
 ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО ХІМІЧНОГО ТА НАФТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ СРСР 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ХІМІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ "УКРНДІХІММАШ" 

М. ХАРКІВ 

 

 

 

 

 

Ф О Н Д  №   Р - 78 

Група-комплекс № 2-360 

О П И С  № 1 

за 1979-1981 роки 

 

 

 

 

 

 

Харків, 2013 



2 

З М І С Т 

 

Передмова............................................................................................................................................................................................ стор. 3-6 

  

Комплекс: «Сушилка распылительная»...................................................................................................................................... стор. 7-8 

  

Аркуш-засвідувач................................................................................................................................................................................ стор. 8-10 

 



3 

П Е Р Е Д М О В А 

 

 На державне  зберігання  до Центрального державного науково-технічного архіву України у 2011 р. надійшла конструкторська 

документація за комплексом: «Сушилка распылительная» за 1979-1981 роки,  згідно з «Переліком проектів, проблем (тем), науково-

технічна документація яких підлягає віднесенню до складу Національного архівного фонду України» (Протокол ЕПК ЦДНТА України 

№ 01 від 31.01.2006) та Актом приймання-передавання науково-технічної документації на державне зберігання б/№ від 01.11.2011 р. від 

Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний та конструкторський інститут хімічного машинобудування» 

(ПАТ  «УКРНДІХІММАШ»), м. Харків, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Департамент промислової політики). 

З 1923-1925 рр. в СРСР розвивалось хімічне машинобудування на базі заводів з виготовлення обладнання для інших галузей 

промисловості. Для проектування, монтажу та будівництва підприємств хімічної промисловості на підставі Наказу Вищої Ради 

народного господарства СРСР (ВРНГ СРСР) № 291 від 28 листопада 1929 р. було створено Всесоюзне об'єднання хімічної 

промисловості (Всехімпром), у складі якого функціонували дві групи: хіміко-технологічна та конструкторсько-машинобудівна. 

Конструкторсько-машинобудівна група поклала початок організації в країні науково-дослідних і конструкторських установ 

хімічного машинобудування. 

Згідно з Постановою Правління Машинооб'єднення № 174 від 5 червня 1930 р. Конструкторський відділ хімічного 

машинобудування Всехімпрома був переданий у ведення Науково-дослідного інституту машинобудування і металообробки (НДІМАШ) 

і виділений в самостійний внутрішній галузевий інститут хімічного машинобудування. Ця дата і є датою утворення Українського 

науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування (УкрНДІхіммаш). 

На підставі Наказу Народного комісаріату важкої промисловості СРСР № 20 від 5 січня 1936 р. інститут був переведений у 

м. Харків. 

1930-1931 рр. - Внутрішній галузевий інститут хімічного машинобудування, м. Москва; 

1931-1936 рр. - Державний науково-дослідний інститут хімічного машинобудування - ДНДІХМ Всесоюзного об'єднання важкого 

машинобудування ВРНГ СРСР, м. Москва; 

1936-1943 рр. - Експериментальний інститут хімічного машинобудування "ЕКІмаш" Народного комісаріату важкої 
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промисловості СРСР, м. Харків; 

1943-1946 рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування 

"ВНДІхіммаш" Народного Комісаріату мінометного озброєння СРСР, м. Харків; 

1946-1958 рр. - Харківська філія Всесоюзного науково-дослідного і конструкторського інституту хімічного машинобудування 

"ВНДІхіммаш" Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1958-1963 рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" 

Міністерства машинобудування та приладобудування СРСР, м. Харків; 

1963-1965 рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" 

Держкомітету хімічного та нафтового машинобудування при Держплані СРСР, м. Харків; 

1965-1991 рр. - Український науково-дослідний і конструкторський інститут хімічного машинобудування "УкрНДІхіммаш" 

Міністерства хімічного та нафтового машинобудування СРСР, м. Харків.
1
 

Основними напрямками діяльності інституту були: ведення науково-дослідних і конструкторських робіт зі створення машин і 

апаратів для хімічної та суміжних хімічної галузей промисловості інститутів. Розроблялось теплообмінне обладнання, колонна 

апаратура, випарне обладнання, різні види центрифуг і фільтрів і т.і. 

