
Практична робота № 2 

Компонування і обґрунтування конструкції 

 

Мета роботи: вивчення теоретичних основ компонування і обґрунтування 

конструкцій. 

 

1. Вказівки з підготовки до роботи 

 

1.1 Завдання для самостійної підготовки до роботи 

– повторити: 

1. Загальні знання про технологічне обладнання харчового виробництва 

2. Види та стадії установки технологічного обладнання: 

– знати: стадії установки технологічного обладнання; 

– вміти: установити технологічного обладнання, перевірити виконання основ-

них вимог, що пред’являють до апаратів. 

 

1.2 Питання для самопідготовки 

1. Методика установки апарату у виробничому приміщенні. 

2. Алгоритм підбору і розташування в порожнині апарату мийних пристроїв 

3. Види та методика перевірки основних вимог, що пред’являють до апаратів. 

 

Рекомендована література 

1. Курсовое и дипломное проектирование технологического оборудования 

пищевых производств / О.Г. Лунин и др.– М.: Агропромиздат, 1990.– 269 с. 

2. Гаврилова В.А. Емкостное оборудование молочной промышленности. – 

М.: Агропромиздат, 1987. – 184 с. 

3. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Расче-

ты и конструирование» / Н.В. Гуртовой, Е.В. Нужин. – Одесса: ОНАПТ, 

2002. – 102 с. 
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2. Вказівки до виконання роботи 

2.1 Теоретичні відомості 

 

2. Установка апарату у виробничому приміщенні 

 

Виріб повинен бути встановлений так, щобоператор мав зручний доступ до 

оглядових вікон, люків, лазів, контрольної, запірної і регулюючої арматури. Для 

вирішення цих питань необхідно враховувати розміри людського тіла. На рис. 2.4 

показаний оператор в положенні стоячи. Відзначимо, що висота очей оператора 

знаходитьсяна рівні 1500 мм від підлоги, зона спостереження оператора – вгорудо 

горизонту – 30°, вниз – 40°. Оператор може діставати предмети на висоті до 2000 

мм, на відстані витягнутої руки – 700 мм. 

Залежно від розмірів апарату (посудини, резервуару, установки) застосову-

ють різні варіанти його монтажу у виробничому приміщенні. 

Якщо ширина апарату в плані не перевершує 1400 мм, а висота з навісним 

обладнанням – 2000 мм, то апарат монтують на підлозі цехи без сходів і спеціаль-

них майданчиків обслуговування. Прохід зі сторони зони обслуговування апарату 

повинен бути не менш 900 мм, а з другого боків – 600 мм. 

 

 

Рисунок 2.4 – Деякі антропометричні дані оператора. 
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Щоб забезпечити зручне підведення трубопроводів подачі продукту і тепло-

вих агентів відстань від днища апарату до підлоги вибирають в межах (300...400) 

мм. 

Лапи, опори вибирають по величині сприйманого навантаження 

 max

л

N
N =

n
 (1) 

де Nmax – максимальна сила тяжіння апарату разом з його вмістом при екс-

плуатації або гідравлічних випробуваннях; 

nл – число лап або стійок. 

 

На стадій компонування маса апарату невідома. Тому силу тяжіння оціню-

ють по масі води в апараті під час гідравлічних випробувань 

 (1,8...2,2)V g  maxN  (2) 

де ρ = 1000 кг/м
3
 – щільність води. 

 

У апаратах із мішалками конструкція опор повинна забезпечити регулюван-

ня положення осі апарату під час монтажу, з точністю до 0,3 мм на 1 м довжини. 

Апарати і ємності для зберігання продуктів, розміри яких перевершують 

область досяжності оператора, забезпечують підніжками, відкидними або стаціо-

нарними майданчиками обслуговування і, при необхідності, сходами. 

У разі епізодичних підйомів оператора (1 – 2 рази в тиждень) допускається 

застосовувати сходи без поручнів. Ширина сходів – не менш 600 мм. 

У тих випадках, коли оператор піднімається на висоту не більше 1 м від пі-

длогиі працює однією рукою не більше 2 хвилин, слід застосовувати невеликі 

стаціонарні або відкидні майданчики шириною (400... 500) мм, або й окремі сту-

пені і підніжки з розмірами не менш (150...200) мм. 

