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 ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2021 рік



1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціаль-

ність, ступінь вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 

13 "Механічна  

інженерія"  

(шифр і назва) 

за вибором студента 
(обов’язкова  або вибіркова) 

Загальна кількість го-

дин – 90 Спеціальність  

133 «Галузеве машино-

будування»  
(шифр і назва) 

Курс Семестр 

Змістових модулів –2 М2-й 3-й 

Тижневе навантажен-

ня: 

аудиторних занять –  

3 год. 

самостійна робота 

студента – 5 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Магістр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 12 год. 

Лабораторні 

заняття 
22 год 

Практичні 

заняття 
- 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
56год. 

Форма контролю:  

диференційний залік 
(екзамен або диференційований залік)  
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у підготовці фахівців, здатних стави-

ти і вирішувати завдання, що передбачають використання знань основних 

технологій елеваторної промисловості. Програма курсу побудована таким 

чином, щоб дати можливість ґрунтовно вивчити етапи пошуку, аналізу нау-

кової інформації, видам та методам проведення теоретичних і експеримен-

тальних досліджень і оформлення результатів 

Завданнями дисципліни є: 

– повідомити студентам данні про стан і перспективи розвитку технічне 

забезпечення переробних і харчових виробництв у світі і в Україні; 

– технологічні принципи організації приймання, розміщення і зберігання 

зерна з різних видів транспорту,  

– конструкціях і схемах систем зерносховищ, складів для зберігання сіль-

ськогосподарської  продукції,  

– основах використання обладнання для зберігання сільськогосподарської 

продукції,  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

Знати: сучасний стан елеваторної галузі і пріоритетні напрями в її розви-

тку; класифікацію складів та основні вимоги до конструкцій зерносховищ; 

склад зернової маси; фізичні та фізіологічні властивості зернової маси та їх 

вплив на режими зберігання; особливості розміщення елеваторів за призна-

ченням; технологічні принципи організації приймання, розміщення і збері-

гання зерна з різних видів транспорту; призначення і види активного венти-

лювання; особливості застосування техніки при вентилюванні; способи та 

режими зберігання плодоовочевої продукції; класифікацію сховищ; особли-

вості зберігання основної і допоміжної сировини на хлібопереробних підп-

риємствах. 

Вміти: обґрунтовувати технологічні вимоги до систем машин для збере-

ження зернової маси; підібрати відповідні способи зберігання зернової маси 

згідно її складу, складати технологічні схеми роботи зерносушильної техні-

ки; обґрунтовувати основні вимоги до сховищ, згідно з типом продукції; 

складати технологічні схеми роботи обладнання для підготовки основної і 

допоміжної сировини. 
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль №1 Основи зберігання зернових мас. Технологічні 

процеси на елеваторах і ХПП 

Тема № 1 Вступ до курсу. Предмет і завдання курсу  

1.Мета і завдання курсу; 

2.Історичні відомості про зберігання продуктів харчування; 

3.Загальні відомості про склади, класифікація складів 

4.Загальні відомості про зберігання сільгоспродукції 

 

 

Тема № 2 Механіка сипучих матеріалів 

1. Сипучі матеріали, їх стан і область застосування 

2. Параметри сипучого матеріалу 

3. Механізм передачі зусиль у сипучому матеріалі 

4. Кінематика потоку сипучого матеріалу 

5. Тиск сипучого матеріалу на дно і стінки посудини 

6. Керування тиском у потоці сипучого матеріалу 

 

Тема 3   Механізація зберігання зерна на зерновому елеваторі 

1. Загальні відомості про зернові елеватори  

2. Класифікація зернових елеваторів 

3. Робоча будівля елеватора, розміщення обладнання 

4. Силосний корпус 

 

 

ПМК1 Змістовий модуль №1 Основи зберігання зернових мас. Техноло-

гічні процеси на елеваторах і ХПП  

 

Змістовий модуль 2. Машини і обладнання для зберігання плодоовочевої 

продукції.  

Тема №4 Механізація робіт при зберіганні плодоовочевої продукції 

1.Характеристика режимів зберігання плодоовочевої продукції 

2.Способи зберігання плодоовочевої продукції. Класифікація сховищ 

3.Технологічні особливості простих сховищ — буртів і траншей 

4.Загальні вимоги до сховищ. 

  Тема №5 Холодильна обробка сільгосппродуктів 

1. Види холодильної обробки харчових продуктів 

2. Вплив низьких температур на стан продуктів 
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3. Охолоджувальні середовища для обробки сільгосппродукції  

4. Класифікація холодильників для харчових продуктів 

 

Тема №6 Види сховищ для зберігання овочів, плодів і ягід 
 

1. Класифікація плодів і овочів за строками їх зберігання 

2. Товарна обробка і пакування плодів перед зберіганням 

3. Сховища для зберігання овочів і фруктів 

4. Холодильне зберігання овочів і фруктів 

5. Характеристика плодоовочевих холодильників  
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання 

на самостійну робо-

ту 

Кількість 

годин 

балів 
лк лаб. 

