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ВСТУП 

 

Дисципліна «Проектування технологічних систем» (ПТС) тісно 

пов’язана зі спеціальними, економічними і загально інженерними 

дисциплінами та є базою для наскрізного дипломування. 

Дисципліна необхідна майбутньому фахівцеві для компетентного 

вирішення виробничих задач, пов’язаних з будівництвом промислових 

споруд переробної галузі, підтр 

иманням належного санітарного рівня на виробництві та розрахунком 

потреб виробництва, проектуванням об’єктів переробної і харчової галузі. 

Виробничий напрям підприємства встановлюють у момент техніко-

економічного обґрунтування району. Вибір основного продукту визначає 

напрям господарської діяльності регіону. Заводи, як правило, проектують у 

великих містах, а в інших населених пунктах проектують переробні 

підприємства середньої і малої потужності в залежності від наявної 

сировинної бази або купівельного попиту на готову продукцію. 

Проектування технологічних процесів є одним із найважливіших 

етапів будь-якого виробництва. Саме на цьому етапі вибирають 

найефективніший технологічний процес. Проектування технологічного 

процесу – опис послідовності його виконання, розрахунок основних режимів 

і вибір обладнання, інструментів, приладів, пристосувань, допоміжних 

засобів виробництва. Проектуванню властиві складність і багатоваріантність 

можливих рішень. Спростити і прискорити розробку технологічних процесів 

може їх типізація, основу якої становить класифікація виробничих об’єктів. 

Типізація зменшує різноманіття процесів і є базою для розроблення 

стандартів типових технологічних процесів. За наявності кількох варіантів 

технологічних процесів вибирають оптимальний. Для цього оцінюють 

технологічний процес на основі техніко-економічних показників, за 

допомогою яких визначають ефективність кожного технологічного процесу. 

Основними з них є: витрати сировини та енергії на одиницю продукції, 

капітальні витрати на організацію виробництва, продуктивність процесу 

(обладнання), якість і собівартість процесу; рівень його механізації і 

автоматизації. Вирішальне значення для раціонального ведення виробництва 

та створення сталого і правильного технологічного режиму має організація 

праці і управління виробництвом, а також швидкий та систематичний 

контроль за виробництвом 

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

Метою виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування 

технологічних систем» є висвітлення наукових основ проектування та 

розрахунку сучасних потоково-технологічних ліній, отримання 

компетентності з проектування ліній та цехів харчових виробництв з 

раціональним підбором обладнання, визначенням  всіх площ виробництва, 

кількості обслуговуючого персоналу та витрати енергетичних ресурсів. 
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Курсове проектування підсумовує результати різнобічної підготовки, 

набутої студентами під час вивчення інших дисциплін та сприяє розвиту їх 

творчих інженерних здібностей. 

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 проектування технологічної лінії 

виробництва будь-якого виду  харчової продукції, або переробки сировини. 

Найпоширенішими є технологічної лінії виробництва таких виробів, як 

хлібобулочних, ковбасних, молочних та ін. Переробка такої сировини, як зерно, 

соняшник, молоко та ін. 

Тему курсової роботи пропонує студентові викладач - керівник 

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

якому він проходить практику чи працює /студент дуального 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 та 

додатку А. 

Пояснювальна записка і графічні листі виконуються в строгій 

відповідності з відповідними стандартами ЄСКД і ЄСТД. 

 

3  ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСОВОГО                     

ПРОЕКТУВАННЯ 

Курсову  роботу з дисципліни «Проектування технологічних систем» 

виконують здобувачі ступеня вищої освіти «Магістр» денної форми 

навчання у 1 семестрі.  

Завдання на проектування студенти отримують до прослуховування 

лекційних та практичних. 

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

вказують (згідно варіанту з методичних вказівок): 

 - склад розрахунків і графічної частини курсової роботи;  

 - 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 тематику додатку А.  
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Методичною базою даної курсової роботи є: 

- теорія технологічних процесів і методи проектування технологічних 

ліній, викладені в курсах: «Машини, автомати та потокові лінії», «Машини, 

автомати та робото-технічні комплекси», «Проектування переробних 

підприємств з основами будівництва», «Технологічне обладнання галузі», 

«Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання», «Нарисна геометрія та 

інженерна графіка»,  «Інноваційні технології та обладнання галузі» 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 

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. 

4.1). 
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      1       2   3       4        5 6    7        8       9 
Рисунок 4.1 – Схема позначення шифру на аркушах графічної та 

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 

типу представленої інформації, наприклад ВО - креслення загального вигляду, 

СБ - 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 
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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 Д.  

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 

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; 

- визначити технологію виробництва заданої продукції та здійснити її 

опис; 

- визначити об'єм сировини за етапами переробки; 

- здійснити розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

- обрати та надати коротку характеристику обладнання технологічної 

лінії; 

- обґрунтувати кількість робочих місць і необхідного виробничого 

персоналу; 

- визначити площу виробничого відділення та підібрати типові 
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елементи каркасу будівлі; 

- Розробити технології монтажу, пусконаладки і технічного 

обслуговування машини за вказівкою керівника. 

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. 

У разі відсутності розрахункових формул студент повинен самостійно 

вирішити, як обчислювати або вибирати необхідні значення для розробки 

об'єкта проектування. 

Параметри технологічного процесу студент вибирає за нормативними 

даними виробництва з посиланням на державний стандарт, технічні умови, 

нормативи тощо. 

 Технологічне обладнання потокової лінії студент вибирає за 

каталогами. 

На джерело робиться посилання 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 

пояснювальній записці 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 
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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: 

Орієнтовний фактичний час роботи машини на і-тому етапі визначимо 

за формулою: 

ф,

і

п
,

N





=                                                      (1.1) 

де ф - фактичний час роботи лінії, год.; 

    n – кількість машин на розрахунковому етапі, шт.; 

    N – загальна кількість машин, шт.. 

З урахуванням того, що машини та обладнання коштують дорого, дуже 

важливо підбір їх за пропускною здатністю зробити, як найточніше. 

Для цього потрібно провести розрахунок пропускної здатності лінії за 

етапами зміни об’єму сировини: 

i

л ,

і

G
Q ,


=                                                       (1.2) 

де Gi – маса сировини, що підлягає переробці на і-тому етапі, кг; 

    '

i  - орієнтовний фактичний час роботи машини на і-тому етапі, год. 

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: 

Орієнтовний фактичний час роботи машини становить; 

1

7 2
7 год

7



= =  

Пропускна здатність лінії на етапі складе: 

1

500
Q 250кг / год

2
= =  

За пропускною здатністю лінії вибираємо технологічне обладнання. 

Фактичний час роботи машин на етапі складе: 

ф
3,1 3 1,5 7 ,6год = + + =  
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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 (1.3). 

Рисунки (ескізи, схеми, графіки) виконують одноколірними та 

нумерують арабськими цифрами протягом усього тексту, наприклад 

«Рисунок 3.1 - Просіювач борошна МПМ-800м». Вони повинні мати 

підрисуночні надписи, а в разі необхідності — пояснюючі дані, що 

розміщують перед найменуванням рисунку. 

 
1 - клиноремінна передача; 2 - стакан; 3 - електродвигун; 4 - 

порожниста стійка (труба); 5 - шнек-живильник; 6 - отвори; 7 - магнітна 

пастка; 8 - розвантажувальний лоток, 9 - просіваюча голівка; 10 - кришка; 

11 - хрестовина; 12 - ножі-розпушувачі; 13 - циліндричне сито; 14 - 

скребки; 15 - завантажувальний бункер; 16 - запобіжна решітка; 17 - 

відкидний болт з гайкою; 18 - робоча камера; 19 - підйомник-перекидач; 20 - 

платформа 

Рисунок 3.1 – Просіювач борошна МПМ-800м 
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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 

 

Обчислення починається з технологічного 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 визначення об’єму сировини за етапами 

переробки сировини та  

Далі здійснюють розрахунок: 

- пропускної здатності технологічної лінії за етапами переробки; 

- кількості робочих місць і необхідного виробничого персоналу; 

- площі виробничого відділення; 

- технології монтажу машини за вказівкою керівника (розрахунок 

фундаменту, розрахунок тягового зусилля на транспортування обладнання). 

Виконуючи розрахунки для вибору оптимальних параметрів процесу 

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 додатку курсового проекту. 

У список літератури входять усі використані джерела, розміщені в 

порядку появи посилань у тексті курсової роботи. 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 Ж.  

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. 
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4.2 Оформлення графічної частини проекту (роботи) 

      

4.2.1 Загальні положення 

Усі конструкторські документи оформляють відповідно до вимог 

діючих стандартів, що забезпечує єдину технічну мову і термінологію, 

взаємо-обмін конструкторською документацією між підприємствами без її 

переоформлення, використання цієї документації в системах 

автоматизованого проектування. 

Графічні документи мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД та 

СПДБ. 

Загальний об’єм графічної частини складає 2 аркуші формату А1, 

який  включає: 

-  «Технологічну схему виробництва продукції за етапами переробки» 

або «Структурно-функціональну схему ПТЛ» (аркуш формату А2); 

-  «Компонування виробничого відділення» (аркуш формату А1); 

- «Технологічна карта монтажу машини» або «Карта технічного 

діагностування машини» (аркуш формату А2). 

Креслення треба виконувати  за допомогою програми «КОМПАС-

ГРАФІК»  у відповідності до системи конструкторської документації.  

 

4.2.2 Оформлення аркушу «Технологічна схема виробництва 

продукції за етапами переробки» 

Розпочинаються технологічні схеми з приймання сировини, потім 

зображуються лінії з виробництва основних продуктів, а в кінці - лінії з 

виробництва продуктів із вторинної сировини. 

Схема виконується без масштабу, але на ній відображається дійсна 

побудова машин і апаратів, в певному співвідношенні габаритних розмірів 

дрібного і великого технологічного обладнання. Обладнання слід 

розміщувати по ходу технологічного процесу і нумерація його в плані 

виробничого корпусу має відповідати нумерації на технологічній схемі. 

Тому нумерацію на технологічній схемі і план цеху виконують одночасно. 

На схемі технологічних процесів над потоками руху продуктів треба 

проставляти умовні позначення тих показників технологічного режиму, 

відповідно до яких требі проводити аналіз на даному етапі. 

Загальні операції, що здійснюються на одному обладнанні 

показуються один раз на лінії, яка входить чи виходить з обладнання. На ліні 

ставиться стільки цифр, скільки продуктів перероблено на даній 

технологічній операції. Якщо після безперервного процесу наступний 

періодичної дії, то перед періодичним процесом необхідно вказати операцію 

накопичення і встановити ємність для проміжного продукту. На 

технологічній схемі кожному виду продукту відповідає одна місткість. Якщо 

для резервування сировини або готової продукції потрібно декілька 

місткостей, то на технологічній схемі зображується одна, а в плані цеху - усі, 

отже кількість обладнання на технологічній схемі і плані може не збігатися. 

Приклад виконання аркушу «Технологічна схема виробництва продукції за 
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етапами переробки» наведено у додатку З.   

 

4.2.3 Оформлення аркушу «Структурно-функціональна схема 

ПТЛ» 

Структурно-функціональна схема наочно демонструє взаємозв’язок 

технологічного процесу, обладнання, рух сировини, напівфабрикатів і 

готової продукції від моменту приймання до надходження готової продукції 

в камеру зберігання, як це викладено в пояснювальній записці. 

Структурно-функціональна схема містить інформацію про способи 

реалізації пристроєм заданих функцій. За такою схемою можна визначити, 

як здійснюються перетворення і які для цього необхідні функціональні 

елементи. Кожен функціональний елемент містить лише ті входи і виходи, 

які необхідні для його коректної роботи. Дана схема розробляється на основі 

структурної схеми для кожного блоку, в результаті з окремих 

функціональних елементів складається загальна функціональна схема 

об'єкту. 

Приклад виконання аркушу «Структурно-функціональна схема ПТЛ» 

наведено у додатку І.   

 

4.2.4 Оформлення аркушу «Компонування виробничого 

відділення» 

Планування розстановки обладнання виконують на основі 

компоновочного плану. Так само, як і для компонування, при розробці 

планування викреслюють у відповідному масштабі план корпусу цеху або 

відділення з зображенням будівельних елементів. 

На цьому плані розміщують площі всіх ділянок і служб цеху, 

вказують магістральні проїзди, виробляють розстановку обладнання і 

робочих місць, користуючись умовними зображеннями обладнання та інших 

елементів, виконаних в тому ж масштабі. 

Розстановка обладнання в цехах повинна проводитися не тільки з 

урахуванням технологічного процесу, зручності монтажу, ремонту, але і з 

урахуванням вимог забезпечення здорових умов праці. 

Компоновка - це розміщення обладнання згідно вимог 

технологічного процесу в плані цеху  

Прив’язка - це зображення розмірів згідно СНіП в плані між 

елементами обладнання та будівельними елементами приміщення (рис. 4.2). 

Головні монтажні осі обладнання - це дві взаємно перпендикулярні 

лінії, які проходять через характерні точки обладнання і дають змогу 

правильно орієнтувати обладнання в плані будівлі (рис.4.3). 

Технологічне обладнання повинно бути розміщене таким чином, щоб 

в цехові залишились необхідні по довжині і ширині проходи (рис.2), а також 

простір для його обслуговування. Ширина основних проходів в цехові 

повинна бути не менше як 2,5 – 3,0 м; відстань між виступаючими 

частинами обладнання 0.8 – 1,0 м, а в місцях, де не передбачено рух 

робітників – 0,5 м; при фронтальному розташуванні машин і апаратів один 
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до одного відстань між ними повинна бути не менше 1,5 м. 

 
 

1-трубчастий пастеризатор; 2-насос; 3-вертикальний резервуар; 4-

сироробна ванна; 5-сепаратор; 

Рисунок 4.2 –  Компоновка технологічного обладнання та його 

прив’язка в плані приміщення 

 
1– сепаратор; 2–пластинчастий пастеризатор; 3–пластинчастий 

охолоджувач; 4– трубчастий пастеризатор; 5 –насос; 6 –гомогенізатор 7 –

вертикальний резервуар;   8 – горизонтальний резервуар; 9 – фасувальний 

автомат; 10 – сироробна ванна; 11 – пневмопрес  

Рисунок 4.3 – Приклад зображення головної монтажної осі 

технологічного обладнання 
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Великогабаритне обладнання, як правило, встановлюють в глибині 

цеха або перпендикулярно до осі вікон, з тим, щоб забезпечити максимальне 

освітлення робочих місць. 

Пастеризаційні установки, сепаратори, автомати для фасування 

бажано розташовувати паралельно до вікон для кращого освітлення робочих 

місць. Фронт обслуговування сепараторів, пастеризаторів повинен бути 

таким, щоб мати змогу розбирати і мити це обладнання. 

 

Основні способи прив'язки технологічного обладнання: 

 

1. Від стіни або від осі колон до габаритів фундаменту (рис. 4.4). 

2. Від стіни або від осі колон до головних монтажних осей 

обладнання (рис. 4.5). 

3. Між головними осями обладнання зв'язаного в лінію (рис. 4.6). 

4. Від стіни або від осі колон до характерної точки установки 

обладнання (рис. 4.7). 

 

 
1- фундамент 

Рисунок 4.4 – Від стіни або від осі колон до габаритів фундаменту  
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Рисунок 4.5  – Від стіни або від осі колон до головних монтажних 

осей обладнання 

 
1 – сепаратор; 2 – пластинчастий пастеризатор; 3 – зрівняльний бак; 4 

– вертикальний резервуар; 5 – насос; 6 – гомогенізатор 

Рисунок 4.6 – Між головними осями обладнання зв’язаного в лінію 

 

Приклад виконання аркушу «Компонування виробничого відділення» 

наведено у додатку К.   
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4.2.5 Оформлення аркушу «Технологічна карта монтажу 

машини» 

Технологічна карта на монтаж розробляється для кожного виду 

обладнання і представляє конкретизовану частину проекту виробництва 

робіт, що стосуються правил і вимог по монтажу даної машини, апарату або 

металоконструкції. Вона регламентує порядок, технічне забезпечення, 

структуру і зміст операцій по монтажу конкретного обладнання, а також 

умови і технологію виконання всіх робіт. 

За призначенням технологічна карта є основним керівним матеріалом 

для безпосередніх виконавців монтажних робіт по їх організації і 

проведенню. 

Приклад виконання аркушу «Технологічна карта монтажу машини» 

наведено у додатку Л. 

 

4.2.6 Оформлення аркушу «Карта технічного діагностування 

машини» 

Дослідження технічного стану устаткування є предметом технічного 

діагностування, мета якого - вивчення проявів (ознак) різних технічних 

станів, розробка методів їх визначення, а також принципів побудови і 

використання систем діагностування.  

Технічне діагностування - галузь науково-технічних знань, суть яких 

складають теорія, методи і засоби виявлення і пошуку дефектів об'єктів 

технічної природи. Цілі діагностування - своєчасне виявлення порушень 

функціонування і працездатності об'єктів і запобігання серйозним наслідкам 

можливих відмов. Досліджуваний об'єкт може знаходитися в одному з 

наступних технічних станів (рис. 4.7):  

 
 

Рисунок 4.7 – Стан досліджуваного об'єкту 
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- справний або несправний;  

- працездатний або непрацездатний;  

- стан правильного або неправильного функціонування. 

 Об'єкт, що задовольняє усім вимогам нормативно-технічної 

документації, є справним. Справний об'єкт знаходиться в справному 

технічному стані. Об'єкт працездатний, якщо він може виконувати усі задані 

йому функції із збереженням значень заданих параметрів в необхідних 

межах. Працездатний об'єкт знаходиться в працездатному стані. 

Приклад виконання аркушу «Карта технічного діагностування 

машини» наведено у додатку М. 

 

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. 

 

6 ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ 

ЗАПИСКИ 

 

6.1 Титульний лист 

Титульний лист - це перший лист курсового курсової роботи. 
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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 Д. 

 

6.2 Завдання на курсову роботу 

Бланк завдання заповнюється і підписується студентом, керівником 

курсової роботи і затверджується завідувачем кафедри. 

Вихідні дані: 

1 Найменування  продукції  

2 Об’єм випуску продукції за зміну, кг (т, туб)  

3 Час роботи лінії за зміну, год. 

