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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни «Розрахунок і конструювання машин і апаратів» є 

підготовка студентів до виробничо-технологічної, проектно-

конструкторської і дослідницької діяльності, пов’язаної із створенням і 

розрахунками машин і апаратів харчових виробництва; використання 

отриманих знань для вирішення інженерних завдань по апаратно-

технологічному оформленню процесів, оцінки основних техніко-економічних 

характеристик устаткування, освоєння сучасних методик розрахунку 

конкретної конструкції машини або апарата харчового підприємства; 

придбання знань по основам теорії робот машин і апаратів і методами 

розрахунку їх основних параметрів. Крім цього треба сформувати у студентів 

знання вимог до аналізу шляхів розробки конструкцій нового  устаткування і 

перспективного напряму його удосконалення, аналізу стану і динаміки 

показників, що впливають на якість роботи технологічного устаткування. 

Завдання дисципліни: 

 вивчити стан і динаміку показників надійності і довговічності 

устаткування; 

 створення теоретичних моделей проектованого устаткування, що 

дозволяють прогнозувати їх продуктивність і витрати енергії; 

 вивчити розробку планів, програм і методик проведення досліджень, 

експериментальних зразків устаткування; 

 вміти формувати мету проекту, програми рішення конструкторських 

завдань, критеріїв і показників досягнення цілей, побудова структури їх 

взаємозв'язків, виявлення пріоритетів рішення конструкторських 

проблем; 

 вивчити розробку конструкторської частини проекту машини або 

апарату і розрахунок найбільш навантажених елементів на міцність; 

 знати інформаційні технології при розрахунку і конструюванні нового 

або вдосконаленого устаткування. 

 знати основні проблеми науково-технічного розвитку техніки харчової 

промисловості; 

 вивчити технологічне устаткування галузі (класифікація, пристрій, 

особливості експлуатації, шляху і перспективи вдосконалення 

устаткування, машин і апаратів); 

 знати проблеми раціонального використання сировинних, 

енергетичних і інших видів ресурсів; 

 знати проблеми поліпшення якості продукції; 

 вивчити основи проектування технологічного устаткування і ліній; 
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 вивчити методи розрахунку і конструювання робочих органів і інших 

вузлів машин харчової галузі; 

 вивчити методику розрахунку техніко-економічної ефективності 

машин і апаратів. 

Загальні компетентності: 

 Здатність до абстрактного мислення.  

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

 Здатність планувати та управляти часом.  

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 Здатність проведення досліджень на певному рівні.  

 Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

 Здатність працювати в команді.   

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 Здатність застосовувати типові аналітичні методи та комп'ютерні 

програмні засоби для розв'язування інженерних завдань 

галузевого машинобудування, ефективні кількісні методи 

математики, фізики, інженерних наук, а також відповідне 

комп'ютерне програмне забезпечення для розв’язування 

інженерних задач галузевого машинобудування.  

 Здатність застосовувати фундаментальні наукові факти, 

концепції, теорії, принципи для розв’язування професійних задач 

і практичних проблем галузевого машинобудування.  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 Здатність втілювати інженерні розробки у галузевому 

машинобудуванні з урахуванням технічних, організаційних, 

правових, економічних та екологічних аспектів за усім життєвим 

циклом машини: від проектування, конструювання, експлуатації, 

підтримання працездатності, діагностики та утилізації.  

 Здатність застосовувати комп’ютеризовані системи проектування 

та спеціалізоване прикладне програмне забезпечення для 

вирішення інженерних завдань в галузі машинобудування.  

Результати навчання: 

 Знання і розуміння засад технологічних, фундаментальних та 

інженерних наук, що лежать в основі галузевого 
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машинобудування відповідної галузі.  

 Здійснювати інженерні розрахунки для вирішення складних задач 

і практичних проблем у галузевому машинобудуванні.  

 Обирати сучасне обладнання для технічного оснащення нових 

або реконструйованих підприємств (цехів), знати принципи його 

роботи та правила експлуатації, складати апаратурно-

технологічні схеми потокових ліній виробництва харчової 

продукції.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 Машини і апарати для спеціальних технологій 

Тема 1. Процес пастеризації харчових продуктів [1, с.299…329; 2, 

с.88…119; 3, с.349…369; 4, с.129…150; с.153…185] 

Теоретичні основи процесу пастеризації. Вимоги під час пастеризації. 

Загальні відомості. Ефективність пастеризації. Ефект пастеризації; критерій 

Пастера. Коефіцієнт швидкості загибелі мікроорганізмів; тривалість 

пастеризації. 

Режими і способи пастеризації. Характеристика режимів пастеризації. 