Якщо при обслуговуванні апарату операторові необхідно підніматисяна ви-

соту більше 1 м і працювати двома руками більше 2 хвилин, то слід передбачити 

стаціонарні майданчики шириною не менш 600 мм. Ширина сходів для майдан-

чиків із постійним перебуванням на них обслуговуючого персоналу повинна бути 
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не менш 900 мм, при періодичному – 600 мм. Майданчики завдовжки більше 3000 

мм для обслуговування апаратів, що працюють під тиском, повинні мати не менші 

двоє сходів з протилежних боків. Висота поручнів огорожі повинна складати 

(700...900) мм. 

Майданчик обслуговування повинен мати поручнізаввишки не менш 1 м, 

бортову обшивку заввишки не менш 150 мм, каналізаційний стік для води безпо-

середньо в каналізацію. Настил майданчика повинен бути суцільним, неслизьким, 

іноді із застосуванням діелектричних матеріалів (якщо існує небезпека утворення 

статичної електрики). За правилами техніки безпеки на майданчику повинні бути 

укріплені таблички з вказівкою допустимого загальногоі зосередженого наванта-

ження. 

На даному етапі компонування на креслення слід нанести опори, рівень під-

логи, виявити необхідність застосування сходів або майданчиків обслуговування 

і, якщо такі потрібні, нанести на креслення рівень розташування майданчика об-

слуговування, основні розміри сходів, перил і огорожі. 3. Наносять на зображення 

люки і лази. Вибирають таке розташування люка або лазу, яке забезпечує зручний 

огляд і ремонт апарату. Основні конструкції цих пристроїв приведені на рис. 2.5. 

Люки, кришки повинні мати зручні ручки або скоби для відкриття. Їх конструю-

ють такими чином щоб зусилля, необхідні для зняття або відкриття їх уручну не 

перевищувало 40 Н при використанні більше двох разів в зміну та – 120 Н при ви-

користанні 1 – 2 рази в зміну. Відстань від ручки до поверхні кришки або люка 

повинна бути не менш 40 мм.Відповідно до ГОСТ 12.2.124 – 90 ємності для збері-

гання продуктів температурою 45°С і нижче повинні мати нижні люки, що  всере-

дину та самоущільнюються. Такі люки мають овальну форму, а їх розміри повин-

ні бути не менш 320 × 420 мм. Висота борту люка не повинна перевищувати 150 

мм, а при конічному виконанні днища – 170 мм. 
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Рисунок 2.5 – Основні типи люків і лазів для апаратів низького і середнього 

тиску: а, б – люки з плоскою кришкою на болтах і на петлі; в – овальний люк  

вставною кришкою; г – люк із плоскою кришкою на кронштейні. 

 

 

 Підбір і розташування в порожнині апарату мийні пристрої 

 

Мийні пристроїпризначені для здійснення механізованої санітарної обробки 

внутрішніх поверхонь обладнання за допомогою технічних миючих і дезінфікую-

чих засобів (ТМДЗ) без розбори апарату. 

Мийні пристрої повинні зрошувати всю внутрішню поверхню апарату, при 

цьому зрошування повинне бути щільним і рівномірним. Витрати ТМДЗ повинні 

бути мінімальними і забезпечувати при цьому необхідну якість санітарної оброб-

ки. 

Кількість миючих пристроїв вибирають залежно від розмірів ємності. У 

апаратах із вертикальною віссю іноді досить встановити одну голівку, розташова-

ну у верхній частині ємності. У апаратах з горизонтальною віссю встановлюють 

декілька мийних голівок. Якщо апарати містять внутрішні пристрої, то застосо-

вують додаткові мийні голівки, розташованіу відповіднихмісцях. 
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У якості мийних пристроївможна вибрати нерухомі мийні пристрої з голів-

ками кулястої форми, що випускаються фірмами Alfa-Laval (Швеція), МТК (Фін-

ляндія), Tuchenhager (Німеччина). 

Мийна голівка таких пристроїввиконана у вигляді кулі 1, звареної з двох пі-

всфер (рис. 2.6). Куля закріплюється на колекторі 2, який служить для подачі 

ТМДЗ в голівку, за допомогою штифта 3 і має отвори діаметром (1,8; 2,0; 3,0) мм, 

які рівномірно розташовані по всій його поверхні. У деяких голівках отвори вико-

нані тількина частиніповерхні кулі. 