сем. 

(пр.) 
СРС 

Змістовий модуль 1. Основи зберігання зернових мас. Технологічні процеси 

на елеваторах і ХПП 

1 

Лекція 1 

Вступ до курсу. 

Предмет і завдання 

курсу 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 1 

Розрахунок розмірів 

складів для зберіган-

ня зерна 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 1 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №1 
- - - 5 3 

2 

Лабораторна 

робота 2 

Розрахунок розмірів 

складів для збері-

гання зерна 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 2 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №2 
- - - 5 3 

3 

Лекція 2 
Механіка сипучих 

матеріалів 
2 - - - - 

Лабораторна 

робота 3 

Вибір типу і розра-

хунок розмірів сило-

сів для зберігання зе-

рна 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 3 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №3 
- - - 5 3 

  4 

Лабораторна 

робота 4 

Застосування і роз-

рахунок бункерів для 

зберігання зерна 

- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 4 

Підготовка до лабо-

раторної роботи № 
- - - 5 3 

5 
Лекція 3 

Механізація збері-

гання зерна на зер-

новому елеваторі 

2 - - - - 

Лабораторна Розрахунок облад- - 2 - - 3 
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робота 5 нання хлібоприйма-

льного елеватора 

Самостійна 

робота 5 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №5 
- - - 5 2 

6 

Лабораторна 

робота 6 

Розрахунок зерно-

вих трєрів 
- 2 - - 4 

Самостійна 

робота 6 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №6 
- - - 5 3 

7-8 
Самостійна 

робота  

Підготовка до ПМК1 
   2 2 

 

ПМК 1 Підсумковий кон-

троль за змістовий 

модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 6 12  32 50 

Змістовий модуль 2. Енергія океану, геотермальна і теплова енергія. 

9 

Лекція 4 

Механізація робіт 

при зберіганні пло-

доовочевої продукції 

2 - - - - 

Лабораторна 

робота 7 

Розрахунок основ-

них параметрів під-

вісного конвеєра 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №7 
- - - 5 2 

10 

Лабораторна 

робота 8 

Розрахунок основ-

них параметрів під-

вісного конвеєра 

     

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 8 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №8 
- - - 5 2 

11 

Лекція 5 
Холодильна обробка 

сільгосппродуктів 
4 - - - - 

Лабораторна 

робота 9 

Розрахунок теплоте-

хнічних параметрів 

холодильної камери 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 9 

Підготовка до лабо-

раторної роботи №9 
- - - 4 2 
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12 

Лабораторна 

робота 10 

Розрахунок вентиля-

ції приміщення для 

зберігання коренеп-

лодів 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 10 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 10. 
- - - 4 2 

13 Лекція 6 Види сховищ для 

зберігання овочів, 

плодів і ягід 

2 - - - - 

Лаборатор-

на 

робота 11 

Розрахунок венти-

ляції приміщення для 

зберігання ко-

ренеплодів 

- 2 - - 6 

Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 10 
- - - 4 2 

14-15 Самостійна 

робота 11 

Підготовка до лабо-

раторної роботи 10 
     

 ПМК 2 Підсумковий кон-

троль за змістовий 

модуль 2 

   2 10 

Всього за змістовий модуль 2 6 10  24 50 

Всього з навчальної дисципліни 12 22  56 100 

 



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 

 

1. Класифікація складів; 

2. Призначення механізованих складів; 

3. Види та типи зерносховищ; 

4. Від яких умов залежить вибір режиму зберігання зернових мас? 

5. Що таке елеватор? Класифікація елеваторів; 

6. Основні вимоги до конструкцій зерносховищ; 

7. Загальна характеристика властивостей зернової маси (склад зернової маси); 

8. Поняття про сипучість зернової маси. Як використовується ця властивість 

на практиці? 