4 Кількість змін роботи лінії  

5 Тривалість роботи лінії за рік, днів  

6  Машина за вказівкою керівника КР  

Заповнюються 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; 

- методи проведення роботи; якщо метод новий або розроблений 

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



23 

 

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 В. 

 

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 Г. 

 

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 

заданої технологічної лінії, 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 Е. 

 

6.6 Розділ 1. Визначення напрямку проектування 

1.1 Характеристика сировини та вимоги до готової продукції 

У  даному розділі необхідно перелічити основну й допоміжну 

сировину, що обробляється в машині й вимоги до них. Далі варто 

охарактеризувати кінцевий продукт, що виробляється в даній машині й 

перелічити вимоги до нього. 
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Дане питання розглянемо на прикладі фаршезмішувача 

У даній машині проводиться змішування м'ясного фаршу, отриманого 

після подрібнення у вовчках з іншими компонентами, які передбачені 

рецептурою виготовлення ковбасних виробів.  

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

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

Вимоги до основної й допоміжної сировини: 

- м'ясо повинне бути свіжим, без ознак псування; 

- забороняється використовувати м'ясо від хворих тварин, м'ясо 

подвійного заморожування, і без клейм; 

- м'ясо повинне бути темно-червоного кольору, на розрізі блискуче, не 

вологе. При натиску пальцем на м'ясо, ямка не повинна залишатися (повинна 

швидко зникати); 

- забруднене м'ясо зачищають від механічних забруднень, синців і 

побитостей; 

- сильно забруднене м'ясо промивають. Зрізують місця таврування; 

- забороняється використовувати як сировина м'ясо сильно підсохлим, 

покритим слизом; 

- вершки, які додаються до фаршу, не повинні мати сторонніх 

присмаків та запахів  

- для засолу м'яса використовують харчову сіль не нижче 1 сорту без 

механічних домішок та стороннього запаху; 

- цукор-пісок -  білого кольору без купок і домішок; 

- нітрит натрію із умістом нітриту не менш 96% (у перерахуванні на 

суху речовину); 

- розчин нітриту натрію готовлять тільки на одну зміну, тому що він 

швидко втрачає свої властивості; 

- спеції й пряності повинні мати властиві ним специфічні аромат і 

смак, не містити сторонніх домішок. 

Основні вимоги до кінцевого стану продукції: 

- після змішування не повинні змінюватися розміри й геометричні 

форми компонентів; 

- не повинні змінюватися фізичні й хімічні характеристики 

компонентів; 

- 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. 

 

1.2 Визначення технології виробництва заданої продукції 

У процесі вибору способу виробництва слід передбачити: найповнішу 

механізацію і автоматизацію виробництва; використання поточних ліній; 
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отримання продуктів високої якості; зменшення виробничих втрат; 

максимальну ізоляцію продукту від навколишнього середовища; сучасну і 

надійну тару для зберігання готових продуктів. 

У пояснювальній записці треба описувати технологічні процеси 

виробництва продуктів, починаючи з приймання сировини і завершуючи 

зберіганням готової продукції. Описувати технологічні операції потрібно за 

ходом технологічного процесу - чітко, лаконічно. 

Вказують призначення кожної технологічної операції, обґрунтовують 

технологічні параметри, зазначають тривалість процесу та висвітлюють 

біохімічні процеси, на яких ґрунтується виробництво продуктів. 

В основу опису слід брати технологічні інструкції. Завершують опис 

технологічного процесу вимогами нормативної документації на 

органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники. 

Схему технологічного процесу вибирають на основі затверджених 

виробничих інструкцій і досягнень передових підприємств. Проектована 

технологія має забезпечити високу якість продукції. При проектуванні 

перевагу слід надавати безперервній схемі роботи, а не періодичній, бо у 

безперервному циклі підвищується продуктивність в результаті ліквідації 

зупинок апаратів і машин, покращується санітарний стан процесу, 

понижуються втрати, створюються умови для автоматизації процесу. 

Обрана технологічна схема повинна включати обладнання, що дає 

змогу проводити процес в умовах максимальної механізації і автоматизації 

виробництва. 

При складанні схеми і виборі технології продукції необхідно 

передбачати передові, найекономічніші методи її виробництва. 

Не слід використовувати технологічні схеми, що містять трудомістку і 

фізично важку роботу, а також схеми, що потребують наявності значних 

виробничих площ. Транспорт, що використовується в цеху (насоси, 

транспортери, шнеки, електрокари тощо) має виключати рух сировини, 

напівфабрикатів і готової продукції вручну. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі технології виробництва 

сирокопчених ковбас 

Підготовка сировини 

Підготовка сировини аналогічна підготовці сировини для 

напівкопчених і варено-копчених ковбас. У процесі жиловки яловичину, 

баранину й свинину розрізають на шматки масою 300-600 г, грудинку 

свинячу на шматки масою 300-400 г, шпик хребтовий на смуги розміром 

15×30 см. 

Перед подрібненням жирне сировину (свинину жирну, грудинку, 

шпик, жир-сирець) необхідно охолодити до 2 ± 2 ° С або підморожувати до -

2 ± 1 ° С. 

Сирокопчені ковбаси можна виготовляти двома способами. 

 Перший спосіб 

Посол сировини 
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Жиловані яловичину, баранину й свинину солять в шматках, додаючи 

на 100 кг м'яса 2,5 кг кухонної солі. Посолену сировину витримують при 3 ± 

1°С протягом 5-7 діб. 

Приготування фаршу 

Витримані в засолі шматки яловичини, баранини, нежирної і жирної 

свинини подрібнюють на вовчку з діаметром отворів решітки 2-3 мм, шматки 

напівжирної свинини - з діаметром не більше 6 мм, грудинку, жир-сирець і 

шпик - на шпигорізках різних конструкцій, в кутері або на іншому 

обладнанні на шматочки розміром, передбаченому для кожного 

найменування ковбаси. 

Подрібнені яловичину, баранину і нежирну свинину перемішують в 

мішалці протягом 5-7 хв з додаванням прянощів, часнику, коньяку або 

мадери і нітриту натрію. Потім послідовно додають в мішалку напів-жирну, 

жирну свинину, грудинку, шпик або жир-сирець і продовжують 

перемішувати 3 хв. Нітрит натрію застосовують у кількості 10 г у вигляді 5% 

розчину, рівномірно розподіляючи його в 100 кг фаршу. 

Подальшу сушку проводять протягом 20-23 діб при 11 ± 1°С, 

відносної вологості 76 ± 2% і швидкості руху повітря 0,05-0,1 м/с. Загальна 

тривалість сушіння 25-30 діб залежно від діаметра оболонки, суджук - 10-15 

діб, туристських ковбасок - 5-8 діб. 

Другий спосіб 

На поточно-механізованих лініях рекомендується виготовляти 

Зернисту, Майкопську, Московську, Невську, Сервелат, Сервелат, Коньячну 

ковбаси і Туристські ковбаски відповідно до схеми: 

Підготовка сировини 

Жиловані яловичину, свинину в шматках і смуги шпику заморожують 

в алюмінієвих тазиках або на деках шаром товщиною не більше 10 см в 

морозильній камері до температури в товщі шматка або блоку -3 ± 2 ° С 

протягом 8-12 год або на агрегаті для підморожування м'яса і шпику з 

наступним вирівнюванням температури в камері-накопичувачі по всьому 

об'єму блоку до -2 ± ГС. 

Заморожені блоки жилованого яловичого і свинячого м'яса перед 

переробкою відтеплюють до -3...-2°С. Рекомендується їх попередньо 

подрібнювати на машинах для подрібнення м'ясних блоків на шматки 

товщиною 20...50 мм. 

Приготування фаршу 

Здійснюють на кутерах, призначених для подрібнення замороженого 

м'яса. Після подрібнення великих шматків яловичини або нежирної свинини 

приблизно через 0,5-1,0 хв додають кухонну сіль, прянощі, коньяк або 

мадеру, 10 г нітриту натрію у вигляді 5% розчину, напівжирну або жирну 

свинину і продовжують кутерування 0,5-1,0 хв. Потім додають шпик або 

грудинку і подрібнюють ще 0,5-1,5 хв. Загальна тривалість подрібнення 1,5-

3,5 хв. 

Закінчення процесу кутерування визначають по малюнку фаршу: в 

ньому порівняно однорідні за величиною шматочки шпику, грудинки або 
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жирної свинини повинні бути рівномірно розподілені. Температура фаршу 

після кутерування -2 ± 1 ° С. Коефіцієнт завантаження кутера 0,4-0,5. 

Допускається для приготування фаршу використовувати суміш, що 

включає не менше 50% підмороженого м'яса і не більше 50% солоного м'яса. 

У цьому випадку в кутер спочатку завантажують попередньо подрібнені 

підморожені яловичину і свинину, потім витримані в засолі шматки м'яса. 

Далі процес проводять за описаним вище способом. 

Наповнення оболонок фаршем 

Фарш із кутера за допомогою розвантажувального пристрою або 

візками подається у вакуум-прес. 

Після відповідного ущільнення і вакуумування здійснюється 

наповнення фаршем пересувних порожнистих циліндрів місткістю 60 дм3. 

Циліндри з фаршем спеціальним механізмом встановлюються у шприці 

пристрою, який виробляє наповнення оболонок фаршем. Процес перев'язки 

батонів аналогічний 1-му способу. 

Термічна обробка 

Включає осадку, копчення і сушіння. Ці процеси аналогічні 1-му 

способу. 

Пакування, маркування і зберігання 

Сирокопчені ковбаси упаковують в дерев'яні, полімерні і алюмінієві 

багатооборотні ящики, ящики або тару з інших матеріалів, а також спеціальні 

контейнери. 

Тара для ковбас повинна бути чистою, сухою, без цвілі і стороннього 

запаху. Тара багаторазового повинна мати кришку. 

Сирокопчені ковбаси випускають ваговими або упакованими в 

барвисто оформлені картонні коробки масою нетто не більше 2 кг. 

Туристські ковбаски випускають ваговими або упакованими в картонні 

коробки масою нетто від 250 до 500 р. 

Сирокопчені ковбаси випускають також упакованими під вакуумом в 

прозорі газонепроникні плівки. При нарізці скибочками маса нетто 50 ± 6,100 

± 4,150 ± 4, 200 ± 6, 250 ± 6 або від 50 до 270 г, при порційній нарізці цілим 

шматком маса нетто від 200 до 400 г. 

Пакети з фасованими сирокопченими ковбасами одного 

найменування, сорти і дати виготовлення укладають в ящики з гофрованого 

картону, багатооборотні тару, спеціалізовані контейнери або тару-

обладнання. Маса нетто упакованих ковбасних виробів в ящиках не повинна 

перевищувати 20 кг. 

 

1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

Розрахунки виконують за формулами матеріального балансу, за 

рецептурами чи графічними способами, заснованими на рівняннях 

матеріального балансу з урахуванням норм витрат сировини на 1 т готової 

продукції, що вибираються відповідно до чинних на даний час наказів. 

Використання комп’ютерних програм для розрахунків дає змогу виконувати 

їх швидко, аналізувати результати, вибирати найдоцільніший асортимент 
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продуктів на проектованому підприємстві. 

Існує дві методики розрахунку продуктів: 

- за об’ємом готової продукції; 

- за масою або об’ємом вихідної сировини. 

Використовуючи перший метод, знаходять масу вихідної сировини 

виходячи з маси готового продукту. Цей метод використовують у 

розрахунках, наприклад, незбираномолочних продуктів, хлібобулочних або 

ковбасних виробів. За другим методом масу готового продукту обчислюють 

виходячи з маси сировини. Його використовують у розрахунках, наприклад 

круп, вершкового масла, сиру тощо. 

При технологічних розрахунках молочної продукції, якщо планується 

повернення знежиреного молока постачальникам, то визначають масу 

знежиреного молока згідно з нормованим показником повернення, 

розраховують масу вихідного молока, яку слід просепарувати, та масу 

вершків, отриманих під час сепарування. Масову частку жиру у вершках, 

отриманих в результаті сепарування, встановлюють залежно від їх 

подальшого застосування. 

Особливості технологічних розрахунків заданого продукту виконують 

відповідно до технологічних інструкцій виробництва або методичних 

вказівок до лабораторних робіт з даної дисципліни. 

Виконуючи технологічні розрахунки слід користуватись нормативною 

документацією на виробництво продуктів та наказами на норми витрат 

сировини у виробництві різних видів готової продукції. 

 

1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

Після вибору оптимальної технологічної схеми виробництва продук-

ту, або групи продуктів та для зменшення енергетичних витрат лінії в цілому, 

необхідно правильно зробити вибір технологічного обладнання та машин і 

скомпонувати їх в потоково-технологічну лінію. 

Машини та обладнання в ПТЛ підбирають за основним їх параметром 

- продуктивністю, або пропускною спроможністю (QЛ) 

1321
...

+


nnл
QQQQQQ        (1.1) 

де Qл; Q1; Q2; Q3; Qn; Qn+1  – пропускна спроможність машин, які вхо-

дять до складу лінії в цілому згідно схеми технологічного процесу, кг/год. 

Ідеальне співвідношення машин в лінії можна визначити порівнянням 

(2.1), але це порівняння виконується не завжди. При виготовленні будь-якої 

продукції виникає ситуація коли об’єм сировини, або продукту, які поступа-

ють до машин, і від яких залежить продуктивність машини може збільшува-

тися або зменшуватися (наприклад, при процесі змішування відбувається збі-

льшення об’єму, при процесі сепарування – розподіл на його складові, при 

сортуванні або очищенні сировини відбувається зменшення її об’єму та ін.). 

В переробній галузі це явище визначається, як виробництво в якому потік 

сировини сходиться, або розходиться. 
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Весь технологічний процес для подальших розрахунків необхідно 

умовно поділити на декілька етапів, а саме на стільки, скільки разів відбува-

ється зміна об’єму, який необхідно переробити на продукт, або змінюється 

форма подальшого перебування продукту після його розфасування. Тоді по-

рівняння (1.1) буде дійсним тільки для машин, які використовуються на да-

ному етапі. 

Для того, щоб лінія на етапі функціонувала зручно, на що впливає ко-

ефіцієнт використання машин (t) необхідно, щоб машини та обладнання, які 

входять до складу лінії на етапі, виконували наступну вимогу: 

- кожна наступна машина в лінії повинна за пропускною спроможніс-

тю бути більшою або рівною ніж попередня машина. Якщо ця вимога не ви-

конується, немає технічної можливості, необхідно використовувати допомі-

жні ємності для сировини, або збільшити кількість паралельно, одночасно 

діючих машин. 

Коефіцієнт використання машин ( t
 ) визначається з порівняння: 

зм

ф

t



 =

,                                                    (1.2) 

де ф – час фактичний роботи машин, год; 

     зм – час тривалості зміни, год.  

 

Кількість проміжних ємностей (nn) можливо визначити з порівняння 
КVGn

єnn
= / ,                                     (1.3) 

де Gn - кількість сировини, або продукту, які необхідно накопичити, 

кг; 

    Vє – об’єм ємності накопичувача, м3; 

      – щільність продукту, який накопичується кг/м3; 

К – коефіцієнт, який враховує використання об’єму накопичувача, 

К=0,6...1,0  

Кількість сировини, яку необхідно накопичити, тобто її об’єм можна 

розрахувати з порівняння  

( )( )
фnфnnnn

ttQQG −−=
++ 11 ,                         (1.4) 

де Qn;Qn+1 – тобто пропускна спроможність машини попередньої та 

наступної, які розміщенні на етапі лінії, кг/год.; 

tфn+1; tфn – тобто час роботи машин послідовної та попередньої, які ро-

зміщенні в лінії, год. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБКИ М´ЯСА 

Заданий асортимент ковбасних виробів, що пропонується до 

виробництва (приклад): 

- напівкопчена «Українська» в/ґ - 250 кг/добу; 

- напівкопчена «Кіровоградська» 1/ґ - 450 кг/добу; 

- напівкопчена «Одеська» 1/ґ - 300кг/добу. 
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1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

Для визначення потреби в сировині при виробництві заданого 

асортименту продукції складаємо таблицю вихідних даних (таблиця А1, 

додаток А). 

Розрахунок основної сировини та матеріалів: 

М
А 100,

К
=       (1.1) 

де А - витрата основної сировини, кг 

    М - маса готової продукції, кг 

    К - вихід ковбасних виробів, % 

1

2

3

250 100
А 227кг

110

450 100
А 388кг

116

300 100
А 417кг

72

А 227 388 417 1032кг


= =


= =


= =

= + + =

 

Розрахунок по видам сировини визначається по формулі: 

А а
х ,

100


=       (1.2) 

де а- вміст одного з видів сировини по рецептурі; 

     х- кількість виду сировини, кг 

Розрахунок по видам сировини зведений до таблиці А2, додатку А. 

Кількість сировини для виконання робочої програми представлена у 

таблиці А3, додатку А. 

Розрахунок необхідної кількості м'яса на кістках: 

С 100
В ,

Н


=       (1.3) 

де В - кількість м'яса на кістках, кг; 

    С - кількість жилованого м'яса, кг; 

    Н - відсоток норми виходу при обвальці та жиловці до масі м'яса на 

кістках: 

     
ял

св

Н 75,1

Н 84 ,5

=

=
 

ял

св

780 100
В 1038,6кг

75,1

221 100
В 261,5кг

84,5


= =


= =

 

Розрахунок живої маси тварин: 

1

В 100
М ,

Н


=      (1.4) 
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де М - кількість живої маси, кг: 

    В - кількість м'яса на кістках, кг; 

    1
Н - норма виходу м'яса на кістках у відсотках до живої маси: 

    
ял

св

1

1

Н 48,4

Н 59

=

=
  

ял

св

1038,6 100
М 2145,8кг

48,4

261,5 100
М 443,2кг

59


= =


= =

 

Розрахунок потреби в головах. 

Приймаючи умовно живу масу однієї голови ВРХ за 500кг, а свині за 

150кг: 

ял

2145,8
п 4,77

450
= =  

св

443,2
п 2,95

150
= =  

Таким чином, для виробництва заданого асортименту ковбасних 

виробів необхідно 5 голів ВРХ, та 3 голови свиней. 