 

Рисунок 2.6 – Сферична розпилювальна голівка: 

1 – куля з отворами; 2 – колектор; 3 – штифт; 4 – стінка апарату. 

 

 

Нанесення на компонувальну схему зображення оглядових вікон, тер-

мометрів, манометрів і покажчиків рівня. 

 

Ці прилади слід розташовувати в зручному і доступному для спостереження 

місці. Краще всього розміщувати їх на рівні очей оператора – висоті (1,3 ... 1,6) м 

від рівня підлогиабо майданчика обслуговування. 

Оглядові вікна використовують для контролю рівня продукту в . В багатьох 

апаратах через оглядові вікна спостерігають за циркуляцією продукту, якістю 

миттяпорожнин апарату, станом нагрівальних поверхонь і т.д. Задля запобігання 

розливу рідини при пошкодженнівікон їх захищають металевими сітками або за-

слінками. 

Оглядові вікна виконують круглими або прямокутними (рис. 2.7).  
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Рисунок 2.7 – Оглядові вікна: 

а – кругле, б – подовжнє; 1 – бобишка, 2 – фланець, 3 – скло, 4 – шпильки; 5 

– прокладки, 6 – подовжні канавки. 

 

Круглі вікна мають скло діаметром 60 або 165 мм і завтовшки, відповідно, 

10 і 20 мм. Скло встановлюють за допомогою м'яких прокладок(рис. 2.7, а) між 

двома кільцями, одне з яких приварене до корпусу, а інше затягнуте шпильками. 

Прямокутне скло має перетин 17×34 і довжину до 320 мм. На їх поверхні є по-

довжні канавки, які, розсіюючи світло, полегшують спостереження. Скло встано-

влюють на прокладкахв прямокутну рамку (рис. 2.7, б). Інодіпо колу апарату роз-

ташовують декілька вікон, у одного з них ставлять лампу для освітлення внутріш-

ньої порожнини апарату. 

Для монтажу скляних термометрів або термопар передбачають гільзи (рис. 

2.8). Їх виготовляють зі шматка труби із завареним наглухо кінцем і приєднують 

до корпусу на фланці приварюванням або вкручують в приварений штуцер. 

Манометри повинні бути встановленіна сифонових трубкахі забезпечені 

триходовими кранами для продування, діаметр манометрів, що встановлюються 

на висоті від 2 до 5 м від рівня майданчика обслуговування, повинен бути не 
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менш 150 мм. Не дозволяється встановлювати манометри на висоті вище 5 м від 

рівня майданчика обслуговування. 

 

 

Нанесеннязображення датчиків первинних вимірювальних перетворю-

вачів (ПВП). 

 

В ємкісному обладнанні застосовують в основному ПВП (датчики) загаль-

нопромислового призначення: сигналізатори верхнього і нижнього рівнів ЕРСУ-3; 

чутливий елемент ДПМ – 21А приладу контролю кислотності рН – 202.1; термо-

перетворювач опору ТСМ – 0879 до вимірювального моста КВМ1 – 503; розділь-

ник мембранний РМ з манометром сільфоним МС – П – 1 до пневматичного при-

ладу контролю ППВ 1.1; тензорезисторнийнапівпровідниковий вимірювальний 

перетворювач "Сапфір – 22ДИ" та ін.  

 

 

Рисунок 2.8 – Установка гільз для термометрів: 

а – гільза з фланцем; б – гільза, вварена в корпус із зміцнюючими косинка-

ми; в, г – гільза латунна, укручена в приварений штуцер. 

Поряд зі стандартними ПВП (датчиками) використовують і нестандартні, 

але також широко вживані як в Україні, так і за кордоном (рис. 2.9). 

 

Нанесеннязображення панелей управління (якщо вони передбачені за-

вданням). 
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Панелі з органами управління необхідно встановлювати на висоті 

(0,6...1,6)м від рівня підлоги (або майданчики обслуговування) під наступними 

кутами до горизонтальної площини 

(0 ... 30)° при висоті (0,6 ... 1,0) м; 

(30 ... 60)° при висоті (1,0 ... 1,3) м; 

(60 ... 90)° при висоті (1,3 ... 1,6) м. 

