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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 4 

Галузь знань 

13"Механічна 

інженерія" 

 
 

за вибором студента 

 

Загальна кількість 

годин – 120  

Спеціальність 

133 "Галузеве 

машинобудування" 

 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М2-й 3-й 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять –  

3,6 год. 
самостійна робота 

студента – 6 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 22 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год 

Практичні 

заняття 
10 год 

Самостійна 

робота 
66 год 

  

Форма контролю:  

екзамен 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA28_F6ObkAhUZwsQBHaTXDH8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fnuwm.edu.ua%2Fvidokremleni-strukturni-pidrozdili%2Ftekhnichnij-koledzh%2Fprijmaljna-komisija%2Fspecialjnosti%2Fghaluzj-znanj-kod-13-mekhanichna-inzhenerija-specialjnistj-kod-133--ghaluzeve-mashinobuduvannja-kvalifikacija-tekhnik-mekhanik&usg=AOvVaw39UkHjSLZipfy3ww5IJp0a
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA28_F6ObkAhUZwsQBHaTXDH8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fnuwm.edu.ua%2Fvidokremleni-strukturni-pidrozdili%2Ftekhnichnij-koledzh%2Fprijmaljna-komisija%2Fspecialjnosti%2Fghaluzj-znanj-kod-13-mekhanichna-inzhenerija-specialjnistj-kod-133--ghaluzeve-mashinobuduvannja-kvalifikacija-tekhnik-mekhanik&usg=AOvVaw39UkHjSLZipfy3ww5IJp0a
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA28_F6ObkAhUZwsQBHaTXDH8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fnuwm.edu.ua%2Fvidokremleni-strukturni-pidrozdili%2Ftekhnichnij-koledzh%2Fprijmaljna-komisija%2Fspecialjnosti%2Fghaluzj-znanj-kod-13-mekhanichna-inzhenerija-specialjnistj-kod-133--ghaluzeve-mashinobuduvannja-kvalifikacija-tekhnik-mekhanik&usg=AOvVaw39UkHjSLZipfy3ww5IJp0a
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiA28_F6ObkAhUZwsQBHaTXDH8QFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Fnuwm.edu.ua%2Fvidokremleni-strukturni-pidrozdili%2Ftekhnichnij-koledzh%2Fprijmaljna-komisija%2Fspecialjnosti%2Fghaluzj-znanj-kod-13-mekhanichna-inzhenerija-specialjnistj-kod-133--ghaluzeve-mashinobuduvannja-kvalifikacija-tekhnik-mekhanik&usg=AOvVaw39UkHjSLZipfy3ww5IJp0a
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Передмова 
 Господарювання в умовах ринкових відносин висуває нові вимоги до 

підготовки інженерів-механіків сільського господарства. Потрібні фахівці, які, 

ефективно виконуючи усі види робіт і технічного обслуговування холодильної 

техніки, забезпечать прибуткове функціонування підприємств. 

При цьому велике значення має вибір найбільш економічних технологій 

холодильного виробництва, сучасного високопродуктивного обладнання та 

способів організації робіт. 

 Метою дисципліни  «Холодильне обладнання харчової промисловості» в 

третьому семестрі є формування у магістрантів глибокого розуміння питань 

пов'язаних з холодильною технікою та обладнанням для харчових виробництв; 

знання основних напрямків розвитку технічного прогресу в області розробки 

холодильних машин та обладнання для переробки продукції, конструкцію і 

правила експлуатації, регулювання й використання холодильних машин та 

обладнання харчових виробництв. 

Завдання.У результаті вивчення навчальної дисципліни магістрант повинен  

знати: 

- перспективи розвитку холодильної техніки та обладнання України;  

-загальні принципи аналізу та методів розрахунку процесів і холодильного 

устаткування переробних та харчових підприємств;  

- будову, принцип дії та правила ефективної експлуатації холодильного 

устаткування;  

-методи розрахунку окремих вузлів холодильної машини;  

-методи вибору систем охолодження камер і холодильної машини в цілому 

для охолодження камер; 

- методи економії енергетичних ресурсів  та підвищення економічної 

ефективності холодильного обладнання. 

Магістрант повинен вміти:  

-обґрунтовувати вибір холодильного устаткування відповідно до 

технологічних вимог;  

підготувати до використання холодильну техніку та обладнання; 

-забезпечувати  технічне обслуговування та ефективне використання 

холодильного устаткування. 