 

Таблиця А1 – Асортимент продукції, що планується виробляти за добу 

Найменування  

продукції 

Маса продукції, що  

випускається, кг/доб 

Вихід готової  

продукції, % 

«Українська» в/ґ  250 110 

«Кіровоградська 1/г 450 116 

«Одеська» 1/г 300 72 

 

Таблиця А2 – Розрахунок по видам сировини 

«Українська» в/ґ  «Кіровоградська 1/г «Одеська» 1/г 

1

227 25
х 56 ,75

100


= =  1

388 81
х 314,3

100


= =  1

417 43
х 179,3

100


= =  

2

227 70
х 158,9

100


= =  2

388 16
х 62

100


= =  2

417 40
х 166 ,8

100


= =  

3

227 2
х 4,54

100


= =  3

388 1
х 3,88

100


= =  3

417 15
х 62,55

100


= =  

4

227 3
х 6 ,81

100


= =  4

388 2
х 7 ,76

100


= =  4

417 2
х 8,34

100


= =  
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5

227 2
х 4,54

100


= =  5

388 2
х 7 ,76

100


= =  5

417 2
х 8,34

100


= =  

6

227 0,005
х 0,01

100


= =  

6

388 0,005
х 0,02

100


= =  

6

417 0,005
х 0,02

100


= =  

7

227 0,2
х 0,45

100


= =  7

388 0,1
х 0,388

100


= =  7

417 0,075
х 0,31

100


= =  

8

227 0,03
х 0,07

100


= =  8

388 0,05
х 0,2

100


= =  8

417 0,115
х 0,48

100


= =  

9

227 0,05
х 0,1

100


= =  9

388 0,05
х 0,2

100


= =  9

417 0,06
х 0,25

100


= =  

 
10

388 0,2
х 0,776

100


= =  10

417 0,2
х 0,834

100


= =  

 
11

388 0,1
х 0,388

100


= =  11

417 0,25
х 1,04

100


= =  

 
12

388 0,05
х 0,2

100


= =  12

417 0,05
х 0,2

100


= =  

 

Таблиця А3 – Кількість сировини згідно рецептури для виконання 

робочої програми  

Сировина Кількість, кг 

Яловичина 780 

Свинина 221 

Поварена сіль 20,64 

Нітрит натрію 0,05 

Цукор-пісок 1,15 

Мускатний горіх 0,07 

Перець чорний 0,68 

Перець духмяний 0,45 

Часник свіжий 1,42 
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1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

Пропускна здібність машин, розставлених в послідовності 

протікання технологічного процесу, повинна бути зв'язана залежністю: 

л 1 2 n n 1
Q Q Q ... Q Q ,

+
          (1.5) 

де л 1 2 n n 1
Q ,Q ,Q ,...,Q ,Q

+ - пропускна здібність відповідно лінії, а 

також машин  

згідно схеми технологічного процесу по операціям, кг/год. 

Продуктивність технологічної лінії визначається за формулою: 

л

зм

G
Q ,

z t k
=

 
      (1.6) 

де G - маса сировини, яка підлягає переробці, кг; 

    t - час роботи лінії за зміну, год. (за завданням): 

    t 7=  

    z - кількість змін, шт. (за завданням): 

    z 1=  

    зм
k - коефіцієнт використання зміни: 

    k 0,95=  

Якщо умова (1.5) не виконується, то використовують проміжні 

ємності – накопичувачі. 

Потрібна кількість машин для виконання окремих операцій 

визначається з рівняння: 

л

м

Q
n ,

Q
=       (1.7) 

де м
Q - продуктивність машини, кг/год.; 

Час виконання окремих операцій визначається з рівняння: 

зм

p

зм

t
t ,

п


=       (1.8) 

де 
p

t - час роботи машини за одну зміну, год.; 

    зм
 - коефіцієнт використання часу зміни: 

    зм
0,35...0 ,95 =  

Фактичний час роботи машини визначається, якщо кількість машин 

не дорівнює цілому числу: 

ф

м

G
t ,

Q
=       (1.9) 

При 
ф p

t t - накопичувач ставиться перед входом в машину. 

При 
ф p

t t - треба фактичний час машини порівняти з фактичним 

часом роботи наступної машини. 

Можливо два випадку: 

- якщо 
фп фп 1

t t
+

 - то накопичувач не потрібен; 
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- якщо 
фп фп 1
t t

+
 - то накопичувач потрібний. 

Згідно схеми технологічного процесу здійснюється вибір 

обладнання з указуванням продуктивності та розмірів машини,а також 

відповідні їм параметри. 

Продуктивність технологічної лінії виробництва напівкопчених 

ковбасних виробів: 

л

1056
Q 160кг / год

7 1 0,95
= 

 
 

Зведена відомість технологічного обладнання та машин ПТЛ 

виробництва ковбасних виробів представлена в таблицях Б1, Б2 додатку Б. 

 

Таблиця Б1 – Перелік обладнання, яке застосовується в камерах 

Найменування  

обладнання 

Марка  

обладнання 

Габаритні  

розміри, мм 

 

Кількість, 

шт. 

Візок-стелаж ПС-1 1030×900×1395 1 

Рама для ковбас РК-0,6 600×600×1600 4 
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Таблиця Б2 - Зведена відомість технологічного обладнання та машин лінії виробництва напівкопчених ковбас 

Найменування технологічної 

операції 

Марка  

машини 

Габаритні  

розміри, мм 

Продуктивність, 

кг/год 

Кількість ро-

зрахункова, 

шт 

Кіль-ть  

обрана, 

шт 

Час роботи 

машини ро-

зрахунко-

вий, год 

Час роботи 

машини 

прийнятий, 

год 

Приймання сировини Підвісний 

конвеєр 

2200×800×750 300 0,6 1 0,96 0,9 

Зважування Ваги 1200×1200×250 - - - - - 

Обвалювання, жилування,  

сортування 

Стіл 2200×850×750 300 0,47 1 0,98 0,92 

Посол і дозрівання ЧП-1 1960×1960× 

×2000 

3,94м3 - 1 - 24 

Подрібнення Вовчок 1100×725×1100 300 0,3 1 0,65 0,61 

Подрібнення шпику або  

грудинки 

Шпигорізка 890×1100×1150 150 0,3 1 0,2 0,2 

Приготування фаршу Л5-ФМ2-М 1600×1485× 

×1385 

1200 0,06 1 0,16 0,15 

Шприцювання  ФШ2-ЛМ 1230×980× 

×1590 

1200 0,06 1 0,16 0,15 

Осадка  КХС-2-6Б 1960×1960× 

×2000 

3,94м3 - 1 - 2 

Копчення Коптильна 

камера 

1600×1200× 

×2000 

- - 1 - 1 

Сушіння КХС-2-6Б 1960×1960× 

×2000 

3,94м3 - 1 - 7 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА 

 

Заданий асортимент молочної продукції, що пропонується до вироб-

ництва (приклад): 

− кефір – 970 кг/добу; 

− сметана – 1580 кг/добу; 

− сир знежирений – 720 кг/добу. 

 

1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

Кількість молока 5% жирності, Ммол, кг, що витрачається на 

виготовлення 1580 кг/добу сметани 20%-ної жирності можна визначити за 

формулою: 

( )
,

жж

жжм
М

обмол

обвв

мол
−

−
=      (1.1) 

де Ммол – кількість молока для на виготовлення сметани, кг; 

    Мв – маса вершків, кг; 

    Жв – жирність вершків, %; 

    Жоб – жирність відвійкиу, %; 

    Жмол – жирність молока, %. 

( )
добу/кг6368

05,05

05,0201580
М

мол
=

−

−
=  

Кількість знежиреного  молока, Мобр, кг, що одержали при 

виготовленні 1580 кг сметани жирністю 20%, можна визначити за 

формулою: 

вмолобр
МММ −=      (1.2) 

обр
М  6368 –  1580  4788кг / добу= =  

Необхідна кількість закваски для виробництва кефіру визначається за 

пропорцією:                             100 кг – 5 %  970 кг – х 

добу/кг5,48
100

9705
х =


= . 

Потреба в сиропі також визначається за пропорцією: 

100 кг – 7,4 %  970 кг – х 

.добу/кг8,71
100

9704,7
х =


=  

Загальна необхідність в заквасці і в сиропі складає 120,3кг/добу. 

Для встановлення необхідної жирності визначається відсоток вмісту 

жиру в молоці, Жм, %, (для нормалізації): 

,
МзМсМм

ЖзМзМсЖмМм
Ж

м
−−

++
=    (1.3) 

де Мм – маса молока без врахування закваски і сиропу, кг: 

    Мм=849,7кг 
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%09,1
5,488,71970

05,05,488,7117,849
Ж

м
=

−−

++
=  

Кількість цільного молока, Кц, кг, жирністю 5%, що пішло на 

нормалізацію, визначається за формулою: 

( )
( )

,
ЖЖ

ЖЖК
К

оц

ом.нм.н

Ц
−

−
=     (1.4) 

де Кнм – кількість нормалізованого молока, кг; 

    Жоб – вміст жиру в обезжиреному молоці, %; 

    Жц – вміст жиру в цільному молоці, %. 

( )
( )

добу/кг5,178
05,05

05,009,17,849
К

Ц
=

−

−
= . 

Кількість знежиреного молока, Ко, кг, що потрібна для нормалізації, 

визначається за формулою: 

( )
( )

,
ЖЖ

ЖЖК
К

ом.н

м.нцц

о
−

−
=      (1.5) 

( )
( )

добу/кг671
05,009,1

09,155,178
К

о
=

−

−
= . 

Тоді, кількість знежиреного молока для виробництва сиру сир

обр
М , кг,: 

.добу/кг41176714788М
сир

обр
=−=  

Кількість знежиреного сиру, Мзс, кг, що одержимо з 4117 кг 

знежиреного молока, визначаємо за формулою: 

( )
( )

,
СВ100

ССМ
М

сирс

сироб

сир

зс

обр

−−

−
=     (1.6) 

де Соб – кількість сухої речовини знежиреного молока, %, Соб = 8,7%; 

Ссир – кількість сухої речовини сироватки, %, Ссир = 6,3%; 

Вс – вологість сиру, %: 

Вс = 80 

( )
( )зс

4117 8 7 6 3
М 720кг добу

100 80 6 3

, ,
/

,

−
= =

− −
 

Аналізуючи загальну технологічну схему виробництва 

кисломолочних продуктів, а саме сметани, сиру та кефіру можна виділити 

17 етапів зміни кількості сировини в процесі її переробки, які включають 

наступні технологічні операції: 

1 етап – приймання молока - 
1

G ; 

2 етап – транспортування цільного молока для кефіру - 
2

G ; 

3 етап – підігрів і сепарація цільного молока - 
3

G ; 

4 етап – транспортування вершків - 
4

G ; 

5 етап – транспортування знежиреного молока для кефіру - 
5

G ; 



38 

 

6 етап – транспортування, нормалізація та пастеризація знежиреного 

молока для сиру - 
6

G ; 

7 етап – приготування заквасок - 
7

G ; 

8 етап – нормалізація, підігрів, очищення і пастеризація молока для 

кефіру - 
8

G ; 

9 етап – пастеризація вершків - 
9

G ; 

10 етап – гомогенізація молока та вершків - 
10

G ; 

11 етап – сквашування, підігрів і видалення згустку сиру - 
11

G ; 

12 етап – сквашування молока та вершків - 
12

G ; 

13 етап – перемішування та дозрівання кефіру - 
13

G ; 

14 етап – перемішування, дозрівання та охолодження сметани - 
14

G ; 

15 етап – охолодження сиру - 
15

G ; 

16 етап – приготування фруктового сиропу для кефіру - 
16

G ; 

17 етап – пакування та зберігання сметани, фруктового кефіру та 

знежиреного сиру - 
17

G . 

На основі проведених технологічних розрахунків та приведеної 

технологічної схеми визначимо кількість сировини на кожному з етапів, з 

метою подальшого вибору машин та обладнання виробництва 

кисломолочної продукції. Результати розрахунків зводимо у табл. А1 

додатку А. Така методика розрахунку та підбору необхідного обладнання 

підвищує коефіцієнт використання потоково-технологічної лінії. 
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Таблиця А1 Визначення обєму сировини за етапами переробки 
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1.4  Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

При розрахунку продуктивності та кількості одиниць необхідного 

обладнання для виробництва кисломолочної продукції потрібно, аби час 

роботи машин потоково-технологічної лінії з урахуванням часу 

технологічного та ручних операцій не перевищував часу зміни, тобто: 

,
фртзм

 ++      (1.7) 

де 
зм

  - час роботи лінії за зміну, год.; 

т
  - загальний технологічний час операцій, год.; 

ф
  - фактичний загальний час роботи машин лінії, год. 

Аналіз технологічної схеми виробництва кефіру дозволяє визначити 

загальний технологічний час роботи лінії за формулою: 
,

321т
 ++=       (1.8) 

де 
1

  - технологічний час приймання молока, год25,0
1
= ; 

2
  - технологічний час на зважування та дозування молока, 

приймаємо: год25,0
2
= ; 

3
  - технологічний час нормалізації молока для кефіру: 

год5,0
2
=  

4
  - технологічний час на підігрів знежиреного молока до 40ºС у ванні 

приймаємо: 
год5,0

3
=  

4
  - технологічний час пастеризації молока 10с, але з урахуванням 

часу на нагрів його до температури 90ºС приймаємо: 
год5,0

3
=  

Операції сквашування (12год), приготування заквасок (12год), 

перемішування і дозрівання молока (12год), при розрахунках не 

враховуємо, тому що їх час перевищує час роботи зміни. 

Тоді: 

т
0 25 0 25 0 5 0 5 0 5 2год, , , , , = + + + + =  

Такі технологічні операції по виробництву усіх видів продукції, як 

нормалізація (0,5год), пастеризація (0,2год), сквашування (12год), 

перемішування і дозрівання вершків - для сметани(12год), нормалізація, 

пастеризація (0,1год), сквашування (8-12год), підігрів (0,5год), видалення 

згустку самопресуванням (1год) і охолодження (1год) знежиреного молока 

- для сиру, підготовка фруктового сиропу для кефіру (0,25год) та заквасок 

для усіх видів продукції (12год), мають також технологічний час, але 

враховуючи, що вони будуть проводитися паралельно з розрахованими 

роботами і мають меншу кількість операцій, на подальший розрахунок 

продуктивності машин та обладнання не впливатимуть . 

Подальший аналіз технологічної схеми та аналіз засобів механізації 

показує, що операція пакування кисломолочних продуктів у пластмасові 
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ящики, є ручною операцією. Швидкість їх виконання залежить від 

швидкості роботи людини. На виконання цих операцій є норми їх виробки 

на одного робітника в зміну. 

Згідно норм виробки на пакування можна визначити тривалість часу 

проведення цієї операції одним робітником за формулою: 

,H/G
п

і

р 17
=       (1.9) 

де і

17
G  - кількість упаковок для ручної пакування для і-го виду 

продукту, шт.  

Для кефіру та сметани з об’ємом однієї упаковки 0,5л, відповідно: 

.шт970G
кеф

17
=  

.шт1580G
см

17
=  

Для сиру з масою однієї пачки 0,25кг: 

.шт1440G
сир

17
=  

п
H  - норма виробки на 1 робітника за час роботи для пакування 

кисломолочних продуктів у пластмасові ящики: 

п
H 1400шт год чол/=   

р

кеф 970
0 7 год чол

1400
, / = =  

р

см 1580
1 1год чол

1400
, / = =  

р

сир 1440
1 1год чол

1400
, / = =  

Як бачимо, тривалість цієї операції незначна, тому для пакування 

приймаємо 1 робітника. Тоді загальний фактичний час роботи машин та 

обладнання лінії по виробництву кефіру з формули (1.9) визначимо: 

ф
7 2 0 7 4 3год, , = − − =  

З урахуванням того, що машини та обладнання коштують дорого, 

дуже важливо підбір їх за пропускною здатністю зробити, як найточніше. 

Для цього потрібно провести розрахунок пропускної здатності лінії за 

етапами зміни об’єму сировини (Лист 1 графічної частини проекту). 

При виробництві кисломолочної продукції пропускна здатність 

потоково–технологічної лінії (Qл) змінюється. Пропускна здатність лінії 

(Qлi) за етапами переробки сировини визначається за формулою: 

,
G

Q
Фi

i

Лi
 

=       (1.10) 

де Gi – об’єм сировини, або продукту, який необхідно переробити на  

i-тому етапі, кг; 

Фi
  – орієнтований сумарний фактичний час роботи машин в лінії на  

i-тому етапі, год.; 
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,
n

n

л

iф

фi


=

 
      (1.11) 

де 
i

n  - кількість машин одного виду на i-тому етапі; 

л
n  - загальна кількість машин одного виду у лінії (за винятком машин, 

які працюють технологічний час), для кефіру 5n
л
=  (підігрівач цільного 

молока, сепаратор, очищувач молока, гомогенізатор, фасувальна 

установка). 

Тоді визначимо фактичний час роботи лінії по виробництву кефіру на 

i-тому етапі, згідно технологічної схеми, визначимо: 

для вибору підігрівача цільного молока та сепаратора на 3-му етапі: 

ф3

4 3 2
1 72год

5

,
,

 = =  

для вибору очищувача молока на 8-му етапі: 

ф8

кеф 4 3 1
0 86 год

5

,
,

 = =  

 

для вибору гомогенізатора на 10 етапі: 

ф 10

кеф 4 3 1
0 86 год

5

,
,

 = =  

для вибору фасувальної установки на 17-му етапі: 

ф 17

кеф 4 3 1
0 86 год

5

,
,

 = =  

Тоді, розрахункова продуктивність машин на різних етапах переробки 

сировини згідно (1.11): 

для вибору підігрівача цільного молока та сепаратора на 3-му етапі: 

год/кг1840
73,1

3184
Q

1л
==  або 1790л год/  

для вибору очищувача молока на 8-му етапі: 

год/кг,494
86,0

85,424
Q

8л
==  або 480л год/  

для вибору гомогенізатора для кефіру на 10етапі: 

год/кг494
86,0

85,424
Q

10л
==  

для вибору фасувальної установки на 17-му етапі: 

год/кг564
86,0

485
Q

17л
==  або 1130 уп год/  

За каталогами вибираємо необхідні за продуктивністю та 

призначенням машини, з урахуванням вимоги: 

,QQ
iм

       (1.12) 

де 
м

Q  - продуктивність вибраної машини, кг/год, л/год або уп/год. 
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При виборі машин та обладнання, які працюють технологічний час, 

намагаємось аби необхідний об’єм сировини на i-тому етапі завантажувався 

за найменшу кількість разів, тобто по робочій місткості. Характеристику 

вибраних машин зводимо у загальну відомість (Табл. Б1додатку Б). 

