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  1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 Курсова робота з дисципліни «Процеси і апарати» виконується з 

метою закріплення отриманих знань при вивченні основ теорії роботи машин 

і апаратів харчових виробництв та методів розрахунку їх основних 

параметрів; самостійного користування спеціальною літературою, 

довідниками і каталогами, а також оформлення та складання технічної 

документації; розв'язання інженерних задач на основі обробленої інформації.  

Курсове проектування підсумовує результати різнобічної підготовки, 

набутої студентами під час вивчення інших дисциплін та сприяє розвиту їх 

творчих інженерних здібностей. 

Мета виконання курсової роботи полягає у вирішенні наступних задач: 

- дістати чітку уяву про заданий технологічний процес, його 

призначення, способи його виконання; 

- провести аналіз способів виконання заданого процесу та обрати 

оптимальний; 

- дати характеристику машин (апаратів) для оптимальної реалізації 

заданого технологічного процесу; 

- розробити схему і методику розрахунку заданого процесу, правильно 

вибрати необхідні початкові параметри для розрахунку (крім заданих);  

- графічно грамотно зобразити загальний вид машини, обраної  для 

реалізації заданого технологічного процесу 

Працюючи над проектом, студент самостійно вибирає технічні 

рішення, відбирає матеріали для проектування, критично їх аналізує. 

За прийняті в роботі технічні рішення і вірогідність різних обчислень 

відповідає автор роботи. 
 

 

 2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ  РОБІТ 

 

Темою курсової роботи може бути розробка та обґрунтування 

параметрів того чи іншого технологічного процесу. Найпоширенішими є 

процеси  подрібнення, пресування, дозування, змішування, розділу, миття, 

випарювання, сушіння, теплообміну, екстракції, ректифікації, розділення 

неоднорідних систем, процеси технологічного впливу на сировину, тощо. 

Тему курсової роботи пропонує студентові викладач - керівник 

курсової  роботи. Доцільно, якщо студент, виходячи із потреб підприємства, на 

якому він проходить практику чи працює /студент заочного навчання/, 

самостійно обирає тему курсової роботи і подає її для затвердження на 

кафедру. 

Конкретну тематику курсової роботи, зміст пояснювальної записки і 

перелік графічних листів уточнює кафедра відповідно до програми курсу 

[1,2,3] та додатку А. 

Пояснювальна записка і графічні листі виконуються в строгій 

відповідності з відповідними стандартами ЄСКД і ЄСТД. 
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3  ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО                     

ПРОЕКТУВАННЯ 

Курсову  роботу з дисципліни «Процеси і апарати» студенти денної 

форми навчання виконують у 1 семестрі на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» та у 7 семестрі на основі повної загальної середньої освіти.  

Завдання на проектування студенти отримують до прослуховування 

лекційних та практичних занять з означених дисциплін.  

  У завданні на проектування, крім технічного завдання та назви теми, 

вказують (згідно варіанту з методичних вказівок): 

            - склад розрахунків і графічної частини проекту;  

            - терміни проектних матеріалів (окремо з розрахункової і графічної 

частин).       

Під час видачі завдання керівник роботи проводить інструктивну 

нараду із студентами. 

Для студентів денної форми навчання читають установчі лекції з 

методики курсового проектування, та плануються консультації протягом 

кожного тижня. 

Варіанти завдання до курсової роботи вибираються, 

використовуючи додаток Б.  

Методичною базою даної курсової роботи є: 

- теорія технологічних процесів і методи проектування різних машин 

та обладнання, викладені в курсах: "Процеси та апарати переробних і 

харчових виробництв", "Загальна технологія переробних і харчових 

виробництв", "Гідравліка", "Інженерна механіка", "Нарисна геометрія та 

інженерна графіка",  та інших; 

- практичні нормативи з окремих видів обладнання на основі даних 

промисловості, проектних організацій і прогресивних техніко-економічних 

показників; 

- каталоги і довідники, проектні матеріали галузевих проектних 

організацій, типові проекти, стандарти і технічні умови, нормативи, 

прейскуранти на апарати для харчових виробництв.  

Керівник роботи визначає загальний напрямок на проектування, 

рекомендує для виконання курсової роботи необхідну навчальну, науково – 

технічну і довідкову літературу, а також методичні рекомендації кафедри 

щодо виконання конкретного варіанту завдання. 

Робота починається зі складання робочого плану для розрахункової та 

графічної частини, який має базуватись на ознайомленні з літературою та 

опрацюванні матеріалів, що є основою роботи. 

Після затвердження плану роботи і методики розрахунків, а також 

з'ясування питання про ознайомлення і засвоєння матеріалів з 

рекомендованих джерел, керівник роботи консультує студента з проблемних 

питань і перевіряє виконану роботу щодо термінів. 

Під час виконання курсової роботи керівник періодично перевіряє 

виконання календарного плану та правильність розрахунків виконання 
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студентом окремих етапів роботи, проглядає і критично оцінює виконану 

роботу. 

Періодичність звітування студентом про хід виконання курсової 

роботи має бути не рідше одного разу на тиждень. 

На виконання розрахункової частини з вибором літератури і 

довідникових матеріалів студент звичайно витрачає приблизно 2/3 часу, на 

оформлення графічної частини і пояснювальної записки - близько 1/3. 

Залежно від характеру проекту розподіл витрат часу може бути іншим. 

4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Робота повинна складатися з пояснювальної записки (20-30 сторінок 

машинописного тексту із урахуванням 500 знаків на сторінку ) та двох 

аркушів графічної частини креслярського формату А1 середньої насиченості. 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки представлено у додатку В. 

       Шифр на аркушах графічної та пояснювальної частини курсової 

роботи виконується відповідно до ГОСТу 2.201 - 80 наступним чином (рис. 

3.1). 

 ХХ   ХХ  Х   ХХХ   ХХ   ХХ   ХХ    ХХ 

 

 

      1       2   3       4        5 6    7        8       9 

Рисунок 3.1 – Схема позначення шифру на аркушах графічної та 

розрахунково-пояснювальної частини курсового проекту (роботи): 

 

1 – шифр спеціальності:  19 – Галузеве машинобудування (денна 

форма навчання); 

2 – індекс кафедри: ХВ - Обладнання переробних і харчових 

виробництв ім. проф. Ф.Ю. Ялпачика; 

3 – індекс проекту (роботи): К – курсова робота; 

4 – шифр залікової книжки: ХХХ – останні три цифри залікової 

книжки; 

5 – номер розділу пояснювальної записки курсової роботи до якого 

відноситься лист графічної частини; 

6 – номер листа графічної частини в даному розділі пояснювальної 

записки курсової роботи; 

7⃰– 0 

8⃰ – 0 

9 - характеристика представленого документу: ПЗ - пояснювальна 

записка, для графічної частини мають місце інші позначення в залежності від 
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типу представленої інформації, наприклад ВЗ - креслення загального вигляду, 

СК - складальне креслення.  

  Позначення схем складається з двох символів у залежності від виду та 

типу схем: 

 - вид схеми (К - кінематична, Т – технологічна; 

- тип схем (1 - структурна, 2 - функціональна, 3 - принципова. 4 - 

монтажна, 5 - схема підключення або приєднання).  

Наприклад,  К1 - схема кінематична структурна. 

⃰ - в даній курсовій роботі поз. позначаються символом 0. 

 

 

4.1 Оформлення пояснювальної записки 

Пояснювальну записку оформляють згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 

Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

 Викладення змісту пояснювальної записки має бути коротким, чітким 

зрозумілим, таким, що виключає можливість суб'єктивного тлумачення. 

Текст пояснювальної записки рекомендується викладати від третьої 

особи множини ("значення коефіцієнтів вибирають") або в безособовій формі 

("значення вибирається") із застосуванням. 

Термінологія і визначення, використані в записці, мають бути 

єдиними і відповідати встановленим найновішим стандартам, а в разі їх 

відсутності — загальноприйнятим в науково - технічній літературі. 

Таблиці і рисунки, вміщені в записці, повинні мати наскрізну 

нумерацію в межах кожного з основних розділів роботи, наприклад: рисунок 

2.1, таблиця 3.2. Не допускається поєднання в тексті літерних позначень і 

слів, наприклад, не можна писати " шнек має ~  шаг". 

Усі сторінки пояснювальної записки нумерують від титульного 

аркуша до останньої сторінки, включаючи ілюстрації й таблиці. На 

титульному аркуші, який є першою сторінкою, номер не ставлять.  

Титульний аркуш оформлюється відповідно до додатку Г.  

Виконуючи зміст роботи, перераховують заголовки всіх розділів, 

підрозділів і пунктів пояснювальної записки і вказують номери сторінок, де 

вони розміщені. 

Завдання на курсову роботу виконуються згідно додатку Б на 

стандартному бланку, підписуються керівником та містять основні задачі, що 

поставлені у роботі. 

Аркуш із змістом роботи виконується з рамкою, а решту аркушів 

пояснювальної записки — без рамки. Кожний з основних розділів записки 

починати потрібно з нового аркушу. 

Пояснювальна записка друкується машинним способом (за 

допомогою комп'ютерної техніки) на аркушах білого паперу формату А4 

(210×297мм). 

Як виключення допускається використання аркушів формату А3 

(297×420мм) (для деяких схем, таблиць, рисунків тощо). Текст друкують на 
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одному боці аркуша через півтора інтервали з розрахунку не більше 40 рядків 

на сторінці за умови рівномірного її заповнення, кегль - 14. Текст треба 

друкувати дотримуючись відступів від краю рамки не менше 5 мм. 

Розділи курсової роботи слід поділяти на підрозділи (параграфи) і 

пункти. Розділи нумерують арабськими цифрами, окрім вступу, змісту, 

висновків, літератури та додатків. Після номеру розділу не ставиться крапка. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і номера підрозділу, 

розділених крапкою, наприклад, 2.1 ( перший підрозділ другого розділу). 

У вступі необхідно відзначити перспективи розвитку та проблеми 

досліджуваної галузі, поставити основні задачі проектування. При виконанні 

основних розділів роботи потрібно: 

- коротко надати характеристику сировини, яка обробляється в 

машині (обладнанні) та вимоги до кінцевого стану продукції; 

- здійснити опис технології виробництва заданої продукції; 

-  проаналізувати теоретичні основи заданого технологічного процесу; 

- навести результати розрахунку основних параметрів машини; 

- здійснити аналіз способів виконання заданого процесу та обрати 

оптимальний; 

- виконати розрахунок основних параметрів заданого технологічного 

процесу на базі обраного обладнання; 

- обґрунтувати компоновку конструкції машини (апарату) для 

виконання заданого технологічного процесу. 

Розрахунки становлять одну з найвідповідальніших частин курсової 

роботи і тому представляються лаконічно з достатньо аргументованими 

посиланнями на джерела інформації та нормативи. Виконуючи розрахунки, 

необхідно вказати, виходячи з яких міркувань чи згідно з якими 

положеннями прийняті ті чи інші рішення, знайдено те чи інше значення. 

Кожне значення в розрахунках наводиться тільки з тим ступенем точності, 

який достовірний при вимірюванні або існуючими технічними засобами. 

Умовні літерні позначення математичних і фізичних величин, 

параметрів тощо, а також умовні графічні позначення мають відповідати 

встановленим стандартам або рекомендованим у технічній літературі.  

 Усі розрахунки необхідно оформити за визначеним планом. Спочатку 

пишуть заголовок із назвою елемента розрахунку, а потім наводять 

розрахункову схему з обґрунтуванням її вибору.  

 Далі викладають хід розрахунку, в процесі якого пояснюють і 

обґрунтовують вибрані параметри. Розрахунки супроводжують ескізами та 

схемами з наведенням розрахункових розмірів. Використані для розрахунку 

графіки слід навести у пояснювальній записці або вказати літературні 

джерела з яких вони запозичені. Обов'язковим є описання методик 

використання графіків.  

Розрахунки слід виконувати за розгорнутою методикою з поступовим 

накопиченням розрахункових даних, щоб студентові в процесі виконання 

розрахунків ставали зрозумілими взаємозв'язки різних факторів, знання яких 

необхідні при складанні структурної схеми і програми розрахунків на ЕОМ. 
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У разі відсутності розрахункових формул студент повинен самостійно 

вирішити, як обчислювати або вибирати необхідні значення для розробки 

об'єкта проектування. 

Параметри процесу, стандартні конструктивні елементи машини (крім 

зумовлених завданням) студент вибирає за нормативними даними 

виробництва з посиланням на державний стандарт, технічні умови, 

нормативи тощо. На джерело робиться посилання також при виборі методики 

розрахунку і розрахункових формул: в квадратних дужках вказується 

порядковий номер літературного джерела зі списку використаної літератури, 

наприклад [27,с. 34, рівняння /5/], або за спрощеним варіантом - [27]. 

Під час розрахунків студент повинен користуватися виключно 

міжнародною системою одиниць ( СІ ). 

Усі необхідні для розрахунку формули представляються у загальному 

вигляді з відповідним посиланням на джерела літератури, із якої вони взяті. 