Способи пастеризації: потокова пастеризація; пароструминна пастеризація; 

пастеризація гарячим розливом; класична пастеризація; пастеризація в 

електромагнітному полі. 

Апарати і установки для пастеризації. Класифікація апаратів. Ванни 

пастеризації; пастеризатори безперервної дії; пластинчати пастеризатори. 

Коефіцієнт компактності пастеризатора; коефіцієнт регенерації теплоти. 

Трубчасті пастеризатори. Нетеплові способи пастеризації. 

Тема 2. Розрахунки і конструювання пастеризаційних апаратів [1, 

с.299…329; 2, с.88…119; 3, с.349…369; 4, с.129…150; с.153…185] 

Характеристика процесу пастеризації. Класифікація способів обробки 

харчових продуктів. Вимоги до процесу пастеризації. Класифікація апаратів 

для пастеризації. 

Вакуумна пастеризація в пароконтактних пастеризаторах. Пристрій 

вакуум-пастеризатора і технологічний процес обробки продукту. Загальні 

досягнення та недоліки вакуум-пастеризатора. 

Парові пастеризатори з витягательним барабаном. Конструкція 

парового пастеризатору. Технологія обробки продукту у паровому 

пастеризаторі. Теоретичні основи розрахунку парових пастеризаторів. 
Тема 3. Процес теплової обробки продуктів методом стерилізації. [1, 

с.299…329; 2, с.88…119; 3, с.349…369; 4, с.129…150; с.153…185] 
Характеристика процесу стерилізації. Загальні параметри 

характеризуючи процес стерилізації. Методи стерилізації. Режими 

стерилізації. Схематична запис загальних параметрів для визначеного 

режиму стерилізації. 

Фактори, визначаючи режими процесу стерилізації. Тривалість нагріву 

продукту. Температура стерилізації продукту. Тиск усередині тари та в 

апараті. Фактори, що впливають на тиск у банці. 

Гріючи агенти процесу стерилізації. Стерилізація гарячою водою, 

паром і гарячим повітрям. Технологічний розрахунок стерилізатора: 

розрахунок продуктивності, кількість банок у сітці, тривалість повного циклу 

теплового балансу стерилізатору. 
Тема 4. Конструкції і розрахунки апаратів для стерилізації [1, 

с.299…329; 2, с.88…119; 3, с.349…369; 4, с.129…150; с.153…185] 
Теплова стерилізація. Високотемпературна стерилізація; 

низькотемпературна ступінчата стерилізація (тиндалізація); стерилізація 
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гарячий розлив; стерилізація токами високої частоти. Загальні операції 

високотемпературної стерилізації. 

Асептична стерилізація. Асептичне консервування кислотних 

продуктів. Способи асептичного консервування. Асептичне консервування 

некислотних продуктів. Гарантії стерилізації харчових продуктів. Механічна 

стерилізація продуктів бактуфугіруванням. Типи установок для 

бактуфугіруванням. Пристрій та принцип дії батофуги.  

Тема 5. Процес випічки і обжар ці харчових середовищ; машино-

апаратне оснащення технологічного процесу [5, с.841…849; с.860…861; 6, 

с.206…211; 7, с.404…411] 

Теоретичні основи забезпечення процесів випічки харчових середовищ. 

Загальні зведення. Теоретичні витрати теплоти. Загальні періоди випічки. 

Коефіцієнт тепловіддачі. Процес обжарювання. 

Машинно-апаратне оснащення процесу випічки. Печі для 

кондитерського та хлібопекарського виробництва. Технологічний признак, 

визначаючий спеціалізацію печі і асортимент відпрацьованої продукції. 

Конструкції промислових печей. Розрахунок продуктивності та установочної 

потужності печі. 

Класифікація пекарних камер. Типи пекарних камер. Характеристика 

пекарної камери. Вимоги до пекарних камер. Топки і спеціалізовані топочні 

пристрої. Пристрій для спалювання газообразного та рідкого топлива. 

Тема 6. Випічка хлібу, як пример складного тепловому процесу. [5, 

с.841…849; с.860…861; 6, с.206…211; 7, с.404…411] 

Складові процесу випічки хлібу. Фізичні мікробіологічні, біохімічні 

процеси у тісті та хлібі. Розподіл температури за глибиною міста. Кінетика 

волого вмісту тіста та хлібу. 

Перенесення теплоти при випічки хлібу. Шляхи переносу теплових 

потоків. Конвективні тепловіддачі, тепловіддача від конденсуючи парів, 

теплове випромінювання, кондуктивна передача. Рівняння теплового балансу 

печі. 