Дійсний фактичний час роботи машин (
Фi

 ), згідно вибраної 

продуктивності за формулою: 

.
Q

G

м

i

Фi
=       (1.13) 

Наприклад, фактичний час роботи очищувача молока кг85,424G
8
=  

або л413G
3
= (аркуш 1 графічної частини роботи) продуктивність якого 

год/л500Q
очищ

=  визначиться: 

год83,0
500

413підігр

Ф
==  

Результати інших розрахунків зводимо у табл. Б1 додатку Б. 

Кількість машин в лінії одного найменування визначається: 

,
Q

Q
п

м

і

j
=       (1.14) 

де 
j

n  – кількість машин для виконання окремої j-ої операції, шт. 

Наприклад, необхідна кількість очищувачів молока вибраної марки 

визначиться: 

підігр

480
n 0 96шт

500
,= =  

Приймаємо .шт1n
підігр

=  Результати інших розрахунків кількості 

одиниць обладнання зводимо у табл. Б1 додатку Б. 

Вибираємо також допоміжне обладнання. 

Кількість ємностей nм, шт., розраховується за формулою: 

,
G

G
n

є

і

т
=       (1.15) 

де Gє – вміст однієї ємності, кг; 

Для прикладу приводимо розрахунок кількості ємностей для 

приймання і короткочасного зберігання молока В1-ОПЕ-3,8 (об’єм 3800 л): 

шт84,0
3800

3178
n

т
==  

Приймаємо n= 1 шт. 

Аналогічно за місткістю або вантажопідйомності вибираємо ваги 

ємності, ванни для нормалізації та теплової обробки молока та вершків, 

ємності для приготування фруктового сиропу, заквасочники для різних видів 

закваски, а також виробничий стіл для пакування та візки. 
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Таблиця Б1 - Зведена відомість обладнання цеху 

Назва технологічної  

операції 

Найменування і марка 

машини 

Проду-

ктив-

ність, 

кг/год, 

або м3 

Кількість, 

од. 
Встано-

влена 

потуж-

ність, 

кВт 

Час робо-

ти маши-

ни, год. 

Габарити, м Пло

ща, 

м2 

Ма

са, 

кг 

роз-

ра-

хун-

кова 

прий

нята τт τф 
дов-
жина 

ши-
рина 

ви-
сота 

Приймання та зважу-

вання молока 

Ємність В1-ОПЕ-3,8 3800л 0,84 1 0,75 0,25 - Ø1600 3500 2 1100 

Ваги ємнісні СМИ-1000 1000кг 0,91 1 - 0,25 - 2400 3000 1040 7,2 50 

Транспортування молока Насос ЦНМ-20-25Н1 3м3/год 0,93 1 0,5 - 1,3 275 180 140 0,05 9 

Підігрів молока Підігрівач П8-ОАБ 3000л/год 0,6 1 10 - 1,1 1500 890 1450 1,34 460 

Транспортування молока Насос ЦНМ-20-25Н1 3м3/год 0,93 1 0,5 - 1,1 275 180 140 0,05 9 

Сепарування Сепаратор Ж5-ОСЦП-3 3000л/год 0,6 1 7,5 - 1,1 980 615 1502 0,64 562 

Транспортування молока Насос ЦНМ-20-25Н1 3м3/год 0,93 1 0,5 - 1,1 275 180 140 0,05 9 

Транспортування вершк. Насос НРМ-3 0,7м3/год 0,86 1 1,1 - 1,1 480 330 270 0,16 38 

Нормалізація 
Підігрів молока 
Пастеризація для кефіру 
Сквашування і дозріван. 

Ванна Я5-ОПУ 500 1,65 2 0,75 

0,5 
0,5 
0,5 
24 

- 
- 
- 
- 

950 700 1050 1,4 300 

Транспортування молока 

на очищення та гомогеніз. 
Насос НМУ-1 1м3/год 0,5 1 0,55 - 

0,83 

0,43 
190 155 110 0,03 6 

Очищення молока Очищувач ОМ-1 500л/год 0,96 1 1,5 - 0,83 1210 350 950 0,42 150 

Нормалізація вершків Вана Я5-ОНЕ 900л 0,73 1 0,75 0,5 - 1510 1400 1800 2,1 365 

Транспортування вершк. Насос НРМ-3 0,7м3/год 0,8 1 1,1 - 1 480 330 270 0,16 38 

Пастеризація вершків Унів. танк Г2-ОТ2-А 1000л 0,66 1 0,75 0,2 - 1560 1520 2045 2,37 480 
Гомогенізація молока 
Гомогенізація вершків 

Гомогенізатор М6-ОГА 1000кг/г 
0,5 
0,79 

1 18 - 
0,43 
0,8 

1850 720 1430 1,33 900 

Транспортування молока Насос НМУ-1 1м3/год 0,5 1 0,55 - 0,43 190 155 110 0,03 6 

Транспортування вершк. Насос НРМ-3 0,7м3/год 0,86 1 1,1 - 1 480 330 270 0,16 38 
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Продовження таблиці Б1 

Назва технологічної  

операції 

Найменування і марка 

машини 

Проду-

ктив-

ність, 

кг/год, 

або м3 

Кількість, 

од. 
Встано-

влена 

потуж-

ність, 

кВт 

Час робо-

ти маши-

ни, год. 

Габарити, м Пло

ща, 

м2 

Ма

са, 

кг 

роз-

ра-

хун-

кова 

прий

нята τт τф 
дов-

жина 

ши-

рина 

ви-

сота 

Приготування закваски 
Заквасочник Л5-03-40 40л 

0,6к 

0,8см 

1 

1 
2,5 

12 

12 

- 

- 
800 450 1080 0,36 10 

Заквасочник ОК-ПЕ-80 64л 0,8сир 1 10 12 - 880 720 1005 0,64 170 

Підготовка сиропу Ємність 100л 0,65 1 0,25 0,25 - Ø350 800  0,1 

Нормалізація 

Пастеризація 

Сквашування сиру 

Підігрів 

Видалення згустку 

Охолодження сиру 

 

 

Сировиготовлювач 

 

 

 

 

 

3000л 

 

 

350 

 

 

1,63 

 

 

0,9 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

7,5 

 

 

0,25 

0,5 

0,1 

8-12 

0,5 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

2480 

 

 

1600 

 

 

2320 

 

 

1000 

 

 

2300 

 

 

1400 

 

 

11,5 

 

 

1,6 

 

 

2200 

 

 

600 

Сквашування вершків 

Дозрівання сметани 
Вана ВС-800 800л 1,65 2 1,1 

6 

2 

- 

- 
Ø1250 1800  

2,4

6 

Фасування сиру Автомат М6-АР2С 5100 0,56 1 2,2 - 0,28 2920 2920 2750 8,5 1963 

Фасування кефіру, смет. 
Машина для фасування 

МФУ-Ж-1 

2000 

уп/год 
0,57 1 0,8 - 

0,47к 

0,79см 
820 720 2500 0,6 250 

Пакування 
Стіл виробничий И8-СП - - 1 - 0,7к 

1,1см 

1сир 
- 

1500 800 850 1,2 53 

Ящики пластмасові П106 35кг 152 160 - 532 400 160 6,72 2 

Зберігання мат. закваски Шафа холодильна ШХ32 - - 1 2,5 24 - 770 1000 1930 0,77 250 

Транспортування у склад Теліжка вантажна ТУ300 300кг - 2 - - 2,8 1030 740 400 1,52 30 

Всього:           54 12643 
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Примітка *:  фактичний час роботи насосів приймався рівним часу роботи машин та обладнання до якого транспорту-

ється сировина. Час таких паралельних технологічних операцій приймався за графіком узгодження робіт.  



47 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА 

ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 

 

Заданий асортимент хлібобулочних виробів, що пропонується до 

виробництва (приклад): 

- хліб «Урожайний» -375кг/добу 

- хліб «Солодовий» -150кг/добу 

- борошняні кондитерські вироби -200 кг/добу 

 

1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

Вибір рецептури заданої продукції 

Згідно асортименту, що запланований, вибираємо рецептури та 

зводимо їх до таблиць А1 – А3 (додаток А). 

 

Таблиця А1 - Рецептура на хліб «Урожайний» із борошна пшенично-

го, ДГСТ 9714-61 

№ Сировина Витрата сировини, кг 

1 Борошно пшеничне 100,0 

2 Дріжджі хлібопекарські пресовані 3,0 

3 Сіль поварена харчова 1,5 

4 Цукор-пісок 6,00 

5 Маргарин 6,00 

ВСЬОГО   113 

Вихід В=113,3%    Волога У=43% 

 

 

Таблиця А2 - Рецептура на хліб «Солодовий», ДГСТ 18-448-85 

№ Сировина Витрата сировини, кг 

1 Борошно житнє обдирне 100,0 

2 Дріжджі хлібопекарські пресовані 0,1 

3 Сіль поварена харчова 2,0 

4 Патока 4,0 

5 Сироватка молочна суха 1,0 

ВСЬОГО 107,1 

Вихід 151%    Волога 48% 
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Таблиця А3 - Рецептура на кондитерські вироби ДГСТ 7128-8 

№ Сировина Витрата сировини, кг 

1 Борошно пшеничне хлібопекарське, ви-

щий ґатунок 

100,0 

2 Дріжджі хлібопекарські пресовані 1,5 

3 Сіль поварена харчова 1,0 

4 Цукор-пісок 10,0 

5 Маргарин столовий 12,0 

6 Молоко сухе цільне 4,0 

7 Кардамон 0,08 

5 Мускатний горіх 0,05 

ВСЬОГО 128,63 

Вихід 127,5%    Волога 35% 

 

Визначення об’єму сировини 

Необхідна кількість борошна для виробництва хліба «Урожайного» 

визначається за формулою: 

Мм=Мх·100/Вхл,      (3.1) 

де Мм - маса борошна, кг; 

    Мх- маса охолодженого хліба, кг; 

    Вхл - вихід готового хліба, %. 

,
,

м

375 100
М 281 32кг

133 3


= =  

Кількість дріжджів хлібопекарських пресованих для виробництва 

хліба «Урожайного» визначається за формулою: 

'
 ,

др

др м

М
М М

100
=         (3.2) 

де Мдр - маса дріжджів, кг; 

    М'др - маса дріжджів на 100кг борошна з рецептури, кг; 

, ,
,  

др

281 32 3 0
М 8 44 кг

100


= =   

Кількість солі повареної харчової для виробництва хліба 

«Урожайного» визначається за формулою: 

 '
,м с

с

М М
М

100


=         (3.3) 

де Мм - маса борошна, кг; 

    М'с - маса солі на 100кг борошна з рецептури, кг; 



49 

 

, ,
,  

с

281 32 1 5
М 4 22 кг

100


= =  

Кількість цукру визначається за формулою: 

Мцук=Мм· М'цук /100,     (3.4) 

де М'цук - маса цукру на 100кг борошна з рецептури, кг; 

Мцук=281,32·6,0/100=16,88 кг 

 

Кількість маргарину визначається за формулою: 

Ммарг=Мм· М'марг /100,      (3.5) 

де М'марг - маса маргарину на 100кг борошна з рецептури, кг; 

Ммарг=281,32·2,5/100=7,03 кг 

Маса води визначається за формулою: 

Мв=Мс· Wг.вир. / Вх,     (3.6) 

де Мв - маса води на 100кг борошна, кг; 

    Мс - маса сировини, що пішла на випічку хліба, кг; 

    Wг.вир. - волога готового продукту, %; 

    Вх - вихід готового виробу, %. 

Мв=113·43/133,3=36,45кг 

х= Мм· Мв/100=281,32·36,45/100=102,54 кг 

Потреба сировини згідно рецептури потрібної для хліба 

«Солодового» 

Кількість борошна житнього обдирного: 

Мм=150·100/151=100кг 

Кількість дріжджів хлібопекарських пресованих: 

Мдр=100·0,1/100=0,1кг 

Кількість солі повареної харчової: 

Мс=100·2,0/100=2,0кг 

Кількість патоки: 

Мп=100·4,0/100=4,0кг 

Кількість сироватки молочної сухої: 

Мсир=100·4,0/100=1,0кг 

Маса води: 

Мв= 107,1·48/151=34,04кг 

х=100·34,04/100=34,04кг 

Потреба сировини згідно рецептури для виробництва 200 кг 

борошняних кондитерських виробів 

Кількість борошна пшеничного хлібопекарського вищого ґатунку: 

Мм=200·100/127,5=156,86кг 

Кількість дріжджів хлібопекарських пресованих: 

Мдр=156,86·1,5/100=2,35кг 

Кількість солі повареної харчової: 

Мс=156,86·1,0/100=1,56кг 

Кількість цукру-піску: 

Мцук=156,86·10/100=15,68кг 
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Кількість маргарину: 

Ммарг=156,86·12/100=18,82кг 

Кількість молока: 

Ммол=156,86·4,0/100=6,27кг 

Кількість кардамону: 

Мкард=156,86·0,08/100=0,125кг 

Кількість мускатного горіху: 

Мм.г.=156,86·0,05/100=0,078кг 

Маса води визначається за формулою: 

Мв= 128,63·35/127,5=35,31кг 

х=156,86·35,31/100=55,38кг 

Складаємо таблицю А4 потрібної кількості сировини. 

 

Таблиця А4 - Потрібна кількість сировини та матеріалів 

№ Сировина Витрата 

сировини, кг 

1 Борошно пшеничне хлібопекарське,  

вищий ґатунок 

438,18 

2 Борошно житнє обдирне 100 

3 Дріжджі хлібопекарські пресовані 10,89 

4 Сіль поварена харчова 7,78 

5 Патока 4,0 

6 Цукор-пісок 32,56 

7 Маргарин 25,85 

8 Сироватка молочна суха 1,0 

9 Молоко сухе цільне 6,27 

10 Кардамон 0,125 

11 Мускатний горіх 0,078 

12 Вода 191,96 

ВСЬОГО 818,693 

 

1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

Проектування технологічної лінії зводиться до вибору і визначенню 

кількості основного і допоміжного обладнання. 

Враховуючи специфіку технологічного процесу переробки сировини і 

виробництва хлібобулочних виробів на переробному підприємстві малої 

потужності основне технологічне, допоміжне і додаткове обладнання 

добирається і розраховується з урахуванням особливостей технологічного 

процесу і технологічних характеристик обладнання. 
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Обладнання у виробничих приміщеннях розташовують з таким 

розрахунком, щоб залишались необхідні проходи як по довжені так і по 

ширині цеху. Крім того повинен бути добре забезпечений зручний прохід 

до окремих машин і апаратів для експлуатації, регулювання і ремонту. 

Відстань між осями паралельно розташованих машин (ліній) 3…4м, 

щоб проходи дорівнювали 1,8м. Відстань між виробничою лінією і 

стінкою повинна дорівнювати не менш 1,4м, між приставними столами 

транспортерів 0,6 м. 

Машини в лінію встановлюються щільно, одна до одної. При 

необхідності розриву між машинами повинен бути залишений прохід 

шириною не менш 1,5 м. 

Естакади для транспортних засобів чи трубопроводів повинні мати 

прохід шириною не менш 0,7 м. Планування обладнання у виробничому 

цеху виконують з таким розрахунком, щоб будівля мала раціональну 

прямокутну форму дозволяючу використовувати стандартні будівельні 

конструкції. При проектуванні треба надать зручне обслуговування машин 

і апаратів, суворе дотримання правил ро охороні праці і максимальне 

використання площі і об’єму будівлі. 

Обладнання повинно бути розташоване компактно. Неможно 

залишати вільні невикористані площі. Недопустиме штучне заповнювання 

таких площ додатковими складами. 

Для забезпечення роботи проектом повинно бути передбачено 

огородження машин, що рухаються; люків, площадок, переходів. Теплові 

апарати і паропроводи повинні бути покриті термоелізацією. 

Електродвигуни і інше електрообладнання треба заземлити. Апарати які 

працюють під тиском постачаються запобіжними клапанами. 

Потужність ПТЛ визначається по формулі: 

Qл=G/tp·ηp,       (3.7) 

де G - добове виробництво готової продукції, кг; 

    tp - час роботи лінії за добу, годин; 

Час роботи лінії визначається по формулі: 

tp= tзм·zзм,       (3.8) 

де tзм - час роботи лінії за зміну, год., встановлюється відповідно з 

діючим законодавством згідно завданню: 

    tзм =6  

    zзм - кількість змін за добу, шт., згідно завданню: 

    zзм = 1 

    ηp - коефіцієнт, що ураховує використання робочого часу: 

    ηp=0,85…0,95 

Тоді: 

Qл=G/tзм·zзм·ηp=725/6·1·0.9=134,2 кг/год 

Для визначення потреби ПТЛ в обладнанні використовується 

формула: 

n= Qл/ Qv,      (3.9) 
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де Qл - продуктивність обладнання, кг/год. 

Для замісу тіста використовується машина марки АГ-ХТГ. 

Продуктивність паспортна Qм =1300 кг/год., тоді: 

n=134,2/1300=0,1 

Приймається 1шт. 

Аналогічно проводяться розрахунки по іншим маркам машин і 

обладнання, а прийнята кількість машин і їх технологічні характеристики 

заносять у таблицю В4 (додаток В). 

Технологічне обладнання не може працювати на протязі робочого 

часу без зупинок, тому що воно займає визначене місце в технологічному 

процесі і має свою технічну характеристику. Тому для узгодження робот 

ПТЛ складається графік узгодження роботи обладнання. 

Технологічний процес виробництва хлібобулочних виробів є 

циклічним, тому для визначення часу роботи необхідно ураховувати 

кількість циклів роботи, їх час і особливості технологічних операцій. 

Для визначення часу роботи ручних операція та приймання сировини 

використовується формула: 

ti=Qi/Ni,      (3.10) 

де ti - час і-тої ручної операції, год.; 

    Qi - маса сировини, що має бути перероблена; 

    Ni - норма виробітки одним працівником, кг/год 

tр =818,7/4000=0,2 год 

Для основного технологічного обладнання загальний час роботи 

визначається за формулою: 

t = tц · z,      (3.11) 

де tц - час циклу роботи, год.; 

    z - кількість циклів роботи машини (увімкненої). 