Формули набирають за допомогою програми Math Type, та  

розміщують у середині рядка. При використанні загальновідомих формул на 

літературні джерела можна не посилатися. Посилання на неофіційні джерела 

(конспекти лекцій) не допускаються 

Літерні позначення (символи), що входять до формул, слід 

розшифровувати безпосередньо після формули з вибором числового 

значення, коротким його обґрунтуванням, посиланням на літературне 

джерело і наведенням одиниць виміру Кожен параметр проставляють з 

нового рядка в послідовності, наведеній у формулі. Перший рядок 

розшифрування має починатися зі слова "де". Символи, що повторно 

зустрічаються у формулах, не розшифровуються. 

Формули нумерують арабськими цифрами з правого боку аркуша на 

рівні формули в круглих дужках Із врахуванням поточного розділу, 

наприклад: 

Пропускна здібність олійного пресу QМ, кг/год, визначаємо по 

формулі [4] 

р

М

ц

G
Q ,

t
       (6.1) 

де Gр – разове завантаження машини, кг; 

    
ц

t - час одного циклу, год. 

доб

p

G
G ,

z


     (6.2) 

де Gдоб – добова потреба в даному продукті, кг; 

    z - кількість циклів. 

Приймаємо: 

доб
G 10000кг

 З прототипу машини приймаємо час циклу, год.: 

ц
t 1,5

 



11 

 

  

Кількість циклів визначається по наступній формулі [4] 

               

зм

ц

t
z ,

t


      (6.3) 

ц
t - час зміни та час роботи машини за зміну, год.: 

де 
ц

t 7  

Далі у формули в тому самому порядку, в якому наведені літерні 

позначення, підставляють числові значення параметрів. Після обчислення 

отримують остаточний результат з записом одиниць (проміжні обчислення 

не наводять). Закреслювати числа при скороченні або переносити коми в 

числах не дозволяється. 

Наприклад: 

7
z 4,7 год

1,5
 

 

p

10000
G 2127 ,66кг / цикл

4,7
 

 

М

2127 ,66
Q 1418,44 кг / год

1,5
   

При виконанні однотипних за методикою розрахунків у записці 

наводять розрахунок з формулами і розшифруванням лише для одного 

розрахунку. Для решти дають лише вихідні дані, розрахункові схеми, вибір 

коефіцієнтів, а результати розрахунків зводять у таблицю і роблять висновки 

на основі табличних даних.  

У разі необхідності в тексті роблять посилання на формули, наведені 

раніше. При цьому порядковий номер формули проставляють у круглих 

дужках, наприклад в формулі (6.3). 

Цифровий матеріал оформлюється у вигляді таблиць, кожна з них має 

заголовок і порядковий номер, наприклад: Таблиця 2.1 – Норми виходу 

відходів при виробництві перлової крупи. 

 

Таблиця 2.1 – Норми виходу відходів при виробництві перлової крупи 

Продукція Вихід відходів 

пшоно гречана крупа 

Кормове борошенце 8,5 3,5 

Лузга 15 21,5 

Подрібнене зерно 

(проділ) 

4 5 

Кормові відходи 7 6,5 

Усушка  0,5 1,5 

Всього  35 38 
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Рисунки (ескізи, схеми, графіки) виконують одноколірними та 

нумерують арабськими цифрами протягом усього тексту, наприклад 

"Рисунок 2.2 - Вовчок К7-ФВП-160-2". Вони повинні мати підрисуночні 

надписи, а в разі необхідності — пояснюючі дані, що розміщують перед 

найменуванням рисунку. 

 
а – схема вовчка; 1 – підпірні решітки; 2- різальний механізм; 3 – 

ножовий вал; 4 – робочий шнек; 5- допоміжний шнек; 6- бункер; 7- 

клинопасова передача робочого шнека; 8 - клинопасова передача ножового 

вала; 9 - електродвигун; 10 - площадка для санобробки; 11 – жолоб; 12 – 

трубчаста насадка;  б – різальний механізм: 1 – підпірна решітка; 2-вихідна 

ножова решітка; 3 - ножі; 4 - проміжна решітка; 5 – приймальна решітка 

 

Рисунок 2.2 - Вовчок К7-ФВП-160-2 

 

Обчислення починається з технічного розрахунку, для проведення 

якого необхідно спочатку знайти за довідниками фізико - хімічні властивості 

оброблювальної сировини, потім скласти матеріальний та енергетичний 

баланси. Після цього на основі літературних даних і цих вказівок вибирають 

методику розрахунку розмірів машини. 

Виконуючи технологічні та конструктивні розрахунки для вибору 

оптимальних параметрів процесу та оптимальних розмірів машини, доцільно 

використовувати ЕОМ. При цьому один варіант розрахунку виконується 

вручну, а повторні розрахунки при змінних вхідних даних - на ЕОМ, для чого 

студент складає програму машинного розрахунку, представляючи її у 
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додатку курсового проекту. 

У список літератури входять усі використані джерела, розміщені в 

порядку появи посилань у тексті курсового проекту. Опис джерела має 

включати прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, 

видавництво і рік видання, кількісну характеристику (обсяг у сторінках). 

Відомості про проектну та іншу технічну документацію (промислові 

каталоги, прейскуранти тощо) містять заголовки, вид документації, 

організацію, що випустила документ, місце і рік видання. Приклади 

оформлення літературних джерел представлені у додатку Д.  

У списку використаної літератури вказують лише джерела, 

використані при розрахунках у курсової роботи. 

Список використаної літератури розміщують під заголовком 

"Література" у кінці записки перед додатками. 

 

4.2 Оформлення графічної частини проекту (роботи) 

      

4.2.1 Загальні положення 

Графічна частина включає технологічну схему виробництва продукції 

(аркуш формату А2), аналіз способів виконання процесу (аркуш формату 

А2), компонування загального виду машини для заданої технологічної 

операції (аркуші формату А1).   

Креслення треба виконувати  за допомогою програми "КОМПАС-

ГРАФІК"  у відповідності до системи конструкторської документації.  

З дозволу керівника роботи допускається виконання креслень олівцем 

на креслярському папері. Олівцем графічну частину виконують на 

креслярських аркушах формату А1 (841×594 мм) грамотно, чітко і акуратно. 

Робочу площу креслення, обмежують рамкою, відстань якої з лівого боку від 

краю аркуша - 20 мм, з інших боків 5 мм. У нижній частині праворуч 

розміщують основний напис. Лінію розрізу на плані зображають товстими 

короткими лініями. 

 

4.2.2 Оформлення креслення технологічної схеми 

виробництва продукції 

Технологічна схема виробництва продукції повинна наочно (графічно у 

вигляді блок-схеми з назвою стадій, з переліком технологічних параметрів 

процесів в них) відображати послідовність виробничого процесу.  

В технологічній схемі обов’язково відображаються стадії допоміжних 

робіт (ДР), включаючи санітарну підготовку виробництва, стадії основного 

технологічного процесу (ТП), фасування продукції (ПМВ), стадії 

знешкодження та переробки відходів та викидів (ЗВВ, ПВ).  

На технологічній схемі позначаються основні параметри проведення 

процесів (t, P,  тощо). Технологічна операція зображується окремо з 

зазначенням приналежності до певної стадії. Кожна стадія і операція повинні 

характеризуватись назвою по порядку їх виконання по ходу технологічного 
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процесу, починаючи з приймання і підготовки сировини і закінчуючи 

відвантаженням готової продукції. 

Якщо допоміжні роботи (розчинення та сушіння сировини, 

приготування розчинів потрібної концентрації тощо) здійснюються на 

окремому обладнанні для однієї стадії основного технологічного процесу, то 

такі допоміжні роботи включають у цю стадію основного технологічного 

процесу. 

Якщо допоміжні роботи здійснюються на окремому обладнанні для 

кількох стадій або для кількох виробництв, їх відокремлюють у самостійні 

стадії допоміжних робіт (наприклад, підготовка знесоленої води, розчину 

кислот або лугів з потрібною концентрацією для всього цеху). 

 Якщо перероблення відходів або їх знешкодження здійснюються як 

самостійні роботи, на технологічній схемі стрілкою позначається напрямок  

подачі відходів на перероблення (знешкодження).  

Якщо певна основна стадія містить більше трьох підстадій, вони 

можуть групуватися (з’єднувати рисками по вертикалі) для спрощення 

сприйняття схеми, та мати трохи меншу відстань між ними (порівняно з 

відстанню між основними стадіями). 

Приклад виконання листа «Технологічна схема виробництва продукції» 

наведено у додатку Е.   

 

4.2.2 Оформлення креслення аналізу способів виконання 

процесу 

Для виявлення напрямку проектування та розрахунків основних 

параметрів технологічного процесу розробляють схему аналізу способів 

виконання процесу аналогічного призначення. 

На принциповій схемі аналізу способів виконання процесу аналогічного 

призначення в прямокутниках записують назви основних технологічних 

стадій і операцій, які можливо виконувати машинами, а їх напрям і 

послідовність зображають векторами (стрілками).  

Приклад виконання листа «Аналіз способів виконання процесу» наведено 

у додатку Ж.   

 

4.2.3 Оформлення креслення загального вигляду 

Креслення загального вигляду виконують згідно з ГОСТ 2. 120 - 73 ЄСКД 

на створення технічних проектів на аркуші формату А1 (594×841 мм), що 

містить : 

- зображення виробу (апарату, машини, пристрою), необхідні вигляди, 

розміри, перерізи, що дають повне уявлення про будову розробленого 

виробу; 

- основні розміри, а саме конструктивні, приєднувальні, габаритні; 

      - технічну характеристику; 

      - технічні вимоги;  

     - лінії - виноски з порядковими номерами (номерами позицій), що 
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позначають деталі виробу (згідно із специфікацією); 

- перелік основних частин виробу (специфікація). 

Кількість виглядів, перерізів, розрізів має бути мінімальною, але 

достатньою для розуміння конструкції, взаємодії складових частин і 

принципу дії розрахункової машини. Основні види на кресленні мають 

розміщуватися відповідно до ГОСТ 2.305-68. Головний вигляд машини в 

робочому положенні розміщують вздовж по горизонталі аркуша, а на його 

решті виконують інші вигляди або розрізи. Ці основні вигляди викреслюють 

в однаковому масштабі. 

Загальний вигляд рекомендується викреслювати у найбільшому із 

можливих масштабів у разі необхідності з розривом машини. У цьому 

випадку на кресленні слід додатково викреслити, цю машину без розриву в 

дрібному масштабі. 

У процесі виконання креслення загального вигляду допускається ряд 

умовностей і спрощень. Рознімні з'єднання показують умовно, без 

викреслювання деталей (рис. 4.1).  

 

 
Рисунок 4.1 — Приклади умовних зображень кріпильних деталей 

 

При нерознімних з'єднаннях указують вид з'єднання (зварювання, 

паяння, заклепкове з'єднання). Якщо конструкція повністю зварна (паяна), то 

пишуть: "Навколо варити" або "Конструкція зварна". 
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Якщо вигляд розрізу чи перерізу є симетричною фігурою, допускається 

викреслювати половину чи трохи більше від половини зображення з 

проведенням в останньому випадку лінії обриву. 

Якщо предмет має декілька однакових, рівномірно розміщених 

елементів, то на його зображенні повністю показують один-два таких 

елемента (наприклад, один отвір, одну трубу, один ковпачок на тарілці 

тощо), а решту елементів показують спрощено або умовно. 

Пластини, а також елементи деталей (отвори, фаски, пази, прокладки, 

стінки тонкостінних апаратів тощо) розміром або різницею в розмірах 

порядку 2 мм на кресленні зображають з відхиленням від масштабу, 

вибраного для всього зображення, у бік збільшення. 

Якщо предмет, показаний на складному кресленні, має ряд однотипних 

з'єднань, то однорідні кріпильні деталі слід зображувати умовно в одному-

двох місцях кожного з'єднання, а в решті - центрами чи осьовими лініями 

Вузькі площі перерізів, ширина яких на кресленні менша від 2 мм, 

допускається показувати затемненими і залишати просвіти між суміжними 

перерізами не менше як 0 8 мм. 

Вузькі й довгі площі перерізів, ширина яких на кресленні 2…4 мм, 

рекомендується повністю штрихувати лише на кінцях і біля контурів отворів, 

а решту площі перерізів - невеликими ділянками в кількох місцях. 

На зображенні загального вигляду допускається показувати умовно 

зміщеними (якщо вони не попадають в площину перерізу) штуцери, шайби, 

люки, гільзи, отвори тощо , не змінюючи їх розміщення за висотою чи 

шириною машини (апарату). При цьому слід зробити напис, наприклад 

"Штуцери умовно повернуті". На вигляді машини (апарату) зверху (або 

збоку) необхідно показати дійсне розміщення штуцерів, наб тощо. Якщо 

відсутній вигляд зверху (або збоку), його слід викреслити схематично, 

проставивши умовні позначення штуцерів, наб тощо. При цьому під схемою 

роблять напис, наприклад "Схема розміщення штуцерів і люків". 