Фізичні і математичні моделі. Узагальнюючі рівняння теплопередачі, 

рівняння балансу маси, граничні умови. Вимоги до температурного режиму у 

робочої камери хлібопекарної печі 

Змістовий модуль 2. Машини і обладнання для теплообмінних 

процесів в переробній галузі. 

Тема 7. Конструкції і розрахунки трубчатих теплообмінних апаратів. [5, 

с.841…849; с.860…861; 6, с.206…211; 7, с.404…411; 8, с. 121…148; 

с.161…185] 

Характеристика обладнання для здійснення теплообмінного процесу. 

Теплоносії, які використовуються. Основні вимоги до обладнання. 

Класифікація теплообмінних апаратів. 

Пристрій та принцип роботи кожухотрубних теплообмінників. 

Конструкція одноходового теплообмінника; чотирьохходовий підігрівач; 

теплообмінник з U-подібними нагрівальними трубами; теплообмінники типу 

«труба в трубі». 
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Визначення технологічних параметрів трубних теплообмінників. 

Площа поверхні теплообміну; довжина пучка труб, число ходів, кількість 

труб для багатоходових апаратів; внутрішній діаметр апарата. 

Тема 8. Основи теорії розрахунку теплообмінних апаратів. [5, 

с.841…849; с.860…861; 6, с.206…211; 7, с.404…411; 8, с. 121…148; 

с.161…185] 

Перевірний і проектний розрахунки трубних теплообмінників. 

Тепловий розрахунок, конструктивний розрахунок, гідравлічний розрахунок, 

економічний розрахунок. 

Конструкції і принцип роботи і розрахунок змієвикових, зрошувальних 

і спіральних теплообмінників. 

Будова, принцип роботи і розрахунок поверхневих і барометричних 

конденсаторів. Основні параметри вертикальних змієвикових конденсаторів. 

Тема 9. Теоретичне обґрунтування процесу випаровування 

конструкцій харчових середовищ. [6, с.206…211; 7, с.404…414; 8, с. 

194…234] 
Характеристика процесу випарювання. Вимоги до випарним пристроям. 

Забезпечення процесу випарювання випарними установками. Параметри, 
характеризуючи роботу вакуум-випарної установки та шляхи покращення її 
конструкції. 

Способи випарювання і основні схеми багатокорпусних пристроїв. 
Однократне випарювання; випаровування з застосуванням теплового насосу; 
багатократне випаровування. Схеми випарних пристроїв. 

Теоретичні основи процесу випарювання. Матеріальний розрахунок 
кількості продукту, що поступає на згущення продукту кількістю випарної 
вологи. Розрахунок параметрів поверхневого конденсатору. 

Тема 10. Машино-апаратне забезпечення процесу випарювання. [, 
с.206…211; 7, с.404…414; 8, с. 194…234] 

Класифікація випарних апаратів. Конструкції машин апаратів 
забезпечуючи процес випарювання; випарні апарати з природною 
циркуляцією, випарні апарати з виносної циркуляційною трубою; плівкові 
випарні апарати. 

Розрахунок основних параметрів випарних багатокорпусною вакуумної 
установки; тиск пару та температура кипіння по корпусам; розподіл кількості 
теплоти по корпусам; визначення поверхні нагріву по корпусам; визначення 
кількості продукту що йде на згущення та кількості згущеного продукту. 

Розрахунок основних розмірів випаровування. Визначення розмірів 
паровідділювачів. Економічний розрахунок випарної установки з метою 
визначення оптимальної кількості корпусів і мінімальної витрати 
експлуатації. 

Тема 11. Конструкції і розрахунки апаратів для ошпарювання і 
бланшування [1, с. 211…236; 3, с. 316…359; 7, с. 417…427] 

Загальні відомості в процесах ошпарювання і бланшування. Мета 

процесу бланшування. Тепловий баланс процесу. Тривалість бланшування 

продукту. Інтенсифікація теплових процесів. Методи інтенсифікації. 

Характеристика інтенсифікації. Шляхи інтенсифікації. 
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Конструкції апаратів для ошпарювання. Зачинені ошпарю вальні 

машини; шнековий ошпарював; стрічкові ошпарю вальні машини. Інженерні 

розрахунки ошпарю вальних машин. 

