидкість руху газу. 

Тягомір має кран НА СІТКУ, тягомір показує перепад тиску на сітці; при 

положенні крана НА ШАР – опори шару і двох сіток. Для визначення втрати 

тиску на шарі з другого показання треба відняти подвоєне значення перепаду на 

сітці. 

3 Методика проведення роботи 

Приступаючи до роботи, закривають повністю шибер, ставлять кран у 

положення НА СІТКУ і включають газодувку. При цьому фіксують показання 

тягоміра lc. Після цього, не вимикаючи газодувки, перемикають кран в поло-

ження НА ШАР. Знову фіксують показання тягоміра . Записавши результати 

вимірювань у звітну таблицю, знову перемикають кран (НА СІТКУ) і трохи ві-

дкривають шибер таким чином, щоб перепад тиску на сітці підвищився на 4-

7мм, потім знову перемикають кран ( НА ШАР) і записують показання тягоміра 

в таблицю 1.1. 

Таблиця 1.1.- Показання тягоміра 

Характеристики  
О т р и м а н і  з н а ч е н -

н я   

lc            

l            

lcл = l-2 lc            

ΔPшар = lсл g            

            

            

            

У тій самій послідовності проводять вимірювання під час другої витра-

ти повітря, потім під час третьої і т.д. до повного відкриття шибера (7...10 вимі-

рювань), збільшуючи кожного разу витрату повітря таким чином, щоб показан-

ня тягоміра підвищувалося на 4-7мм.  

4 Обробка дослідних даних і складання звіту 

У таблиці за  і l розраховують для кожного вимірювання ΔPшар і , бу-

дуємо графік  і відповідно до нього визначають . Потім обчис-

люють  критерій Лященко: 

. 

Для повітря: 

. 
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За знайденим значенням  і [1, рис. 3.8] при  знаходять значення 

критерію Архімеда, за яким розраховують діаметр частинки d. За [1, рис. 3.8] 

при  знаходять граничне значення , під час якого наступає віднесення ча-

сток, і за тим значенням обчислюють швидкість повітря . 

Потім для швидкості газу  за формулою (1.6) розраховують вагу ша-

ру. 

Звіт про роботу повинен містити: теоретичну частину; звітну таблицю; 

графік залежності  від ; розрахунки діаметра частинок; розрахункові 

формули; швидкості віднесення  і ваги шару . 

Лабораторна робота № 2 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ ТЕПЛОВОГО 

ПОТОКУ КРІЗЬ ПЛОСКУ СТІНКУ У РЕЗУЛЬТАТІ СТАЦІОНАРНОГО 

ТЕПЛООБМІНУ 

Мета роботи: визначити щільність теплового потоку крізь стінку; розра-

хувати температури на стику шарів стінки; розрахувати коефіцієнти тепловід-

дачі ; побудувати в масштабі графік розподілу температур у стінці. 

1 Основні теоретичні положення 

Щільність теплового потоку називають кількість теплоти, яка проходить 

крізь 1 м
2
 поверхні теплообміну за 1с, Вт/м

2
: 

, (2.1) 

де Q - тепловий потік, Дж; 

F - поверхня теплообміну, м
2
; 

 - час теплообміну, с. 

Тепловий потік, що проходить крізь стінку теплопровідністю Qт, визнача-

ється основним законом теплопровідності, Дж: 

, (2.2) 

де  - коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки, Вт/м
0
С;  

    t - різниця температур поверхонь стінки, 
0
С; 

    δ – товщина стінки, м. 

Тоді 

. (2.3) 

Тепловий потік, що проводиться до поверхні стінки конвекцією Qк, ви-

значається рівнянням конвективного теплообміну, Дж: 

, (2.4) 
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де  - коефіцієнт тепловіддачі від більш нагрітого середовища до стінки або 

тепловіддачі від стінки до менш нагрітого середовища ; 

     - різниця температур між більш нагрітим середовищем і поверхнею стін-

ки , або між поверхнею стінки і менш нагрітим середовищем 

. 

Щільність конвективного теплового потоку можна подати виразом, Вт/м
2
: 

. (2.5) 

У результаті сталого процесу теплообміну між середовищами, розділени-

ми стінкою, кількість теплоти, що проводиться до стінки конвекцією, дорівнює 

кількості теплоти, що проходить крізь стінку теплопровідністю, і дорівнює кі-

лькості теплоти, що відводиться від стінки до менш нагрітого середовища. 

Отже 

. 

Або  

 (2.6) 

Схема такого процесу теплопередачі подана на рис. 2.1. в координатах t-l. 

Для багатошарової плоскої стінки (рис. 2.2) отримаємо: 

. (2.7) 

  

Рисунок 2.1 - Схема процесу тепло-

передачі крізь одношарову плоску 

стінку 

Рисунок 2.2 - Схема процесу теплопе-

редачі крізь багатошарову плоску стін-

ку 

Отже, для вирішення задач теплопередачі крізь плоскі стінки необхідно 

знати температури, що обмінюються теплом середовищ і поверхні стінки, тов-

щину кожного шару стінки і коефіцієнти теплопровідності матеріалу стінки 

(шарів). 

2 Опис установки 

За об'єкт дослідження може бути прийнята стінка навчальної аудиторії, 

що граничить із зовнішнім повітрям. У разі проведення лабораторної роботи на 

виробництві за об'єкт дослідження може бути використана стінка автоклава, ка-

сетної установки, кришка пропарювальної камери або іншого теплового апара-

ту для обробки матеріалу, що знаходиться в стаціонарному режимі теплообмі-

ну. 

