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Анотація 
українською:  
 (200 – 300 слів) 

У дипломній роботі проаналізовано процеси, сучасні досягнення та обладнання в 
галузі промислового виробництва цукру, проведено аналіз призначення, будови та принципу 
роботи вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА. Виконано технологічні, кінематичні та 
енергетичні розрахунки, розроблено структурну та кінематичну схеми, а також 
проектування та розрахунок окремих елементів вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА. 
Наведено особливості експлуатації та технічного обслуговування вакуум-випарного 
апарата Ж4-ПВА. Проведено теоретичне дослідження процесу уварювання утфелю. 
Вивчено вплив конструктивних параметрів вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА на процес 
уварювання утфелю.  Сформульовано результати досліджень та розроблено рішення з 
модернізації вакуум-випарного апарата Ж4-ПВА. Представлено заходи з охорони праці, та 
безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

 
 

англійською:  
 (200 – 300 слів) 

Analysis of modern technological processes and equipment of sugar production, the 
structure of the vacuum evaporator ZH-4-PVA are carried out in this diploma thesis. 
Technological, kinematic and energy calculations, structural and kinematic scheme, as well as the 
design and the calculation of separate elements of the vacuum evaporator ZH-4-PVA are 
performed. The measures of operations of the vacuum evaporator ZH-4-PVA are presented. 
Theoretical study of the process of fillmass boiling kinetics is carried out. The influence of 
structural features of the vacuum evaporator ZH-4-PVA on the process of the fillmass boiling is 
studied. The results of research are presented and suggestions of the modernization of the vacuum 
evaporator ZH-4-PVA are formulated. Health safety measures along with civil protection in case 
of emergency are presented. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