Магістрант повинен отримати навички: методів інженерного розрахунку, 

методології прогнозування розвитку галузі та основних напрямів її механізації, 

методів вибору і застосування у виробництві ресурсозберігаючих технологій. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль №1. Холодильні машини 

Тема № 1. Фізичні основи отримання холоду. Класифікація холодильних 

машин. Розвиток холодильної промисловості в Україні.  

Фізичні основи отримання холоду. Класифікація холодильних машин. 

Парокомпресійна машина. Абсорбційна холодильна машина. Пароежекторна 

холодильна машина. Розвиток холодильної промисловості в Україні. 

Тема №2. Компресори для холодильного устаткування.  

Призначення і класифікація компресорів. Дійсний робочий процес в 

компресорі. Теоретична і дійсна холодопродуктивність компресора. 

Тема №3. Теплообмінні апарати холодильних машин. 

Конденсатори, їх будова, розрахунок. Випарники (повітроохолоджувачі), їх 

будова, розрахунок. Теплообмінники. Їх призначення, будова.  

Тема № 4. Автоматизація холодильних машин.  

Класифікація пристроїв автоматики. Призначення основних пристроїв 

автоматики. Схеми регулювання температури повітря в камерах за допомогою 

пристроїв автоматики. 

 

Змістовий модуль №2. Основи проектування холодильних установок. 

Холодильне обладнання харчової промисловості. 

 Тема № 5. Основи проектування холодильних установок для зберігання 

харчової продукції. 

Призначення і класифікація холодильників. Основні положення 

проектування.Вибір способу охолодження і схеми  холодильної установки. 

Розробка планування холодильнику для зберігання харчової продукції. Вибір 

складу холодильника. Визначення будівельної площі камери, допоміжних 

приміщень, площі машинного відділення, площі службових приміщень. 

Розрахунок ізоляції огороджувальних конструкцій. Вибір будівельних 

конструкцій будівлі. Розрахунок ізоляції зовнішніх стін камери. Розрахунок 

ізоляції покриття камери. Розрахунок ізоляції підлоги холодильної камери. 

Розрахунок ізоляції внутрішніх стін холодильника. 

 Тема № 6. Тепловий розрахунок холодильного обладнання та 

охолоджуваних приміщень.  

Класифікація теплопритоків. Теплопртоки через огороджувальні 

конструкції. Теплопритоки від вантажів. Теплопритоки від вентиляції. 
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Експлуатаційні теплопритоки. Визначення навантаження на обладнання і 

компресор. 

Тема №7.  Вибір холодильних агрегатів та холодильних машин. Класифікація 

холодильних агрегатів. Головні вузли холодильних агрегатів та їх призначення.  

Побудова холодильного циклу. Вибір розрахункового робочого режиму. 

Побудова циклу в диаграмі h – lg p. Розрахунок и підбір холодильного агрегату.  

Технічні характеристики холодильних машин. Розрахунок теплообмінних 

апаратів. Розрахунок конденсатору. Розрахунок випарників.  

Тема № 8. Холодильні агрегати холодильних машин. Холодильне 

обладнання харчової промисловості. Технічна експлуатація холодильного 

обладнання. 

Класифікація холодильних агрегатів. Головні вузли холодильних агрегатів 

та їх призначення. Холодильні камери. Холодильні шафи.  Охолоджувальні 

прилавки та вітрини.  Морозильні скрині-прилавки та льодогенератори. Технічна 

експлуатація холодильного обладнання. Основні правила безпечної експлуатації 

холодильного обладнання. Виявлення та усунення несправностей холодильного 

обладнання. 

 

. 
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4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання  

на самостійну роботу 

Кількість  

годин 
балів 

лк лаб. пр.  СРС 

Змістовий модуль 1 Холодильні машини 

1, 2 

Лекція 1,2 №1Фізичні основи отримання 

холоду. Класифікація 

холодильних машин. Розвиток 

холодильної промисловості в 

Україні. 

1. №2 Парокомпресійна машина. 

2. Абсорбційна холодильна машина. 

Пароежекторна холодильна 

машина. 

4 - - - - 

 

 

Лабораторне 

заняття  1,2 

 

№1 Вивчення конструкції 

парової компресійної 

холодильної установки на 

прикладі побутового 

холодильника КХ-240 та 

холодильної машини МВТ – 14.     