Для вимірювання температури застосовують термометри, що дозволяють 

виміряти температуру повітряного середовища і поверхонь стінки. В даній ро-
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боті використовується термометр типу ЭТП-М, призначений для вимірювання 

температури поверхні, неагресивної рідини і газу. 

Термометр виконаний у вигляді переносного приладу, що складається з 

блоку живлення (чотири батареї по 1,5В), панелі управління, міліамперметра, 

проградуйованого відповідно до температури, і первинного перетворювача з 

терморезистором із знімними насадками. Розташування органів управління по-

дано на рис. 2.3. 

 

1 - ручка приладу діапазону температур; 2 - тумблер вимірювання;                      

3 - тумблер вмикання - виключення приладу; 4 - ручка регулювання;                                       

5 - вимірник температури; 6 - первинний перетворювач 

Рисунок 2.3 - Пристрій термометра типу ЭТП-М 

Вимірювання температури термометром здійснюється за методом неврів-

новаженого моста постійного струму. Під час вимірювання температури до 

плеча моста підключають терморезистор, опора якого залежить від вимірюван-

ня температури, яке веде до вимірювання в діагоналі струму, що фіксується по-

кажчиком вимірювального приладу. Діапазони вимірювання температури, 
0
С:   

-20…+20; +20…+70; +70…+120. 

Положення приладу під час вимірювання – горизонтальне. 

3 Методика проведення роботи 

Вивчають конструкцію стінки і подають її схематичне зображення в роз-

різі. На схемі вказують товщину шарів і природу їх матеріалу. В довідковій лі-

тературі знаходять значення коефіцієнта теплопровідності матеріалу шарів сті-

нки. 

На первинний перетворювач 6 встановлюють відповідну насадку, приво-

дять в зіткнення площини терморезистора і досліджувану. Для кращого контак-

ту на площину резистора наносять крапельку гліцерину. Ручку вибору діапазо-

ну температур перемикають на діапазон вимірювання. Тумблер 2 встановлю-

ють в положення КОНТР. Ручку регулювання 4 повертають проти годиннико-

вої стрілки до упору. Через 3 хвилини після накладення терморезистора на по-

верхню вмикають прилад тумблером 3. Стрілку покажчика температури 5 руч-

кою 4 перекладають на кінцеву відмітку шкали діапазону. Тумблер 2 повинен 

знаходитися в положенні ИЗМЕР. Відповідно до шкали вимірника 5 визнача-

ють значення температури, що виміряються. Потім включають прилад тумбле-

ром 3. 

Для отримання більш точних значень температури поверхонь стінки, ви-

міри виконують в декількох точках поверхні за наперед розробленою схемою. 

Це особливо важливо під час дослідження вертикальних стінок, коли неминуче 

вимірювання температури поверхні по вертикалі і температури повітря в при-

міщенні по висоті. Дані вимірювань заносять до таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. – Звіт про вимірювання значень температур 

Номер 

точки 

виміру 

Температу-

ра повітря 

в примі-

щенні 
 

Температу-

ра внутрі-

шньої по-

верхні сті-

нки  

Температу-

ра зовніш-

ньої повер-

хні стінки 
 

 Температу-

ра зовніш-

нього пові-

тря 

, 
0
С 

 

1 

2 

3  

… 

      

Середнє 

значен-

ня 

      

4 Обробка досліджених даних і складання звіту 

Користуючись наведеними в розд. 2.1. формулами, розраховуємо q, 1, 2 

і температури на стику шарів стінки за середніми значеннями виміряних темпе-

ратур і  

Потім на міліметрівці будуємо в масштабі графік розподілу температур 

стінки в координатах t-l. 

Звіт про роботу повинен містити: теоретичну частину; мету роботи; схему 

установки і її опис; розрахункові формули; таблиці виміряних і розрахованих 

величин; графіки.



 

Лабораторна робота № 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВОЛОГОГО 

ПОВІТРЯ 

Мета роботи: визначення параметрів вологого повітря у приміщенні та надво-

рі. 

1 Основні теоретичні положення 

Для сушіння матеріалів у якості тепло- і вологоносіїв частіш за все вико-

ристовується нагріте в калорифері атмосферне повітря або змішані з повітрям 

топкові гази. Враховуючи, що суміш топкових газів з атмосферним повітрям за 

своїми тепло-фізичними властивостями мало відрізняється від нагрітого воло-

гого повітря, далі розглядатимуться найважливіші характеристики лише остан-

нього. 

Вологе повітря як волого- і теплоносій характеризується абсолютною ρп і 

відносною υ вологістю, вологовмістом х і тепловмістом (ентальпією) І. 

Абсолютна вологість - це кількість водяної пари в кг, що міститься в 1 м
3
 

вологого повітря. Оскільки пара рівномірно розподілена по всьому об'єму пові-

тря, то абсолютна вологість його дорівнює щільності пари в суміші ρп, кг/м
3
. 

Відносна вологість - це відношення кількості водяної пари, що містить в 

1 м
3
 вологого повітря ρп до максимально можливої його кількості ρн за даних 

умов насичення (тиску і температури): 

. (3.1) 

Відносну вологість можна виразити відношенням парціального тиску во-

дяної пари за даних умов Рп до пружності насиченої водяної пари за тих самих 

умов Рн: 

. (3.2) 

Вологовміст - це відношення кількості водяної пари (кг) до кількості су-

хого повітря (кг), що містяться в одному об'ємі: 

. (3.3) 

Згідно з рівнянням Менделєєва - Клапейрона: 

 (3.4) 

. (3.5) 

Підставивши їх значення в (3.3), одержимо: 

. (3.6) 



 

За законом Дальтона, загальний тиск газової суміші Р буде дорівнювати 

сумі парціальних тисків компонентів, тобто для нашого випадку 

. (3.7) 

Враховуючи рівняння (3.2), Рп = υ·Рн, тоді РС.В. = Р-υ·Рн. 