Час циклу визначається за формулою: 

tц = tз + tр + tв,     (3.12) 

де tз - час завантаження сировини, год.; 

    tр - час роботи машини за одне вмикання, год.; 

    tв - час вивантаження сировини, год. 

Час завантаження і вивантаження сировини визначається за 

формулою: 

tЗ = tВ = 10,2…0,31tр,    (3.13) 

Для визначення роботи машини за одне вмикання використовується 

формула: 

tр = tф / z,     (3.14) 

де tф - фактичний час роботи машини при безперервному 

завантаженні сировини, год; 

    z - кількість циклів роботи машини. 

Фактичний час роботи машини при безперервному завантаженні 

визначається: 

tф =Gi/Qм,     (3.15) 
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де Gi - маса сировини, що повинна бути перероблена, кг; 

    Qм - теоретична (паспортна) продуктивність. 

Виконується приклад розрахунку для замісу тіста на тістомісильній 

машині продуктивністю 1300 кг/год.  

Кількість циклів роботи машини визначається за формулою: 

z = Gi/Qз.р.,      (3.16) 

де Qз.р. - об'єм діжі, кг: 

    Qз.р =330 

z =818,7/330=2,4 

Приймаємо 3шт. 

tф = 818,7/1300=0,62 год 

tр = 0,62/6=0,1 год 

tз· tв=0,1·0,1=0,01 год 

tц = = 0,01+0,62+0,01=0,64 год 

t = 0,64·6=3,84 год 

Для інших операцій розрахунок проводимо аналогічно. 

За пропускною здатністю лінії на етапі вибираємо технологічне 

обладнання. 

Машини і апарати повинні відповідати своєму технологічному 

призначенню, виробляти необхідну кількість продукту за наданий відрізок 

часу. Виборчим параметром можуть бути: об’єм чаші, кілограми за годину, 

штуки за годину і так далі. Параметр завжди береться з запасом. 

Продуктивність послідуючої машини повинна, по можливості, бути більше 

попередньої.
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Таблиця Г1 - Перелік основного і допоміжного обладнання 

 

Найменування 

операції 

Найменування 

обладнання 

Марка об-

лад- 

нання 

Продуктив- 

ність кг/год 

К-сть, 

од. 

Потужність, 

кВт 

Маса, 

кг 

Габарити, мм Загальна 

площа під 

обл. 
довжина ширина висота 

Приймання ваги платф. ВП200С - 1 - - 1240 585 778 0,73 

Просіювання 
просіювач боро-

шна 
 1250 - 1,1 1200 1600 1640 2375 2,6 

Розчинення 
установка пневм. 

для вигот. цукро-

солевих розчинів 

Т1-ХСП 700  14,5 1750 3000 680 1900 2,04 

Дозування 
дозатор сипучих 

компонентів 
Ш2-ХДА -  0,3 370 1540 870 1910 1,34 

Заміс 
машина тістоміси-

льна 
Р3-ХТИ-3 1300  3 765 1860 1400 1870 2,6 

Вивантаження 
діжопрокидувач 

винтовий 
А2-ХПД1 1300  3 450 2040 500 2200 1,02 

Ділення 
машина тістороз-

подільна 
А2-ХТН 20…60 

од/хв 

  1090 1945 915 1500  

Округлення 
машина тістоокруг-

лювальна 
Т1-КТН до 63 од/хв  1,1 335 1060 1015 1030 1,08 

Натирка 
Машина  

натирочна 
Н-414 600  1,1 520 1800 850 1190 1,53 

Ділення 
машина тістороз-

подільна 
Б-4-58 162  2,2 1755 1960 1160 1585 2,28 

Вистоювання 
Шафа 

 вистоювальна 
А2-Ш52 

Р-64 

-   135 1650 630 870 1,04 

Обварка 
Ошпарочна машина ХЛБ-8    1160 1930 1145 1420 2,21 

Випічка 
піч  

хлібопекарська 
Ш2-ХПЛ-

25 

882,4 кг   12860 8945 3160 1920 26,67 

Охолодження конвеєр охоло-

дження 
КО-2М    1460 5630 2400 1240 13,5 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБКИ ПЛОДО-

ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ 

Заданий асортимент продукції, що пропонується до виробництва 

(приклад): 

- томатний сік -7,5 т/добу  

- томатне пюре –1,5 т/добу. 

 

1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

Аналізуючи технологічну схему виробництва томатного соку 

(аркуш 1 графічної частини роботи), можна виділити 4 основних етапів 

зміни кількості сировини в процесі її переробки, які включають наступні 

технологічні операції: 

1 етап – транспортування, інспекція, сортування, - 
1

G ; 

2 етап – миття, подрібнення, підігрів, екстракція, - 2
G ; 

3 етап – гомогенізація, стерилізація, розлив і закупорювання, миття 

закупорених банок - 3
G ; 

4 етап –зберігання - 4
G . 

Технологічна схема виробництва томатного пюре, передбачає 5 

основних етапів зміни кількості сировини в процесі її переробки: 

1 етап – миття; ополіскування, інспектування, - 
1

G ; 

2 етап – подрібнення, виділення насіння, - 2
G ; 

3 етап – підігрів, протирання, - 3
G ; 

4 етап – підігрів, уварювання, - 4
G ; 

5 етап – фасування, закупорювання, стерилізація, зберігання, - 5
G . 

З урахуванням того, що діяльність підприємства сезонна, тривалість 

роботи ліні за рік, днів – 120, то приймається добовий об’єм виходу готової 

продукції: 

томатного соку: 

т .с .

1800000
G 15000кг / доб

120
= =  

томатного пюре: 

т .п.

360000
G 3000кг / доб

120
= =  

Графік роботи підприємства двозмінний, тому: 

т .с .

15000
G 7500кг / зм

2
= =  

т .п.

3000
G 1500кг / зм

2
= =  

На основі проведених технологічних розрахунків та приведеної 

технологічної схеми визначимо кількість сировини на кожному з етапів, з 

метою подальшого вибору машин та обладнання виробництва томатного 
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соку і томатного пюре визначимо об’єми томатів на етапах переробки i
G , 

кг: 

На 4-му етапі: 

4 т .с
G G 7500кг= =  

 

На 3-му етапі: 

т .с .

3 т .с .

G 3
G G ,

100


= +      (1.1) 

3

7500 3
G 7500 7775кг

100


= + =  

На 2-му етапі: 

3

2 3

G 14
G G ,

100


= +       (1.2) 

2

7775 14
G 7775 8863,5кг

100


= + =  

На 1-му етапі: 

2
1 2

G 3
G G ,

100


= +       (1.3) 

1

8863,5 3
G 8863,5 9129кг

100


= + =  

Об’єми томатів на етапах переробки для виробництва томатного 

пюре розраховані аналогічно. Результати розрахунків зводимо у таблицю 

А1 додатку А. 

 

Таблиця А1 – Об’єм сировини за етапами виробництва 

Номер етапу Найменування продукту, кг 

Томатний сік Томатне пюре 

1 9129 1814 

2 8863,5 1761,3 

3 7775 1545 

4 7500 1500 

 

1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки 

При розрахунку продуктивності та кількості одиниць необхідного 

обладнання для виробництва томат-продуктів потрібно, аби час роботи 

машини потоково-технологічної лінії з урахуванням часу технологічного 

та ручних операцій не перевищував часу зміни, тобто: 

зм т р ф о
,     + + +     (1.4) 

де зм
 - час роботи лінії за зміну, год.: 

    зм
7 =  
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    т
 - загальний технологічний час операцій, год.; 

    
ф

 - фактичний загальний час роботи машини, год.; 

    
р

 - час роботи ручних операцій, год.; 

     о
 - час обслуговування, год., приймається: 

     о
0 ,5 =  

Аналіз технологічної схеми виробництва томатного соку показав, 

що технологічний час роботи лінії т
0 ,5год = - це час операцій 

стерилізації і деаерації. Така технологічна операція, як підігрівання має 

також технологічний час, але враховуючи, що вона буде проводитись 

паралельно з розрахованими операціями, на подальший розрахунок машин 

та обладнання не впливатиме. 

Операція пакування тетрапаків та склянок з продукцією у коробки 

приймається найчастіше ручною операцією. Швидкість їх виконання 

залежить від швидкості роботи людини. На виконання цієї операції є 

норми її виробки на одного робітника в зміну. 

Згідно норм виробки на пакування можна визначити тривалість 

часу проведення цієї операції одним робітником за формулою: 

4
р

n

G
,

H
 =        (1.5) 

де 4
G - максимальний об’єм по асортименту готової продукції, кг, 

згідно таблиці Г1, додатку Г, для розрахунків обирається томатний сік: 

    4
G 7500=  

    п
Н - норма виробки на одного робітника за час роботи для 

пакування поліетиленових пакетів з продукцією, кг/год: 

    п
Н 3000=  

р

7500
2,5год

3000
 = =  

Як бачимо, тривалість цієї операції значно перевищує норму 

виробки, тому для пакування приймаємо трьох робітників. 

Тоді загальний фактичний час роботи машини та обладнання з 

формули (1.4) визначимо: 

ф
7 0,5 0,5 1 5год = − − − =  

З урахуванням того, що машини та обладнання коштують дорого, 

дуже важливо зробити підбір їх за пропускною здатністю як найточніше. 

Для цього потрібно провести розрахунок пропускної здатності лінії за 

етапами зміни об’єму сировини (таблиця А1, додатку А). 

При виробництві томатного соку пропускна здатність ПТЛ ( л
Q ) 

змінюється. Пропускна здатність лінії (
іл

Q ) за етапами переробки 

сировини визначається за формулою: 
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і

і

i

л /

ф

G
Q ,


=       (1.6) 

де i
G - об’єм сировини, або продукту, який необхідно переробити на 

і - тому 

етапі, кг; 

    
і

/

ф
 - орієнтовний сумарний фактичний час роботи машини в лінії 

на і - тому етапі, год.: 

ф і/

ф

л

п
,

п





=      (1.7) 

де і
п - кількість машин одного виду на і - тому етапі; 

    л
п - загальна кількість машин одного виду у лінії (за винятком 

машин, які працюють технологічний час): 

Визначимо пропускну здатність потоково-технологічної лінії на і - 

тому етапі, згідно технологічної схеми і таблиці А1, додатку А. 

1л

9129 6
Q 10954,8кг / год

5 1


= =


 

2л

8863,5 6
Q 10636 ,2кг / год

5 1


= =


 

3л

7775 6
Q 9330кг / год

5 1


= =


 

4л

7500 6
Q 9000кг / год

5 1


= =


 

За каталогами вибираємо необхідні за продуктивністю та 

призначенням машини, з урахування вимоги: 

л м
Q Q ,       (1.8) 

При виборі машин та обладнання, які працюють технологічний час, 

намагаємось аби необхідний об’єм сировини на і - тому етапі 

завантажувався за найменшу кількість разів, тобто по робочій місткості. 

Характеристику вибраних машин зводимо у загальну відомість (таблиці 

Б1, Б2 додаток Б). 

Кількість машин в лінії одного найменування визначається за 

формулою: 

i
л

j

м

Q
n ,

Q
=       (1.9) 

де 
j

n - кількість машин для виконання окремої j -ї операції, шт. 

 

Наприклад: 

1) Кількість елеваторів для подачі сировини на інспекцію. 

Використовується транспортер типу «Гусяча шия» Р9-КТ2-Е-03 з 

пропускною здібністю 9000 кг/год. 
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е

10954,8
n 1,2

9000
=   

Приймається кількість елеваторів е
n 2шт=  

2) Необхідна кількість інспекційних транспортерів вибраної марки з 

пропускною здібністю 3000 кг/год. 

т

10636 ,2
n 3,5

3000
=   

Приймається кількість елеваторів інспекційних транспортерів 

т
n 4шт=  

2) Кількість мийних машин. Використовується мийна машина Т1-

КУ2-М-5, з пропускною здібністю 6000 кг/год. 

м

10954,8
n 1,8

6000
=   

Приймається кількість мийних машин м
n 2шт.=  

Дані розрахунків надані у зведеній відомості (таблиці Б1, Б2  

додаток Б). 
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Таблиця Б1 – Зведена відомість технологічного обладнання ПТЛ виробництва томатного соку 

Найменування машин Марка Продуктивність, 

кг/год., л/год. 

Потужність 

кВт/год. 

Габаритні розміри,м Кількість, 

шт 

Елеватор «Гусяча шия» Р9-КТ2-Е-03 9000 0,8 3,5×0,83×2,525 2 

Мийна машина Т1-КУ2-М-5 6000 4,1 4,275×1,05×1,9 2 

Транспортер роликовий А9-К2-1.5 5000 1,0 5,0×1,3×2,1 2 

Дробарка А9-КИФ 3000 2,95 1,52×0,54×1,34 1 

Підігрівач-стерилізатор А9-КБВ 4200 1,2 2,53×0,96×2,4 2 

Екстрактор  1800 5,0 3,75×0,7×1,05 1 

Гомогенізатор А1-ОГМ-2,5 2500 18,5 1,48×1,11×1,64 1 

Деаератор МЗС-320 1000 3,0 1,31×1,31×3,18 2 

Наповнювач ДНЗ-03-125-2 32 бан/хвил 1,1 1,35×1,7×1,85 1 

Закаточна машина Б4-КЗК-110 40 бан/хвил 1,5 0,84×0,98×1,65 1 

Автоклав Б6-КАВ-2 40 бан/хвил 2,0 2,2×1,35×2,75 5 

Машина для миття по-

рожніх банок 

И2-КА2М-6 6000 бан/год 19 5,35×4,75×2,4 1 

Машина для миття і 

сушіння наповнених ба-

нок 

А9-КМ2-У 2520 бан/год 17,95 5,2×1,135×1,26 1 
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Таблиця Б2 – Зведена відомість технологічного обладнання ПТЛ виробництва томатного пюре 

Найменування машин Марка Продуктивність, 

кг/год., л/год. 

Потужність 

кВт/год. 

Габаритні розміри,м Кількість, 

шт 

Елеватор «Гусяча шия» Р9-КТ2-Е-03 9000 0,8 3,5×0,83×2,525 1 

Мийна машина Т1-КУ2-М-5 6000 4,1 4,275×1,05×1,9 2 

Транспортер роликовий А9-К2-1.5 5000 1,0 5,0×1,3×2,1 2 

Дробарка А9-КИФ 3000 2,95 1,52×0,54×1,34 1 

Протирка Т1-ТП2Х 3550 3,0 1,38×0,57×1,31 1 

Розварювач Р3-КВ 1200 - 1,2×1,2×3,415 1 

Прес 2П-41 1350 2,2 1,84×1,48×3,035 1 

Підігрівач-стерилізатор А9-КБВ 4200 1,2 2,53×0,96×2,4 1 

Випарний апарат МЗС-320 1000 3,0 1,31×1,3×1,75 2 

Наповнювач ДНЗ-03-125-2 120 бан/хвил 1,1 1,35×1,7×1,85 1 

Закаточна машина Б4-КЗК-110 40 бан/хвил 1,5 0,84×0,98×1,65 1 

Автоклав Б6-КАВ-2 40 бан/хвил 2,0 2,2×1,35×2,75 2 

Машина для миття по-

рожніх банок 

И2-КА2М-6 6000 бан/год 19 5,35×4,75×2,4 1 

Машина для миття і 

сушіння наповнених ба-

нок 

А9-КМ2-У 2520 бан/год 17,95 5,2×1,135×1,26 1 
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G2 = 2532 кг 

п2 = 2 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ЛІНІЇ ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА 

Заданий асортимент продукції, що пропонується до виробництва 

(приклад): – крупа Полтавська і Артек - 400 т/рік 

 

1.3 Розрахунок об'єму сировини за етапами її переробки  

При виробництві крупи Полтавська і Артек розраховують вихід 

продукту, побічних продуктів та виходів користуючись встановленими 

нормами виходу. 

Технологія виробництва крупи Артек представлена на рисунку 1.1. 

Розрахуємо вихід продукції, кг: 

,
100

HG
B


=      (1.1) 

де В – вихід продукту, кг; 

    G – кількість зерна, кг; 

    Н – норма виходу продукту, %. 

Асортимент і норми виходу готової продукції і виходів при 

виробництві круп представлений у таблиці А1 (додаток А). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Технологія виробництва крупи Артек 

ПРИЙМАННЯ СИРОВИНИ 

ОЧИЩЕННЯ СИРОВИНИ 

ГІДРОТЕРМІЧНА  

ОБРОБКА 

СОРТУВАННЯ 

ЛУЩЕННЯ 

ПОДРІБНЕННЯ 

СОРТУВАННЯ 

ФАСУВАННЯ 

ЗБЕРІГАННЯ 

G1 = 2540 кг 

п1 = 5 

G3 сиров. = 2522 кг 

G4 прод. = 1600 кг 

п4 = 2 
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Таблиця А1 – Асортимент і норми виходу готової продукції і виходів 

при виробництві круп 

Назва продукції Норми виходу, % 

Крупа Полтавська і Артек 

Лузга, механічні відходи 

Усушка 

Відходи І і ІІ категорії 

Кормове борошенце 

63,0 

0,7 

1,0 

5,3 

30 

 

Вихід продукту на круп’яні вироби не менше 200 кг/год. Робоча зміна 

лінії 8 годин. 

 

Розрахуємо вихід продукту за зміну: 

200 8
B 1600 кг

100


= =  

Розрахуємо потрібну кількість зерна для виготовлення заданої кількості 

продукту: 

B 100 1600 100
G 2540 кг

H 63

 
= = =  

Об’єм сировини потрібної для виготовлення крупи змінюється при 

проходженні очистки і лущення на 0,3 і 0,4 відсотки від загального об’єму 

сировини. 

 

Розрахуємо об’єм сировини після проходження очистки G2 і 

лущення G3: 

1
2 1

G 0,3
G G ,

100


= −                                                 (1.2) 

2
3 2

G 0,4
G G ,

100


= −                                                (1.3) 

 

1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за 

етапами переробки  

Вибір основного та допоміжного обладнання проводимо з 

урахуванням об’єму продукції, що випускається та часу роботи лінії у 

зміну […]. Згідно проведеного аналізу для задоволення купівельного 

попиту населення в цьому регіоні, потрібно виробляти 1600 кг/зміну крупи 

Полтавської і Артек при умові роботи підприємства 250 днів на рік. 