Органи ручного управління повинні бути розташовані на відстані не менш 

200 мм від нагрітих елементів апаратів. Ручки рукояток, обіди маховиків і інші 

захоплювані рукою деталі органів управління повинні знаходитисяна відстані не 

менш 40 мм від корпусу апарату або огорожі. 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Установка ПВП (датчиків) на корпусі апарату: 

а – ПВП сигналізатора верхнього рівня (електрод), поєднаний з вентиляцій-

ним пристроєм ємкісного апарату Л5 – ОТН – 6,3; б – ПВП сигналізатора верх-
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нього і нижнього рівнів ЕРСУ – 3 ємкісного апарату  Я1 – ОСВ; в – ПВП сигналі-

затора нижнього рівня ємкісного апарату В2 – ОСТ – 25; г – ПВП сигналізатора 

нижнього рівня (електрод) ємкісного апарату Л5 – ОТН – 6,3; д – ПВП кількості 

продукту ємкісного апарату  Л5 – ОТН – 6,3; е – ПВП поточного рівня продукту 

("Сапфір 22ДИ") ємкісного апарату ЯЮСВ; ж – термоперетворювач опори. 

 

 

Нанесенняна зображення апарату рим-болти або провушини необхідні 

для стропування апарату. 

 

У разі проектування ємностей об'ємом 50 м
3 

і більш застосовують траверси і 

чотири провушини. Ємності об'ємом 10 м
3
 переносять за дві провушини (рис. 

2.10). 
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Рисунок 2.10 – Схема стропування ємностей: а, б – при навантаженні на пе-

ресувний склад ємності номінальним об'ємом відповідно 50 і 10 м
3
; в – при мон-

тажі; 1 – ємність; 2 – трос; 3 – гак; 4 – траверса. 

 

 

Перевірка компонування на виконання основних вимог, що пред'яв-

ляються до посудин і апаратів. 

 

Перевіряють умови збирання і розбирання. 

Конструкція апарату повинна забезпечувати монтаж і демонтаж внутрішніх 

пристроїв. Для цього передбачають люки і лази або технологічні роз’їми корпусу. 

Необхідно перевірити розмір люка на спроможність ввести потрібні частини все-

редину апарату. 

 

Перевіряють відсутність застійних зон 

При сливі продукту з апарату, а також при його санітарній обробці вміст 

апарату або миючі розчини повинні вільно витікати з його порожнини. У апараті 

не повинно бути гострих кутів, щілин і важкодоступних поглиблень, де можливий 

застій рідин і осідання твердих частинок 

 

Перевіряють умови надійної експлуатації апарату. 

На стадії компонування необхідно переконатися в наявності запобіжного 

клапана, крана для спуску повітря з парового простору, датчиків граничного рівня 

продукту або води в апараті, досягши яких можливий вихід з ладу нагрівальних 

елементів. Оглядові стекла повинні бути захищені металевою сіткою або футля-

ром. 

 

Перевіряють роботу рухомих частинапарату 

Жодні перешкоди (датчики, миючі голівки, гільзи і т. д.) не повинні переш-

коджати повному обертанню мішалки, повномувідкриттюлюка і знімної кришки, 

роботі механізму перекидання чаші котла і т.д. 

 

. Перевіряють зручність і безпеку обслуговування апарату. 
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Перевіряють виконання спеціальних вимог до конкретних апаратів. 

Наприклад, вакуум-апарати повинні бути обладнані пробовідбірником, що 

дозволяє відбирати пробу продукту, не порушуючи вакууму в робочій порожнині. 