Отже: 

 (3.8) 

Тепловміст (ентальпія) вологого повітря виражається сумою ентальпій 

1 кг сухого повітря ів та водяної пари іп, що міститься в ньому, 

. (3.9) 

Оскільки теплоємність повітря св = 1010 Дж/(кг·К), а водяної пари           

Сп = 1970 Дж/(кг·К): 

 (3.10) 

де t - температура вологого повітря °С;  

     2493 кДж/кг - теплота випаровування води при 0°С, або тепловміст пари при 

0°С. 

Параметри вологого повітря (t, υ, Рп, I, х) взаємопов'язані і змінюються в 

процесі сушіння. Цей взаємозв'язок найбільш наочно зображається графічно на 

діаграмі стану вологого повітря (додаток А), запропонованій професором 

Л.К. Рамзиним у 1918 році. Діаграма побудована в координатах І-х і широко 

використовується під час розрахунку процесу сушіння і сушильних апаратів. 

Для більш раціонального використання площі діаграми кут між осями прийня-

тий рівним 135°. Діаграма побудована за допомогою рівнянь (3.8) і (3.10) для 

барометричного тиску 745 мм рт. ст. або 99,3 кПа. 

На І-х - діаграмі нанесені лінії: 

- постійного вологовмісту, які після побудови перенесені на допоміжну 

горизонтальну вісь і подати на діаграмі вертикальними лініями; 

- постійного тепловмісту, проведені паралельно осі абсцис (під кутом 

135° до ліній постійного вологовмісту); 

- постійних температур (ізотерми), представлені у вигляді похилих пря-

мих, що по’єднують точки постійних температур при різних I і х. Ізотерми дещо 

збільшують нахил до горизонтальної осі в міру зростання температури; 

- постійної відносної вологості, які зображені кривими, нанесеними через 

точки перетину ізотерм з лініями вологовмісту, знайденого при даних t і υ за 

рівнянням (3.8); 

- парціального тиску пари, що проходять через початок координат через 

точки, обчислені в рівнянні (3.8). Для лінії парціального тиску пари праворуч 

на діаграмі є додаткова шкала в мм. рт. ст. і гПа. 

Усі точки, що лежать на діаграмі вище за лінію υ = 100%, характеризують 

стан вологого повітря. За двома відомими параметрами вологого повітря за до-

помогою І-х - діаграми можна знайти всі інші. 



 

Припустимо, що повітря, що подається в сушарку, характеризується точ-

кою А і його параметри є наступними: І0, х0, υ0, t0. Таке повітря має низькі су-

шильні властивості і перед подачею в сушарку його, звичайно, підігрівають в 

калориферах до заданої температури без зміни вологовмісту х0. При цьому по-

вітря отримує нові властивості І1, х1=х0, υ1, t1, яким на діаграмі відповідає точ-

ка В, а процес підігріву зображується лінією АВ. Продовження лінії АВ (у бік 

охолоджування) до перетину з кривою υ = 100% утворює точку а, що має назву 

точки роси. За ізотермою, що проходить через цю точку, можна визначити зна-

чення температури точки роси для даного повітря. Подальше зниження темпе-

ратури приводить до конденсації пари. 

2 Принцип роботи та пристрій психрометра  

Робота психрометра заснована на залежності різниці температур сухого і 

змоченого термометрів від вологості навколишнього повітря. Психрометр скла-

дається з двох однакових ртутних термометрів (ГОСТ 112-78) закріплених у 

спеціальній оправі і аспіраційної головки (рис. 3.1).  

 

1 - мокрий термометр; 2 - сухий термометр; 3 - вентилятор;  

4 - вилка ввімкнення у електромережу 

Рисунок 3.1 – Пристрій психрометра М-34. 

Оправа є трубкою, що роздвоюється донизу, і має захисні планки. До ни-

жньої роздвоєної частини трубки за допомогою пластмасових втулок прикріп-

лено два патрубки, що є радіаційним захистом резервуарів термометрів. Верх-

ній кінець трубки по’єднаний з аспіратором. Аспіраційна головка складається із 

заводного механізму і вентилятора, закритого ковпаком. Пружина заводного 

механізму психрометра М-34 запускається електродвигуном. 

Під час обертання вентилятора в прилад всмоктується повітря, яке обтікає 

резервуари термометрів, проходить по повітропровідній трубці до вентилятора 

і викидається назовні крізь прорізи в аспіраційній головці. Сухий термометр 

показує температуру повітря, а показання змоченого термометра будуть менші 

завдяки охолоджуванню, викликаному випаровуванням води з поверхні батис-

ту, що облягає резервуар термометра. Для визначення вологості за показаннями 

сухого і змоченого термометрів використовують психрометричний графік (до-

даток Б). 