Конструкції апаратів для бланшування. Ковшові стрічкові бланшувальні 

машини; камерні транспортерні бланшувальні машини. Барабанні 

бланшувальні машини; інженерний розрахунок бланшувальних машин. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття 

або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб прак СРС 

Змістовий модуль 1. Машини і апарати для спеціальних технологій 

1 

Лекція 1 
Процес пастеризації 

харчових продуктів 
2 - - - - 

Практична 

робота 1 

Розрахунок 

параметрів 

пластинчастої 

пастеризаційної 

установки 

- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 1 

Вивчення конструкції 

ванни з мішалкою для 

пастеризації 

- - - 3 2 

 

 

 

2 

 

Лекція 2 

Конструкції і 

розрахунок 

пастеризаторів 

2 - - - - 

Практична 

робота 1 

Розрахунок 

параметрів 

пластинчастої 

пастеризаційної 

установки 

  2  3 

Самостійна 

робота 2 

Вивчення 

конструкції 

трубчастого 

пастеризатора 

   2 1 

3  

Лекція 3  

Процес теплової 

обробки продуктів 

методом стерилізації 

2 - - - - 

Практична 

робота 2 

Розрахунок 

параметрів автоклава 
- - 2 - 2 

Самостійна 

робота 3 

Вивчення конструкції 

горизонтального 

стерилізатора 

- - - 3 2 

 

 

 

 

4 

Лекція 4 

Методи стерилізації 

харчових продуктів і 

обладнання для їх 

проведення. 

2 - - - - 

Практична 

робота 2 

Розрахунок 

параметрів автоклава 
-  2 - 3 

Самостійна 

робота 4 

Вивчення конструкції 

вертикального 

стерилізатора 

- - - 3 1 

 

 
Лекція 5 

Процес випічки та 

обжар ці  
2 - - - - 
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5 Практична 

робота 3 

Розрахунок 

хлібопекарної печі 
-  2 - 3 

Самостійна 

робота 5 

Вивчити 

розрахункову схему 

хлібопекарної печі РЗ-

ХПА 

- - - 3 2 

6 Лекція 6 Випічка хлібу, як 

пример складного 

теплового процесу 

2     

Практична  

робота 4 

Розрахунок 

хлібопекарної печі 
  2  2 

Самостійна 

робота 6 

Вивчити конструкцію 

печі ФТЛ-20 
   3 2 

7-8 

Самостійна 

робота 7 

Підготовка до 

ПМК -1 
- - - 7 - 

ПМК 1 

Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1 

 - - - 10 

Всього за змістовий модуль 1 – 49  год. 12  12 25 35 

 

Змістовий модуль 2.  Машини і обладнання для теплообмінних процесів в переробній 

галузі 

9 

Лекція 7 

Конструкції і 

розрахунок 

трубчастих 

теплообмінних 

апаратів 

2 - - - - 

Практична 

робота 4 

Розрахунок 

параметрів 

кожухотрубного 

теплообмінного 

апарату 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 8 

Вивчити конструкцію 

рекуперативного 

теплообмінника. 

- - - 3 2 

10 

Лекція 8 

Основи теорії 

розрахунку 

теплообмінних 

апаратів 

2 - - - - 

Практична 

робота 4 

Розрахунок 

параметрів 

кожухотрубного 

теплообмінного 

апарату 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 9 

Вивчення конструкції 

спірального 

теплообмінника  

- - - 3 2 
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11 

Лекція 9 

Теоретичні 

обґрунтування 

процесу випарювання  

2  - - - - 

Практична 

робота 5 

Розрахунок 

випарного апарату з 

центральною 

циркуляційною 

трубою 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 10 

Вивчення конструкції 

багатократної 

випарної установки 

- - - 3 2 

12 

Лекція 10 Машино-апаратне 

забезпечення процесу 

випаровування 

2  - - - - 

Практична 

робота 5 

Розрахунок випарного 

апарату з центральною 

циркуляційною 

трубою 

- - 2 - 3 

Самостійна 

робота 11 

Вивчення конструкції 

трубчастого апарата з 

центральною трубою 

- - - 3 2 

13 

Лекція 11 

Конструкції і 

розрахунок апаратів 

для ошпарювання і 

бланшування. 

2 - - - - 

Практична 

робота 6 

Розрахунок 

параметрів 

бланшувальної 

машини 

- - 2 - 3 

 

Самостійна 

робота 12 

Вивчення конструкції 

ошпарювала закритого 

типу 

- - - 3 2 

14-15 

Самостійна 

робота  

Підготовка до 

ПМК -2 
- - - 116 - 

ПМК 2 
Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 
- - - - 10 

Всього за змістовий модуль 2 – 41год. 10 - 10 21 35 

    Екзамен 30 

Всього з навчальної дисципліни   49+ 41 = 90 год. 100 
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5.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 

1. Сутність процесу пастеризації.  

2. Які параметри характеризують ефективність пастеризації. 