Гвинти, заклепки, шпильки, непорожнисті вали шпинделі, рукоятки, 

ребра жорсткості тощо при поздовжньому розрізі показують нерозсіченими. 

Якщо необхідно виділяти на кресленні плоскі поверхні предметів, на 

них проводять діагоналі суцільними тонкими лініями. Частину предмета, що 

розміщується між спостерігачем і площиною перерізу, допускається 

зображати штрихпунктирною потовщеною лінією безпосередньо на розрізі 

(накладена проекція). 

На кресленні основного вигляду вказують такі розміри: 

- основні розрахункові; 

        - габаритні; 

        - розміри основних складових частин; 

        - прив'язки штуцерів, люків, лазів, наб тощо. 

    Перелік складових частин виробу експлікацію або специфікацію  

розміщують над основним підписом креслення на відстані не менше як 12 

мм.  

Для спрощення складання переліку частин виробу рекомендується 
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залишати незаповненими 3-4 нижніх рядки переліку. У рядках переліку не 

допускаються "двоповерхові" записи. Якщо запис не вміщується в одному 

рядку, його слід писати на двох рядках і більше. Запис переліку ведеться 

зверху до низу в порядку номерів позицій. 

Над таблицею переліку складових частин розміщується технологічна 

характеристика виробу, в якій необхідно вказати: 

 - назву виробу (апарату, машини, пристрою); 

- продуктивність, 

  - основний характерний параметр (площу поверхні теплопередачі, 

робочий об'єм, площу робочого елемента, перерізів тощо); 

  - параметри робочого процесу (потужність, температуру, тиск, витрати 

пари, води  тощо); 

   - габаритні розміри та масу. 

Приклад виконання листа «Компонування загального виду машини для 

заданого технологічного процесу» наведено у додатку З.  

 

 5 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

До захисту допускається студент, що виконав завдання на 

проектування в установленому обсязі і оформив його відповідно до вимог 

методичних вказівок. Пояснювальну записку і креслення необхідно 

підписати. 

Студент захищає роботу на кафедрі перед комісією у складі не менше 

від двох чоловік з обов'язковою участю керівника. На захисті можуть бути 

присутніми всі бажаючі студенти. Студенту на доповідь відводиться 5...7 хв, 

в якій розкривається зміст курсової роботи, основи його розрахунків, 

підкреслюються технологічні та конструктивні особливості приведених у 

проекті рішень, найважливіші техніко-економічні показники спроектованого 

технологічного процесу і наводяться міркування щодо ефективності проекту. 

Члени комісії ознайомлюються з графічною частиною і 

пояснювальною запискою роботи, задають запитання для з'ясування ступеня 

орієнтації студента у викладеному матеріалі, засвоєнні методики 

проектування, творчого внеску в розробку проекту. Відповіді  мають бути 

чіткими і конкретними. 

На підставі висновків комісії і керівника про якість курсової роботи і її  

захисту студент отримує оцінку за чотирибальною системою та відповідну 

кількість балів, що відводиться на курсову роботу. 

Основні складові оцінки курсової роботи наступні:         

- творча ініціатива студента при роботі над курсовою роботою;  

- якість розрахункової частини курсової роботи і пояснювальної 

записки;       

- якість графічної частини курсової роботи (рівень технічного 

рішення і дотримання ЄСКД); 

- використання ЕОМ при виконанні курсової роботи;  

- форма і зміст захисту. 
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6 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ 

 

6.1 Титульний лист 

 

Титульний лист - це перший лист курсового курсової роботи. 

Виконують його згідно з ГОС1 2 105-95. Титульний лист може бути 

виготовлений друкарським способом у вигляді бланка з місцями для 

заповнення або вручну (рукописним способом) чорною тушшю. Заповнюють 

бланки також чорною тушшю. 

Титульний лист виконують на листах формату А4 де розташовують 

назву міністерства або відомства, в систему якого входить вищий навчальний 

заклад (заповнення необов'язкове) назву навчального закладу, факультету, 

шифр і назву спеціальності, у правій частині - гриф допуску курсової роботи 

до захисту, тему курсової роботи (виконується крупним шрифтом), назву і 

позначення документа (меншим шрифтом), підписи виконавців роботи, рік 

виконання роботи без слів «рік.» або «р». 

Зразок оформлення титульного листа наведено у додатку Г. 

 

6.2 Завдання на курсову роботу 

 

Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником 

курсової роботи і затверджується завідувачем кафедри. 

Вихідні дані "Технологічний процес" і "Продукція, що випускається"  

заповнюється керівником курсової роботи з урахуванням матеріалів, 

зібраних студентом під час технологічної практики або із довідникових 

джерел.  

Календарний план заповнюють згідно із затвердженим кафедрою 

планом-графіком виконання роботи. 

    Підписують завдання керівник курсової роботи і студент. Затверджує 

завдання завідувач кафедри. 

Допускається виконувати завдання з двох боків друкарського паперу 

формату А4. 

Оформлюють завдання на курсової роботи згідно з додатком  Б. 

 

6.3 Реферат 

 

Реферат — це скорочене викладання обсягу та змісту первинного 

документа, тобто пояснювальної записки та креслень з основними 

розробками та висновками (ГОСТ 7 9-77) 

У рефераті увагу акцентують на нових матеріалах, викладених у 

роботі, складають його за таким планом: 

- обсяг  курсової роботи (кількість  листів   креслення,   сторінок 

текстового документа, ілюстрацій, таблиць); 

- тема, предмет (об'єкт), характер та мета роботи; 
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- методи проведення роботи; якщо метод новий або розроблений 

автором, 

то наводять його сутність; якщо метод широковідомий, то вказують тільки 

його назву; 

- конкретні  результати  роботи; 

- дають основні теоретичні, експериментальні, розрахункові 

результати, які є найважливішими у роботі; 

 - галузь використання; 

 - ключові слова. 

Викладання матеріалу в рефераті повинно бути стислим і точним. Слід 

використовувати вирази, які застосовують у наукових і технічних 

документах, стандартизовану термінологію; уникати незвичних термінів і 

символів. 

Рекомендується вживати скорочення і абревіатури згідно з ГОСТ 

7.11088, ГОСТ 7.12-77 або прийняті в міжнародній практиці. 

Одиниці вимірювання слід наводити в одиницях міжнародної 

системи.  

Ключові слова - визначальні для розкриття суті курсової роботи, їх 

перелік (від 5 до 15 слів і словосполучень) вміщують після тексту реферату. 

Обсяг реферату - до одної сторінки. 

Зразок оформлення реферату наведено у додатку І. 

 

6.4 Зміст пояснювальної записки 

 

Зміст розташовують після реферату, починаючи з нової сторінки. 

До змісту включають: вступ, послідовно перелічені назви всіх розділів, 

список використаної літератури, номери сторінок, що вказує на початок 

матеріалу відповідного розділу чи підрозділу. 

Назви розділів подаються великими літерами. Розділи, на «яких» 

розташовані вступ і список використаної літератури не нумеруються, всі інші 

розділи мають наскрізну нумерацію. 

Зразок оформлення змісту курсової роботи наведено у додатку К. 

 

6.5 Вступ 

 

У вступі коротко описують рівень розвитку галузі харчової або 

переробної промисловості і основні завдання, які стоять перед галузевими 

підприємствами у сучасних економічних умовах, дають характеристику 

заданого технологічного процесу і показують, що нового і прогресивного 

пропонується в курсової роботи (сучасна технологія, механізація, 

автоматизація, безвідходне і маловідходне виробництво, якість продукції 

тощо). 

Зразок оформлення вступу курсової роботи наведено у додатку Л. 
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6.6 Характеристика сировини, яка обробляється в машині 

(обладнанні) та вимоги до кінцевого стану продукції 

 

У  даному розділі необхідно перелічити основну й допоміжну 

сировину, що обробляється в машині для реалізації заданого технологічного 

процесу  й вимоги до них. Далі варто охарактеризувати кінцевий продукт, що 

виробляється в даній машині й перелічити вимоги до нього. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі фаршезмішувача.  

У даній машині проводиться технологічний процес змішування 

м'ясного фаршу, отриманого після подрібнення у вовчках з іншими 

компонентами, які передбачені рецептурою виготовлення ковбасних виробів.  

Вимоги до основної й допоміжної сировини: 

Основною сировиною, що обробляється є м'ясний фарш, а 

допоміжним: спеції, подрібнений шпик, сіль, цукор і інші інгредієнти. 

М'ясо 

 Основною сировиною для виробництва ковбас є м'ясо всіх видів 

худоби і птиці, оброблених субпродуктів першої і другої категорії. 

М'ясо повинне бути доброякісним, від здорових тварин і визнано 

ветеринарно-санітарною службою придатним на харчові цілі. 

Грамотний підбір м'ясної сировини відповідно групам ковбас є 

основою для вироблення якісних готових виробів. 

Кращою сировиною для ковбасного виробництва є яловичина і 

свинина. З технологічної і економічної точок зору доцільно використовувати 

яловичину другої категорії, яка містить велику кількість м'язової тканини. 

Для варених ковбас більше підходить м'ясо молодих і дорослих 

тварин, напівкопчених і сирокопчених – дорослої худоби, що має нижчу 

вологість. 

Функціонально-технологічні властивості м'яса тісно пов'язані з його 

термічним станом, що також необхідно враховувати при підборі сировини 

для різних видів ковбасних виробів. 

Хороша якість всіх видів ковбас виходить при використовуванні 

охолодженого м'яса. 

Для виробництва варених ковбас використовування парного м'яса з 

найвищою водозв'язуючою і емульгуючою здатністю можливе за умови 

негайної переробки після забою або затримки настання посмертного 

заклякнення. Останнє досягається швидким заморожуванням з подальшою 

переробкою в міру необхідності, а також подрібненням парного м'яса з 

додаванням солі, льоду, нітриту і витримкою протягом 10-12 год. 

Вживання мороженого блокового м'яса із зниженою водозв'язуючою 

здатністю найбільш ефективне для ферментованих ковбас, технологія яких 

передбачає видалення вологи. Під час вступу м'ясної сировини на переробку 

необхідно визначити його хімічний склад (наявність водосолерозчинних 

білків, білків з’єднувальної тканини, жирів, води, екстрактних речовин, а 

також  якість кольороутворюючих пігментів). 
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Кращою сировиною, яку спрямовують на ковбасне виробництво, є 

яловичина із змістом білка близько 20 % і жиру 3-4 %. 

На якість і вихід ковбасних виробів великий вплив робить величина 

рН м'яса, що визначає стан білків. М'ясо з нормальним станом розвитку 

автолізу має рН у діапазоні 5,7-6,3. Використовування м’яса з вищим рН або 

штучним зсувом величини рН у лужну сторону (при введенні фосфатів) 

дозволяють одержати вищий вихід варених ковбас. Проте при рН вище 6,5 

лабіруєтся процес кольороутворення, створюються сприятливі умови для 

мікробіологічного псування. Таке м'ясо неможна використовувати для 

виробництва ферментованих ковбас і натуральних напівфабрикатів. М'ясо зі 

зниженими значеннями рН у діапазоні 5,0-7,5 відрізняється низькою 

водозв'язуючою здатністю. Його не рекомендують застосовувати для 

виробництва варених ковбас, оскільки можливе утворення бульйонно-

жирових набряків. 

Слід зазначити, що низькі значення рН позитивно впливають на 

процес кольороутворення і стабілізацію забарвлення. 

Рівень рН – один з реально визначуваних критеріїв якості сировини в 

умовах виробництва. 

Попереднє сортування сировини за величиною рН перед його 

переробкою, яка широко використовується в зарубіжній практиці, дає 

хороший ефект. 

М'ясна сировина повинна точно відповідати допустимим нормам 

мікробіологічного обсіменіння і вимагає систематичного контролю. Це 

пов'язано з тим, що в процесі технологічної обробки його мікробіологічні 

показники погіршуються, що може скоротити термін при зберіганні або 

навіть викликати псування готового продукту. 

Жировмісна сировина 

 У ковбасному виробництві, в основному, використовують свинячий 

жир, рідше – яловичий, баранячий і кістковий жири .За ступенем густини 

свинячий шпик розділяють на три групи: твердий (хребтовий, з окороків і 

лопаток), напівтвердий (з грудної частини, ребер і шиї) і м’який (з пашини). 

Хребтовий шпик додають, в основному, в ковбаси вищих сортів, 

напівтвердий і м'який – у ковбаси першого і другого сортів. 

Субпродукти 

 При виготовленні ковбас використовуються майже всі субпродукти, 

які одержують при забої худоби. Деякі субпродукти, що мають високу 

харчову цінність, служать сировиною для вироблення спеціальних, зокрема 

дієтичних виробів. До них відносяться печінка, мізки (для ліверних виробів), 

язик (для фаршированих ковбас). Субпродукти другої категорії підвищують 

рентабельність ковбасного виробництва. При використовуванні цієї категорії 

субпродуктів необхідно враховувати, що вони мають високий вміст 

колагену, низьку харчову цінність і неоднорідність структури. Напрям їх 

використовування повинен бути диференційованим. Так, субпродукти, що 

містять м'язову тканину (діафрагма, головне м'ясо, пікальнє м'ясо, серце), 

придатні для вироблення варених ковбас нижчих сортів. Легені, рубці, 
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сичуги використовують для низькосортних ліверних виробів. Субпродукти, 

що містять багато колагену (рубці, сичуги, ноги, вуха, свиняча шкірка) 

служать сировиною для вироблення холодців і зельців. 