3 Методика проведення роботи 

Порядок роботи з психрометром наступний:  

1) під час визначення вогкості на відкритому повітрі винесіть психрометр з 

приміщення за четверть години до спостереження і повісьте на спеціальному 

стовпі так, щоб резервуари термометрів знаходились на висоті 2 м над ґрун-

том; 



 

2) змочіть батист на резервуарі термометра. це Змочування проводиться по-

за межами приміщення за чотири хвилини до початку спостережень. Для 

цього візьміть балон з піпеткою, наперед наповнений дистиляторною водою, 

і легким натиском доведіть воду в піпетці не ближче, ніж на 1 см до краю, і 

утримуйте на цьому рівні за допомогою затиску. Потім уведіть піпетку у 

внутрішню трубку захисту і змочіть батист. Почекавши якийсь час, не вий-

маючи піпетку з трубки, послабте затиск, вбираючи воду в балон, і вийміть 

піпетку; 

3) заведіть майже до упору вентилятор психрометра або включіть електро-

мотор психрометра; 

4) через 4 хвилини після пуску вентилятора або включення електромотора 

виконайте відлік за термометрами. Відлік виконується з точністю до поло-

вини розподілу шкали і в показання вводять поправки, взяті з паспорта тер-

мометрів. 

Під час звіту строго стежте за тим, щоб вітер дув по напряму від психро-

метра до спостерігача. 

Для захисту вентилятора від дії сильного вітру (зверху 4 м/с) на прорізі 

аспіраційної головки з навітряного боку необхідно надіти вітровий захист відк-

ритим кінцем у напрямі обертання вентилятора. 

Визначення відносної вологості повітря проводиться за «Психрометрич-

ною таблицею» і за психрометричною формулою: 

υ = Ем –А · Р · (Δt)/ Ес •100%, (3.11) 
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де υ – значення відносної вологості повітря; 

Ем – насичена пружність водяної пари змоченого термометра, гПа; 

Ес – насичена пружність водяної пари сухого термометра, гПа; 

А – психрометричний коефіцієнт, рівний 6,620•10
-4

 (
о
С

-1
) 

Р – тиск повітря, гПа; 

Δt – різниця між температурою повітря t і температурою змоченого термоме-

тра t´. 

Крім того, визначення відносної вологості можна проводити за психроме-

тричним графіком. 

Визначення відносної вологості за психрометричним графіком прово-

диться в наступному порядку: за вертикальними лініями визначають показання 

сухого термометра, за похилими – показання змоченого термометра; на перети-

ні цих ліній одержують значення відносної вологості, виражені у відсотках. Лі-

нії, які відповідають десяткам відсотків, позначені на графіку цифрами: 10, 20, 

30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 

Приклад: Температура сухого повітря становить 21,7
о
С, температура 

змоченого термометра - 14,3
о
С. На графіку знаходимо точку перетину вертика-

льної і похилої ліній, відповідних даним температурам: вона знаходиться вище 

42, але нижче 44. Отже, відносна вогкість складатиме приблизно 43%. 

4 Обробка даних і складання звіту 

Складаємо таблицю 3.1. 

Таблиця 3.1 – Результати дослідження параметрів вологого повітря. 

Показники Умови проведення досліджень 

На вулиці У приміщенні 

За даними психрометра: 

- температура мокрого термометра tм, 
0
С; 

- температура сухого термометра t, 
0
С. 

  

За даними психрометричного графіка: 

- відносна вологість υ, %. 

  

За даними І-х діаграми: 

- парціальний тиск Рп, мм. рт. ст.; 

- тепловміст (ентальпія) I, Дж/кг; 

- вологовміст х, кг/кг; 

- температура точки роси tр, 0С. 

  

Звіт про виконану роботу повинен включати: мету роботи; основні визна-

чення параметрів вологого повітря; схему установки і її опис; розрахункові фо-

рмули; таблиці виміряних і розрахованих величин.
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Лабораторна робота № 4 

ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ 

Мета роботи: експериментально вивчити сушіння матеріалу в лабора-

торній конвективній сушарці; побудувати графіки залежності вологовмісту ма-

теріалу і швидкості його сушіння від часу. 

1 Основні теоретичні положення 

Сушіння – процес видалення вологи з твердих вологих матеріалів шляхом 

її випаровування і відведення пари, що утворюється. 

Процес сушіння є, з одного боку, масообмінним процесом, оскільки пере-

хід вологи з матеріалу в оточуючу середовище здійснюється випаровуванням її 

з поверхні матеріалу і дифузією з внутрішніх шарів до поверхні, а з іншого – 

тепловим процесом, оскільки видалення вологи відбувається під час підво-

дження тепла до матеріалу. 

Якщо тепло підводитися до матеріалу шляхом безпосереднього зіткнення 

сушильного агента (нагрітого повітря, опалювальних газів) з висушуванням ма-

теріалу, то таке сушіння називають конвективним. 

Нагрівання висушуваного матеріалу теплоносієм крізь стінку, що розді-

ляє матеріал і теплоносій, є контактним сушінням. 

Можна сушити матеріал, нагріваючи його струмами високої частоти (діе-

лектричне сушіння), або інфрачервоним промінням (радіаційне сушіння). 

В обох випадках застосовують сушіння деяких продуктів в замороженому 

стані при глибокому вакуумі (сушіння сублімацією, або сублімація). 

Процес сушіння проводять як періодично, так і безперервно. При цьому 

висушуваний матеріал може перебувати в стані спокою, перемішуватися, зна-

ходитись у «киплячому шарі». 

Найважливішою характеристикою процесу сушіння є його швидкість. 

Швидкість сушіння вимірюється кількістю вологи, яка випаровується з одиниці 

поверхні матеріалу за одиницю часу. 