Розглянемо приклади компонування ємкісних апаратів На рис. 2.11 приве-

дено компонувальне креслення ємкісного апарату на трьох опорах. Це невеликий 

за розмірами апарат. Внутрішній діаметр ємності складає 1200 мм, висота –  

600 мм. З урахуваннямпарової сорочки і теплоізоляції ширина апарату досягає 

1400 мм, а висота з навісним устаткуваннямне перевершує 2000 мм. Тому його 

монтують безпосередньо на підлозі цехи. Дно апарату розташовують на висоті 

приблизно 400 мм над рівнем підлоги. Завдяки цьому до нього зручно під'єднува-

ти патрубки 3, 4 для підведення і відведення продукту, а також теплоносіїв. Зов-

нішня поверхня ємності і дно оточені сорочкою для подачі теплоносія і покриті 

шаром 5 термоізоляційного матеріалу. 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Компонування апарату невеликих розмірів: 

1 – ємність; 2 – опора; 3 – патрубок зливу конденсату; 4 – патрубок подачі і 

видалення продукту; 5 – теплоізоляція; 6 – мийна голівка; 7 – привід мішалки; 8 – 

термометр; 9 – кришка; 10 – огорожа. 
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На верхній кришці змонтована сферична миюча голівка 6 і привід 7 мішал-

ки. Для даного апарату досить використовувати тільки одну миючу голівку 

Tuchenhager діаметром 65 мм яка розпилює ТМДЗ в усі сторони. Голівку поміща-

ємо на осі апарату. 

Вимірювальні прилади (термометр 8) розташований на рівні очей оператора 

– на висоті 1500 мм. 

Ширина зони обслуговування апарату прийнята рівною 1056 мм, що забез-

печує зручний підхід оператора до замкової апаратури, кришок і люків. Для цього 

кришку 9 розташовують зі сторони майданчика обслуговування, обмеженого ого-

рожею 10. Висота перил огорожі – 800 мм. 

На рис. 2.12 приведено компонувальне креслення ємності зберігання харчо-

вих продуктів. Довжина циліндрової частиниємності 1 складає 2067 мм і явно ви-

ходитьза межі зони досяжності оператора. Припустимо, що оператор тільки пері-

одично (1 – 2 рази в тиждень) повинен підніматися з метою технічного обслуго-

вування приводу 7 мішалки, до люка 8 і обслуговування манометра 9. Щоб забез-

печити зручне проведення цих робіт, ємність має сходи 2. Ширина сходів 600 мм, 

при цьому перила і огорожі не передбачаються. 

 

 

Рисунок 2.12 – Компонування ємностідля зберігання рідких продуктів: 
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1 – корпус; 2 – сходи: 3 – патрубок для відведення продукту; 4 – опора; 5 – 

покажчик рівня; 6 – оглядове скло; 7 – привід мішалки; 8 – люк; 9 – манометр. 

Нижнє днище ємності з вертикальною віссю доцільно зробити конічним, 

щоб забезпечити злив продукту, при цьому відстань від зливного патрубка 3 до 

підлогиприміщення вибираємо рівним 370 мм. Умовний діаметр зливного патру-

бка беремо рівним 50 мм. 

Опори 4 повинні забезпечувати регулювання положенняосі апарату при йо-

го монтажі. Відхилення від вертикального положенняданого апарату не повинне 

перевищувати 0,3 × 2,2 ≈ 0,7 мм. 

Ємністьзберігання забезпечуємо водомірним склом 5. 

Оглядове скло 6 в ємності зберігання використовують для спостереження за 

роботою мішалки і якістю миття внутрішніх порожнин ємності. Розташуванням 

його на висоті 1500 мм від підлоги. Скло захищають металевою сіткою або заслі-

нкою задля уникнення його пошкодженняі розливу вмісту. 

Люк 8 використовують в процесі виготовлення апарату для проведення ро-

біт усередині корпусу. При експлуатації люк дозволяє працівникові пролізти в 

всередину ємності 1 і виконати роботи по санітарній обробці або ремонту внутрі-

шніх устроїв. Діаметр люка круглої форми приймаємо рівним 400 мм. 

Манометр 9 встановлюють на сифоновій трубці і забезпечують триходовим 

краном для продування. Діаметр манометра – 150 мм. 

На рис. 2.13 приведено компонувальне креслення установки з трьох ємкіс-

нихапаратів. 

Кожний з апаратів змонтований на своїх опорах, які укріплені у фундамент-

ній основі цеху (на рис. 2.13 опори не показані). Доступ до апаратів здійснюється 

з рівня цеху, а також з рівня постійного майданчика обслуговування 4. 