У цілому використовування субпродуктів другої категорії дозволяє 

підвищити вихід, монолітність виробів, зменшити бульйонно-жирові 

набряки. Проте через зниження біологічної цінності і погіршення 

органолептичних характеристик цю сировину застосовують, як правило, при 

виробництві низькосортних м'ясопродуктів. 

Субпродукти можна вживати в парному, охолодженому і мороженому 

стані. Вони повинні бути добре обчищені і промиті. До субпродуктів 

пред'являються ті ж санітарно-гігієнічні вимоги, що і до м'яса. 

Білкововмісні добавки 

 Відмітною особливістю ковбасних виробів є можливість введення в 

них у ході технологічної обробки різних харчових добавок. Це дозволяє 

різноманітити асортимент, зокрема, за рахунок функціональних продуктів, 

підвищити харчову цінність і технологічну стабільність, понизити 

собівартість продукції. До білкововмісних добавок, що використовуються у 

ковбасному виробництві, відносяться препарати рослинного (зернові, 

зернобобові, олійні) і тваринного походження (молочні, кров і 

кровопродукти, яйця і ін.). До групи білкововмісних добавок входять 

наповнювачі (нерозчинні білкові продукти, крупи, текстурати, концентрати). 

Посолочні інгредієнти 

У ковбасному виробництві використовуються всі види посолочних 

речовин – куховарська сіль, нітрит натрію, аскорбінова кислота або 

аскорбінат натрію, цукор і ін. Функціональне призначення їх показано 

раніше. 

Технологічні добавки 

 Вони дозволяють регулювати структуру, смак, аромат, колір, 

підвищувати стійкість виробів при зберіганні, а також впливати на хід 

ферментативних процесів. До них відносяться наступні види добавок:  

стабілізатори структури (фосфати, гідроколоїди, емульгатори та ін.). 

– смакові речовини (спеції і прянощі, глютамат натрію та ін.); 

– ароматизатори (коптильні препарати, штучні аромати та ін.); 

– натуральні і синтетичні фарбники (ферментований рис, нармуазін, 

екстракт паприки і ін.); 

– ферментні і мікробіологічні препарати (протєїнази рослинного, 

тваринного і мікробіологічного походження, стартові культури). 

Хоча вказані добавки дозволяють направлено регулювати практично 

всі аспекти якості м'ясних виробів, основною задачею технології повинно 

бути оптимальне використовування властивостей самої м'ясної сировини. 

Основні вимоги до кінцевого стану продукції: 

- після змішування не повинні змінюватися розміри й геометричні 

форми компонентів; 

- не повинні змінюватися фізичні й хімічні характеристики 

компонентів; 
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- робочі органи машини при повній їхній продуктивності повинні 

оптимально технологічно впливати на оброблювану сировину, тобто 

забезпечувати мінімальне нагрівання в процесі змішування; 

- не повинні порушуватися споживчі якості отриманого продукту; 

- наприкінці процесу змішування фарш повинен мати однорідну 

консистенцію. 

У процесі змішування не припустиме надмірне нагрівання фаршу. 

 

6.7 Опис технології виробництва заданої продукції 

 

Важливим етапом у технологічній частині є опис технологічного 

процесу отримання кінцевого продукту. Цей процес описують стисло і чітко, 

послідовно за стадіями, з урахуванням проведення операцій згідно з 

технологічною та апаратурною схемами виробництва, викладають зміст та 

умови проведення технологічних стадій. Під час опису технологічного 

процесу викладають основні умови його проведення, температуру, тиск, 

об'ємні швидкості, рецептури тощо. 

Опис кожної стадії повинен мати номер та заголовок, який відповідає 

її назві на технологічній схемі. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі технології виробництва 

хлібобулочних виробів 

 

Існуюча технологія виготовлення продукції передбачає: 

Приймання, зберігання і підготовка сировини 
1) Борошно, яке використовується для виробництва хлібобулочних 

виробів доставляється на підприємство безтарним способом або в тарі. 

Перед прийомом борошно зважують. Борошно потрібно зберігати окремо 

від всіх видів сировини. Запас борошна на складі повинен бути 

розрахований на 6…7 діб роботи підприємства. 

2) Додаткова сировина надходить упакована в тару з матеріалів, 

дозволених для їх упаковки. 

Приготування тіста 

Приготування тіста для хлібних виробів відбувається двохфазним 

способом з використанням рідких напівфабрикатів. 

Тісто для «Хліба білого формового» з борошна пшеничного першого 

ґатунку масою 0,75 кг готують на рідкій соленій опарі (РСО). Опарний 

спосіб складається з двох технологічних операцій: приготування опари і 

приготування тіста на ній. Опару готують із частини всього борошна, солі, 

води та всіх дріжджів згідно рецептури. До вибродженої опари додають 

решту борошна, солі, воду і замішують тісто. Метою приготування опари 

є: адаптація дріжджів до життєдіяльності в анаеробних умовах 

борошняного середовища, активація їх і розмноження; накопичення 

кислот, водорозчинних і ароматичних сполук. З метою створення 

сприятливих умов для життєдіяльності мікрофлори опару готують рідкої 
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консистенції. РСО готують вологістю від 65 до 75%. Для виробництва 

хліба високої якості необхідно, щоб якомога більша кількість борошна 

була збриджена у першій фазі. Максимально можливий вміст борошна у 

рідкій опарі досягається при внесенні до неї всієї кількості води, 

передбаченої на приготування тіста, тому тісто на РСО готують без заливу 

води. Дріжджові клітини у рідких опарах мають кращу бродильну 

активність, ніж у густих, кращі умови для накопичення більшої кількості 

біомаси. Оптимальна температура для дозрівання РСО від 28 до 32
0
С, 

тривалість бродіння від 3,5 до 5 год. залежно від вологості опари, сорту 

борошна, якості дріжджів, температури бродіння, до кінцевої кислотності 

від 5 до 6 градусів для борошна першого сорту при виробництві хліба 

білого.  

Для зниження в’язкості опар, зменшення піно-утворення, стабілізації 

кислотності в опару додають частину солі від 0,3 до 0,5 % до маси 

борошна в тісті. Сіль у РСО у меншій мірі пригнічує дріжджі, ніж у густих 

опарах, оскільки концентрація солі у РСО у 1,5 рази нижча, ніж у густих 

опарах, при однаковому дозуванні. Сіль у РСО затримує протеоліз 

білкових речовин, покращує газо- утримування здатність тіста. Але 

додавати усю передбачену рецептурою сіль у РСО недоцільно, бо 

пригнічується діяльність мікрофлори і сповільнюється процес 

вистоювання тістових заготовок. Оптимальна кількість солі, що додається 

у РСО, становить 50% від усієї маси солі,передбаченої рецептурою. 

Основною перевагою РСО є їх універсальність. На їх основі можна 

готувати різні вироби, змінюючи рецептуру під час замішування тіста, що 

сприяє раціональній організації праці в лінії виробництва хлібних виробів. 

При опарному способі приготування тіста легко здійснити оптимальний 

технологічний режим з врахуванням хлібопекарських властивостей 

борошна. Змінюючи співвідношення борошна і води у опарі і в тісті, 

температуру і тривалість бродіння, можна підібрати найбільш 

раціональний режим для переробки борошна різної якості, в тому числі і 

для борошна слабкого чи дефектного. При роботі на РСО легко 

регулювати технологічний процес, вони мають меншу здатність до 

перекисання при непередбачених перервах у роботі. Рідкі опари зручно 

транспортувати по трубопроводах, легко дозувати, внаслідок цього 

забезпечуються умови для створення комплексно-механізованих ліній. При 

використанні РСО витрати на бродіння 0,5% менші порівняно з витратами 

при приготуванні тіста на густих опарах. РСО добре зберігаються при 

низьких температурах.  

Недоліками приготування тіста на РСО є більша тривалість циклу 

приготування тіста, звідси і наявність додаткового обладнання для 

бродіння РСО. Приготування тіста на РСО вимагає більшої трудомісткості 

по дозуванню і замісу опари. Вихід хліба при опарному способі на 0,5 % 

нижчий, ніж при безопарному, тому опарний спосіб приготування тіста 

дещо менш економічний і більш триваліший, ніж безопарний. 
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Тісто для хліба «Кминного формового» масою 0,9 кг готують на 

рідких житніх заквасках (РЗ). Тісто готується за схемою закваска-тісто. 

Рідкі закваски містять дріжджові клітини, та велику кількість 

молочнокислих бактерій. В розвідному циклі використовують чисті 

культури дріжджів S. minor і молочнокислі бактерії штамів А6, В8, В27.До 

штамів дріжджів і молочнокислих бактерій висувають такі вимоги: штами 

бактерій повинні бути стійкими до кислот. 

В рідких заквасках створюються кращі умови для життєдіяльності 

дріжджів, ніж в густих. В рідкому середовищі нижча кислотність, менша 

концентрація продуктів обміну, які пригнічують дріжджові клітини. 

Дріжджові клітини сприяють розпушуванню тіста, а молочнокислі бактерії 

забезпечують наростання кислотності, накопичення ароматоутворюючих 

речовин. В заквасках переважають мезофільні молочнокислі бактерії, як 

гомо-, так і гетероферментативні. 

Рідкі закваски порівняно з густими мають ряд переваг: хліб має кращі 

смакові властивості; вироби виготовленні на РЗ повільніше черствіють; 

краще змінювати режим приготування тіста по ходу технологічного 

процесу; краще охолоджувати і підігрівати; краще транспортувати і 

дозувати; затрати сухих речовин в рідких заквасках зменшується на 

0,6…0,7 %; краще працювати при переривах на роботі. 

В виробничому циклі періодично відбирають на заміс тіста 50% спілої 

закваски, поповнюючи відбір такою ж самою масою живлення. Параметри 

приготування закваски впливають на становище бродильної мікрофлори і 

на якість закваски. Вологість заквасок, що використовуються для 

приготування хліба коливаються в межах 70…83%. Температура рідких 

заквасок впливає на життєдіяльність дріжджів і молочнокислих бактерій. 

Підвищення початкової температури від 30 до 34
о
С пригнічує дріжджі, але 

стимулює розвиток  молочнокислих бактерій. Підвищена температура до 

31…32
о
С активує молочнокислі бактерії і зрівнює становище обох видів 

бродильної мікрофлори. Кислотність рідких заквасок в кінці бродіння 

повинна бути 10…13 град.  

Основним недоліком використання РЗ є швидке перекисання 

напівфабрикату. При високій кислотності середовища тіста гальмується дія 

амілолітичних ферментів і обмежується ферментативний розклад білкових 

речовин. Якщо не прийняти заходів для підвищення кислотності житнього 

тіста, то клейстеризований крохмаль буде легко розкладений при випіканні 

активною α – амілазою з утворенням великої кількості декстринів і м’якуш 

хліба буде таким, що заминається і липким на дотик [2]. 

Тісто для хліба «Хотинського подового» масою 0,7 кг готують із 

застосуванням концентрованої молочнокислої закваски (КМКЗ). Цей 

спосіб відноситься до однофазних прискорених способів приготування 

тіста. КМКЗ містить чисті культури молочнокислих бактерій L.plantarum – 

30, L.brevis – 1, L.casei – 26. Ця закваска готується вологістю 63-66%, 

бродить 8-9 год до кінцевої кислотності 14-18 град. У виробничому циклі 
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частину КМКЗ використовують для її оновлення, а решту – для 

приготування тіста (найчастіше це ½ всієї закваски). 

Внесення КМКЗ у тісто спрямоване на інтенсифікацію біохімічних, 

мікробіологічних і колоїдних процесів, які обумовлюють дозрівання тіста. 

Тісто приготовлене на КМКЗ дозріває швидше, ніж тісто, приготовлене 

традиційним безопарним способом. Крім того, внесення КМКЗ у тісто 

підвищує кислотність тіста, а це необхідно при переробці борошна з 

високою автолітичною активністю, виробленого з пророслого зерна для 

зниження активності α – амілази, а також при переробці борошна з 

короткорваною клейковиною для покращення набухання білків. При 

використанні КМКЗ тісто збагачується не лише кислотами але й 

водорозчинними білками, вуглеводами, ароматичними сполуками, що 

сприяє покращенню стану м’якушки хліба, його смакових властивостей. 

Крім того,КМКЗ зручно зберігати, вони самоконсервуються, завдяки 

значній вологості їх легко  транспортувати. 