У процесі сушіння швидкість сушіння безперервно змінюється, зменшу-

ючись пропорційно до вологовмісту висушуваного матеріалу. В більшості ви-

падків вологі матеріали віддають близько 90% своєї вологи протягом першої 

половини загального часу сушіння, а інші 10% - в другу. 

Швидкість сушіння визначає ряд чинників: природа висушуваного мате-

ріалу (структура, хімічний склад, характер зв'язку з вологою і т.д ); форма ви-

сушуваного матеріалу (розмір шматків, товщина матеріалу); початковий і кін-

цевий вологовміст матеріалу; характер і умови обтікання матеріалу сушильним 

агентом; параметри сушильного агента - вогкість, температура на вході в апарат 

і виході з нього, швидкість руху; конструкція сушильного апарату та ін. 

Розрізняють два періоди сушіння: постійної швидкості і падаючої швид-

кості процесу. 
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Доти, доки волога з внутрішніх шарів підводиться в кількості, достатній 

для повного змочування поверхні, швидкість сушіння залишається постійною і 

не залежить від вологовмісту матеріалу при постійності інших умов сушіння 

(температури повітря, його швидкості, напряму руху і вологовмісту). 

Температура матеріалу в цей період дорівнює температурі мокрого тер-

мометра tм. 

Оскільки вологовміст матеріалу продовжує убувати, то врешті-решт на-

ступає момент, коли вся волога на поверхні випаровується, і процес сушіння 

починає залежати тільки від швидкості, з якою волога дифундує до поверхні. 

Швидкість сушіння в цей період починає зменшуватися (падати). 

За період, коли швидкість сушіння падає, температура матеріалу стає ви-

щою за температуру мокрого термометра і при досягненні матеріалом рівнова-

жного вологовмісту стає рівною температурі сушильного агента. 

Цим двом основним періодам сушіння передує період підігріву матеріалу 

до температури сушіння. 

Кінетику сушіння звичайно вивчають, зважуючи зразки матеріалів на по-

чатку сушіння і через певний проміжки часу. За масою зразків розраховують 

вологовміст матеріалу (1 кг вологи на 1 кг абсолютно сухого матеріалу) в різні 

моменти і будують криву залежності вологовмісту С від часу , яка називається 

кривою сушіння (рис 4.1). За цією кривою сушіння можна визначити швидкість 

сушіння у будь-який момент процесу. 

 

1 - крива вологовмісту, С; 2 - крива швидкості сушіння, U; 

3 - крива температури матеріалу t 

Рисунок 4.1 – Кінетика процесу сушіння. 

На рис. 4.1. подано наступні складові:  

AВ - період підігріву матеріалу. Він короткочасний і характеризується 

несталим станом процесу. За цей період температура матеріалу підвищується 

від початкової tн до температури мокрого термометра tм, а зниження його воло-

гості є незначним; 

BCк - період постійної швидкості (швидкість процесу найбільша, темпе-

ратура матеріалу ); 

СкД - період падаючої швидкості. Початкову точку цього періоду С на-

зивають першою критичною точкою. Температура матеріалу підвищується і до 

кінця цього періоду досягає температури повітря tпов або температури середо-

вища, що оточує матеріал. 

Вологість матеріалу знижується до рівноважної вогкості по всій його то-

вщині. З моменту досягнення рівноважної вологості швидкість сушіння стає рі-

вною 0. У разі подальшого перебування матеріалу в сушарці його вологість за-

лишається постійною. 
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2 Опис установки 

Установка (рис 4.2) - це електрична сушильна шафа, на якій установлені 

терези. Виконує процес висушування матеріалу з періодичним зважуванням йо-

го і визначенням кількості видаленої вологи за виміряні проміжки часу. 

 

1-сушильна шафа; 2- терези; 3- термометр; 4- висушуваний матеріал 

Рисунок 4.2 - Схема сушильної установки 

3 Методика проведення роботи 

Готують сушильну шафу: включають її і доводять температуру в ній до 

80-100 
0
С.  

Готують матеріал згідно з указівкою викладача: зволожений матеріал, 

підвішений на нитці, яка з’єднується з важелем терезів, поміщають в шафу і то-

чно зважують (таким чином буде отримана початкова вага матеріалу). 

Висушуваний матеріал зважують через кожні 3 хвилини доти, доки не 

встановиться постійна вага. Результати зважувань заносять до табл. 4.1. 

Коли вага висушуваного матеріалу перестає зменшуватися після двох 

зважувань, шафу слід вимкнути. 

4 Обробка експериментальних даних і складання звіту 

Складаємо таблицю 4.1. 

Таблиця 4.1 – Результати дослідження зміни маси зразка 

Показники Результати досліджень 

Час від початку 

сушіння, хв. 

0 3 6 9 12     

Маса висушува-

ного зразка, г. 

         

Спад маси, г. 0         

Визначають вологовміст матеріалу в кілограмах вологи на кілограм су-

хого матеріалу для кожного зважування Gτ, включаючи і початкове значення за 

формулою (4.1). 

 (4.1) 

Дані заносимо до табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 – Результати розрахунку вологовмісту 

Показники Результати досліджень 
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Час від початку 

сушіння, , хв. 

0 3 6 9 12     

Вологовміст ма-

теріалу, , кг\кг. 

         

Вимірювання 

вологовмісту 

матеріалу, , 

кг\кг. 

         

Визначаємо загальний вологовміст матеріалу до початку сушіння, 

кгвл/кгс.м, 

 (4.2) 

де Gн - початкова вага висушуваного матеріалу, кг;  

     Gк - кінцева вага висушуваного матеріалу, кг. 