Вибране основне та допоміжне обладнання заносимо до таблиці Б1 

(додаток Б) 

Розрахуємо середній час праці машин при проходженні очистки: 
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,
п

машин

трзмін

ср




−−
=                                                 (1.4) 

де τзмін – тривалість роботи зміни, год.: 

    τзмін = 8 (по завданню) 

    τр – тривалість ручних операцій, год.: 

    τр = 0 

    τт – тривалість технологічних операцій, год.: 

    τт = 1 

    пмаш. – кількість машин працюючих у лінії очищення зерна: 

    пм = 5 

ср

8 1
1,4 год

5


−
= =  

Розрахуємо середній час потрібний для повного проходження 

очистки зерна: 

оч.мср.очист.с
п= ,                                         (1.5) 

де пм.оч – кількість машин працюючих на очистці зерна: 

    пм.оч = 4 

с .очист.
1,4 4 5,6 год =  =  

Розрахуємо потрібну продуктивність машин очистки зерна: 

,
G

Q
очистка.ср

1

1


=                                                 (1.6) 

де Q1 – продуктивність машин очистки, кг/год.; 

    G1 – об’єм сировини, кг: 

    G1 = 2285 

1

2285
Q 408 кг / год

5,6
= =  

Розраховуємо фактичну кількість машин: 

,
Q

Q
п

маш

1

1
=                                                     (1.7) 

де Qмаш – продуктивність вибраної машини. 

1

408
п 0,9 1 шт

450
= =   

Результати розрахунків заносимо до таблиці Б1. 
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Таблиця Б1 – Звітна відомість технологічного обладнання і машин ПТЛ 

Найменування 

операції 

Найменування та марка 

машини 

Продуктивність, 

кг/год 

Кількість машин Встанов- 

лена по-

туж- 

ність, 

кВт 

Техноло-

гічний 

час робо-

ти маши-

ни, τт, год 

Фактич 

ний час 

роботи 

машини, 

τф, год 

Габарити, мм Займана 

площа, 

м2 
Розрахун- 

кова  

Прий- 

нята 

д
о
в

ж
и

н
а
 

ш
и

р
и

н
а
 

в
и

со
т
а
 

Приймання Приймальний бункер 

АСУ-20 

2 м3 1 1  - 0,33 1240 640 2500 0,79 

Очистка 

Відцентровий розванта-

жувач 

2000 м3/год 1 1 11 - 7,6 2800 440 2000 1,23 

Зерновий сепаратор  450 0,9 1 1,1 - 5,0 3240 2920 2750 9,46 

Повітряний сепаратор 

РЗ-БСД 

450 0,9 1 0,55 - 5,0 145 150 250 0,02 

Зерноочисна машина 

А1-БСО 

450 0,9 1 11 - 5,0 860 460 1100 0,39 

Щіткова машина НО-62-

80 

450 0,9 1 2,2 - 5,0 1180 350 350 0,43 

Гідротермічна 

обробка 

Шнек зволожування НО-

62-80 

450 - - 2,2 - 5,0 2750 250 250 0,68 

Двокамерний бункер 6 м3 1 1 - 6,0 - 1240 1240 5000 1,54 

Сортування  Сортувальна машина  

АПК-300 

420 0,9 1 1,1 - 5,4 1180 575 300 0,68 

Лущення  Лущильна машина 420 0,9 1 2,2 - 5,4 1460 670 1570 0,97 

Подрібнення  Млин 950 НО-62-80 300 0,8 1 11 - 5,33 1800 1640 2650 2,95 

Сортування  Агрегат сортування час-

ток крупи ЦОл-3,0 

300 0,8 1 3,3 - 5,33 2090 450 1150 0,94 

Фасування  Мішко-зашивні машини,  

ручні ваги СМИ-100 

60 шт/год 

 

1 

4 

1 

4 

- 

- 

-  

5,33 

 

80 

 

50 

 

40 

 

0,016 
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6.7 Розділ 2. Проектування технологічної лінії виробництва 

продукції 

 

2.1 Вибір і коротка характеристика обладнання технологічної лінії 

При виборі машин та обладнання слід керуватися наступними 

принципами: 

– машини і апарати повинні відповідати сучасному рівню техніки; 

– обладнання повинно забезпечувати випуск продукції високої якості 

при мінімальних відходах і втрати сировини у виробництві; 

– краще вибрати безперервно діючі машини і апарати з системою 

автоматичного контролю і регулювання процесу; 

– машини і апарати повинні бути нескладними по конструкції, легко 

піддаватися обслуговуванню, переналаджуванню, регулюванню і ремонту, 

економна витрачати енергоресурси; 

– при виборі обладнання необхідно орієнтуватися на машини і апарати, 

які серійно випускаються вітчизняними заводами харчового машинобудування; 

– вибір допоміжного обладнання здійснюється після підбору основного; 

– вибір під’ємно-транспортного обладнання повинен забезпечувати 

повну механізацію допоміжних операцій; 

– під час вибору основного, допоміжного та під’ємно-транспортного 

обладнання необхідно слідкувати за тим, щоб воно задовольняло вимогу 

техніки безпеки. 

Після визначення пропускної спроможності всіх машин та обладнання, 

які входять до технологічної лінії необхідно провести розрахунок фактичного 

часу (ф) роботи кожної машини, значення якого надаються до звітної відомості 

машин, які входять до ПТЛ. 

Фактичний час роботи визначається за формулою: 

м

i

ф
Q

G
=

,                                                  (2.1) 

Ємність і кількість резервуарів для сировини, напівфабрикату або 

готової продукції підбирається відповідно до об’єму продукту, що поступає на 

тимчасове накопичення. 

 

2.2 Обґрунтування кількості робочих місць і необхідного 

виробничого персоналу 

Важливим етапом при проектуванні переробних підприємств малої 

потужності є визначення кількості основного і обслуговуючого персоналу 

виробничого цеху. На великих переробних підприємствах кожен робітник на 

протязі зміни виконує в основному тільки одну окрему виробничу операцію, а 

на малих основні робітники виконують послідовно кілька різноманітних 

операцій по виробництву продукції, також допоміжну роботу по 
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обслуговуванню машин та обладнання після завершення виробничого циклу. В 

цьому і складається особливість розрахунку кількості основних робітників. 

2.2.1 Загальна кількість працюючих на переробному підприємстві (Ршт) 

визначається за формулою: 

уошт РРРР ++=
                                                           (2.1)  

де Р - кількість працівників, які виконують основну роботу, люд; 

     ро - кількість працівників, які обслуговують виробництво, люд; 

    Ру - кількість управлінського персоналу, люд; 

Чисельність основних робітників, які зайняті у виробництві 

визначається: 

– за питомими нормами трудових витрат на одиницю продукції; 

– за операційними нормами виробки на ручні операції; 

– за нормами технологічної трудомісткості, (якщо перелічених норм для 

окремих виробництв не надано, орієнтовний розрахунок чисельності основних 

робітників виконується на підставі норм фактичного і технологічного часу 

продовження операцій або по кількості робочих місць у лінії). 

2.2.2 Розрахунок за питомими нормами витрат на працю та 

операційними нормами виробки на одного робітника за годину, кількість 

основних робітників, зайнятих у виробництві, визначається за формулою 
,H/GP =                                                                (2.2) 

де G - кількість сировини, яка переробляється або кількість продукту, 

який виробляється за зміну, кг; 

     Н - норма виробітку на одного робітника за зміну, кг. 
,tНН =                                                             (2.3) 

де Н' – питома норма виробітку продукту на одного робітника за годину 

змінного часу, кг (довідникові дані); 

      t - тривалість зміни, год. 

2.2.3 Розрахунок за нормами трудомісткості кількості основних 

робітників обслуговуючого і управлінського персоналу можна визначити за 

формулою 

Р=Тгод/Фр,                                                              (2.4) 

 

де Тгод - річна трудомісткість робіт по виробництву продукції, люд./год; 

     Фр - річний фонд часу одного робітника, год; 

     Фр = 1860 для  основних робітників и обслуговуючого персоналу,[1]. 

     Фр= 1935 для управлінського персоналу, [1]. 

( ) ,NTG...TGTGТ
'
nn

'
22

'
11год +++=                              (2.5) 

 

де G1,G2,Gn - обсяг виготовлення продукції відповідно асортименту, що 

випускається на підприємстві за добу, т(кг); 
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     T1
’,T2

’,Tn
’ - норматив трудомісткості виробництва та обслуговування, 

відповідно до асортименту продукції, що випускається, люд./год /т, (люд./год 

кг), (Додаток Б). 

    N - тривалість роботи (лінії, цеху, підприємства) у рік, діб.  

2.2.4 Розрахунок на підставі норм часу по операціям, кількість основних 

робітників, обслуговуючого й управлінського персоналу можна визначити за 

формулою 

,
t

tt

P
зм

п

1і
Ті

п

1і
фі 








+

=


==

                                                        (2.6) 

де tфi, tтi - час виконання операцій, відповідно зв'язаний з роботою 

машин та обладнання або тривалістю технологічної операції за технологією, 

год; 

    n - кількість операцій, 

    tсм - тривалість зміни , год.  

 

2.1.5 Розрахунок кількість основних робітників за наявністю робочих 

місць визначається за формулою 

,knnP смр =
                                                                (2.7) 

де nр - кількість робочих місць працюючих одночасно, шт.; 

     nсм_- кількість робочих змін; 

     k - коефіцієнт фактичного прибування робітника на робочому місці,  

     k = 0,3...0,6. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі розрахунку для   

підприємства з переробки соняшника  потужність по олії 1500 кг/добу 

 

Для певної роботи цеху необхідна певна кількість основного, 

допоміжного та керуючого персоналу, яка б забезпечила обслуговування 

обладнання та контроль за технологічним процесом, ремонт обладнання та 

керівництво виробництвом [5]. 

Загальну кількість працюючих на переробному підприємстві Ршт, чол., 

визначаємо з вираження: 
,РРРР

кошт
++=                                             (2.8) 

де Р – кількість основних робітників, чол. ; 

    Рк – кількість керуючого персоналу, чол. ; 

    Ро – кількість робітників обслуговуюче виробництво, чол. 

На підставі норм часу по операціях, кількість основних робітників Р, 

чол., визначаємо по формулі: 
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зм

n

1i
фi

t

t

Р

== ,                                                    (2.9) 

де tфi – час виконання операцій відповідно пов'язані з роботою машин, 

год.; 

    n – кількість машин, од.; 

    tзм – тривалість зміни, год. 

2,1 4,0 4,5 4,7 4,5 3,8
Р 3,4чол

7

+ + + + +
= =  

Приймаємо Р=4 чол. на одну зміну. 

Загальну кількість обслуговуючих виробництво робітників Ро, чол., 

визначаємо по формулі: 

( )o

o

P R
P ,

100%


=                                                  (2.10) 

де Ro – відсоток обслуговуючих виробництво робітників від кількості 

основних робітників, приймаємо: 

    Ro = 15% 

о

4 15
Р 0,6чол

100


= =  

Приймаємо Ро = 1 чол. 

Загальну кількість керуючого персоналу Рк, чол., визначаємо по формулі: 

( )( )о у

к

Р Р R
Р ,

100%

+ 
=                                       (2.11) 

де Rк – відсоток керуючого персоналу від суми основних і 

обслуговуючих виробництво робітників: 

    Rк=6% 

( )( )
к

4 1 6
Р 0,3

100

+ 
= =  

Приймаємо Рк=1чол. 

Крім керуючого та обслуговуючого персоналу на підприємстві, що 

проектується, також передбачаємо одну штатну одиницю у якості сторожа. 

Так як основні робітники будуть працювати у дві зміни, а 

обслуговуючий та керуючий персонал буде працювати у одну зміну, то 

всього на підприємстві, що проектується будуть працювати: 

шт
P 4 2 1 1 1 11чол=  + + + =  
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2.3 Визначення площі виробничого відділення та підбір типових 

елементів каркасу будівлі 

 

Проектування малих переробних цехів (до 3000 кг за зміну) в деякій мірі 

відрізняється від проектування великих. Значним питанням для більшості малих 

цехів є випуск продукту протягом однієї зміни. Двозмінна робота цеху може 

виникнути при збільшенні об'єму сировини, яка потребує переробки. 

Всі ці умови накладають відбитки і на методику розрахунку основного 

виробничого цеху. 

Загальна площа виробничого цеху (Fц) складається з суми площ зайнятих 

під основним виробничим обладнанням з умовою прогресивної організації 

виробничого потоку, площі дільниць та відділень, які обслуговують основне 

виробництво, а також площ складів, холодильних приміщень, підсобних, 

допоміжних та обслуговуючих відділень та площ пов’язаних з постачанням 

енергоресурсів та відпустку готової продукції. 

 4321Ц FFFFF +++= ,                                    (2.1) 

де  F1 – площа основна виробнича, м2; 

      F2 – площа складських приміщень та холодильників, м2; 

      F3 – площа підсобних приміщень, м2; 

      F4 – площа допоміжних відділень та ділянок, м2. 

Загальна площа цеху може бути розрахована згідно збільшеного 

коефіцієнту. 

 

 KFF 1Ц = ,                                                      (2.2) 

де К – коефіцієнт, який враховує складську, підсобну та допоміжну 

площу, К = 1,2...1,4. 

Площу побутових приміщень умовно приймають з розрахунку 2 м2 на 

одного робітника. 

Загальна площа цеху може бути розрахована також з питомої норми 

площі на 1 т сировини по формулі: 

    

 qGF сирЦ =  ,                                                  (2.3) 

де  Gсир – потужність переробного цеху по сировині (кількість сировини, 

яка переробляється за зміну), т; 

 q – питома норма площі на 1 т сировини, м2/т. 

 Розрахунок основної виробничої площі у ковбасному виробництві краще 

всього виконувати на основі норм площі на одиницю продукції по формулі: 

уi

n

1i
npiЦ qGF = 

=

,                                          (2.4) 
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де    Gі пр – продуктивність і-го цеху, т/за зміну; 

      qуі – питома норма площі на 1т продукції, яка виробляється цехом, 

м2/т.  

При проектуванні ковбасних цехів площу окремих приміщень 

розраховують також за питомими нормами на одиницю продукції у фізичних чи 

приведених одиницях. Фізичні переводять у приведені за допомогою 

спеціального коефіцієнта, який зображує у скільки разів треба збільшити площу 

для виробництва даного виду продукції у порівнянні з виробництвом варених 

ковбас 

  

 
=

=
n

1і
iinpi kGG ,                                              (2.5) 

де  Gi np – виробництво ковбас за зміну і-тим відділенням, приведені 

тони; 

      п – кількість видів ковбас, які будуть вироблятися; 

     Gi – виробництво даного і-го виду ковбас за зміну, т; 

      ki – коефіцієнт приведення (для варених і субпродуктових ковбас, 

сосисок і сардельок  k =1; для напівкопчених, варено-копчених і сирокопчених 

ковбас  k =2; 2,2; для продуктів із свинини, яловичини і баранини  k =2,5).  

 

 При проектуванні малих переробних підприємств доцільно провести 

розрахунок площі цеху поступово – окремо по кожному виді. 

 

 Тоді, виробнича площа цеху (F1) складається з площі займаної машинами 

та обладнанням (FМ), площі робочого місця (FР), площі займаної проходами і 

проїздами між машинами (FП), а також площі технологічних відділень та 

ділянок. Вона визначається за рівнянням 

  

 ВПРМ1 FFFFF +++= ,                                  (2.6)  

де FМ – площа займана машинами та обладнанням, м2; 

  

 
=

=
n

1i
iМ fF ,                                                       (2.7) 

де  fi – площа і- виду машини, м2; 

п – кількість машин у цеху, шт; 

FP – площа робочого місця, м2. 

  

 PPP nFF = ,                                                     (2.8) 

де РF  – площа, яку займає один робітник під час роботи, м2; 

РF  =1,0...1,5; 
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пР – кількість робочих місць біля однієї машини, шт. 

FП – площа, яку займають проходи і проїзди між обладнанням та 

машинами, м2; 

  

 ( ) ПП F5...4F = ,                                                 (2.9) 

де ПF  – площа мінімальних проходів між обладнанням та машинами, м2, 

ПF  = 0,75...1,05 (при умові 1...1,5 м – ширина основних проходів; 1,5 м – відстані 

між машинами; 0,5...0,7 м – відстань між машиною і стіною). 

 

FВ – виробнича площа відділень і ділянок, м2. 

 

 Розрахунок площі технологічних відділень і ділянок, які безпосередньо 

пов’язані з процесом виробництва продукту відбувається виходячи з норм 

площ, необхідних для розміщення напівфабрикатів, і готових виробів на 

окремих стадіях технологічного процесу. 

 

Дане питання розглянемо на прикладі розрахунку для   підприємства 

з виробництва макаронних виробів потужністю 500 кг/добу. 

   

Проекти сучасних макаронних підприємств повинні передбачати 

використання нових потокових технологічних схем, комплексної механізації і 

автоматизації виробництва, а також вантажно-розвантажувальних і складських 

робіт, подальше поліпшення умов праці, підвищення якості готових виробів, 

розширення їх асортименту та зниження собівартості продукції. 

Основними вимогами при проектуванні макаронних підприємств є: 

- організація території фабрики, виключає перетин вантажних і людських 

потоків; 

- розміщення будівель і споруд з дотриманням санітарних і 

протипожежних вимог; 

- безтарне перевезення і зберігання основної сировини із застосуванням 

автоматизованих пристроїв; 

- раціональна компоновка виробничого корпусу, що забезпечує зручну і 

найкоротший зв'язок складських приміщень, відділень підготовки сировини та 

виробничого цеху і виключає перетинання потоків сировини і готової продукції; 

- застосування у виробничих цехах автоматизованих ліній, 

високопродуктивних пакувальних автоматів, передової прогресивної технології, 

впровадження АСУТП; 
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Так як ведеться розробка потоково-технологічної лінії і підприємство не 

має необхідні відділення та ділянки, необхідно розрахувати їх, щоб упевнитися 

у можливості розміщення обладнання. 

 

Виробнича площа цеху F1, м2: 

 1 М Р П В
F F F F F ,= + + +                                                (2.10)  

де FМ - площі займаної машинами та обладнанням, м2; 

    FР - площі робочого місця, м2; 

    FП - площі займаної проходами і проїздами між машинами, м2; 

    Fв - також площі технологічних відділень та ділянок, м2; 

Площа займана машинами визначається: 

 
n

М i

i 1

F f ,
=

=                                                       (2.11) 

де fi – площа і-машини, м2; 

    п – кількість машин у цеху, шт.; 

    FP – площа робочого місця, м2. 

