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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисциплін 

1.Фізіка (курс вищого навчального закладу); 
2. Вища математика (курс вищого навчального закладу); 
3.Теплотехніка (курс вищого навчального закладу);  
4. Електротехніка(курс вищого навчального закладу); 
5. Технічна механіка (курс вищого навчального закладу); 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
1. Інноваційні технології в галузі; 
2. Проектування підприємств харчової галузі. 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати:  
- теорію основних процесів  харчових виробництв та рушійних сил, під 

дією яких вони протікають; 
- методи розрахунку апаратів, машин та основних показників якості 

роботи технологічного обладнання харчової галузі. 
- схеми та принцип дії різних промислових апаратів та технологічного 

обладнання харчової галузі; 
- закономірності переходу від лабораторних процесів до виробничих; 
- правила експлуатації та техніки безпеки використання технологічного 

обладнання харчової галузі.  
 
Вміти:  

- визначати конструктивні матеріали, що найкраще придатні для 
обладнання харчової галузі; 

- визначати основні елементи обладнання харчової галузі; 
- підбирати та розраховувати обладнання для підготовки сировини до 

виробництва; 
- визначати принцип дії та розраховувати обладнання для подрібнення 

сировини та продуктів; 
- складати методику розрахунку обладнання харчової галузі; 
- проводити розрахунки теплообмінного обладнання харчової галузі; 
- складати технологічну лінію процесу виробництва харчових продуктів; 
- аналізувати роботу обладнання; 
- визначати оптимальні умови функціонування обладнання; 
- розраховувати кількість обладнання, необхідного для виробництва 

харчових продуктів окремої галузі; 
- визначати недоліки в роботі обладнання; 



- визначати напрями реконструкції існуючого обладнання. 
 

Змістовий модуль №1. Прикладна гідравлика 
 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Процеси та апарати харчових 
виробництв».  

Класифікація процесів харчових виробництв. Класифікація та вимоги 
до обладнання харчових виробництв.  

Тема 2. Гідравлічні процеси. Гідростатика. 
Рідини як робочі тіла гідравлічних систем. Основне рівняння 

гідростатики та його практичне застосування. Епюри гідростатичного тиску. 
Сполучені посудини, принцип дії гідравлічного пресу.  

Тема 3. Гідродинаміка.  
Режими руху в’язких рідин. Диференційні рівняння Ейлера для потоку 

ідеальної рідини. Основне рівняння гідродинаміки (рівняння Бернуллі).  
Рівняння Бернуллі для потоку ідеальної та реальної рідини. Практичне 
застосування рівняння Бернуллі. Гідравлічний опір у трубопроводах. 
Гідравлічний удар. Течія в’язкопластичних харчових продуктів по 
трубопроводам. 

Тема 4. Класифікація, області використання та основні характеристики 
гідравлічних машин.  

Поршневі, роторні, плунжерні, пластинчасті, шестеренні, відцентрові 
та вакуумні  насоси. Типи та основи параметри компресорних машин. 
Ізотермічне, адіабатичне, політропне стиснення. Спеціальні гідравлічні 
машини харчових виробництв. 

 
Змістовий модуль №2. Гідромеханічні процеси 

 
Тема 5. Класифікація гідромеханічних процесів. 
Перемішування рідких та сипучих сумішей. Змішувачі рідких, сипучих 

та пластичних продуктів. Гомогенізація. 
Тема 6. Класифікація процесів розділення харчових продуктів. 
Ознаки, що використовуються для розділення сумішей. 
Осадження  у полі тяжіння, під дією відцентрових сил, 

електроосадження. Центрифуги, сепаратори, циклони. 
Тема 7. Фільтрація.  
Основне кінетичне рівняння фільтрації. Фільтрувальне обладнання. 

Рукавні,  фільтри, пилоосаджувальні камери). Фільтрація під впливом 
відцентрових сил. Типи фільтруючих центрифуг. Мембранна технологія. 



Тема 8. Практичне використання теорії розділення неоднорідних 
систем. 

 Глибока обробка пшениці з повним розділенням на інгредієнти. 
Мокрий спосіб очистки зерна. Обладнання для розділення пшениці на 
інгредієнти. 

 
Змістовий модуль  №3. Механічні процеси 

 
Тема 9. Механічні процеси.  
Методи подрібнення, ступінь подрібнення. Машини крупного, 

середнього, дрібного та колоїдного подрібнення. Різання, розпилення, 
шліфування. Обробка тиском. Основні методи та машини обробки тиском. 
Процеси, що відбуваються в шнекових формоутворюючих пресах. Моделі 
руху матеріалів в каналах шнека. Подрібнення у повітряному потоці. Дія 
потоку повітря на матеріал, що подрібнюється. Подрібнення у струминному 
та роторному млині.  

Тема 10. Основи механіки мелкодисперсних харчових продуктів. 
 Внутрішнє тертя в сипучому середовищі. Утворення зводів над 

випускним отвором. Транспортування сипучих продуктів. Розділення 
сипучих сумішей. Вібраційне сепарування. Віброударне, пневматичне, 
вібропневматичне, магнітне сепарування. Практичне використання теорії 
подрібнення та розділення. Класифікація продуктів подрібнення зерна. 
Обладнання для механічної обробки зерна. 

 
Змістовий модуль №4. Теплові процеси 

 
Тема 11. Основи теплопередачі.  
Основне рівняння теплопередачі. Теплопровідність, конвекція, 

випромінювання. Коефіцієнт теплопровідності. Диференційне рівняння 
теплопровідності. Теплопровідність плоскої стінки. Передача тепла через 
багатошарову стінку. 