За даними табл. 4.2. будують графік залежності вологовмісту матеріалу 

від часу сушіння, тобто , відкладаючи на осі абсцис час сушіння  і на 

осі ординат вологовміст матеріалу  для кожного зважування. 

Користуючись табл. 4.2, знаходять швидкість сушіння для шестихви-

линних інтервалів часу: 

 (4.3) 

Отримані значення заносять до табл. 4.3. За даними табл. 4.3 будують 

графік залежності швидкості сушіння від часу , відкладаючи на осі абс-

цис час сушіння , а на осі ординат - швидкість сушіння . На цьому графіку 

знаходять критичну точку , а потім на графіку зміни вологовмісту матеріалу - 

значення критичного вологовмісту . 

Таблиця 4.3 – Результати розрахунку швидкості сушіння. 

Показники Результати досліджень 

Час від початку 

сушіння τ, хв. 

0 6 12 18    

Швидкість су-

шіння,  

кг/м
2
 · хв. 

       

Звіт про проведену роботу повинен включити: теоретичні основи процесу 

сушіння; мету роботи; схему установки і її опис; розрахункові формули; табли-

ці виміряних і розрахованих величин; графіки. 

Лабораторна робота № 5 
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ВИВЧЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА РОБОТИ ЩОКОВОЇ ДРОБАРКИ. СИ-

ТОВИЙ АНАЛІЗ ПРОДУКТІВ ДРОБЛЕННЯ 

Мета роботи: практичне ознайомлення з пристроєм і роботою щокової 

дробарки, дроблення порції матеріалу, проведення ситового аналізу, складання 

графічної зернової характеристики подрібненого продукту, розрахунок ступеня 

подрібнення, теоретичної і фактичної продуктивності дробарки, витрати поту-

жності на дроблення. 

1 Основні теоретичні положення 

Процес розділу твердого тіла на частини шляхом додавання зовнішніх 

сил і подолання сил молекулярного зчеплення є подрібненням. 

Процес подрібнення крупних шматків є дробленням, а дрібних – розло-

мом або помелом. 

Метою подрібнення в одних випадках є надання матеріалу здатності 

найбільш щільно заповнювати геометричний об'єм (дрібний і крупний запов-

нювач), в інших – підвищення швидкості гетерогенних процесів (випалення, 

спікання, розчинення, твердіння гідравлічних в’яжучих речовин, хімічних реа-

кцій та ін.). Подрібнення за витраченою енергією (близько 10% від усієї енергії, 

що виробляється), за витратами на устаткування, що є одним із з найдорожчих 

процесів. Тому необхідний строгий контроль якості дробленого продукту. Не-

достатній ступінь подрібнення недопустимий за технологічних умов, так як пе-

редроблення викликає перевитрату електроенергії і підвищує собівартість про-

дукції. 

У даний час для подрібнення застосовують машини різних типів, почи-

наючи від крупних щокових дробарок, що дроблять глиби матеріалу об'ємом до 

2 м
3
, і закінчуючи колоїдними млинами, що подрібнюють продукт на частинки 

розміром до 0,1 мк. 

Основним показником роботи дробильних машин є ступінь подрібнен-

ня. Ступінь подрібнення  називають відношенням поперечних розмірів шмат-

ків вихідного матеріалу  до величини поперечних розмірів шматків , отри-

маних після дроблення: 

. (5.1) 

Початковий і подрібнений продукти полідисперсні. Для оцінки якості 

подрібнення прийнято визначати ступінь подрібнення за середнім діаметром 

суміші з застосуванням ситового аналізу: 

, (5.2) 

де ,  - середні діаметри частинок до і після подрібнення відповідно. 

Середній діаметр суміші частинок визначають за формулою: 
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, (5.3) 

де - середні розміри зерен окремих фракцій ситового аналізу, визначе-

ний як напівсума розмірів отворів двох сит: найближчого верхнього, крізь яке 

проходять всі зерна даної фракції, і сита, на якому ці фракції затримуються; 

     - масові  відсотки для кожної фракції ( ). 

 

 

Розрізняють наступні види подрібнення:  

1 Грубе подрібнення або дроблення:  

- крупне подрібнення до розмірів 200 мм 

- середнє подрібнення 20-100 мм 

- дрібне подрібнення 3-20 мм 

2 Тонке подрібнення або помел:  

- грубий розмір зерен продукту від 0,1- 0,3 мм 

- тонкий 0,1 мм 

Подрібнення можна проводити у відкритому і замкнутому циклах 

(рис. 5.1), а також в один або декілька прийомів. 

Під час подрібнення у відкритому циклі (рис. 5.1, а) шматки матеріалу 

проходять крізь подрібнюючу машину тільки один раз.  

 

1 – грохот; 2 - дробарка. 

Рисунок 5.1 - Схематичне зображення подрібнення за відкритим і за-

мкненим циклами, відповідно до а і б. 

Залежно від механічної міцності σв матеріали поділяються на наступні 

групи: 

- із низькою механічною міцністю ; 

- із середньою механічною міцніс-

тю ; 

- із високою механічною міцністю . 

Матеріали подрібнюють роздавлюванням, розколюванням, ударом і сти-

ранням. 

Ситовий аналіз полягає в просіванні певної маси матеріалу крізь ком-

плект сит, розташованих зверху вниз, зменшуючи розмір отворів. У результаті 

розсівання на кожному ситі залишається фракція зерен в межах від розміру да-

ного сита до розміру отворів попереднього. 