 P P P
F F n ,=                                                       (2.12) 

де Р
F – площа, яка належить одному робітнику, м2; 

    пР – кількість робочих місць, шт. 
2

p
F 2,25 4 9м=  =  

Площа займана проходами і проїздами між обладнанням та машинами 

FП, м2, визначимо за формулою: 

 ( )П П
F 4...5 F ,=                                             (2.13) 

де П
F  – площа мінімальних проходів між обладнанням та машинами: 

    П
F  = 0,75...1,05 (при умові 1...1,5м – ширина основних проходів; 1,5м – 

відстані між машинами; 0,5...0,7м – відстань між машиною і стіною) м2; 
2

П
F 4 1 4м=  =  

Розрахунок площі технологічних відділень і ділянок, які безпосередньо 

зв’язані з процесом виробництва продукту відбувається виходячи з норм площ, 

необхідних для розміщення напівфабрикатів, і готових виробів на окремих 

стадіях технологічного процесу. 

Відділення приймання сировини – площу визначають по кількості зайнятих 

робітників виходячи із санітарних норм: 

 ( )В З T
F G n 1 t / T g, =  +                                              (2.14)   

де G – кількість сировини по виду продукту, що переробляється за зміну, 

кг; 

    пЗ – число змін; 

    t – тривалість технологічної операції, год.; 
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    Т – число годин у добі, год.: 

    Т =24 

    g – питома норма навантаження на 1 м2 підлоги, кг/м2: 

    g = 175...200 

( ) 2

В
F 500 1 1 1.5 / 24 175 27 ,6 м =  +   =   

Приймаємо 2

B
F 28м=  

Площа зайнята під основним обладнанням наведена у таблиці В1 

додатку В. 
2

М
F 45,95м=  

2

1
F 45,95 9 4 28 86,95м= + + + =  

Перш ніж приступити до компонування цеху, необхідно визначити його 

габаритні розміри. Для цього сумарну площу цеху необхідно перевести в 

будівельні квадрати, враховуючи оптимальне співвідношення довжини 

приміщення до його ширини.  

При будівельному квадраті 6х6=36м2 ,площа, яка аналізується складає: 

86,95 : 36 2,41=  буд. квадратів, 

- приймається 3 буд.кв. 

- в метрах: 

- ширина 1х6=6м; 

- довжина 6×3=18м. 

Дійсна виробнича площа цеху після компонування обладнання у цеху 

склала 2

1
F 108м= . 

 

Таблиця В1 – Площа виробничої ділянки 
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Ваги ВАП-100-97 1 0,8 - 4 4,8 - 
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Бункер УХМ-Ф-3,0 1 1,8 - 4 5,8 - 

Просіювач 

 МПМ-800м 
1 2,0 2,25 4 5,2 - 

Дозатор ВФ-1087 4 1,6 - 16 22,4 - 

Прес МІМІ-50 2 1,65 2,25 8 13,55 - 

Прес ПМ 2 2,1 2,25 8 14,45 - 

Стелаж СТЛ 2 5,6 - 8 11,2 - 

Сушарка 1 3,3 2,25 4 9,55 - 

Фасовочна машина 1 3,3 2,25 4 9,55 - 

Разом 16 26,55 9,0 56 108 3,0 

 

 

6.8 Розділ 3. Розробка технології монтажу, пусконаладки і технічного 

обслуговування 

3.1 Описання конструкції та принципу дії машини 

 

Дане питання розглянемо на прикладі гвинтового сокового пресу 

ВПО-20А 

 

Гвинтовий прес ВПО-20А (рис. 3.1) встановлений в лінії виробництва 

яблучного соку призначений для відтискання соку з яблучної мезги. Основу 

його становить зварна з фасонного прокату рама 1. Над нею змонтована основна 

корпусна деталь 13, до якої зверху кріпиться бункер 14 для приймання маси, а 

знизу — збірник 2 для соку першої фракції. До фланця основної корпусної 

деталі кріпиться основний перфорований барабан 19 з бандажними кільцями 

жорсткості 18. Всередині барабана, на його осі, є два гвинти: транспортувальний 

З і пресувальний 16. Гвинти посаджені на валу 26, причому пресувальний 

з'єднаний з валом жорстко, обертаючий момент передається йому шпонками 17. 

Транспортувальний гвинт посаджений на валу вільно. Вал набуває обертального 

руху від електродвигуна 8 через клиноремінну передачу 10, стандартний 

зубчастий редуктор 7 і зубчасту пару 5. Транспортувальний гвинт обертається 

від того самого приводу через ланцюгову передачу 12 з натяжною зірочкою 4. 

Основний вал встановлений у підшипниках 6 і 11, корпуси яких прикріплені до 

рами. У кінці основного перфорованого барабана розміщений запірний конус 
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20, яким регулюються площа кільцевого отвору для виходу пресованої маси і, 

отже, вологість вичавків.  

 
 

Рисунок 3.1 - Гвинтовий прес ВПО-20А 

 

Промисловість випускає аналогічні за конструкцією преси ВПО-ЗОА і 

ВПО-50 (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 - Технічна характеристика гвинтових пресів 

Показники ВПНД-10 ВПО-20А ВПО-30А ВПО-50 

Продуктивність, т/год. 10 20 30 50 

Потужність приводу, 

кВт 

10 18 17 24,2 

Частота обертання 

гвинта, хв.-1: 

    

транспортувального 2,7 7,5 7,5 7,5 

пресувального 2,7 3,5 3,5 3,63 

Маса, кг 2500 3900 4810 8000 

 

Пересування конуса вздовж осі забезпечується тиском з насоса 23 і двох 

циліндрів 22. Масляний насос змонтований на кронштейні 24, прикріпленому до 

рами. Між останнім витком пресувального гвинта і запірним конусом 

утворюється камера максимального тиску. Всередині її розміщений малий 

перфорований барабан 27 з кришкою 21 для санітарної обробки і штуцером 25 
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для відведення сусла. Під основним перфорованим барабаном є збірник 28 для 

соку другої і третьої фракцій. Привод преса закритий кожухом 9, а основний 

перфорований барабан — двостулковим кожухом 15. 

Частота обертання основного валу з пресувальним гвинтом 3,5 хв-1, 

транспортувального гвинта 7,5 хв-1 у протилежний бік, чим забезпечуються 

переміщення маси, що пресується, і високий вихід соку […]. 

 

3.2 Розробка технології монтажу і пусконаладки машини 

Монтаж і наладка технологічного обладнання поточно-механізованих 

ліній і установок харчових виробництв, їх діагностика в процесі ремонту, 

технічне обслуговування складні та трудомісткі. 

Дотримання технологічних правил монтажу, налагодження, 

діагностування и ремонту обладнання, комунікацій конструкцій в ремонтній 

системі визначає їх ефективну та безпечну експлуатацію. 

Велике значення має кваліфікація і знання досконалої і прогресивної 

технології виробництва робіт інженерно-технічними робітниками зайнятих 

виконанням вказаних робіт. 

Монтаж технологічного обладнання зводиться в основному: 

- до транспортування з при об'єктного складу в зону монтажу; 

- такелаж у межах монтажної зони; 

- розпаковування, розконсервацію; 

- встановлення на фундамент або залізобетонне перекриття і вивірки в 

горизонтальної і вертикальній площинах; 

- випробуванню на холостому ходу. 

 

Розробку технології монтажу розглянемо на прикладі лущильної 

машини 

 

При монтажі обладнання роблять просторову розмітку, при якій 

виносять на натуру висотні відмітки. У цьому випадку, вихідною точкою для 

відліку служить нульова відмітка цеху, що позначається висотним будівельним 

репером. 

Монтажну розмітку роблять силами монтажної організації в підготовчий 

період монтажу. Проведення монтажної розмітки полягає в наступному: 

- перевірці правильності положення головної і допоміжної осей, 

розмічених будівельниками, а також розташування машини, опорних поверхонь 

і монтажних отворів для встановлення обладнання зі звіренням їх по робочих 

кресленнях і в натурі та внесенням необхідних виправлень; 

- розбивці по поверхах загальних монтажних осей для окремого ряду 

обладнання, строго ув’язаних з головною і допоміжною осями, розмічених 

будівельниками; 
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- розмітці індивідуальних монтажних осей і додаткових отворів для 

кожного обладнання, що встановлюється, тобто головних монтажних осей 

обладнання. 

Такелажні роботи при монтажі машини полягають в переміщенні 

всередині цеху до міста встановлення автонавантажувачем або лебідкою. 

Для монтажних робіт сталевий канат підбирають по діючому на 

розтягання навантажені, використовуючи формулу: 

Q
S ,

k
=

      (3.1) 

де S - найбільш допустимий натяг канату, Н; 

    Q - розривне зусилля канату, гарантоване заводом-виробником, Н; 

    k - коефіцієнт запасу міцності вантажу: 

    k 6=  
85000

S 14166H
6

= =
 

Обладнання до місця установки переміщують механізованим способом 

відповідно до ППР. Схема строповки лущильної машини представлена на 

рисунку 3.1. 

 
Рисунок 3.1 Схема строповки лущильної машини 

 

При установці лущильно-шліфувальної машини на фундамент, що 

спирається на ґрунт, необхідний розрахунок його основних показників, тобто 

знати його розміри. 

Розрахунок починають із визначення маси фундаменту: 

ф м
М к Q ,=       (3.2) 

де Мф - маса фундаменту, кг; 
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    к - коефіцієнт навантаження на фундамент, який залежний від типу 

машини, к 2,5...10= , на практиці приймають: 

    к = 2,5...3 

    м
Q  - маса лущильної машини, кг: 

    м
Q 1200=  

ф
М 2 5 1200 3000кг=  =,  

По масі фундаменту визначають його об'єм: 

ф

ф

ф

М
V

q
,=       (3.3) 

де Vф - об'єм фундаменту, м3; 

    
ф

q  - об'ємна маса бетону для фундаменту, кг/м3. 

Для звичайного бетону 3

ф
q 1800 2500кг м/= −  

3

ф

3000
V 1 7 м

1800
=  ,  

Знаючи об'єм фундаменту, визначають його розміри. При цьому 

довжину та ширину фундаменту приймають більше габаритних розмірів 

обладнання, або його опорних частин на 100…200 мм з кожної сторони. Отже: 

( )ф м
а а 2 0 1 0 2, ... , ,= +      (3.4) 

( )ф м
b b 2 0 1 0 2, ... , ,= +      (3.5) 

де 
ф ф

а b, - довжина та ширина фундаменту, м; 

     м м
а b, - габаритні розміри лущильної машини, м. 

( )ф
а 1 46 2 0 1 0 2 1 8м= +  , , ... , ,  

( )ф
b 1 25 2 0 1 0 2 1 6 м= +  , , ... , ,  

Потім визначають висоту фундаменту по формулі: 

ф

V
H

S
,=       (3.6) 

де S  - площа поверхні фундаменту, м2; 

ф ф
S a b ,=       (3.7) 

2
S 1 8 1 6 2 88м=  =, , ,  

ф

1 7
H 0 25м

2 88
= 

,
,

,
 

При споруді фундаменту у всіх місцях, де передбачено підведення 

електроенергії, повинні бути виведений кінці труб, закладених в підлозі для 

прокладки кабелів і дротів, або зроблені канавки для підведення до обладнання 

всіх необхідних комунікацій. 
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Розташування і розміри колодязів для фундаментних болтів повинні 

допускати можливість зсування фундаментної плити машини на 10…12мм в 

будь-яку сторону. 

Готовність фундаменту під монтаж лущильної машини оформляють 

актом, який підписують підрядчики (представники будівельної і монтажної 

організацій) і замовник. 

Пусконалагоджувальні роботи включають в себе наступні етапи: 

- ревізія технологічного обладнання; 

- випробування на холостому ході; 

- випробування і налагодження під навантаженням; 

- комплексне випробування обладнання під навантаженням; 

- освоєння проектних потужностей. 

Ревізія технологічного обладнання проводиться замовником з метою 

виявлення та усунення дефектів. Її обсяг робіт залежить від складності 

обладнання, строків та умов його зберігання. 

При налаштуванні машин на холостому ходу перевіряють: 

- напрямок і частоту обертання ротора; 

- натяг приводних ременів;  

- затягування різьбових з'єднань; 

- наявність та якість змазки в підшипникових вузлах ротора і 

електродвигуна; 

- стан ситового циліндра; 

- положення очисників і бичів. 

При роботі машини під навантаженням контролюють рівномірність 

подачі продукту в машину, не допускаючи її перевантаження. 

 

Розробку технології пусконаладки розглянемо на прикладі кутера 

 

Підготовка машини до випробування на холостому ходу полягає: 

- у перевірці натягу ременів приводу ножового валу і редуктора чаші 

(натягуючи ремінь, опускаючи чи піднімаючи електродвигуни, встановлені на 

під моторних плитах): 

- надійності кріплення серповидних ножів на ножовій втулці і ножовій 

втулці на валу (затягують гайки піхов динамометричним гайковим ключем з 

обертовим моментом 182000 Нм): 

- перевірці наявності мастила у всіх змащувань точках і можливість 

прокручування приводів ножового валу і чаші від руки.  

Під час обкатки кутера перевіряють обертання чаші на першій і другій 

швидкості, а також чи нагріваються підшипники ножового валу. 

Зазор між захисною кришкою і чашею повинен бути мінімальним для 

того, щоб, з одного боку не витікав фарш при роботі, з іншого боку, щоб не 
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відбувалося тертя кришки об чашу, що може призвести до утворення металевої 

стружки. Зазор регулюють за допомогою упорного гвинта, встановленого на 

захисній кришці навпроти центрального виступу чаші, і двох болтів, 

встановлених на осі обертання кришки, при одночасному обертанні яких 

кришка може опускатися або підніматися. 

Кількість встановлюваних на ножовому валу ножів залежить від виду 

фаршу і сорту продукції, що виробляється. Ножі підбирають по масі. 

Допускається різниця в масі не більше 3-5 р. Мінімальний зазор між ножами і 

чашею встановлюють в межах 2 мм. Послідовність встановлення ножів 

повинна строго відповідати схемі. Перед установкою на ножовий вал 

привалочні торцеві поверхні ножів і проміжних кілець ретельно протирають.  

Затискну гайку повертають проти годинникової стрілки до повного і 

надійного закріплення ножів 

 

3.3 Розробка інструкції з експлуатації машини 

Технічна експлуатація — це цілий комплекс організаційних, технічних, 

технологічних та інших заходів, і нормативні документи висувають низку 

вимог до інструкцій з експлуатації. 

Згідно з Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, 

інструкція має містити відомості, необхідні для правильного експлуатування 

виробу та підтримання його в постійній готовності до дії. Варто пам'ятати, що 

зміст тексту інструкцій чітко регламентований.  

Експлуатування будь-якого технічного виробу передбачає чотири 

оперативних стани — робота, резерв, ремонт, консервація. Тому інструкція з 

експлуатації має містити відповідні правила поводження з виробом. За потреби 

до документа можна внести додаткові пункти.  

 

Дане питання розглянемо на прикладі складання інструкції 3 

експлуатації лущильної машини 

 

Загальні положення 

1. До роботи на обладнанні допускаються робітники, що знають 

конструкцію, спосіб дії і паспорт машини, пройшли спеціальний інструктаж і 

атестацію з охорони праці. 

2. Обладнання слід постійно утримувати в чистоті, зняття будь-яких 

вузлів і робота без них не допускається. 

3. При роботі слідкувати за справністю усіх ущільнюючих пристроїв, 

підтікання мастила не допускається. 

Заходи безпеки 

1. Приступати до роботи на машині дозволяється тільки після перевірки 

її справності. 
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2. На місці перебування оператора на підлозі повинні бути покладені 

гумові килимки. 

3. До початку роботи перевірити надійність захисного заземлення. 

4. Не допускається загромадження робочого місця сторонніми 

предметами. 

5. В приміщенні, де встановлена машина, необхідно передбачити 

наявність вуглекислотного вогнегасника. 

Підготовка до роботи 

1. Встановлення машини повинно забезпечувати технологічні проходи 

для обслуговування. 

2. Встановити захисні кожухи і пристрої. 

3. Впевнитися в тому, що механізми знаходяться в справному стані 

шляхом короткочасного вмикання. 

4. Встановити допоміжні пристрої в робоче положення. 

5. Забороняється технічне обслуговування і санітарна обробка при 

підключеному до електромережі електрообладнанні. 

Порядок роботи 

1. Машина обслуговується однією людиною, яка здійснює 

технологічний процес на даній машині. 

2. Після пуску електродвигуна і його виходу на робочий режим 

відрегулювати подачу сировини відповідно до технологічної потужності лінії. 

4. При роботі слідкувати за виходом готової продукції та відходів. 

5. По закінченні роботи необхідно: 

а) відключити подачу сировини; 

б) відключити допоміжні пристрої; 

в) вимкнути привод після виходу продукту; 

г) зняти захисні кожухи, відкрити робочу зону, вичистити від залишків 

продукту; 

д) Привести машину у вихідний стан для подальшої роботи. 

Консервація 

Порядок консервації наступний: 

- протерти всі зовнішні поверхні машини і пристроїв м'якою чистою 

ганчіркою; 

- змастити всі нефарбовані поверхні мастилом ДСТУ 4310:2004; 

- провести змащування складальних одиниць згідно вимог заводу-

виготовлювача. 

При консервації необхідно обладнання зберігати в сухому 

прохолодному приміщенні, або в дерев'яному волого і пило непроникному 

ящику. 
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3.4 Технічне діагностування машини 

Технічне обслуговування ділиться на такі види: 

– щоденне технічне обслуговування; 

– міжремонтне обслуговування; 

– ремонт. 

При щоденному обслуговуванню виконуються такі роботи: 

– спостереження за станом машини; 

– контроль наявності захисного заземлення; 

– чистка, миття, і протирання обладнання після закінчення роботи; 

– усунення дрібних несправностей, що виникають в процесі роботи. 

Міжремонтне обслуговування проводиться відповідно до плану 

проведення планово-попереджувальних робіт (ППР) 1 раз на місяць і 

передбачає виконання наступних робіт: 

– роботи по виконанню щоденного ТО; 

– часткове розбирання і ревізію складальних одиниць; 

– заміну надмірно зношених деталей; 

– заміну, по необхідності, мастила і ущільнень. 