№2 Експериментальна оцінка 

параметрів парової 

компресійної холодильної 

установки. 

- 4 - - 3 

 

Практичне 

заняття 1 

Розрахунок теплового 

навантаження для підбору холод 

маш: розрахунок теплових 

витрат. Вибір складу 

холодильника.Визначення 

будівельної площі камери 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи 

1 Способи розв,язання проблеми 

енергозбереження. 

- - - 12 3 

3, 4 

Лекція 3,4 №3 Компресори для 

холодильного устаткування.  

№4 Теплообмінні апарати 

холодильних машин.  

4 - - - - 

Лабораторне 

заняття 3,4 

№3 Вивчення конструкції 

компресорів парової 

компресійної холодильної 

машини. 

 №4 Експериментальна оцінка 

параметрів компресора об’ємної 

дії. 

- 4 
- - 

3 
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Практичне 

заняття 2 

Визначення площі допоміжних 

приміщень. Розрахунок площі 

машинного відділення. 
- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до практичної роботи 

2 Компресорні машини як 

елемент розв,язання проблеми 

енергозбереження. 

- - 
- 8 3 

5,6 

Лекція 5 №5 Автоматизація холодильних 

машин 

2 - - - - 

Лабораторне 

заняття 5 

  №5 Вивчення конструкції 

контрольно-вимірних приладів та 

автоматики холодильної 

установки 

- 2 - - 3 

Самостійна 

робота 

Підготовка до лабораторного 

заняття 5 Холодильні установки 

їх елементи. контрольно-

вимірних приладів та автоматики 

- - - 8 4 

 Самостійна 

робота  
Підготовка до ПМК1 - - - 4 - 

7,8 ПМК 1 
Підсумковий контроль за 

змістовий модуль 1 
- -   10 

Всього за змістовий модуль 1 - 60 год. 10 10 4 36 35 

Змістовний модуль 2 - Основи проектування холодильних установок. 

Холодильне обладнання харчової промисловості 

8,9 

Лекція 6,7 №6 Основи проектування 

холодильних установок для 

зберігання харчової продукції. 
Розробка планування 

холодильнику. Вибір складу 

холодильника. 

№7 Розрахунок ізоляції 

огороджувальних конструкцій 

4 - - - - 

 

Лабораторне 

заняття 6,7 

  №6 Визначення коефіцієнта 

теплопровідності  холодильної  

шафи 

  №7 Експериментальне 

дослідження виробництва льоду 

за допомогою льодогенератора. 

- 4 - - 3 

Практичне 

заняття 3 

Розрахунок площі службових 

приміщень. Вибір будівельних 

конструкцій будівлі.  

- - 2 - 3 
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Самостійна 

робота 

Підготовка до лабораторного 

заняття 6,7 
- - - 8 3 

10,11 

Лекція 8,9   №8 Тепловий розрахунок 

холодильного обладнання та 

охолоджуваних приміщень. 
№9. Визначення навантаження на 

обладнання і компрессор. 

Побудова холодильного циклу. 

Розрахунок и підбір холодильного 

агрегату.. 

4 - - - - 

Лабораторне 

заняття 8,9 

№8 Холодильне технологічне 

обладнання для охолодження 

харчових продуктів. 

№9 Холодильне технологічне 

обладнання для заморожування 

харчових продуктів 

- 4 - - 3 

Практичне 

заняття 4 

Розрахунок ізоляції зовнішніх стін 

камери, покриття камери, 
теплопртоків огороджувальних 

конструкцій, вантажів, вентиляції 

та експл.йні. 

- - 2 - 2 

Самостійна 

робота  

Підготовка до практ-ної роботи 4 

Виконання Графічного м. КР - - - 8 3 

 

12,13 

 

Лекція 10,11 

№10 Торгове холодильне 

устаткування Холодильні 

агрегати та холодильних машин. 

№11. Технічна експлуатація 

холодильного устаткування 

4 - - - - 

Лабораторне 

заняття 10,11 

  №10 Холодильне технологічне 

обладнання для розморожування 

харчових продуктів 

№11Дослідження системи 

розподілу повітря приміщень, які 

охолоджуються. 