Результати ситового аналізу подають у вигляді диференціальної кривої 

розподілу (рис. 5.2, а), що показує відсотковий вміст окремих фракцій в матері-

алі, або у вигляді інтегральної (кумулятивної) кривої розподілу (рис. 5.2, б), що 

зображає сумарний процентний зміст усіх фракцій менший (або більший) за да-

ний розмір. 
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а – диференціальна крива розподілу; б - інтегральна крива розподілу 

Рисунок 5.2 - Результати ситового аналізу 

2 Опис установки 

Роботу виконують на установці, що є зменшеною моделлю промислової 

щокової дробарки. Установка (рис. 5.3) складається з щокової дробарки І з еле-

ктродвигуном ІІ потужністю N= 1,5 кВт і швидкістю обертання n= 940 об\хв, 

змонтованих на металевій (фундаментній) рамі ІІІ. 

 

Рисунок 5.3 – Схема робочої установки 

Основним робочим органом щокової дробарки є рухома 1 і нерухома 2 

щоки з закріпленими на них дробильними плитами 3. Під час обертання приво-

дного шківа (маховика) 4 і валу 5 на ексцентричній частині якого підвішена ру-

хома щока, остання під дією ексцентриситету і плити розпору 6 створює склад-

ний рух. Під час робочого ходу вона наближається до нерухомої щоки і одноча-

сно рухається в подовжньому напрямі. В розрахунках допускають, що рухома 

щока створює тільки горизонтальний поступальний рух на відстань, що зветься 

ходом щоки. 

Мінімальну ширину випускної щілини (в положенні максимального 

зближення щік) утановлюють регулювальним гвинтом 7. 

Подрібнення матеріалу 10 здійснюється методом роздавлювання під час 

його потрапляння в робочий простір дробарки. 

Роздрібнюваний матеріал крізь випускну щілину і лоток 8 надходить на 

транспортуючий пристрій. Привід щокової дробарки здійснюється електродви-

гуном за допомогою клинових ременів 9. 

Основні геометричні розміри робочого простору щокової дробарки наве-

дені на рис. 5.4. 

 

Рисунок 5.4 - Основні геометричні розміри робочого простору щокової 
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До числа основних параметрів, що характеризують роботу щокової дро-

барки, відносяться: 

- кут захоплення; 

- оптимальна швидкість;   

- ступінь дроблення (подрібнення); 

- продуктивність; 

- витрати енергії на дроблення. 

Кут , утворений рухомою і нерухомою щоками, називають кутом захоп-

лення (рис. 5.4). Від величини цього кута залежить ступінь подрібнення матері-

алу, який зростає зі збільшенням кута . Щоб шматки матеріалу, що надходить 

в дробарку, не виштовхувалися з неї тиском щік, необхідно, щоб кут захоплен-

ня не перевищував  (подвоєного кута тертя матеріалу, тобто  ). Звичай-

но . Кут захоплення установки, на якій виконується робота 

. 

Під оптимальною швидкістю  [об/хв] мають на увазі число подвійних 

гойдань щоки (відповідно до частоти обертання шківа), що забезпечує найбі-

льшу продуктивність дробарки: 

, 
(5.4) 

де S- довжина ходу щоки, метрів Для установки S= 0,005 м.  

Ступінь дроблення визначають за формулою (5.2), де середні значення 

розмірів вихідного матеріалу і продуктів дроблення визначають за формулою 

(5.3). Середній розмір шматків подрібненого матеріалу приблизно можна ви-

значити за залежністю: 

 
(5.5) 

де  - мінімальна ширина випускної щілини. Для установки = 0,005 м. 

Теоретичну продуктивність щокової дробарки визначають за форму-

лою, кг/год.: 

, (5.6) 

де      μ - коефіцієнт розпушування подрібненого матеріалу (μ = 0,2…0,65, зви-

чайно ); 

- середній діаметр шматків подрібненого матеріалу, м;  

 - довжина ходу щоки, м; 

b - довжина випускної щілини, м;  

 - число оборотів в 1 хвилину;  

 - щільність матеріалу, кг/м
3
. 

Продуктивність фактичну  визначають за формулою, кг/год: 

, (5.7) 

де m - маса матеріалу, подрібненого в дробарці, кг;  



 28 

- час дроблення, с. 

Витрата енергії. Для точного визначення споживаної потужності немає 

формул. Приблизно її можна розрахувати за наступною залежністю, кВт: 

,  (5.8) 

де  - межа міцності матеріалу під час стиснення, кгс/см
2
; 

 - довжина випускної щілини, м; 

     - діаметр шматків вихідного матеріалу і продуктів дроблення, м;  

     - модуль пружності першого роду, кг/см
2
.  

3 Методика проведення роботи 

Необхідно детально ознайомитися з пристроєм і роботою дробарки. 

Готують матеріал для дроблення (початковий розмір шматків не повинен 

бути первищувати 40 мм). Кількість матеріалу беруть за вказівкою викладача. 

Перевіряють величину мінімальної ширини випускної щілини і довжину 

ходу рухомої щоки. 

Включають дробарку і записують показання кіловатметра на холостому 

ході (за певний інтервал часу). 

У працюючу дробарку завантажують матеріал до верхнього краю рухомої 

щоки. Додаючи матеріал, утримують його на цьому рівні, що забезпечує умови 

для визначення дійсної максимальної продуктивності дробарки. Тривалість 

дроблення заміряють секундоміром. 