Ремонт проводиться відповідно до плану проведення ППР 1 раз у 3 

місяці і включає наступні роботи: 

– щоденне ТО; 

– роботи по міжремонтному ТО; 

– повне розбирання і дефектацію деталей приводу; 

– промивання, дефектацію, заміну при необхідності підшипників; 

– чистку, відновлення контактів пускової і захисної електроапаратури; 

– перевірку стану електродвигуна, передаточних механізмів. 

- змащування пар тертя виконувати згідно карти змащування, наведеної 

в паспорті машини, в періодичності, передбаченій заводом-виготовлювачем. 

У корпуси шарикопідшипників ротору і в прес-маслянки механізму 

регулювання робочого зазору закладають мастило жирове 1-13. 

Наявність мастила і додавання його в підшипники ротору проводять не 

рідше одного разу на 3 міс. Один раз в декаду набивають мастило в прес-

маслянки механізму регулювання робочого зазору. 

Якщо виявлені підтікання мастила з корпусів підшипників ротора або 

ненормальне їх нагрівання (понад 60...70°С), машину зупиняють для 

розбирання і усунення несправностей. 

Всі роботи по обслуговуванню установки виконуються при відключенні 

електричної мережі. 

При тривалій роботі установки, не рідше одного разу в зміну, 

рекомендується періодично зупиняти її для очищення сита від домішок і не 

просіяних частинок борошна. 
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Не рідше одного разу в зміну, необхідно проводити очищення магнітної 

пластини пристрою магнітної сепарації борошна. Схід з магнітної пластини 

необхідно укладати в пакет і здавати в лабораторію, де він реєструється в 

спеціальному журналі. 

Технічне обслуговування при використанні виконується щодня і 

включає в себе: 

- спостереження за роботою механізмів установки; 

- перевірка контактних з'єднань підвідного кабелю, заземлення; 

- перевірка нагрівання двигуна і відсутності його руйнування; 

- санітарну обробку робочих поверхонь: чистка, миття від забруднення 

здійснювати по закінченні роботи на повністю відключеному обладнанні від 

електромережі. 

При технічному огляді двигуна слід очистити його від пилу і бруду, 

перевірити надійність заземлення, перевірити ущільнення кабельного вводу. 

Пошкоджені деталі установки необхідно замінювати. 

При проведенні ремонту установки, повинні прийматися заходи, які 

виключають можливість потрапляння сторонніх предметів у продукцію. У разі 

відхилень від нормального режиму роботи двигуна (наприклад, підвищеної 

температури, шуму, вібрації тощо), виявлених при плановому технічному 

обслуговуванні, необхідно вимкнути двигун і призупинити експлуатацію 

установки до з'ясування та усунення причин несправності. 

 

6.9 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 

У результаті виконання курсової роботи розроблено підприємство по 

виробництву томатного соку потужністю 7,5 т/добу та томатного пюре –1,5 

т/добу.  

Обґрунтовуючи об'єм, було вибрано оптимальну технологію 

виробництва продукції. 

Розраховано кількість сировини необхідного для завантаження даного 

підприємства, вона дорівнює 11 т/добу. 

Враховуючи специфіку технологічного процесу переробки сировини і 

виробництва готової продукції на переробному підприємстві малої потужності 

основне технологічне, допоміжне і додаткове обладнання обране і розраховане  
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з урахуванням особливостей технологічного процесу і технологічних 

характеристик обладнання. 

Обладнання у виробничих приміщеннях розташоване з таким 

розрахунком, щоб залишались необхідні проходи як по довжині так і по ширині 

цеху. Крім того забезпечений зручний прохід до окремих машин і апаратів для 

експлуатації, регулювання і ремонту. 

Розрахована кількість одиниць устаткування, та  побудовано графік 

навантаження електромережі по потужності.  

Розраховано робочий персонал у кількості 9 чоловік, при двох змінній 

роботі по 7 годин.  

Визначено площу виробничого відділення 576 м2. Обґрунтовано 

компоновку цеху. 

 

6.10 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 Ж. 

У додатку М наведено список літературних джерел, що рекомендуються 

при виконанні курсової роботи. 

 

6.11 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 

 

Орієнтовна тематика курсової роботи для студентів М1 курсу 

факультету МТФ спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» з дисципліни 

«Проектування технологічних систем». 

 

Проектування технологічної лінії переробки: 

 

- плодоовочевої сировини 

- зернових 

- соняшника 

- м’яса 

- молока 

 

виробництва: 

- пиво-безалкогольної продукції 

- вино-горілчаних виробів 

- соків 

- борошна 

- макаронних виробів 

- круп’яної продукції 

- рослинної олії 

- емульсій (майонез, і т. ін.) 

- комбікорму 

- хлібобулочних виробів 

- кондитерських виробів 

- молочних виробів (кисломолочні, сири, вершкове масло, морозиво, і т. 

ін.) 

- ковбасних виробів 
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ДОДАТОК Б 

Зразок завдання на курсову роботу з дисципліни «Проектування 

технологічних систем». 
 

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 

 

“_____”____________2021р. 

 

ЗАВДАННЯ 

на курсову роботу з дисципліни “Проектування технологічних систем” 

 магістранта ____ групи 

  

______________________________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я та по батькові) 

Проектування технологічної лінії переробки (виробництва) _______________________________________________ 

Завдання видане "__"  ______2021 р.               Час захисту "__"  ________ 2021 р. 

ВИХІДНІ ДАННI 

1 Найменування  продукції ___________________________________________________________ 

2 Об’єм випуску продукції за зміну, кг (т, туб) ___________________________________________ 

3 Час роботи лінії за зміну, год.________________________________________________________ 

4 Кількість змін роботи лінії __________________________________________________________ 
5 Тривалість роботи лінії за рік, днів ___________________________________________________ 
6  Машина за вказівкою керівника КР __________________________________________________ 
 

ЗМIСТ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ  
(загальний об’єм 25-30 сторінок) 

Вступ 

1 ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ ПРОЕКТУВАННЯ (Аркуш 1) 

1.1 Характеристика сировини та вимоги до готової продукції 

1.2 Визначення технології виробництва заданої продукції 

1.3 Визначення об'єму сировини за етапами переробки 

1.4 Розрахунок пропускної здатності технологічної лінії за етапами переробки 

2 ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ (Аркуш 2) 

2.1 Вибір і коротка характеристика обладнання технологічної лінії 

2.2 Обґрунтування кількості робочих місць і необхідного виробничого персоналу 

2.3 Визначення площі виробничого відділення та підбір типових елементів каркасу будівлі 

3 РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ МОНТАЖУ, ПУСКОНАЛАДКИ І ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (Аркуш 3) (машина 

за вказівкою керівника) 

3.1 Описання конструкції та принципу дії машини  

3.2 Розробка технології монтажу і пусконаладки машини 

3.3 Розробка інструкції з експлуатації машини 

3.4 Технічне діагностування машини 

Висновки по роботі 

Література 
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА 

 
Аркуш 1 Технологічна схема виробництва продукції за етапами переробки, або 
                 структурно-функціональна схема ПТЛ (формат А2) 
Аркуш 2 Компонування виробничого відділення (формат А1) 
Аркуш 3 Технологічна карта монтажу машини, або  
                 карта технічного діагностування машини  (формат А2) 

Загальний об’єм графічної частини 2 аркуші формату А1 
 
Керівник роботи _____________________________________________(________________________) 

Виконавець роботи __________________________________________(_________________________) 
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ДОДАТОК В 

Зразок реферату до курсової роботи» з дисципліни «Проектування 

технологічних систем» 

 

РЕФЕРАТ 

 

Курсова робота на тему «Проектування технологічної лінії виробництва 

безалкогольних напоїв» з дисципліни «Проектування технологічних систем» 

складається з 42 сторінок друкованого тексту пояснювальної записки та 3 

листів графічної частини. 

Проектування технологічних процесів є одним із найважливіших етапів 

будь якого виробництва. Саме на цьому етапі вибирають найефективніший 

технологічний процес. Проектування технологічного процесу – опис 

послідовності його виконання, розрахунок основних режимів і вибір 

обладнання, інструментів, приладів, пристосувань, допоміжних засобів 

виробництва. 

Проектуванню властиві складність і багатоваріантність можливих 

рішень. 

На основі завдання на проектування обраний об’єм продукції, яка буде 

випускатись. Сформульоване завдання на розробку технологічної лінії 

виробництва безалкогольних напоїв. 

У роботі аналізуються існуючі технології виробництва безалкогольних 

напоїв та обирається оптимальна. Для здійснення технологічних операцій 

обирається обладнання потрібної продуктивності та з оптимальними техніко-

економічними показниками, проводиться компонування виробничого цеху та 

розміщення в ньому обладнання. 

В третьому розділі обрано спосіб встановлення розливочної машини та 

складена інструкція з її експлуатації. 

 

 

 

 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВОДА, НАСИЧЕННЯ, ЕТАП ВИРОБНИЦТВА, 

ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ, КОМПОНУВАННЯ, ВИРОБНИЧА ДІЛЬНИЦЯ, 

МОНТАЖ, ДІАГНОСТУВАННЯ. 



90 

 

ДОДАТОК  Г 

Орієнтовний зміст пояснювальної записки до курсової роботи з 

дисципліни «Проектування технологічних систем». 
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ДОДАТОК Д 

Зразок титульного листа для курсової роботи з дисципліни 

«Проектування технологічних систем». 

 
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 «Проектування технологічних систем» 
                               (назва дисципліни) 

 

на тему: «Проектування технологічної лінії переробки (виробництва) 

_____________________________________________» 

 

 

19ХВК.ХХХ.000000ПЗ 
 

 
Студента  _________  групи 

спеціальності       133 

Галузеве машинобудування 

________                        Юлія ПЕТРОВА 
           (підпис)                       (ініціали та прізвище) 

Керівник     ст. викладач 
                    (посада, вчене звання, науковий ступінь) 

 

  ___________                                 Андрій СОКОЛОВ 

         (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 – 2021 
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ДОДАТОК Е 

Зразок вступу для курсової роботи з дисципліни «Проектування 

технологічних систем». 

 

ВСТУП 

 

Сучасне хлібопекарське підприємство являє собою складний комплекс, 

оснащений технологічним, транспортним, енергетичним, санітарно технічним і 

допоміжним устаткуванням, а також засобами контролю, керування й 

блокування. Технологічна надійність цього устаткування й апаратури багато в 

чому визначає якісні й техніко-економічні показники виробництва хліба й 

хлібобулочних виробів. Тому необхідно приділяти особливу увагу правильній 

експлуатації й раціональному технічному обслуговуванню сучасного 

устаткування й потокових ліній. 

Основними тенденціями при розробці перспективної техніки для 

хлібопекарської промисловості варто вважати: 

- створення вітчизняного конкурентоспроможного устаткування для 

технологічних, допоміжних і транспортних операцій найбільш відстаючих у 

механізації ділянок виробництва; 

- раціональне сполучення спеціалізованої й універсальної техніки для 

виробітку масових і спеціальних сортів хліба й хлібобулочних виробів, нових 

видів продукції; 

- значне підвищення якості виготовлення машин і апаратів, їхньої 

експлуатаційної надійності й ремонтопридатності; 

- випереджальні темпи створення технологічного встаткування для 

невеликих пекарень. 

Хлібопекарська галузь в Україні складається з хлібопекарських 

підприємств та міні пекарень, які сьогодні є практично у кожному місті. 

Переважна їх частина постачає у торгову мережу якісну і різноманітну 

продукцію. 

Разом з тим, на ринку хлібопродуктів знаходиться достатньо велика 

кількість підприємств, які працюють у неналежних умовах. Наслідком цього є 

не лише реалізація неякісної продукції, а й зростання тіньового сектору 

виробництва та реалізації хлібобулочних виробів, що ставить під загрозу 

здоров’я громадян. 
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ДОДАТОК Ж 

Зразки оформлення бібліографічного опису літературних джерел у 

курсовій роботі з дисципліни «Проектування технологічних систем». 

 

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 відповід-

но до вимог ДСТУ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-

гальні вимоги та правила складання”. 

Приклад оформлення: 

- посилань 

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

ня 2006 року. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – ISBN 966-611-506-9.  

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. За-

гальні 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 продук-

тов: 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 учё-

том акустической импульсной кавитации / Червяков В.М., Воробьёв Ю.В., 

Юдаев В.Ф. // Вестник Тамбовского государственного технического универси-

тета. – 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. 

- інформаційні 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. 

 

 

 

 

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

Приклад оформлення аркушу «Технологічна схема виробництва 

продукції за етапами переробки» 
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ДОДАТОК І  

Приклад оформлення аркушу «Структурно-функціональна схема ПТЛ» 
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ДОДАТОК К  

Приклад оформлення аркушу «Компонування виробничого відділення» 
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ДОДАТОК Л  

Приклад оформлення аркушу «Технологічна карта монтажу машини» 
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ДОДАТОК М 

Приклад оформлення аркушу «Карта технічного діагностування 

машини» 
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ДОДАТОК Н 

Список літератури, що рекомендується при виконанні 

курсової роботи з дисципліни «Проектування технологічних систем» 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

2. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. 

3. Про охорону здоров’я: Закон України. – К., 1992. 

4. Про охорону праці: Закон України. – К., 1992. 

Базова  

1. Архангельская И.М. Курсовое и дипломное проектирование 

предприятий мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1986.187с. 

2. В.М. Степанов, В. К. Полянский, В.В. Сасоев. Проектирование 

предприятий молочной промышленности с основами САПР – М.: 

Агропромиздат, 1989, – 208с. 

3. Ростроса Н.К., Мордвинцева П.В. Курсовое и дипломное 

проектирование предприятий молочной промышленности – 2 изд. перераб. и 

доп. – М.: Агропромиздат, 1989. 214с. 

4. Золотарев С.М. Проектирование мукомольных, крупяных и 

комбикормовых заводов. Изд. 2 перераб. и доп. – М.: Колос, 1976. 267с. 

5. Фан-Юнг. Проектирование консервных заводов-2-е изд. перераб. и 

доп. -М.: Пищевая промышленность, 1976. 212с. 

6. Гатилин Н.Ф. Проектирование хлебозаводов – 2-е изд. перераб. и доп. 

– М.: Пищевая промышленность, 1975. 385с. 

7. Процюк Т.Б. Справочник по проектированию технологических 

процессов в мясной промышленности/ Т.Б. Процюк, В.И. Руденко, В.С. 

Филипенкова. – К.: Техника, 1983. – 142 с. 

8. Технология пищевых производств / Л.П. Ковальская, И.С. Шуб, Г.М. 

Мелькина и др.. Под ред.. Ковальской. – М.: Колос, 1997 – 752 с. 

9. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупя-

ного и комбикормового производства. – М.: Агропромиэдат, 1989.-364с. 

10. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: Пищевая 

промышленность, 1980. -560с. 

11. Назаров Н.И. Технология макаронных изделий. – М.: Пищевая про-

мышленность, 1978. – 287с. 

12. Технология и оборудование пищевых производств. Под ред. Н.И. 

Назарова. – М.: Пищевая промышленность, 1977 – 352с. 

13. Машины, оборудование, приборы и средства автоматизации для 

перерабатывающих отраслей АПК: Каталог-дополнение. Часть 2. – М.: 

Информтех, 1996. 
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14. Скрипников Ю.Г., Гореньков Э.С. Оборудование предприятий по 

переработке плодов и овощей. – М.: Колос, 1993. 

15. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитерского 

производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. -248с. 

16. Технологическое оборудование пищевых производств. Под ред. 

Б.М.Азарова. – М.: Агропромиздат, 1988-463с. 

17. Панфилов В.А. Научные основы развития технологических линий 

пищевых производств. / Учебное пособие. – М.: Московский технологический 

институт пищевой промышленности, 1990 – 46с. 

18. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных 

масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972.- 254с. 

19. Галицький Р.Р. Оборудование зерноперерабатывающих 

предприятий./ Р.Р. Галицький – М.: Агропромиздат, 1990 – 271 с. 

20. Головань Ю.П., Ильинский Н.А. Технологическое оборудование хле-

бопекарных предприятий. – М.: Пищевая промышленность, 1979.- 178с. 

21. Гребенюк С.М. Технологическое оборудование сахарных заводов. -

М.: Пищевая промышленность, 1979. – 357с. 

22. Дикис М.Я., Маральский А.М. Технологическое оборудование кон-

сервных заводов. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 211 с. 

23. Зайчик Ц. Р. Оборудование предприятий винодельческой 

промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979. – 258 с. 

24. Лунин О.Г, ДрагилевА.И., Черноиванник А.Я. Технологическое 

оборудование предприятий кондитерской промышленности. 3-е изд., перераб. и 

дополн. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-384с. 

25. Маршалкин Б.А. Технологическое оборудование кондитерских 

фабрик. – М.: Пищевая промышленность, 1968. – 544с. 

26. Панфилов В.А. Оптимизация технологических систем кондитерского 

производства. – М.: Пищевая промышленность, 1980. – 247с. 

27. Технологическое оборудование предприятий бродильной 

промышленности /Под ред. В.Н. Попова. – М.: Пищевая промышленность, 

1972. – 344 с. 

28. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Основы 

проектирования/Под ред. В. М. Предтеченского. — М.: Стройиздат, 1976.- 372 

с. 

29. Берлинов М.В., Ягунов Б.А. Строительные конструкции.- М.: 

Агропромиздат, 1990.- 431 с., ил 

30. Богуславский Л.Д., Малина В.С. Санитарно- технические устройства 

зданий. // Учебн. для техникумов, 5-е изд., перераб. и доп.- М.: Высш. школа, 

1988.- 255 с. 

31. Бочаров Д.А. Ветеринарная санитария и гигиена производства в 

мясной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1990. – 144 с.: ил 
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32. Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і 

харчових виробництв: підручник / ТДАТУ: за ред. Самойчука К.О. – К : 

ПрофКнига, 2020. – 428с. 

33. Ялпачик В.Ф. Розрахунки обладнання харчових виробництв. 

Навчальний посібник. / В.Ф. Ялпачик, С.Ф. Буденко, Ф.Ю. Ялпачик, О.В. 

Гвоздєв та ін. – Мелітополь. Видавницький будинок Мелітопольської міської 
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