Сходи 2 використовують для підйому на майданчик 4. Ширину сходів для 

майданчика з постійним перебуванням на них обслуговуючого персоналу вибира-

ємо рівною 900 мм. Оскількидовжина майданчика більше 3000 мм, встановлюємо 

2 сходи з протилежних боків. Висота перил огорожі повинна бути в межах (700... 

900) мм. 
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Майданчик обслуговування має ширину проходу 900 мм, відстань між апа-

ратами прийнято рівним 600 мм. 

 

 

Рисунок 2.13 – Установка з трьох апаратів: 1 – апарат; 2 – сходи; 3 – перила; 

4 – майданчик обслуговування; 5 – пульт управління 

 

Класифікація обладнання переробних виробництв. 

Майже всі виробничі процеси у харчовому виробництві пов'язані з оброб-

кою сировини і матеріалів рослинного і тваринного походження, зміною їх влас-

тивостей механічними, фізичними, хімічними та іншими способами. Процеси об-

робки сировини і матеріалів, здійснювані штучним впливом на них для досягнен-

ня їх певних якісних і кількісних змін (форми, розмірів, властивостей тощо), на-

зиваються технологічними. Є різні способи штучного впливу на об'єкти, що обро-

бляються, але кожний технологічний процес здійснюється за рахунок затрат і пе-

ретворення енергії, що надходить від її джерела. Технологічні процеси, що ґрун-

туються на механічній роботі, пов'язаній зі зміною форми, розмірів, структури та 

властивостей об'єктів, що обробляються, називаються механічними, а якщо вони 

здійснюються за допомогою машин – машинними. Технологічні процеси, що про-

тікають у силовому полі (електричному, тепловому та ін.) без затрат механічної 

енергії, називаються апаратними. 

Отже, залежно від виду і затрачуваної і перетворюваної в технологічних 

процесах енергії технологічне обладнання може бути віднесене або до машин, або 

до апаратів. Такий поділ його є умовним, оскільки є обладнання, в якому механіч-

на обробка супроводжується нагріванням, охолодженням, масообміном тощо. 

За допомогою машин здійснюють механічну обробку об'єкта, яка супрово-



 16 

джується затратами кінетичної енергії і перетворенням її в роботу, а за допомогою 

апаратів – немеханічну обробку об'єкта певним видом енергії. 

Загальні властивості технологічного обладнання, що відображують його 

принципові особливості, покладені в основу його класифікації. 

Технологічне обладнання можна класифікувати за двома ознаками: віднос-

ним рухом об'єкта, що обробляється, та за рівнем і видом системи автоматизації. 

За першою ознакою харчове технологічне обладнання можна поділити на три кла-

си: 

I – циклічні, однопозиційні, непрохідні машини; в них продукт впродовж 

обробки займає одну позицію або в її межах відбувається незначне його перемі-

щення; 

II –• машини багатопозиційні, розривно-потокові, зазвичай з циклічними 

механізмами; в них об'єкт обробки періодично переноситься від позиції до пози-

ції, а під час зупинок зазнає обробки; 

III – машини безперервно-потокові; принцип їх дії полягає в поєднанні тех-

нологічних операцій з безперервним і рівномірним просуванням об'єктів перероб-

ки. 

За рівнем і видом автоматизації розрізняють прості, напівавтоматичні, прос-

ті автоматичні та рефлексні автоматичні (кібернетичні) машини. 

Якщо основні технологічні операції здійснюються органами машини за ак-

тивною участю людини, то машина називається пристроєм. 

Прогрес у розвитку сучасних машин полягає в тому, що дедалі більша кіль-

кість фізичних і розумових, тобто логічних та обчислювальних, функцій людини 

передається технічним засобам, завдяки чому людина звільняється від безпосере-

дньої участі в технологічному процесі. Машина, в якій основні технологічні опе-

рації механізовані, а людина здійснює тільки процеси подавання, установки і зні-

мання об'єкта, що обробляється, називається напівавтоматом. Машина, в якій усі 

робочі операції відбуваються за заданою програмою без участі людини, є автома-

том. Машина-автомат, яка може виконувати логічні операції і сама визначає про-

граму дій з урахуванням змінних умов протікання технологічного процесу, нази-

вається рефлексною, або самоналагоджувальною. 
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Система машин, у якій окремі машини розміщені у послідовності виконання 

технологічних процесів і продукція передається від однієї машини до іншої, нази-

вається потоковою механізованою лінією. 

