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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування
показників

Галузь знань,
спеціальність, ступінь
вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання
(денна або заочна)

Кількість кредитів 3

Галузь знань
13 «Механічна
інженерія»

За вибором студента
(обов’язкова або за вибором студента)

(шифр і назва)

Загальна кількість
годин – 90 годин
Змістових модулів – 2

Спеціальність:
133 «Галузеве
машинобудування»

Курс

Семестр

4-й
2-й

8-й
4-й

Вид занять

Тижневе навантаження:
аудиторних занять –
2 год.
самостійна робота
студента –5 год.

Ступінь вищої освіти:
«Бакалавр»

Кількість
годин
10 год.

Лекції
Лабораторні
10 год.
заняття
Практичні
заняття
Семінарські
заняття
Самостійна
70 год.
робота
Форма контролю:
диференційований залік
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою навчальної дисципліни «Проектування переробних підприємств з
основами будівництва» у 8 семестрі 4 курсу є висвітлення наукових основ проектування та розрахунку сучасних потоково-технологічних ліній, машин та апаратів, механізмів та пристроїв для переробних виробництв.
Завданням дисципліни є:
- отримання компетентності з проектування ліній та цехів харчових виробництв з визначенням всіх площ виробництва, кількості обслуговуючого персоналу
та витрати енергетичних ресурсів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- вимоги до процесу проектування; класифікацію та склад підприємств по
переробці сільськогосподарської продукції, особливості їх проектування; нормативну базу проектування.
- склад документації для розробки проекту переробного підприємства,
принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки
тваринної продукції.
- методику техніко-економічного обґрунтування при проектуванні технологічних процесів, стадії проектування та основні поняття при проектуванні переробних підприємств.
- склад документації для розробки проекту переробного підприємства,
принципи планування та компонування основних виробничих цехів переробки
рослинної продукції.
- методику вибору та обґрунтування технології виробництва заданої продукції, методику розрахунку об’ємів переробки сировини, вимоги до сировини та
технологічного процесу.
- методику розрахунку та підбору обладнання при проектуванні технологічного процесу переробних підприємств.
- методику побудов графіку роботи обладнання та графіку організації виробничих процесів.
- умовні позначення технологічного обладнання переробних підприємств
- методики розрахунку потреб електроенергії, опалення; вентиляції, кондиціонування, водопостачання, каналізації та вимоги до охорони навколишнього середовища від промислових забруднень.
- класифікацію приміщень за призначенням
- методику розрахунку та номенклатуру виробничих приміщень переробного підприємства.
- методику розрахунку та номенклатуру складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
- вимоги до компонування виробничих приміщень підприємств різних типів,
- вимоги до компонування технологічного обладнання.
- вимоги до проектування генерального плану переробного підприємства,
вміти:
- приймати планувальні рішення при проектуванні переробних підприємств.
- розробляти та обґрунтовувати завдання на проектування технологічних
процесів переробних підприємств.
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- оформлювати нормативну документацію для проектування технологічних процесів переробних підприємств, за існуючою технологією та принципами
компонування відділень спланувати виробничий цех переробки рослинної продукції.
- виконувати розрахунки потреби сировини для виробництва заданої продукції;
- аналізувати існуючі технології переробки сировини, обґрунтовувати оптимальну технологічну схему та режими виробництва заданої продукції,
- виконувати технологічні розрахунки за етапами зміни сировини в процесі переробки в готову продукцію.
- проводити розрахунку та підбір засобів механізації технологічного процесу переробного підприємства, що проектується.
- розробляти графіки організації виробничого процесу, узгодження роботи
технологічного обладнання підприємства.
- проводити розрахунок витрат енергоресурсів, допоміжних матеріалів та
кількості робітників.
- розробляти апаратурно-технологічні схеми.
- приймати проектні рішення, щодо проектування електромережі та санітарно-технічної частини переробного підприємства, що проектується.
- обґрунтовувати склад приміщень переробного підприємства
- проводити розрахунки площ виробничих приміщень переробного підприємства.
- проводити розрахунки площ складських, допоміжних та підсобних приміщень пер. підприємства.
- проводити компонування приміщень на плані переробного підприємства.
- розробляти план цеху переробного підприємства, що проектується.
- проводити компонування об’єктів на генеральному плані переробного
підприємства.
- розробляти генеральний план переробного підприємства, що проектується.
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3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.
ПРОЕКТУВАННЯ ПОТОКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ
ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 1. Методика визначення технології виробництва продукції та розрахунок об’ємів переробки сировини
 Основні поняття про проектування
 Вихідні дані для проектування технологічного процесу
 Методики розрахунку продуктів на підприємствах різного типу
 Вибір та обґрунтування технологічних процесів і режимів виробництва
продуктів.
Тема 2. Методика підбору обладнання технологічного процесу
 Методика визначення пропускної здатності машин в лінії
 Методика підбору та визначення кількості одиниць машин та обладнання
 Основні принципи вибору машин та обладнання
 Складання графіку узгодження роботи машин в ПТЛ.
Тема 3. Методика визначення режиму роботи переробного підприємства і чисельності робітників
 Режим роботи підприємства, його особливості при переробці сировини
 Визначення річних фондів часу роботи основних робітників та обладнання
 Визначення чисельності і складу робітників та обслуговуючого персоналу.
Змістовий модуль 2.
ПРОЕКТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЦЕХІВ
ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 4. Розрахунок площ переробного підприємства
 Класифікація приміщень за призначенням
 Розрахунок площ виробничих приміщень
 Розрахунок площ складських приміщень
 Розрахунок площ допоміжних і підсобних приміщень.
Тема 5. Методика компонування цеху переробки сільськогосподарської
продукції та її особливості для різноманітних виробництв
 Загально-будівельне проектування
 Архітектурно-будівельне проектування
 Поняття - будівельний модуль
 Особливості компоновки цеху на різних типах підприємств.