У порівнянні з традиційним безопарним способом застосування 

КМКЗ вимагає додаткового обладнання. Прискоренні способи 

технологічно не гнучкі, їх важче коректувати, короткий технологічний 

цикл не завжди забезпечує необхідну якість виробів [2]. 

Тісто для батона «Нива» з борошна пшеничного вищого сорту масою 

0,5 кг готують безопарним способом з використанням пропіоновокислої 

закваски. Цей спосіб відноситься до заквасок направленої дії.  

Пропілновокисла закваска готується на пропіоновокислих бактеріях 

штату ВКМ – 103. Живильним середовищем для її приготування є 

борошняна заварка. Пропіоновокислі бактерії накопичують у живильному 

середовищі пропіонову і мурашину кислоти, які є ефективними 

інгібіторами розвитку спорових бактерій і пліснявих грибів. Поряд з цим у 

заквасці накопичується вітамін В12. Кислотність цієї закваски 12…16 град., 

вологість 68…72 %. 

Пропіоновокисла закваска застосовується з метою попередження 

розвитку картопляної хвороби хліба, з метою інтенсифікації 

технологічного процесу, покращення мікробіологічної чистоти хліба, 

пригнічення розвитку в хлібі мікрофлори, що виникає пліснявіння [2]. 

При використанні підкислюючих заквасок тісто збагачується не лише 

кислотами, але й водорозчинними білками, вуглеводами, а також 

ароматичними сполуками, що сприяє покращенню стану м'якушки хліба, 

його смакових якостей. 

Розділення тіста і його технологічне значення 

1) Одним із показників якості хлібобулочних виробів являється їх 

зовнішній вид. Вироби бувають різної форми.  

Поділ тіста на куски – тістові заготовки і придання їм форми, 

структури і зовнішнього виду, який відповідає випеченим із них готових 

виробів, виконується при розділі тіста. 

Основні стадії розділу тіста являється поділ тіста на шматки – тістові 

заготовки та їх формування. 
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Формування: 

- округлювання; 

- розкочування; 

- прокатка; 

- закочування; 

- вистоювання [1].  

Випічка 

1) Теплофізичні процеси в випіканні тістовій заготовці (зміна 

температури, волого обмін, вплив маси та форми, внутрішнє переміщення 

вологи, зміна об’єму і форми заготовки). 

2) Колоїдні процеси (вплив зміни температури). 

3) Мікробіологічні процеси. 

4) Біохімічні процеси. 

 

          6.8 Теоретичні основи заданого технологічного процесу 

 

В даному розділі описується сутність технологічного процесу та його 

наукове обґрунтування. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі технологічного процесу 

подрібнення  

 

Подрібнення   -  найпоширеніший   процес   в   харчовому  

виробництві. Для отримання готової продукції необхідно подрібнити вихідну 

сировину або напівфабрикати з метою отримання суміші сипучих частин тієї 

чи іншої ступені крупності. 

 Машини, що подрібнюють   застосовують   в    наступних   галузях   

харчової промисловості: 

- борошняній - для помелу зерна хлібних злаків у борошно; 

- в комбікормовій - для помелу зерна та сіна у борошно і різноманітні 

добавки; 

- у виробництві харчових концентратів - для стискання зерна вівса і 

кукурудзи, подрібнення сухих овочів, фруктів і різноманітних добавок (сіль, 

цукор) в порошки; 

- в кондитерській - для розмелу жировмістних напівфабрикатів (какао-

крупа, ядра  горіхів), цукрового   піску  в   пудру,відходів  шоколадного 

виробництва; 

- в м'ясопереробній - для подрібнення кісток, шкварок, льоду тощо. 

Саме  тому необхідно  детально  вивчити  подрібнення  і  вдосконалювати 

подрібнюючи машини. 

Сутність процесу дроблення й здрібнювання полягає в тому, що 

внаслідок удару, зламу й стирання робочими органами молоткових дробарок 

сировина , що надходить  у дробарку дробиться на окремі більш-менш великі 

частки. Робочі органи (сита, молотки, деки) і режими роботи (окружна 

швидкість молотків, відстань між молотком і ситом і т.п.) підбираються з 
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урахуванням властивостей сировини, що направляється в машину, щоб 

одержати максимальний технологічний ефект. 

Сировина, що надійшла, подрібнюється молотками внаслідок ударів 

об поверхню деки. Здрібнювання триває в просторі між обертовим ротором і 

ситом під дією удару й тертя, що виникає між продуктом, молотками й 

ситовою поверхнею. Частки, розміри яких менше або дорівнюють розміру 

отворів сита, проходять через них і виводяться із дробарки транспортуючим 

пристроєм, а більші частки залишаються на ситі й піддаються подальшому 

здрібнюванню. 

На технологічну ефективність роботи дробарки впливають фізико-

механічні властивості вихідної сировини,  режим роботи  й  стан  основних 

робочих  органів машини: товщина, форма й число молотків, окружна 

швидкість ротора дробарки, відстань між крайками молотка й ситовою 

поверхнею, способи живлення машини, умови транспортування готової 

продукції й ін. 

Основною характеристикою процесу є ступінь подрібнення (l), який 

являє собою відношення середніх розмірів шматків матеріалу до (d ) і після 

його подрібнення 
k n k

d : l d( ) l d   . 

 

6.9 Аналіз способів виконання заданого процесу та вибір 

оптимального 

 

Дане питання розглянемо на прикладі технологічного процесу 

подрібнення зернової сировини  

 

Подрібнення умовно поділяють на класи залежно від розмірів 

початкового матеріалу (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 Класифікація класу подрібнення 

Клас подрібнення 

Розмір шматків, мм 

до 

подрібнення 

після 

подрібнення 

Дроблення: 

 
  

грубе 1000 250 

середнє 250 20 

дрібне 25 5 

помел 5…1 0,1…0,005 

Колоїдний помел 0,1 0,001 

Відповідно до класу змінюється ступінь подрібнення: 

- при грубому дробленні l=2…6; 

- середньому l=5…10; 

- тонкому подрібненні l>100. 
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У технології  подрібнення зернової сировини найбільше застосування 

знайшли різні види молоткових дробарок (таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.2 - Основні схеми та параметри робочих органів молоткових 

дробарок 

Марка Схема 

Основні параметри 

С
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ть
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о

л
о

тк
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, 
ш

т.
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ДДМ 

 

5 55 76 980 420 528 

5 

2 

2 

7-10 

Автомат

ичним 

віброжив

ильнико

м 

Транспор

тер або в 

пневмоси

стему 

А1-

ДДП 

 

5 40 97 630 369 96 

3;4;5; 

6,3 

2 

12-15 

 

Живильн

ик 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором 

А1-

ДДР 
8-12 100 100 630 588 144 

3;4;5; 

6,3 

2 

2-15 
Живильн

ик 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором 

ДКМ-5 

 

2-4 30 77,5 500 410 
120 

(96) 
5 4;6;8 Шнеком Шнеком 

ДКУ-1 

 

1 14 56 740 150 72 4;6 8 

Самопли

вом з 

бункера з 

повітрян

им  

потоком 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором в 

циклон 

ДБ-5 

 

3-5 30 77,5 500 390 
120 

(96) 
5 

4;5;6 

6 

Шнеком 

з бурта 
Шнеком 

А1-

ДМР-6 

 

6 55 98 646 402 50 6,3 12-15 
Живильн

ик 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором 

А1-

ДМР-

12 

12 110 98 646 658 86 6,3 12-15 
Живильн

ик 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором 

КДУ-

2, 

КДМ-2 

 

2 30 71,3 500 390 90 5 
4;6 

2 

Самопли

вом з 

бункера 

Відсмокт

ується 

вентилят

ором в 

циклон 
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У залежності від технологічних завдань і механічних властивостей 

продуктів застосовують такі види впливу робочих органів машин, що 

подрібнюють: 

- стиснення з одночасним зсувом подрібнюваного матеріалу; 

- удар; 

- удар з наступним стиранням подрібнюваного матеріалу; 

- стиснення (рисунок 4.1). 

Відповідно в залежності від кінцевих завдань процесу подрібнення 

застосовують різні конструкції машин. 

Так в молоткових здрібнювачах подрібнення матеріалу здійснюється 

вільним ударом молотків про частці корму і подальшим його стиранням; в 

жорнових млинах подрібнення здійснюється стиранням матеріалу; в 

плющилках відбувається роздавлювання матеріалу між двома робочими 

поверхнями; вальцьові зернодробарки стискають і розколюють матеріал 

між двома зубчастими поверхнями; у відцентрових подрібнювачах 

руйнування зерна відбувається внаслідок зіткнення розігнаних частинок об 

нерухому деку. 

Зернодробарки, які розколюють матеріал між двома зубчастими 

поверхнями, мають робочі органи у вигляді двох паралельних циліндрів 

(вальців) з гладкою або рифленою поверхнею, що обертаються в 

протилежні сторони з різною окружною швидкістю. 

Обертаючись назустріч один іншому, вальці захоплюють зерно, яке 

надходить в розмольну щілину, стискають його і ріжуть або розколюють 

гострими гранями на частини у вигляді крупки, при цьому має місце 

часткове розтирання матеріалу. 

Швидке затуплення рифлів вальців під час роботи - основний недолік 

вальцьових млинів. В результаті виникає необхідність частого їх 

відновлення шляхом перешліфовки вальців до меншого розміру з 

подальшою нарізкою рифлей, що призводить до зміни геометричних 

розмірів робочого органу. Операція відновлення працездатності зношених 

вальців має високу трудомісткість. 

 

 
Рисунок 4.1 - Схеми машин, що подрібнюють і принципи подрібнення 
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Слід також зазначити, що подрібнене зерно втрачає поживної якості з-

за надмірного нагрівання при руйнуванні. 

Жорнові млини досить прості по конструктивному виконанню, 

дозволяють одержувати продукт високої якості помелу, завдяки чому вони 

отримали застосування в борошномельній промисловості. 

Однак вони мають досить низьку продуктивність, яка значною мірою 

залежить від кінематичних і геометричних параметрів робочих органів, 

високу енергоємність і не володіють універсальністю, що перешкоджає їх 

широкому поширенню. 

Дискові дробарки застосовуються для дроблення лущеного зерна 

ячменю, вівса, гороху та кукурудзи. 

Робочими органами є два кільцеподібних сталевих диска, поверхні 

яких з обох сторін мають ребра-рифлі. Ступінь подрібнення продукту 

регулюється зміною зазору між ними. 

Дискові дробарки універсальні, забезпечують хорошу однорідність 

подрібненого продукту з малим вмістом надлишково помеленої фракції, 

дозволяють подрібнювати зерно різної вологості і мають невеликі габарити 

і малу енергоємність. 

Однак поряд з цими перевагами, вони володіють відносно низькою 

довговічністю робочих органів і тому вимагають надійного захисту від 

твердих домішок. 

 

6.10 Стислий аналіз та порівняльна характеристика машин 

(апаратів) для реалізації заданого технологічного процесу 

 

Якщо вже зроблений вибір класу машин (апаратів) щодо для 

реалізації заданого технологічного процесу, наводиться стислий аналіз та 

порівняльна характеристика обладнання.  

 

Дане питання розглянемо на прикладі тістомісильних машин  

 

Як вже було відзначено вище, на малих підприємствах 

використовують тістомісильні машини періодичної дії. Розглянемо деякі з 

них. 

Машина А2-ХТЮ (рис. 5.1) призначена для інтенсивного порційного 

замісу напівфабрикатів і тіста з пшеничного і житнього борошна вологістю 

не менше 33% в нерухомих підкатних діжах місткістю 80 літрів. 

Машина може використовуватися на підприємствах хлібопекарської і 

кондитерської промисловості, а також в цехах підприємств громадського 

харчування. 

Станина 2 з розміщеним в ній блоком управління є зварною 

конструкцією і кріпиться до фундаментної плити 1. 

На траверсі 3 встановлений привід повороту траверси 4 і привід 

органу мішалки 5. Привід повороту траверси складається з 

електродвигуна, клиноремінної передачі і гвинтової пари. 
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а – зовнішній вигляд; б – структурна схема: 

1 - плита фундаментна; 2 - станина; 3 - траверса; 4 - привід повороту 

траверси; 5 - привід органу мішалки; 6 - орган місильний; 7 - захисна 

огорожа;8 - кришка; 9 - пульт управління. 

Рисунок 5.1 Машина А2-ХТЮ 

 

На двох осях, які виступають з корпусу гайки гвинтової пари, 

встановлені сухарі, що переміщаються за допомогою направляючих 

робочих поверхонь. 

Вилки нерухомо закріплені на осі станини, внаслідок чого 

утворюється шарнірне з'єднання, яке забезпечує поворот траверси на кут 

60 град. щодо вісі. 

Орган мішалки 6, прикріплений до вихідного валу редуктора, 

складається із стрижня, вигнутого у формі спіральної рамки, втулки і 

здійснює обертальний рух навкруги власної вісі і планетарний рух 

навкруги вісі діжі. Привід органу мішалки складається з електродвигуна, 

клиноремінної передачі і планетарного редуктора. Перед накатуванням на 

фундаментну плиту діжа повинна бути заповнена необхідними 

компонентами: спочатку - рідкими, потім - сухими. 