- 4 - - 3 

Практичне 

заняття 5 

Розрахунок і підбір холодильного 

агрегату. 
- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 

Підготовка до лабораторної 

роботи 10, 11. 
- - - 10 3 

 
Самостійна 

робота  
Підготовка до ПМК1 - - - 4 - 

14,15 ПМК 2 Підсумковий контроль  

за змістовий модуль 2 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 - 60 год. 12 12 6 30 35 

Екзамен     30 

Всього з навчальної дисципліни - 120 год.  22 22 10 66 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Як використовується холод в харчовій, переробній промисловості, торгівлі, в 

інших галузях народного господарства? 

2. Охарактеризуйте основні моменти історії розвитку холодильної техніки. 

3. Назвіть основні способи одержання штучного холоду. Коротко 

охарактеризуйте кожний з цих способів. 

4. Теплофізична сутність та особливості процесу заморожування харчових 

продуктів. 

5. Охолодження харчових продуктів, його сутність. 

6. Наведіть класифікацію холодильного утаткування, охарактеризуйте кожну 

групу. 

7. Наведіть класифікацію холодильних машин. 

8. Наведіть схему і принцип роботи компресійної холодильної машини. 

9. Наведіть схему і принцип роботи абсорбційної холодильної машини. 

10. Наведіть схему і принцип роботи пароежекторної холодильної машини. 

11. Що таке холодопродуктивність холодильної машини? Як розрахувати? 

12. Що таке холодильний коефіцієнт? Як розрахувати? 

13. Призначення компресора в паровій компресійній холодильній машині? 

14. Наведіть класифікацію компресорів в холодильній техніці. 

15. Дійсний робочий процес в компресорі. 

16. Теоретичний робочий процес в поршневому компресорі. 

17. Будова, принцип роботи, переваги і недоліки відкритих (сальникових) 

компресорів. 

18. Будова, принцип роботи, переваги і недоліки безсальникових компресорів. 

19. Відмінності в конструкції герметичних компресорів, їхні переваги і недоліки. 

20. Назвіть вимоги, що пред’являються до теплообмінних апаратів.  

21. Призначення конденсаторів, їхня класифікація. 

22. Види конденсаторів повітряного охолодження, їх конструкція. 

23. Назвіть вимоги до конденсаторів. 

24. Види конденсаторів з водяним охолодженням, їх конструкція. 

25. Що таке теплове навантаження на конденсатор? Як розрахувати? 

26. Призначення випарників (повітроохолоджувачів), класифікація. 

27. Призначення теплообмінників, їхня класифікація. 

28.  Призначення і будова випарників. 

29. Способи відтавання випарників. 

30. Призначння регенеративних теплообмінників. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 
ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Автоматизація холодильних машин. 

2. Класифікація пристроїв автоматики.  

3. Призначення основних пристроїв автоматики.  

4. Схеми регулювання температури повітря в камерах за допомогою пристроїв 

автоматики. 

5. Торгове холодильне устаткування  

6. Холодильні агрегати та холодильних машин. 

7. Класифікація холодильних агрегатів. 

8. Головні вузли холодильних агрегатів та їх призначення. 

9. Холодильні камери.  

10. Холодильні шафи.  

11. Охолоджувальні прилавки та вітрини.  

12. Морозильні скрині-прилавки та льодогенератори.  

13. Схема візкових апаратів для заморожування харчових продуктів, їх 

переваги та недоліки. 

14. Схема горизонтально-плиткових апаратів для заморожування харчових 

продуктів, їх переваги та недоліки. 

15. Технічна експлуатація холодильного устаткування 

16. Основні правила безпечної експлуатації холодильного обладнання.  

17. Виявлення та усунення несправностей холодильного устаткування.  

18. Від чого залежить теплове навантаження на камерне обладнання для 

охолодження харчових продуктів? 
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3. Быков А.В., и др. Холодильные машины и тепловые насосы. М. 
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5. Холодильные машины. Справочник. М. «Легкая и пищевая промышленность» 
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«Пищевая промышленность» 1966 
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установок. М. «Агропромиздат» 1985 

9. Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной промышленности. 

М. «Агропромиздат» 1989. 

10. Айзенберг В.Я. Длительное хранение плодов косточковых, винограда, 

некоторых овощей в замороженном виде и приготовление из них 

консервов//Хранение и переработка картофеля, овощей, плодов и винограда.- М., 
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