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Номер
тижня

Вид занять

Тема заняття
або завдання на самостійну роботу

лк

Кількість
годин
сем.
лаб.
СРС
(пр.)

балів

Змістовий модуль 1. Проектування потоково-технологічних ліній
переробних підприємств
Лекція 1

1-2

Лабораторне
заняття 1

Самостійна
робота 1

Лекція 2

3-4

Лабораторне
заняття 2

Самостійна
робота 2

Лекція 3
5
Самостійна
робота

Тема 1. Методика визначення
технології
виробництва продукції
та розрахунок об’ємів
переробки сировини.
Технологічні розрахунки при переробці продукції рослинництва
На вибір обрати асортимент продукції для
проектування лінії, вивчити технологію її виробництва та знайти їх
рецептури.
Тема 2. Методика підбору обладнання технологічного процесу
Вибір та обґрунтування
технологічних процесів
і режимів виробництва
заданої продукції.
Розробити технологічну схему виробництва
заданої продукції за
етапами переробки сировини.
Тема 3. Методика визначення режиму роботи переробного підприємства і чисельності
робітників
Підготовка до ПМК 1

Підсумковий контроль
за змістовий модуль 1
Всього за змістовий модуль 1 - 40год.
6-7

ПМК 1

2

-

-

-

-

-

2

-

-

15

-

-

-

10

5

2

-

-

-

-

-

2

-

-

15

-

-

-

10

5

2

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

10

6

4

30

50

Змістовий модуль 2. Проектування виробничих цехів переробних підприємств
Лабораторне
заняття 3
8-9
Самостійна
робота 3

Методики розрахунку
чисельності виробничого
та обслуговуючого пер- соналу цеху переробки
с/г продукції
Підбір персоналу цеху
переробки с/г продукції -