Потокова лінія, що складається з машин і автоматів, з'єднаних між собою 

міжопераційними транспортними механізмами, що працюють синхронно, назива-

ється автоматичною. 

Технологічне обладнання харчових виробництв за призначенням можна по-

ділити на такі групи: 

– транспортні засоби для переміщення сировини, готової продукції і допо-

міжних матеріалів; 

– обладнання для миття сировини, тари і санітарної обробки машин, апара-

тів і приміщень; 

– обладнання для сепарації, калібрування, сортування та інспектування си-

ровини; 

– обладнання для видалення непродуктивних частин сировини і домішок; 

– обладнання для подрібнення та різання сировини; 

– машини для розділення складних харчових систем на складові частини; 

– машини для фасування харчових продуктів; 

– машини для герметизації (укупорки) консервної тари; 

– машини для оформлення, упаковування і укладання тари з готовою про-

дукцією; 

– апарати для термічної обробки (підігрівання, бланшування, обжарювання, 

копчення, випічки) сировини; 

– стерилізатори й пастеризатори; :  

– сушильні апарати й установки; 

– апарати для охолодження і заморожування; 

– допоміжні пристрої теплового обладнання. 

 

Надійність технологічного обладнання.  

При проектуванні машин і апаратів необхідно забезпечити безвідмовну ро-

боту їх упродовж заданого часу. Несправність і вихід машини з ладу спричиню-
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ють втрати робочого часу, зростання витрат на запасні частини, зміну технічного 

персоналу та ін. 

Надійність – це складна властивість обладнання, що поєднує такі його 

окремі властивості: безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність, збереже-

ність. У процесі роботи будь-якої машини може статися поломка деталі, вузла 

тощо, внаслідок чого втрачається її працездатність. Повну або часткову втрату 

працездатності машини називають відмовою. 

За характером усі відмови можна поділити на два класи: 1) випадкові, що 

виникають раптово; 2) ті, що є наслідком природного старіння машини. Існують 

певні закономірності виникнення відмов. 

Безвідмовність – це властивість механізму безперервно зберігати працезда-

тність упродовж певного часу або певного напрацювання (наробітку) без виму-

шених перерв. 

Довговічність – працездатність машини до граничного стану з необхідними 

перервами для технічного обслуговування і ремонтів, тобто властивість її викону-

вати задані функції з можливими перервами на ремонт до руйнування, за якого 

відновлення втраченої працездатності стає неможливим і економічно недоціль-

ним. 

Ремонтопридатність – пристосованість обладнання до запобігання відмо-

вам, виявлення та усунення відмов та несправностей під час проведення технічно-

го обслуговування і ремонтів. 

Збереженість – властивість машини не змінювати експлуатаційні показники 

впродовж строку зберігання і транспортування, визначеного в технічній докумен-

тації. 

Для забезпечення надійності обладнання загалом конструктор повинен до-

тримувати таких загальних вимог: 

– раціональний вибір схемних рішень; 

– раціональний вибір елементів, матеріалів і режимів їх роботи; 

– вибір оптимальних конструктивних рішень; 

– врахування умов роботи і досвіду експлуатації аналогічних машин; 

– розробка заходів щодо зручності технічного обслуговування і експлуата-
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ції; 

– врахування вимог ергономіки; 

– технологічність конструкції машин, рівень автоматизації, вартість вигото-

влення та економічна ефективність. 

Технологічність конструкції. є основною і принципово важливою у зни-

женні вартості машини. Властивості конструкції, що забезпечують її відповідність 

прогресивній технології, заданим умовам виробництва, найменші строк освоєння і 

тривалість виробничого циклу, невеликі витрати, і визначають її технологічність. 