Робота по обслуговуванню машини здійснюється одним працівником і 

полягає в наступному: діжа накатується на фундаментну плиту до упора і 

одночасно замикає контакти кінцевого вимикача блокування фіксації діжі. 

Натисненням кнопки «ВНИЗ» вмикається електродвигун приводу 

повороту траверси. Траверса переміщається в робоче положення, при 

цьому діжа накривається і ущільнюється кришкою 8 з одночасною 

фіксацією діжі. 

Натисненням кнопки «ПУСК» вмикається електродвигун органу 

мішалки, який здійснює обертальний планетарний рух і виконує заміс 

тіста. Після закінчення часу замісу, який задається за допомогою блоку 

а б 

1 2

3 45

6

7

8
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управління і залежить від властивостей і різновиду тіста, електродвигун 

автоматично вимикається, зупиняється орган мішалки і автоматично 

вмикається привід повороту траверси. Траверса повертається в крайнє 

верхнє положення, орган мішалки виходить з діжі. Цикл замісу тіста 

закінчується і діжа з тістом викочується для подальших операцій. 

Машина Л4-ХТ2-В призначена для інтенсивного порційного замісу 

напівфабрикатів і тіста з пшеничної і житньої муки вологістю не менше 33 

% в підкатних діжах, що не обертаються, місткістю 140 літрів. 

Експлуатується в умовах основного режиму: навантаження - зміна 

одного напряму, режим роботи - повторно короткочасний з періодичними 

зупинками і тривалістю вмикання до 20 % основного робочого часу. 

Машина може використовуватися на підприємствах хлібопекарської і 

кондитерської промисловості, а також в цехах підприємств громадського 

харчування.  

Станина 2 з розміщеним на ній блоком управління є зварною 

конструкцією і кріпиться до фундаментної плити 1. 

На траверсі 3 встановлений привід повороту траверси 4 і привід 

органу мішалки 5. Привід повороту траверси складається з 

електродвигуна, клинопасової передачі і гвинтової пари. 

На двох осях, які виступають з корпусу гайки гвинтової пари, 

встановлені сухарі, що переміщаються по робочих поверхнях 

направляючих. 

Вилки нерухомо закріплені на осі станини, внаслідок чого 

утворюється шарнірне з'єднання, яке забезпечує поворот траверси на кут 

60 град, щодо вісі. 

Спіральний орган мішалки 6 встановлений на вихідному валу 

редуктора і здійснює обертальний рух навкруги власної вісі і планетарний 

рух навкруги вісі діжі. Привід органу мішалки складається з 

електродвигуна, клиноремінної передачі і планетарного редуктора. 

Порядок роботи машини Л4-ХТ2-В аналогічний машині А2-ХТЮ. 

Машина тістомісильна «Інтенсив-140» (рис. 5.2) є двохшвидкісна 

машина періодичної дії з вертикальною віссю обертання органу мішалки і 

стаціонарною діжею місткістю 140 л. 

Корпус машини зварної конструкції встановлений на регульовані 

опори. В корпусі розміщений привід органу мішалки і обертання діжі. 

Привод складається з електродвигуна (1), клиноремінних передач, за 

допомогою яких рух передається на вал приводного органу (2)мішалки, а 

через проміжний вал (3) - на вал діжі (4). 

Привід закривається зверху кришкою, в яку вмонтований блок 

управління. 

Діжа (5) машини циліндричної форми для виключення можливості 

попадання в зону роботи органу мішалки сторонніх предметів і зменшення 

втрати муки від розпиленості, закривається спеціальною кришкою. 

Орган (6) мішалки виконаний у вигляді спіралі, кріпиться до фланця 

приводного валу за допомогою гвинтів. Для забезпечення інтенсивного і 
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якісного замісу тіста паралельно з органом мішалки на верхній консолі 

корпусу встановлений спеціальний ніж (7). Всі деталі машини, дотичні з 

тістом, виготовлені з неіржавіючої сталі. 

 
1

2

3

4

5

6

7

 
Рисунок 3.2 Загальний вид машини "Інтенсив-140" 

 

Заміс тіста проводиться в напівавтоматичному циклі і складається з 

двох фаз - змішування і заміс. Тривалість фаз встановлюється незалежною 

установкою часу замісу на блоці управління для кожної швидкості 

відповідно до технологічного регламенту. При першій фазі (змішування) 

орган мішалки і діжа обертається з меншою швидкістю, друга фаза (заміс) 

відбувається більш інтенсивно, тому швидкість збільшується. 

Блок управління дозволяє працювати тістомісильній машині у 

вказаній вище послідовності, або на будь-якій з швидкостей. 

Принцип дії машини тістомісилки полягає в одночасному обертанні 

навкруги своїх вісей органу мішалки і діжі з різними швидкостями. 

Одночасне обертання органу мішалки і діжі дозволяє отримати якісний 

заміс по всьому об'єму діжі. 

Завдяки спеціальній спіральній формі органу мішалки забезпечується 

рівномірний заміс вмісту діжі від стінок до середини. Однаково і 

рівномірно замішується як мінімальна, так і максимальна доза тіста. 

Тістомісильна машина А2-Т2-64 (рис. 5.3) складається з механізму 

замісу 4, водоприготувального бачка 2, щита управління 3 і трьох діж 1. 

Приводиться в дію механізм замісу від електродвигуна за допомогою 

клиноремінної передачі та черв’ячного редуктора. 

Привід механізму підйому і опускання місильного органа складається 

з електродвигуна, клиноремінної передачі, черв’ячного редуктора та 

гвинтової пари. Гайка гвинтової пари закріплена на станині. 

Приводи механізму замісу і механізму підйому та опускання 

місильного органа змонтовані на плиті, яка закріплена на рухомій пінолі. 

Для вимикання електродвигуна приводу підйому та опускання 

місильного органа в крайніх положеннях встановлено кінцеві вимикачі. 
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Всі привідні механізми, що змонтовані на плиті, закриті захисним 

кожухом. 
32 4

1

 

1-діжа; 2-водоприготувальний бачок; 3-щит управління; 4-механізм 

замісу 

Рисунок 5.3. Загальний вигляд тістомісильної машини А2-Т2-64 

 

У водоприготувальному бачку двома електронагрівачами 

здійснюється нагрів води до відповідної температури та її дозування. Для 

запобігання переливу води з бачка в корпусі передбачена переливна труба. 

Щит управління складається з пульта, в якому міститься апаратура 

управління та захисту електрообладнання машини. 

Працює тістомісильна машина А2-Т2-64 наступним чином. 

В одну із діж з водоприготувального бачка заливають необхідну 

кількість води відповідної температури, завантажують інші компоненти, 

які передбачені рецептурою, і засипають борошно. Після завантаження 

діжа підводиться під місильний орган, фіксується і вмикається привід 

підйому та опускання місильного органа. Місильний орган опускається в 
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діжу в робоче нижнє положення, вмикається привід замісу і здійснюється 

заміс опари (закваски або тіста). 

Після замісу вмикається привід підйому і опускання місильного 

органа і місильний орган виводиться з діжі. Діжа з замішаним тістом 

відкочується на бродіння, а інша діжа із завантаженими компонентами 

підводиться до машини для здійснення наступного циклу приготування 

тіста. 

 

6.11 Розрахунок основних параметрів заданого технологічного 

процесу 

 

Основою багатьох технологічних процесів є використання машин і 

апаратів.  

Машина - це пристрій, складені елементи якого узгоджено 

функціонують або виконують певні доцільні технологічні рухи з метою 

перетворення енергії, матеріалу, інформації й т.п.. При цьому серед 

основних структурних складових відзначають: 

- рушійний елемент для перетворення одного виду енергії в другою; 

- виконавчий або робочий елемент для забезпечення основної 

технологічної дії; 

- передавальний елемент для передачі енергії від рушійного механізму 

до  виконавчого (робітникові). 

У переробних машинах  для привода робочих (виконавчих) 

механізмів насамперед використовуються електродвигуни змінний 

однофазний або трифазний токи з короткозамкненим ротором, асинхронні; 

рідше - електродвигуни постійного струму. Особлива увага при виборі 

електродвигуна привода необхідно обертати на його виконання залежно від 

умов технологічного процесу: закритій захисній, закрите, краплі захисне  й 

т.п.. 

Передавальні механізми містять механічні, гідравлічні, пневматичні або 

комбіновані передачі, які надають руху й реалізують керування виконавчими 

органами машини. Сукупність рушійного й передавального механізму 

створює приводний пристрій, або привод машини. При цьому механізми для 

регулювання й контролю за робочими режимами технологічного 

встаткування іноді працюють як окремі ланки. 

Виконавчі механізми містять такі основні елементи: 

- робочий інструмент, або робочі органи як основна ланка; 

- ведена ланка, що зв'язує робочі органи із приводним пристроєм; 

- робочу камеру із завантажувальними й розвантажувальними пристроями. 

Серед основних розрахункових методик будь-якого виробничого 

процесу можна виділити технологічні, конструктивні й кінематичні 

(гідравлічні, теплові й ін.).  

Технологічні розрахунки, як правило, полягають у розрахунку 

технологічної продуктивності машини  із заданих параметрів. 

Конструктивні розрахунки необхідні для визначення основних розмірів 
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робочих органів машини (діаметр шнека, довжина й діаметр лопатки, розміри 

завантажувального вікна й ін.), які використовуються при кресленні виду 

загального машини. 

Кінематичні розрахунки полягають у виборі електродвигуна на основі 

отриманої теоретичної потужності на привод робочих органів і 

компонування самого привода з вибором кінематичних елементів (редуктор, 

ланцюгова або пасова передача, муфти й ін.). 

За структурою кінематичного циклу машини бувають періодичної й 

безперервної дії. 

Для машин періодичної дії продуктивність у загальному виді можна 

визначити по формулах 
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де  V – геометрична ємність робочої камери, м
3
; 

      k - коефіцієнт заповнення робочої камери; 

     
п

 - щільність оброблюваної сировини, кг/м
3
; 

      tр – технологічний час обробки сировини в машині, година. 

Продуктивність машин безперервної дії в більшості випадків 

визначається особливостями конструктивною й технологічною схемами 

процесу й устаткування. У загальному виді формули продуктивності мають 

вигляд 
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де  Sп – площа поперечного перерізу продуктового потоку, м
2
; 

      lр – довжина робочої камери, м; 

      vg – середня швидкість продуктового потоку, м/с. 

Для особливих технологічних процесів розроблений ряд методичних 

посібників для визначення продуктивності машин. 

Для розрахунку конструктивних параметрів машин варто також 

скористатися методичними вказівками для інженерного розрахунку 

параметрів переробних машин. 

Потужність необхідна для привода заданої машини в загальному виді 

можна розрахувати по формулі 

         N  = k( N1 + N2 + N3 )/ п  , кВт,                        (6.5) 

де  k = 1,5 – коефіцієнт запасу потужності; 
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              ηм – механічний ККД привода (ηм = 0,85...0,90), 

                 N1 ,N2 , N3 – відповідно потужність витрачена на переміщення 

продукту, на його обробку (подрібнення, перетирання, дроблення й т.п.), на 

втрати в приводі й ін. 

 Для розрахунку потужності конкретних машин необхідно скористатися 

методичними вказівками й спеціальною літературою. 

 По розрахунковій потужності вибираємо електродвигун або мотор - 

редуктор. 

Розрахунок необхідно погоджувати із заданими кінематичними 

параметрами робочих органів і розрахункових значень потужності. 

Узгодження ведуть через вибір мотор - редуктора, редуктора (циліндричного, 

конічного, черв'ячного), ланцюгової або пасової передач із використанням 

муфт і запобіжних механізмів.  

 

6.12 Обґрунтування та компоновка конструкції машини (апарату) 

для виконання заданого технологічного процесу 

 

Після проведеного аналізу й розрахунку параметрів машини необхідно 

зробити компонування її конструкції для креслення виду загального. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі тістоприготувального 

агрегату безперервної дії И8-ХТА-12/1 

Бункерний тістоприготувальний агрегат безперервної дії И8-ХТА-12/1 

серійно виготовляється на виробничих потужностях ТОВ 

«Укрпродмашбуд»,яке являється одним із найвідоміших машинобудівних 

підприємств в Україні і СНД по виробництву високотехнологічного 

устаткування для хлібопекарської і кондитерської промисловості. 

У своїй основі агрегат И8-ХТА-12/1 має однокамерну тістомісильну 

машину з двома паралельними валами і Т-образними місильними 

лопатями, розміщеними в суміжних напів-циліндричних камерах так, що 

лопаті одного валу заходять в простір між лопатями іншого. У машинах 

И8-ХТА-12/1 з двома паралельними валами виконується більш 

інтенсивний вплив на тісто при замісі в порівнянні з одновальними 

машинами. 

Тістоприготувальний агрегат безперервної дії И8-ХТА-12/1 (рис. 7.1) 

складається із станини з приводом, корита мішалки, дозатора борошна, 

живильника борошна і пульта управління. 