За допомогою кіловатметра визначають витрату енергії на робочому ході 

за час дроблення.  

Подрібнений матеріал просівають крізь набір сит протягом 10-15 хвилин. 

Зважують кожну фракцію окремо. 

4 Обробка досліджених даних і складання звіту 

Результати досліду заносимо до робочої табл. 5.1. 

Таблиця 4.1 – Результати досліду дроблення шматкового матеріалу 

Номер 

досліду 

Тривалість дроб-

лення 

Показання 

кіловатметра 

на холостому 

ході за певний 

час 

Показання 

кіловатметра 

за час дроб-

лення 

Примітки (ви-

гляд і характе-

ристика вихід-

ного матеріа-

лу) 

     

Результати ситового аналізу заносимо до табл. 4.2.  

Таблиця 4.2 – Результати ситового аналізу 

Номер Розмір Середній Зміст зерен за Інтегральні характеристики  
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сит отвору, 

мм  

розмір 

зерна на 

ситі, мм 

фракціями  Залишок на 

ситі  

Прохід крізь 

сито  

гр % гр % гр % 

Дно   100%     

Визначають середній діаметр  шматків подрібненого матеріалу за фор-

мулою (5.3) і ступінь дроблення матеріалу за формулою (5.2). 

Будують диференціальну й інтегральну криві розподілу фракцій 

(рис. 5.2.). 

Визначають число оборотів дробарки за формулою (5.4) (

0,32; =0,005м). 

Визначають теоретичну продуктивність дробарки за формулою (5.6). 

Знаходять дійсну годинну продуктивність дробарки за формулою (5.7). 

Визначаюємо теоретичну витрату потужності на  дроблення згідно з рів-

нянням (5.8). 

Знаходять фактичну витрату потужності, кВт: 

, 

де  - час дроблення, с; 

       - час, за який зняті показання кіловатметра під час роботі дробарки на 

холостому ході, с. 

Знаходимо питому витрату потужності, кВт/кг: 

. 

Звіт про проведену роботу повинен містити: короткий виклад теоретич-

них основ процесу подрібнення і класифікації зернової маси; мету роботи; опис 

і схему установки; розрахункові формули; таблиці і графіки виміряних і розра-

хованих величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 



 

 ДОДАТОК Б 

П с и х р о м е т р и ч н и й  г р а ф і к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ 

Перелік джерел, на які є посилання у тексті 

1 Павлов К.Ф., Романов П.Г., Носков А.А.. Примеры и задачи по курсу 

«Процессы и аппараты химической технологии». – Л.: Химия, 1981. 

2 Перелік джерел, на які немає посилань у тексті 

3 Воронцов И.И.. Сушка в химических производствах.- М.: Госхимиздат, 

1951. 

4 Лурье М.Ю. Сушильное дело.- М.: Госэнергоиздат,1948. 

5 Лыков А.В. Тепло- и массообмен в процессах сушки.- М.:  Госэнергоиз-

дат, 1956. 

6 Перри Дж. Справочник инженеров- химиков. – М.: Химия, 1969.- Т. 1. 

7 Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строитель-

ных материалов, изделий и конструкций. - М.: Высш. шк., 1971. 

8 Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности - М.: Химия, 

1977. 

9 Процессы и аппараты в технологии строительных материалов: Учеб. по-

собие / И.М. Борщ, В.А. Вознесенский, В.З. Мухин и др. - Киев: Выща шк. Го-

ловное изд-во, 1981. 

10Сборник расчетных диаграмм по курсу «Процессы и аппараты химиче-

ской технологии» / П.Г. Романов, А.А. Носков - Л.: Химия, 1980. 

11Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 

«Процессы и аппараты в технологии строительных материалов».- Киев: Выща 

шк. Головное изд-во, 1989.  



 33 

ЗМІСТ 

 

Вступ................................................................................................................. 

Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт..................................... 

Лабораторна робота № 1. Вивчення гідравліки зваженого шару..………. 

Лабораторна робота № 2. Експериментальне визначення щільності теп-

лового потоку крізь плоску стінку у результаті стаціонарного теплооб-

міну..............................................................................................  

Лабораторна робота № 3. Експериментальне визначення параметрів во-

логого повітря.............................................................................................. 

Лабораторна робота № 4. Вивчення процесу сушіння................................ 

Лабораторна робота № 5. Вивчення обладнання та роботи щокової дро-

барки. Ситовий аналіз продуктів дроблення.......................................... 

Додаток А……………………………………………………………………. 

Додаток Б…………………………………………………………………….. 

Список джерел інформації………………………………………………….. 

Зміст…………………………………………………………………………. 

3 

3 

5 

 

 

10 

14 

 

21 

 

25 

33 

18 

34 

34 



 

  



 

Навчальне видання 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни:    

«Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріа-

лів» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» зі 

спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» 

 

 

Укладачі:  Буцька Лариса Миколаївна 

  Буцький В’ячеслав Олександрович 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск  В.П.Сопов 

 

Редактор В.І. Пуцик 

 

 

 

 

 

План 2018, поз. 545 

Підп. до друку 16.05.18 р. 

Надруковано на ризографі. 

Тираж 50 прим. 

Формат 60x84 1/16. 

Обл.-вид. арк.1,4 

Умовн. друк. арк.1,6. 

Зам. №5235. 

 

 

Папір друк. №2. 

Безкоштовно. 

ХНУБА, 61002, Харків, вул. Сумська, 40 

Підготовлено та надруковано РВВ Харківського національного університету 

будівництва та архітектури 



 

 