3. Назвіть основні режими процесу пастеризації. 

4. Як визначається досконалість конструкції пастеризатора (коефіцієнт 

компактності) 

5. Назвіть способи пастеризації харчових продуктів. 

6. Як визначається показник економічності роботи пастеризатора 

(коефіцієнт регенерації тепла) 

7. Накреслити схему і пояснити принцип дії ванни тривалої пастеризації. 

8. Накреслити схему і пояснити принцип дії пластинчатого 

пастеризатора. 

9. Дайте характеристику трубчастих пастеризаторів. 

10. Накреслити схему та пояснити принцип роботи трубчастого 

пастеризатора. 

11. Дайте загальну характеристику процесу стерилізації. 

12. Як визначається ефективність стерилізації (коефіцієнт стерилізуючої 

дії) 

13. Основні фактори,які впливають на вибір режимів стерилізації. 

14. Назвіть методи стерилізації 

15. Дайте характеристику тепловим методам стерилізації. 

16. Поясніть проведення стерилізації в потоці. 

17. Назвіть технологічні особливості асептичної стерилізації. 

18. Поясніть конструкцію вертикального автоклава. 

19. Як розрахувати кількість банок для загрузки автоклаву. 

20. Поясніть конструкцію горизонтального автоклава. 

21. Назвіть основні витрати тепла в автоклаві. 

22. Накресліть схему і поясніть засоби завантаження тари у обертаючи 

сітки автоклава. 

23. За якою формулою визначається витрати тепла на нагрів сіток. 

24. Яке обладнання потрібно для випічки хлібу. 

25. Дайте класифікацію хлібопекарних печей. 

26. Які витрати теплоти входять в тепловий баланс пекарної камери. 
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6 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 

1.Область застосування теплообмінних апаратів. 

2. Дайте схему і поясніть принцип роботи кожухотрубного апарату. 

3. Пояснити конструкцію теплообмінника з U-подібними гріючими 

трубами. 

4. За якою формулою визначається площа поверхні теплообміну 

5. Пояснити конструкцію теплообмінника типу «труба в трубі» 

6. Як визначається площа поперечного перерізу апарату для проходження 

теплоносія. 

7. Поясніть конструкцію і принцип дії регенеративних теплообмінників. 

8. Як працюють змішувальні теплообмінники. 

9. Назвіть основні етапи розрахунку спіральних теплообмінників. 

10. Поясніть механізм випарювання. 

11. Як розрахувати кількість випареної води 

12. Назвіть способи випарювання харчової продукції. 

13. Дайте класифікацію випарних апаратів. 

14. Як визначити теоретичну поверхню нагріву випарного апарату. 

15. Накреслити схему одноразової випарної установки, пояснити принцип 

роботи 

16. Пояснити конструкцію випарного апарату з примусової циркуляцією 

розчину. 

17. За якими формулами визначається теоретична витрата пари. 

18. Сутність процесу випаровування в апаратах харчової промисловості, 

область застосування. 

19. Визначення кількості теплоти необхідної для випаровування. 

20. Сутність процесу ошпарювання і бланшування. 

21. Охарактеризуйте конструкцію ошпарювала закритого типу. 

22. Пояснити конструкцію шнекового ошпарювала безперервної дії. 

23. Назвіть витрати теплоти на процес ошпарювання 

24. Поясніть конструкцію стрічкової машини для бланшування у воді. 

25. Назвіть загальні витрати теплоти при бланшуванні у воді. 

26. Накреслить схему машини для бланшування парою, поясніть принцип 

дії. 

27. За якою формулою визначається витрата пари при бланшуванні. 

28. Поясніть конструкцію стрічкової похилої бланшувальної машини. 

29. Надайте характеристику конструкцій корпусів апаратів. 

30. Назвіть основні геометричні параметри корпуса та днища апарату. 
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6. Поперечний А.М. Процеси та апарати харчових виробництв. / А.М. 

Поперечний, О.І.Черевко. - Київ. Центр учбової літератури., 2007. – 304 

с. 

7. Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты 
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1. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.Н. Стабников, В.Д. 
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[664.002.5.(075). К12 в читальнім залі університету] 

4. Горбатюк. В.И. Процессы и аппараты пищевых производств. / В.И. 

Горбатюк.– Учебник для средних специальных заведений. Москва 

«Колос», 1999. – 335с. [664.002.5.075. Г 67 – бібліотека кафедри] 
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8. Проектирование процессов и аппаратов пищевых производств. Под 

редакцией В.Н. Стабникова. Киев. «Вища школа», 1982. – 197с. [664. 

(075) П79 – читальний зал університета]. 
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