2

-

-

10

-

-

10

3

8
Лекція 4
Лабораторне
заняття 4

10-11

Самостійна
робота 4

Лекція 5

12

Лабораторне
заняття 5
Самостійна
робота 5

13-14

Самостійна
робота

Тема 4. Розрахунок
площ переробного підприємства.
Розрахунок і вибір технологічного обладнання
при виробництві заданої
продукції
Заповнити зведену відомість обраного обладнання.
Тема 5. Методика компонування цеху переробки сільськогосподарської продукції та її
особливості для різноманітних виробництв
Розрахунок виробничої
площі переробного підприємств
Компонування виробничого цеху за допомогою комп’ютерної програми.
Підготовка до ПМК 2

Підсумковий контроль
за змістовий модуль 2
Всього за змістовий модуль 2 - 50 год.
ПМК 2

Всього з навчальної дисципліни – 90 год.

2

-

-

-

-

-

2

-

-

10

-

-

-

10

3

2

-

-

-

-

-

2

-

-

10

-

-

-

10

4

-

-

-

10

-

-

-

-

-

10

4

6

-

40

50
100

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1
1. Перелічити основні документи, які входять до структури проекту.
2. Виробничий процес та його сутність. (Надати пояснення та приклади).
3. Технологічна операція та її сутність. (Надати пояснення та приклади).
4. Технологічний процес та його сутність. (Надати пояснення та приклади).
5. Навести вихідні дані для проектування переробного підприємства
6. Надати методику визначення потужності переробного підприємства, яке
проектується.
7. Навести методику розрахунку коефіцієнту купівельного попиту населення
на продукцію переробного підприємства.
8. Навести методику розрахунку коефіцієнту купівельної спроможності населення продукції переробного підприємства.
9. Обґрунтування вибору оптимальної технологічної схеми та режимів технологічних операцій.
10.Надати методику визначення об’ємів сировини за етапами її переробки.
11.Пояснити основні етапи проектування потоково-технологічної лінії переробного підприємства.
12.Надати методику розрахунку продуктивності машин за етапами переробки
сировини.
13.Надати методику визначення кількості одиниць машин та обладнання.
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14.Надати методику розрахунку робочого часу роботи зміни на переробному
підприємстві.
15.Надати методику визначення часу ручних операцій на переробному підприємстві.
16.Надати методику розрахунку технологічного часу на переробному підприємстві.
17.Надати методику розрахунку фактичного часу роботи машин та обладнання.
18.Надати методику побудови графіка роботи технологічного обладнання в
потоково-технологічній лінії..
19.Надати методику побудови графіка енергоспоживання переробного підприємства.
20.Привести вимоги для оптимального вибору технологічного обладнання переробного підприємства.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
1. Навести класифікацію приміщень переробного підприємства за призначенням.
2. Надати методику визначення загальної площі виробничого цеху переробного підприємства.
3. Надати методику розрахунку виробничої площі переробного підприємства.
4. Надати методику визначення площі проходів у виробничому цеху переробного підприємства.
5. Надати методику розрахунку площі складських приміщень переробного підприємства.
6. Надати методику визначення площі допоміжних та підсобних приміщень
переробного підприємства.
7. Надати методику уточненого розрахунку загальної площі виробничого цеху
переробного підприємства.
8. Вимоги до компонування виробничого цеху переробного підприємства.
9. Вимоги до компонування приміщень на переробному підприємстві.
10.Вимоги до компонування технологічного обладнання виробничого цеху переробного підприємства.
11.Технологічні вимоги до потоково-технологічної лінії переробного підприємства.
12.Санітарно-гігієнічні вимоги до потоково-технологічної лінії переробного
підприємства.
13.Розкрити причини зниження підприємницької потужності великих переробних підприємств.
14.Привести склад основних будівель і споруд на переробному підприємстві.
15.Вимоги до проектування генерального плану переробного підприємства.
16.Надати методику розрахунку техніко-економічних показників генерального
плану переробного підприємства.
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