На станині розташоване місильне корито 6, яке складається з двох 

напівциліндричних жолобів. У ньому встановлено два місильних вали 3 в 

підшипниках. На кінцях валів закріплені дві прямозубі шестерні, що 

забезпечують обертання валів в різні боки. До них приєднана приводна 

шестерня. Усередині корита є перегородки, ззаду - патрубок для подачі 

опари та рідких компонентів, зверху - патрубок для підключення дозатора 

борошна 1 і дві кришки 4 з електроблокувальним пристроєм. Випуск тіста 

здійснюється через випускний патрубок 9. На кожному валу закріплено по 
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одинадцять місильних лопатей 5, які встановлюють під різними кутами. 

 

1 - патрубок подачі борошна; 2 - дозатор борошна; 3 - місильні вали; 

4 - кришка; 5 - місильна лопать; 6 - місильне корито; 7 – станина; 

8 - підшипник; 9 - випускний патрубок 

Рисунок 7.1. Будова і габаритні розміри тістоприготувального 

агрегату безперервної дії И8-ХТА-12/1 

 

Технічна характеристика: 

Продуктивність, кг/годину, не менше                                 1000 

Місткість місильної камери, дм
3
                                            240 

Маса замішуваного тіста, кг                                                   100 

Межа вологості замішуваного тіста, %                           33…54 

Встановлена потужність електродвигуна, кВт                         4 

Частота обертання місильного валу, с
-1

                           1…1,3 

Тривалість замісу, хв                                                        12…15 

Розвантажувач                             одноканальний/двоканальний 

Габаритні розміри, мм: 

                                    довжина                                              1865 

                                    ширина                                                 1555 

                                    висота                                                   2135 

Маса, кг                                                                                     600 

 

Працює агрегат наступним чином: у живильнику 15 (рис. 7.2) 

датчиками 16 і 17 підтримується необхідний рівень борошна. За один 

оборот валу 4 штанга провертає за допомогою храпового механізму 18 

турнікет 19 з кишенями для борошна. При цьому в корито 1 подається доза 

борошна на заміс. Через трубу 14 в корито подаються рідкі компоненти. 

Тісто, що замішується місильним валом, пересувається вздовж корита 
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лопатками, встановленими під кутом до осі вала. Через розтруб 2 замішане 

тісто подається в наступну машину з технологічного циклу.  

 
Рисунок 7.2 Принцип дії тістоприготувального агрегату безперервної 

дії И8-ХТА-12/1 

 

Кінематична схема тістоприготувального агрегату безперервної дії 

И8-ХТА-12/1 представлена на рис. 7.3. 

 

1 – електродвигун; 2 – редуктор; 3, 4, 5, 6 - циліндричні зубчасті 

колеса; 7 - храповий механізм; 8 - змішувач; 9 - дозувальний турнікет; 

10 - місильна ємність; 11-місильні вали 
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Рисунок 7.3 Кінематична схема тістоприготувального агрегату 

безперервної дії И8-ХТА-12/1 

 

Для установки і фіксації лопатки 5 в необхідному положенні в 

залежності від інтенсивності замісу обертанням контргайки 24 і гайки 23 

звільняють стрижень лопатки. Провернувши і встановивши необхідний кут 

між віссю місильного валу і дотичної до поверхні лопатки, втулку 21 

встановлюють торцевою криволінійною поверхнею на вал 4, а стрижень 

лопатки 5 конічним поясом садять в конічний отвір втулки, при цьому 

затягують гайку 23 і контргайку 24. 

Машина має двошвидкісний привід або варіатор швидкості, за 

допомогою якого можна змінювати частоту обертання місильних валів. 

Проте в машині не достатньо реалізується основний принцип замісу – 

необхідність підтримки різної частоти, інтенсивності та тривалості впливу 

робочих органів на різних стадіях замісу. Машина потребує ручного 

керування і не зовсім пристосована до автоматичного управління. 

 

6.13 Висновки по курсовій роботі 

  

Наприкінці необхідно зробити висновки по розрахунках. Виводи 

повинні містити конкретні розрахункові дані із вказівкою цифрових значень і 

марок прийнятих робочих елементів і механізмів (електродвигун, редуктор, 

муфта й ін..). 

 

ПРИКЛАД 

Висновки по курсовій роботі 

 

 В даній курсовій роботі нами були  визначені основні технологічні 

вимоги до молока, з якого вироблятимуть масло “Селянське”, а також до 

готової продукції. 

           Приведений опис технології виробництва масла вершкового 

“Селянське”. 

Освітлені теоретичні основи технологічного процесу збивання масла, 

проаналізовані способи виконання заданого процесу та обраний 

оптимальний. 

Проведений стислий аналіз та порівняльна характеристика 

масловиготовлювачів періодичної дії. 

 В результаті технологічних і конструкторських розрахунків визначені 

основні параметри бочки масловиготовлювача: об'їм  (робочий) -240л, 

D=0,8м; H=1,2м. В ході кінематичного і енергетичного розрахунків 

визначені: регульований діапазон робочих швидкостей масловиготовлювача, 

потрібна потужність N=1,05кВт, вибраний електродвигун. Проведений 

розрахунок гідросистеми з вибором гідромотора і визначенням його 

параметрів. 
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Обґрунтована компоновка конструкції масловиготовлювача з 

виконанням креслення загального виду машини. 

 

6.14 Список літератури 

Пояснювальна записка закінчується списком літератури, використаної 

у процесі складання записки. 

Бібліографічні описи літературних джерел розміщують в алфавітному 

порядку або в порядку посилання на них у тексті записки. Назви творів 

іноземних авторів розташовуються в порядку латинського алфавіту після 

загального списку. Назви інформаційних ресурсів розташовують в кінці 

списку.  

Всі джерела мають бути пронумеровані. Посилання на літературу в 

основному тексті подаються як номер бібліографічного опису в списку, 

взятий у квадратні дужки. 

Зразки оформлення бібліографічного опису літературних джерел у 

курсовій роботі наведено у додатку Д. 

У додатку М наведено список літературних джерел, що 

рекомендуються при виконанні курсової роботи. 

 

6.15 Додатки 

У додатках слід подавати допоміжний матеріал, що у разі його 

внесення в основну частину загромаджує текст, але дає ясне уявлення про 

обсяг проведеної експериментальної роботи: проміжні математичні викладки 

і розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, інструкції чи методики, 

розроблені у процесі виконання курсової  роботи тощо. 

Також додатки повинні містити специфікації, експлікації, 

інформаційний матеріал для висвітлення приведених у роботі розробок. 

Оформлення додатків за ГОСТ 2.105-95. 
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ДОДАТОК А 

 

Тематика курсової роботи для студентів 4 та 2С курсів факультету 

МТФ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з дисципліни 

«Процеси і апарати». 

 

Розробка та обґрунтування параметрів технологічного процесу: 

 

- миття плодів і овочів 

- перемішування 

- подрібнення зернової сировини 

- подрібнення м’ясної сировини 

- кутерування 

- дозування сировини 

- сепарації зерна 

- сепарації молока 

- змішування 

- фільтрації 

- замісу тіста 

- формування тістових заготовок 

- поділ тістових заготовок 

- пресування 

- розливу рідини 

- фасування 

- закупорювання 

- формування ковбасних виробів 

- різання 

- очистки 

- етикетування 

- екструдування 

- гомогенізації 

- грануляції 

- етикетування 

- сушки 

- вакуумування й пакування 

- пастеризації 

- стерилізації 

- транспортування сировини  
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ДОДАТОК Б 

 

Зразок завдання на курсову роботу для студентів 4 та 2С курсів 

факультету МТФ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з 

дисципліни «Процеси і апарати». 

 
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 

КАФЕДРА ОБЛАДНАННЯ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ 

ІМЕНІ ПРОФЕСОРА Ф.Ю. ЯЛПАЧИКА 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

Зав. кафедри ОПХВ 

імені професора Ф.Ю. Ялпачика 

__________ Кирило САМОЙЧУК 

“_____”____________2020р. 

 

ЗАВДАННЯ 

до курсової роботи з дисципліни “Процеси і апарати ” 

студента ____ курсу____ групи 

_______________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я та по батькові) 

 

Розробка та обґрунтування параметрів заданого технологічного процесу  

 

 

ВИХІДНІ ДАННІ 

1. Технологічний процес……………………………………… 

2. Продукція, що випускається……………………………….. 

 

Зміст пояснювальної записки 

Вступ 

1. Характеристика сировини, яка обробляється в машині (обладнанні) та вимоги до кінцевого 

стану продукції.  

2. Опис технології виробництва заданої продукції 

3. Теоретичні основи заданого технологічного процесу 

4. Аналіз способів виконання заданого процесу та вибір оптимального 

5. Стислий аналіз та порівняльна характеристика машин (апаратів) для реалізації заданого 

технологічного процесу 

6. Розрахунок основних параметрів заданого технологічного процесу. 

7. Обґрунтування та компоновка конструкції машини (апарату) для виконання заданого 

технологічного процесу. 

Висновки по курсовій роботі. 

Література. 

Графічна частина 

ЛИСТ 1: Технологічна схема виробництва продукції (формат А2) 

ЛИСТ 2: Аналіз способів виконання процесу (формат А2). 

ЛИСТ 3: Компонування загального виду машини для заданої технологічної операції (формат А1). 

 

Завдання видано “____”__________2020р. Час захисту “____”_________2020 р. 

 

Керівник роботи_________________________(___________________) 

Виконавець роботи ______________________(___________________) 
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ДОДАТОК В 

 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки до курсової роботи 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………….4 

1 Характеристика сировини, яка обробляється в машині (обладнанні) та 

вимоги до кінцевого стану продукції…………………………………………5  

2 Опис технології виробництва заданої продукції……………………………...9 

3 Теоретичні основи заданого технологічного процесу………………………12 

4 Аналіз способів виконання заданого процесу та вибір оптимального….....16 

5 Стислий аналіз та порівняльна характеристика машин (апаратів) для 

реалізації заданого технологічного процесу………………………………...21 

6 Розрахунок основних параметрів заданого технологічного процесу……...25 

7 Обґрунтування та компоновка конструкції машини (апарату) для виконання 

заданого технологічного процесу……………………………………………28 

Висновки по курсовій роботі…………………………………………………30 

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………….31 
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ДОДАТОК Г 

Зразок титульного листа для курсової роботи 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО 
 

Кафедра «Обладнання переробних і харчових виробництв  

імені професора Ф.Ю. Ялпачика» 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 
 

з дисципліни «Процеси і апарати» 
                               (назва дисципліни) 

на тему: «Розробка та обґрунтування параметрів  технологічного процесу 

_____________________________________» 

 

 

 

09ХВК.ХХХ.000000ПЗ 
 

 
Студента  _________  групи 

спеціальності       133 

Галузеве машинобудування 

                _______    Петро  ІВАНОВ

   
                     (підпис)                (ініціали та прізвище) 

Керівник     доцент 
                    (посада, вчене звання, науковий ступінь) 

 

                                                                                                                                               ___________                           Сергій ПЕТРОВ 

                    (підпис)                          (ініціали та прізвище)  

  
 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: _____ Оцінка ECTS ___  
 

                                                                     Члени комісії      _____________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                      (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                       (ініціали та прізвище) 
 

 

 

                                                                      Мелітополь – 2020  
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ДОДАТОК Д 

 

Зразки оформлення бібліографічного опису літературних джерел у 

курсовій роботі 

 

Перелік посилань складають у порядку здійснення посилань за текстом, 

вказуючи при цьому прізвище та ініціали автора, повну назви, місце видання, 

рік видання і загальний обсяг сторінок. Перелік посилань оформляють 

відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний 

опис. Загальні вимоги та правила складання”. 

Приклад оформлення посилань. 

Про вищу освіту [Текст]: закон України: офіц. текст: станом на 19 

жовтня 2006 року. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – ISBN 966-611-

506-9.  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання [Текст].– К.: Держспоживстандарт 

України, 2007. – 47 с. 

Яхно О.М. Гідравлика неньютонівських рідин: навчальний посібник / 

О.М.Яхно, В.І.Желяк. – К.: Вища школа, 1995. – 199с. 

Падохин В.А. Физико-механические свойства сырья и пищевых 

продуктов: учеб. пособие / Падохин В.А., Кокина Н.Р.; Иван. гос. хим.-

технол. ун-т., Институт химии растворов РАН. – Иваново, 2007. – 128 с. 

Статті — 

Червяков В.М. Обобщённая методика расчёта роторного аппарата с 

учётом акустической импульсной кавитации / Червяков В.М., Воробьёв 

Ю.В., Юдаев В.Ф. // Вестник Тамбовского государственного технического 

университета. – 2005. – Т. 11, № 3. – C.683 – 689. 

Будрик В.Г. Новое поколение диспергирующих устройств / Будрик 

В.Г., Будрик Г.В., Бродский Ю.А. // Пищевая промышленность. – 2003. – №1, 

– С. 28-30. 