Тема 12. Нагрівання, охолодження, конденсація.  
Нагрівання водяною парою, топковими газами, проміжними 

теплоносіями, електричним струмом. Типові схеми теплообмінників. 
Розрахунки теплообмінників.. 

Тема 13. Випарювання.  
Методи випарювання. Однокорпусні та багатокорпусні випарні 

установки.  Конструкція випарних апаратів та їх класифікація. Схема 



розрахунку випарних апаратів. Конденсація. Класифікація конденсаторів. 
Конденсація в поверхневих та контактних конденсаторах. 

Тема 14. Випічка хліба як приклад складного теплового процесу.  
Фізична та математична моделі процесу випічки хлібу.  Вимоги до 

температурного режиму в робочій камері хлібопекарської печі.  
 

Змістовий модуль № 5. Холодильні процеси 
 

Тема 15. Штучне охолодження. 
Прямий та зворотній цикл Карно. Помірне охолодження. Визначення 

питомої холодопродуктивності. Схема холодильних машин. Основне та 
допоміжне холодильне устаткування. 

 
Змістовий модуль №6.  Масообмінні процеси 

 
 Тема 16. Основи масопередачі.  
Класифікація масообмінних процесів. Основне рівняння масопередачі. 

Механізм масопередачи. Масообміні апарати з плівковою течією та 
барботажем. Основні закономірності руху двухфазного середовища.  

Тема 17. Сорбційні процеси.  
Класифікація. Абсорбція та десорбція. Рівновага в процесі абсорбції. 

Принципові схеми  абсорберів. Адсорбція. Типові схеми адсорберів. 
Іонообмінна адсорбція. 

Тема 18. Перегонка.  
Методи перегонки. Діаграма температур. Схеми й конструкції 

тарілкових перегінних колон. Молекулярна дистиляція. 
Тема 19. Сушіння харчових продуктів.  
Зволоження продукту в негерметичному впакуванні. Показники 

вологості матеріалу. Рівноважна вологість. Процес сушіння. Сушильне 
встаткування Особливості суки  й активне вентилювання зерна. Вимоги до 
процесу сушіння зерна. Зерносушарки. Активне вентилювання зерна. 

 
Змістовий модуль № 7. Біохімічні й фізико-хімічні процеси 

 
Тема 20. Ферментація. Пастеризація, Стерилізація. Мийка 

встаткування.  
Тема 21. Фізико-хімічні процеси горіння й вибухів пило повітряних 

сумішей.  



Модель дифузійного горіння пилової частки. Модель детонації 
борошняного пилу. 

 
Змістовий модуль 8. Класифікація обладнання харчової галузі та 

загальні вимоги до нього 
 

Тема 22. Класифікація обладнання харчової галузі. Конструкційні 
матеріали, які використовуються для виготовлення обладнання. Вимоги до 
конструкційних матеріалів.  

Тема 23. Основні частини та деталі машин. Поняття про передачі, 
електроприводи. Апарати вмикання, захисту, контролю та керування. 

Тема 24. Універсальні приводи. Правила експлуатації та техніка 
безпеки універсальних приводів. Знімні механізми універсальних, 
спеціалізованих та малогабаритних приводів. 

 
Змістовий модуль 9.  Машини для обробки овочів 

 
Тема 25. Машини для миття овочів, картоплі, фруктів та зелені.  

Картоплеочищувачі. Устрій та принцип дії. Методика розрахунку основних 
показників роботи обладнання . 

Тема 26. Овочерізки. Протирочно-різальне устаткування. Устрій та 
принцип дії. Методика розрахунку основних показників роботи обладнання . 

 
Змістовий модуль 10. Машини для обробки м’яса та риби 

 
Тема  27. М’ясорубки. Фаршмішалки. Призначення, устрій, принцип 

дії. Методика розрахунку основних показників роботи обладнання 
Тема 28. Машини для розпушування м’яса. Котлетоформовочні 

машини. Рибоочищувачі. Призначення, устрій, принцип дії. Методика 
розрахунку основних показників роботи обладнання . 

 
Змістовий модуль 11. Машини для підготовки  

кондитерської сировини 
 

Тема 29. Розмельні машини. Призначення, устрій та принцип дії 
обладнання. Методика розрахунку основних показників роботи обладнання. 

Тема 30. Просіювачі. Призначення, устрій та принцип дії обладнання. 
Методика розрахунку основних показників роботи обладнання. 



Тема 31. Збивальні машини. Класифікація обладнання. Призначення, 
устрій та принцип дії обладнання. Методика розрахунку основних показників 
роботи обладнання. 

Тема 32. Тістомішалки. Класифікація обладнання. Призначення, устрій 
та принцип дії обладнання. Методика розрахунку основних показників 
роботи обладнання. 

 
Змістовий модуль 12. Машини для нарізування хліба  

та гастрономічних товарів 
 

Тема 33. Машини для нарізування хліба. Призначення, устрій та 
принцип дії обладнання. Методика розрахунку основних показників роботи 
обладнання. 

Тема 34. Машини для нарізування гастрономічних товарів. 
Призначення, устрій та принцип дії обладнання. Методика розрахунку 
основних показників роботи обладнання. 
  

Змістовий модуль 13. Машини для миття посуду 
 

Тема 35. Класифікація машин для миття посуду. Призначення, устрій 
та принцип дії обладнання.  Методика розрахунку основних показників 
роботи обладнання. 
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