При розробці і проектуванні нових конструкцій машин необхідно керува-

тись принципами технологічної і конструктивної спадкоємності та конструктив-

ної повторюваності. Принцип технологічної спадкоємності полягає в тому, що 

при проектуванні нової конструкції машини передбачають такі її деталі, обробка 

яких аналогічна обробці інших деталей, що вже випускаються даним підприємст-

вом. Повне оновлення конструкції виправдане тільки тоді, коли всі старі моделі 

морально застаріли і були замінені принципово новими. Технологічність констру-

кції залежить від її відповідності технологічним можливостям виробництва, рівня 

використання стандартних, нормалізованих і уніфікованих деталей та складаль-

них одиниць. Коефіцієнт конструктивної спадкоємності характеризує відношення 

кількості деталей, запозичених з раніше освоєних заводом конструкцій, до загаль-

ної кількості деталей в об'єкті, що проектується. 

Коефіцієнт конструктивної повторюваності визначає рівень використання в 

конструкції складальних одиниць, що повторюються (уніфікованих), і нормалізо-

ваних деталей. 

Рівень автоматизації визначає, якою мірою виріб обробляється на машині 

автоматично, без участі робітника. Отже, чим вище ступінь автоматизації маши-

ни, тим меншими є затрати живої праці. Проте з підвищенням цього показника 

зростають вимоги до конструкції машини, безпеки і зручності її експлуатації. 

Оцінюють його за відношенням тривалості автоматичних операцій Z, що дорів-

нює, до всієї тривалості і обробки виробу на машині Тт: 

Z

авт Т

1

/ Т       (1) 
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Залежить рівень автоматизації від способу організації технологічного про-

цесу обробки на машині (періодичної або безперервної дії). Безперервні процеси 

дають змогу не тільки підвищити продуктивність обладнання, а й спростити та 

підвищити рівень автоматизації і якість обробки. 

Одним з найважливіших показників якісної оцінки об'єкта обробки є його 

вартість: 

С = М + Д + 3П + ВСС+НВ+П,    (2) 

де М – вартість матеріалу;  

Д – вартість купованих деталей і виробів;  

Зп – основна і додаткова зарплата робітників;  

Вс с – відрахування на соцстрахування;  

Нв – накладні, цехові і загальнозаводські витрати;  

П – прибуток. 

На стадії проектування, коли ще не розроблено технологію і немає даних, 

потрібних для розрахунку, використовують метод укрупненого розрахунку варто-

сті: 

С = КмNC1       (3) 

де Км – коефіцієнт маси машини, т/кВт;  

N – потужність приводу, кВт;  

С1 – вартість 1 т маси аналогічних машин. 

 

Для підвищення економічної ефективності проектованого обладнання необ-

хідно збільшити його продуктивність і знизити капітальні витрати на нього, ско-

ротити чисельність обслуговуючого персоналу, зменшити енергетичні затрати на 

одиницю продукції. 

Економічну ефективність використання проектованої машини визначають 

порівнянням її основних показників з показниками вихідного варіанта: 

Е = (В1-В2)А,      (4) 

де В1 і В2 – приведені витрати на одиницю продукції відповідно до і після 

впровадження машини;  

А – річний обсяг виробленої продукції.  
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Приведені витрати 

Вп =С + ЕНКПИТ,      (5) 

де С – собівартість одиниці продукції;  

Еи – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;  

Кпит -– питомі капітальні вкладення. 

Строк окупності капітальних вкладень на впровадження нової техніки 

Т = К1/П,       (6) 

де К1 – капітальні вкладення на нову техніку;  

П – прибуток від реалізації річної кількості нової техніки. 

За наведеними техніко-економічними показниками можна визначити, наскі-

льки проектована машина відповідає вимогам найбільш раціонального та економ-

ного використання суспільної праці. 

 

 

Проведення і виконання роботи 

 

Ознайомитись та законспектувати теоретичні відомості. 

 

 

Зміст звіту: 

1. Назва практичної роботи 

2. Мета роботи 

3. Теоретичні положення 

4. Звіт з виконаної роботи 

 

 

Контрольні питання 

1. Основні антропометричні дані оператора. 

2. Яка ширина проходів зі сторони обслуговування апаратів і з інших боків? 

3. У яких випадках дозволяється застосовувати сходи без поручнів? 

4. Основні типи люків і лазів для апаратів низького і середнього тиску. 

5. Види оглядових вікон. 

6. Види установки гільз для термометрів. 
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7. Стадії перевірки  на виконання основних вимог, що пред'являються до  і 

апаратів. 

8. Критерії перевірки застійних зон. 
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