В даний час ПАТ "УкрНДІхіммаш" є головним у питаннях науково-технічного забезпечення за напрямками: хімічне, 

нафтопереробне, газове і паперово-целюлозне обладнання.
2
 

До даного опису увійшла конструкторська документація на сушарку розпилювальну на стадії технічний проект. 

Сушарка розпилювальна була призначена для отримання миючого порошку з композиції синтетичних миючих засобів (СМЗ) 

шляхом точного розпилювання композиції і видалення вологи гарячим повітрям. 

Сушарка розпилювальна була промисловим зразком і входила у комплект устаткування технологічної лінії виробництва СМЗ 

                                            
1
. ЦДНТА України, справа фонду Р-78, арк. 42-45; 

2
 ЦДНТА України, справа фонду Р-78, арк. 62, 66. 
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потужністю 60 тис. тонн на рік. 

Стабільність показників якості сушарки в умовах експлуатації забезпечувалася постійною заданою температурою, розрідженням 

і кількістю тепла, що подається. 

Сушарка розпилювальна відносилася до групи атмосферних сушарок безперервної дії і характеризувалася безперервним і 

рівномірним завантаженням композиції СМЗ і вивантаженням порошку, а також встановленим процесом у часі. 

Конструктивно сушарка розпилювальна була виконана так, що процес сушки відбувався при протитечії висушуваної композиції 

СМЗ і гарячого повітря.. 

Подання гарячого повітря проводилось в нижній частині сушарки по кільцевому коробу і далі через 24 повітропроводи, 

рівномірно розташованих по усьому колу сушарки, безпосередньо в сушарну камеру. Для рівномірного розподілу гарячого повітря по 

колу сушарки, повітропроводи були забезпечені регульованими затулками. У верхній частині сушарки був штуцер для відведення 

відпрацьованого гарячого повітря. 

Композиція СМЗ подавалася насосом високого тиску (до 80 кгс/см
2
) у верхню частину сушарки в спеціальний розпилювальний 

колектор. На колекторі було 20 сопел, за допомогою яких відбувалося тонке розпилення композиції СМЗ. 

Отриманий у процесі сушки порошок під власною вагою линув в нижню частину сушарки і через розвантажувальний штуцер 

потрапляв на стрічку транспортера. 

У верхній частині сушарки був також відбивний конус, завданням якого було зменшення виносу дрібного порошку з 

відпрацьованим повітрям. 

Охолодження порошку відбувалося повітрям, що надходило через розвантажувальний штуцер в нижній частині сушарки. 

Під час сушіння частки порошку налипали на внутрішніх стінках сушарки. Цей шар міг викликати порушення технологічного 

режиму. Тому сушарка була оснащена пристроєм для періодичного очищення її циліндричної частини. 

Пристрій для очищення циліндричної частини сушарки складався з металевого кільця, розділеного по колу на шість частин, 

шарнірно з'єднаних між собою. На поверхні кільця були встановлені в два ряди шкребки, за допомогою яких відбувалося очищення 

циліндричної частини сушарки. Очисне кільце переміщалося по вертикалі електролебідкою з системою блоків. 
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На сушарці в місцях обслуговування були оглядові вікна та люки. 

Сушарка мала вісім опор кріплення. 

До опорного вузла сушарка знаходилася в приміщенні, вище - на відкритому майданчику.
3
 

За попередніми розрахунками економічний ефект від впровадження у виробництво сушарки розпилювальної складав 39,95 

тис.крб./рік.
4
 

Конструкторська документація надійшла до сектору експертизи та опрацювання НТД згідно з “Планом приймання документів 

НАФ на державне зберігання на 2013 рік”. 

Науково-технічна документація пройшла опрацювання, в результаті якого всі документи відсистематизовано за складом проекту 

підприємства-розробника. Текстові документи пронумеровані, на кожну текстову одиницю зберігання складено аркуш-засвідчувач. На 

кожному аркуші креслень проставлені: штамп, шифр та номер одиниці зберігання. Усі графічні одиниці зберігання підкладено у папки 

та складено внутрішній опис і аркуш-засвідчувач на кожну одиницю зберігання. На проект надрукований опис. 

 Фізичний стан документів задовільний. 