Електронні ресурси — 

Ю.А. Бродский. Некоторые аспекты создания нового технологического 

оборудования для предприятий молочной отрасли : [Електрон. ресурс]. / 

Ю.А. Бродский, В.Г. Будрик; ГНУ ВНИМИ. – Режим доступа: 

http://www.consit.ru/st_nekotorye_aspekty.shtml. 

А.Б. Кононюк. Методи розрахунків оболонок [Електрон. ресурс] / А.Б. 

Кононюк; ТОВ “Антарес”. – К.: Антарес, 2007. – 1 CD. 
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ДОДАТОК Е 
Приклади виконання листа  «Технологічна схема виробництва продукції» 

 

Технологічна схема виробництва варених ковбас 
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Технологічна схема виробництва кисломолочної продукції 

 
Технологічна схема виробництва мінеральної води 
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ДОДАТОК Ж  

Приклад оформлення листа «Аналіз способів виконання процесу» 

 

Способи здрібнювання матеріалів 

а-роздавлювання; б-розколювання; в-стирання; г-удар 

 
Аналіз способів виконання процесу формування тістових заготовок 
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ДОДАТОК З 

Приклад оформлення листа «Компонування загального виду машини для заданої технологічної операції» 

2180 565

88
5

12 3

4

6

5

7

8

2700

910 11

12

13

Технічні вимоги:

1. Перед встановленням виконати розконсервацію і ревізію комплектності машини згідно 
паспорту технічної експлуатації.

2. Підключення машини до електромережі виконувати при наявності захисного заземлення 
з опором не більше 4 Ом.

3. Забороняється робота машини зі знятими захисними кожухами.
4. При щоденному обслуговувані контролювати стан захисних манжет з метою запобігання
 попадання технічної змазки у робочу зону.
5. При роботі на машині запобігати попаданню сторонніх предметів у робочу зону.  

13
70

             Технічна характеристика:

1. Продуктивнісь, кг/цикл                          32
2. Сумарна потужність приводу, кВт             2,2
3. Габаритні розміри, мм:
                довжина                              2700
                ширина                               1180
                висота                               1370
4. Маса, кг                                           895
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з опором не більше 4 Ом.

3. Забороняється робота машини зі знятими захисними кожухами.
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13
70

             Технічна характеристика:

1. Продуктивнісь, кг/цикл                          32
2. Сумарна потужність приводу, кВт             2,2
3. Габаритні розміри, мм:
                довжина                              2700
                ширина                               1180
                висота                               1370
4. Маса, кг                                           895

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:5

1

19ХВК.023.710000 ВЗ

Макаронний 
прес

Лунін
Петров

ТДАТУ, 2020

895

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 д
уб

л.
По

дп
. и

 д
ат

а
Сп

ра
в.
 №

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

19ХВК.023.710000 ВЗ

Копировал Формат A1

Документация

19ХВК.023.000000 Пояснювальна записка 24

Складальні одиниці:

1 19ХВК.023.711000 СБ Пристрій дозувальний 1
2 19ХВК.023.712000 СБ Тістозмішувач 1
3 19ХВК.023.713000 СБ Привод 1
4 19ХВК.023.714000 СБ Корпус пресуючий 1
5 19ХВК.023.715000 СБ Голівка пресуюча 1
6 19ХВК.023.716000 СБ Пристрій обдувочний 1
7 19ХВК.023.717000 СБ Станина 1
8 19ХВК.023.718000 СБ Привод корпуса пресуючого 1

Деталі:

9 19ХВК.023.710001 Вал 1
10 19ХВК.023.714001 Корпус підшипника 1
11 19ХВК.023.712001 Кришка тістозмішувача 1
12 19ХВК.023.715001 Матриця 1
13 19ХВК.023.714002 Кришка 1
14 19ХВК.023.718.001 Шків 1

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Ко
л. Приме-

чание
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2319

1

2

17 18

4

5

7

9

10

11

6

8

3

21

13

15

14

16

20

12

1620**

25

24

12
60

38
0

1200

12
00

21
60

1560

90H7/l0 90H7/l0

50L0/k6

50H7/p6 50H7/p6

Технічна характеристика:

Продуктивність, кг/год .........................................................................315
Маса продукту, що завантажується
до бункеру, кг ....................................................................................................50
Размір сторони вічка сита, мм .............................................1,2; 1,4
Номінальна потужність
електродвигуна, кВт .................................................................................1,1
Габаритні розміри, мм:
                          довжина ....................................................1620
                          ширина..........................................................1200
                          висота..........................................................2160
Частота обертання робочего вала, хв

-1
 ...............................724

Маса, кг ..................................................................................................................520

50L0/k6
1100

22

26

27

28

Технічні вимоги:

1. Легкість обертання крильчатки перевірити вручну
  при вимкненому електродвигуні.
2. Стежити за станом сит і при виявленні ушкодження
   чи ослаблення натягання заміняти їх справними.
3. Стежити за щільним приляганням до корпуса знімних щитків.
4. Очищати сита не менш одного разу в зміну.
 **Максимальна довжина з опущеним підіймачем
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Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:5

4

Просіювач борошнаКузьмов
1

Сомов

19ХВК.009.710000 ВЗ

ТДАТУ, 2020
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Специфікація до креслення «Просіювач борошна» 
Ф

ор
ма

т
. 

Зо
на

 

По
з.
 

Позначення Найменування Кі
л Примітка 

    Документація:   

       

   19ХВК.009.000000 ПЗ Пояснювальна записка 32  

       

    Складальні одиниці:   

       

  1 19ХВК.009.711000 СБ Стійка порожниста 1  

  2 19ХВК.009.712000 СБ Шнек-живильник 1  

  3 19ХВК.009.713000 СБ Пастка магнітна 1  

  4 19ХВК.009.714000 СБ Лоток розвантажувальний 1  

  5 19ХВК.009.715000 СБ Голівка просіювача 1  

  6 19ХВК.009.716000 СБ Бункер завантажувальний 1  

  7 19ХВК.009.717000 СБ Платформа 1  

  8 19ХВК.009.718000 СБ Камера робоча 1  

  9 19ХВК.009.719000 СБ Підіймач-зкидувач 1  

  10 19ХВК.009.711100 СБ Крильчатка у зборі 1  

       

    Деталі:   

       

  11 19ХВК.009.710001 Рукав 1  

  12 19ХВК.009.718001 Кришка 1  

  13 19ХВК.009.715001 Хрестовина 1  

     
19ХВК.009.710000 ВО      

Зм Лист № докум. Підпис Дата 

Розроб. Сомов   

Просіювач борошна 
 

Літ Арк Арк-в 

Перевір. Кузьмов      1 2 
Т.контр.    

ТДАТУ, 2020 Н.контр.    

Затв.    
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Ф
ор

ма
т
. 

Зо
на

 

По
з.
 

Позначення Найменування Кі
л Примітка 

  14 19ХВК.009.715002 Ніж-розпушувач 2  

  15 19ХВК.009.715003 Сито циліндричне 1  

  16 19ХВК.009.715004 Скребок 2  

  17 19ХВК.009.712001 Вал шнека 1  

  18 19ХВК.009.716001 Решітка запобіжна 1  

  19 19ХВК.009.717001 Стакан 1  

  20 19ХВК.009.717002 Стакан 1  

  21 19ХВК.009.711101 Крильчатка 1  

  22 19ХВК.009.711102  Вал крильчатки 1  

  23 19ХВК.009.711103 Шків приводу крильчатки 1  

       

    Стандартні вироби:   

       

  24  Ремінь клиновий В тип Б-820 3  

  25  Електродвигун 4А71В4 ГОСТ 15150 1  

  26  Болт М16х1,5-6gх40Х.26   

    ГОСТ 22034-76 1  

  27  Підшипник 210 ГОСТ 8338-75 4  

  28  Манжета ГОСТ 8752-79 4  

       

       

       

       

       

       

                                                                Аркуш  

19ХВК.009.710000 ВО                            2      
Зм Лист № докум. Підпис Дата 
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ДОДАТОК К 

РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота на тему «Розробка та обґрунтування параметрів 

технологічного процесу лущення зерна» складається з 28 сторінок 

пояснювальної записки, яка містить 7 розділів, 3 таблиці у записці та 

графічної частини в кількості 3 аркушів формату А1 та А2. При написанні 

роботи використано 18 джерел літератури. 

Об’єктом дослідження в курсової роботі є технологічний процес 

лущення зерна. Для реалізації заданого процесу обрана лущильна машина, 

яка встановлюється в технологічних лініях виробництва  круп.  

В першому розділі наведена стисла характеристика сировини, яка 

обробляється в машині та вимоги до кінцевого стану продукції – крупи 

пшоно та гречка. 

Другий розділ присвячено технології виробництва крупяних виробів. 

В третьому розділі розглянуті теоретичні основи технологічного 

процесу лущення зерна при виробництві круп. 

В четвертому розділі проаналізовані способи виконання 

технологічного процесу лущення зерна та обраний оптимальний  

П’ятий розділ присвячено аналізу конструкцій лущильних машин. 

У шостому розділі проведено інженерні розрахунки лущильної 

машини. Визначені основні її конструктивно – технологічні параметри. 

Продуктивність склала 1200 кг/год, потужність – 4 кВт. 

У сьомому розділі наведено обґрунтування та компоновка конструкції 

лущильної машини.   

 

 

Ключові слова: ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ, ЛУЩЕННЯ, МЕХАНІЗАЦІЯ, ЛУЩИЛЬНА МАШИНА, 

МОДЕРНИЗАЦІЯ, РОЗРАХУНОК.  
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ДОДАТОК Л 

ВСТУП 

 

 Молочна галузь агропромислового комплексу покликана забезпечити 

населення високоякісними продуктами харчування: молоком, сиром, маслом 

і іншими продуктами харчування. 

 Виробництво високоякісних молочних виробів є комплексною задачею. 

Її рішення залежить від удосконалювання комплексної і безвідхідної 

технології переробки сировини, подальшій механізації й автоматизації 

сільськогосподарських і переробних галузей, зниження сировинних, 

енергетичних і трудових витрат. 

Однією з важливих галузей у переробці сільськогосподарської продукції 

є виробництво молочної продукції у тому числі й рідких молочних продуктів 

першої необхідності якими є молоко, кисломолочні продукти, вершки та 

інші. Виконання цих умов можливе при наявності обладнання, яке повинно 

відповідати наступним вимогам: 

1. забезпечити необхідну продуктивність; 

2. відповідати санітарно-гігієнічним вимогам; 

3. машина повинна бути простою в конструкції; 

4. повинна забезпечити технологічні умови сучасного виробництва. 

 Розробка машин для розливу повинна задовольняти цим умовам. Даний 

курсовий проект направлено на збільшення позитивних умов для 

виробництва і вдосконалення конструкції цієї машин. 
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ДОДАТОК М 

Список літератури, що рекомендується при виконанні 

курсової роботи 

     

    1. Загальна література 

1. Закалов О.В. Технологічне обладнання харчових виробництв / 

Закалов О.В., Закалов І.О.– Тернопіль : Видавництво ТДТУ, 2000 .– 406 с. 

2. Малежик І.Ф. Процеси та апарати харчових виробництв / І. Ф. 

Малежик. – К.: НУХТ, 2003. – 400 с. 

3. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв / 

Поперечний А.М., Черевко О.І., Гаркуша В.Б., Кирпиченко Н.В.– К.: ЦУЛ, 

2007.– 304с. 

4. Закалов О.В. Проектування підприємств харчової промисловості; 

навчальний посібник  / Закалов О.В., Закалов І.О.– Тернопіль : Видавництво 

ТДТУ, 2007.– 262 с. 

5. Мирончук В.Г. Обладнання підприємств переробної та харчової 

промисловості : підручник / В.Г. Мирончук. – Вінниця: Нова книга, 2007.– 

648 c. 

6. Кулінченко В.Р. Випарювання і випарні апарати у розрахунках і 

конструюванні; навчальний посібник / Кулінченко В.Р., Мирончук В.Г.– К.: 

Кондор,2006 .–392 с. 

7. Гулий І.С. Обладнання підприємств переробної і харчової 

промисловості / Гулий І.С. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 575 c. 

8. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий питания. Ч.1 / 

Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. – Харьков.: Мир техники и 

технологий, 2002. – 256 с. 

9. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий питания. Ч.2 [Текст] / 

Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. – Харьков.: Мир техники и 

технологий, 2003. – 380 с. 

10. Дейниченко Г.В. Оборудование предприятий питания. Ч.3 / 
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Дейниченко Г.В., Ефимова В.А., Постнов Г.М. – Харьков.: Мир техники и 

технологий, 2005. – 456 с. 

11. Дейниченко Г.В. Дипломне проектування / Дейниченко Г.В., 

Черевко О.І., Власова Н.О., Дейнека І.Г. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. 

Даля, 2004. – 256 с. 

12. О.В. Богомолов. Курсове та дипломне проектування обладнання 

переробних і харчових підприємств / О.В. Богомолов, П.В. Гурський, В.П. 
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