9. Самосортування. Прояв його при завантаженні, розвантаженні зерносхови-

ща і при зберіганні зернової маси; 

10. Шпаруватість. Вплив її на стан зернової маси при зберіганні; 

11. Теплофізичні властивості зернової маси. Їх прояви при роботі із зерном; 

12. Гігроскопічні властивості зернової маси; 

13. Види дихання зерна. Значення дихання при зберіганні зерна; 

14. Кінцеві продукти підприємств елеваторної промисловості. Коротка харак-

теристика; 

15. Типи зерносховищ. Коротка характеристика; 

16. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна на асфальтованих майданчиках; 

17. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна в бунтах і навісах; 

18. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна у вентильованих бункерах; 

19. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна в силосах елеваторів; 

20. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна в гнучких силосах; 

21. Загальні відомості про технології зберігання зерна. Особливості зберігання 

зерна в підземних сховищах; 

22. Основні функції підприємств елеваторної промисловості; 

23. Режими зберігання зерна. Загальні відомості; 

24. Зберігання зернових мас в сухому стані; 

25. Зберігання зернових мас в охолодженому стані; 

26. Зберігання зернових мас в герметичних установках; 

27. Класифікація зерносховищ; 
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28. Способи зберігання зернових мас; 

29. Тимчасове зберігання зернових мас; 

30. Довгострокове зберігання зернових мас; 

31. Приймання і формування партій зерна. Принципи організації; 

32. Принципова схема структури елеваторної промисловості; 

33. Надати принципову схему елеватора (портового, хлібоприймального, виро-

бничого); 

34. Основні будівлі і споруди елеватора; 

35. Робоча будівля. Особливості компоновки з силосним корпусом; 

36. Особливості розміщення зерносушарок; 

37. Типи вагів, особливості розміщення; 

38. Силосний корпус. Переваги зберігання зерна в силосах; 

39. Класифікація силосних корпусів; 

40. Основні матеріали для виготовлення силосів, їх переваги та недоліки; 

41. Надати принципову схему комплексу з механізованими складами і баштою 

механізації, передбачивши операції: приймання з автотранспорту з очищен-

ням (і без) зерна в потоці, передача зерна в елеватор, відвантаження зерна у 

вагони, зважування на кожній операції; 

42. Переваги і недоліки металевих силосів в порівнянні із залізобетонними; 

43. Методи зведення металевих силосів; 

44. Форми, розміри металевих ємкостей, матеріали виготовлення; 

45. Особливості зберігання зерна в металевих силосах; 

46. Способи завантаження і вивантаження металевих силосів; 

47. Переваги і недоліки залізобетонних силосів великої місткості; 

48. Структура елеваторно-складського господарства; 

49. Операції, що здійснюються із зерном на підприємствах по зберіганню зерна; 

50. Основні принципи прийому і розміщення зерна на елеваторах з врахуван-

ням його якості і технологічних властивостей; 

51. Одноступінчата схема руху зерна на елеваторі. Переваги і недоліки; 

52. Багатоступінчаста схема руху зерна на елеваторі. Переваги і недоліки; 

53. Очищення зерна від домішок на виробничому елеваторі; 

54. Фізіологічні процеси, що відбуваються в зерні при зберіганні. 

 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 

НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 

 

1. Види активного вентилювання; 
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2. Основне обладнання для активного вентилювання, його коротка характери-

стика; 

3. Особливості використання стаціонарних вентиляційних установок СВУ - 1, 

СВУ-2, СВУ-63; 

4. Призначення аерожолоба, класифікація аерожолобів; 

5. Особливості використання телескопічних аерожолобів; 

6. Призначення вентильованих бункерів; 

7. Вентилювання зерна в силосах; 

8. Класифікація сушарок; 

9. Вимоги до зерносушильної техніки; 

10. Шахтні сушарки, переваги та недоліки; 

11. Особливості сушки зерна в нерухомому шарі; 

12. Особливості сушки зерна в рухомому шарі; 

13. Чинники, що впливають на збереження зернової маси; 

14. Основні чинники, що впливають на тривалість зберігання зерна; 

15. Скласти принципову схему сушки зерна на підприємстві; 

16. Вентилювання зерна в металевих силосах; 

17. Які заходи передбачають для зниження негативного впливу на збереження 

зерна великого перепаду добових і посезонних температур? 

18. Методи сушки зерна; 

19. Способи сушки зерна залежно від стану зернового шару; 

20. Особливості зберігання насінного зерна; 

21. Рециркуляционная сушка зерна в зваженому стані; 

22. Рециркуляционная сушка зерна в падаючому шарі; 

23. Рециркуляционная сушка зерна в псевдозрідженому шарі; 

24. Класифікація режимів зберігання плодоовочевої продукції; 

25. Зберігання продукції в регульованому газовому середовищі (РГС); 

26. Види регульованого газового середовища (РГС); 

27. Класифікація сховищ для зберігання плодоовочевої продукції; 

28. Особливості зберігання плодоовочевої продукції в тарі; 

29. Особливості зберігання плодоовочевої продукції без тари; 

30. Вентиляція бунтів і траншей; 

31. Активна вентиляція бунтів і траншей; 

32. Загальні вимоги до сховищ; 

33. Способи зберігання борошна; 

34. Способи зберігання допоміжної сировини при виробництві хлібобулочних 

виробів; 

35. Особливості зберігання борошна у тарі; 

36. Безтарне зберігання борошна. 
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