 

Архівіст 1-ої категорії           Н.В. Крикунова 

05.11.2013 

    дата 

                                            
3
 ЦДНТА України, од. зб. № 2, арк. 4, 6-8; 

4
 ЦДНТА України, од. зб. № 2, арк. 19. 
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Фонд P-78 

Опис № 1 

Група-комплекс № 2-360 

 

№№ 

з/п 

№ од. зб у 

межах 

комплексу 

Позначення 

(виробничий індекс) 
Заголовок одиниці зберігання 

Організація- 

розробник 

Крайні дати 

документа 

Кількість 

аркушів Приміт

ки 
текст граф 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   
Комплекс: «Сушилка 

распылительная» 
     

   Технический проект.      

   Текстовая документация.      

1 1 136-3116 ТП Ведомость технического проекта. 
«УкрНИИхим-

маш» 
1980 2 -  

2 2 
136-3116 ПЗ 

№ г/р 79021071 
Пояснительная записка. То же 1979 44 -  

3 3 136-3116 ТУ Технические условия. То же 1979 19 -  

4 4 136-3116 ПМ Программа и методика испытаний. То же 1979 12 -  

5 5 136-3116 ПФ Патентный формуляр. То же 1980 12 -  

6 6 136-3116 КУ 
Карта технического уровня и 

качества продукции. 
То же 1980 13 -  

7 7 136-3116 ВП Ведомости покупных изделий. «УкрНИИхим- 1981 2 -  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

маш» 

   Графическая документация.      

8 8 136-3116.00.000 ВО Чертеж общего вида. То же 1980 - 4  

9 9 136-3116.01.000 ВО 
Корпус сушилки. Чертеж общего 

вида. 
То же 1980 - 2  

10 10 136-3116.02.000 ВО 
Коллектор распылительный. Чертеж 

общего вида. 
То же 1980 - 2  

11 11 136-3116.02.100 ВО 
Коллектор распылительный. 

Форсунка. Чертеж общего вида. 
То же 1980 - 1  

12 12 136-3116.02.200 ВО 
Коллектор распылительный. 

Фильтр. Чертеж общего вида. 
То же 1980 - 1  

13 13 136-3116.03.000 ВО 
Кольцо очистительное. Чертеж 

общего вида. 
То же 1980 - 1  

14 14 136-3116.03.100 ВО 

Кольцо очистительное. Секция 

очистительного кольца. Чертеж 

общего вида. 

То же 1980 - 1  

 

До опису внесено   14 ( чотирнадцять) од. зб. 

 (числом) (словами)  

 

з № 1 по № 14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 7 (сім) 

 (числом) (словами) 
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Графічних од. зб. 7 (сім) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Укладач опису Архівіст 1 категорії                                                                                 Н.В. Крикунова 

 (посада,    підпис,     розшифрування підпису) 

 

Дата 05.11.2013 

 

Завідувач сектором експертизи та опрацювання НТД                                                   Р.А. Карпенко 

 (підпис,             розшифрування підпису) 

 

Дата 05.11.2013 
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Прийнято на державне зберігання 14 (чотирнадцять) од. зб. 

 (цифрами) (словами)  

 

з № 1 по № 14 у тому числі: 

 

Текстових од. зб. 7 (сім) 

 (числом) (словами) 

Графічних од. зб. 7 (сім) 

 (числом) (словами) 

Літерні №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)   (перелік літерних од. зб.) 

Пропущені №№ - (-) од. зб. (-) 

 (числом) (словами)  (перелік пропущених од. зб.) 

 

Старший зберігач фондів/ завідувач архівосховищем   Л.Т.Островська 

(посада)                       (підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Начальник відділу забезпечення збереженості документів                                                                              Л.А. Ястреб 

(посада)                       (підпис,                                   розшифрування підпису) 

 

Дата 19.12.2013 р. 



Аркуш - засвідчувач до опису № 1 група-комплекс № 2-360 Фонд Р-78 

 

Всього в цьому опису пронумеровано 10 (десять) аркушів 

 (числом) (словами)  

 

В тому числі: 

Літерні №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами)  (перелік літерних аркушів) 

Пропущені №№ аркушів - (-) (-) 

 (числом) (словами) (перелік пропущених аркушів) 

 

 

Начальник відділу довідкового апарату та обліку документів                                                                     Н.С. Маєвська 

(посада)                              (підпис,                         розшифрування підпису) 

 

Дата 20.12.2013 р. 

 


