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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Мета курсового проекту - ознайомити студентів з основами
проектування, закріпити знання отримані під час вивчення дисциплін
««Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів з основами САПР», «Технологія кондитерських виробів»,
«Основи промислового будівництва і санітарної техніки», підготувати до
виконання дипломного проекту освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю
181 «Харчові технології».
Завданням курсового проектування є поглиблення у студента знань з
норм проектування підприємств кондитерської промисловості; формування
уміння аналізувати можливі варіанти технічних рішень та обґрунтовувати їх
технологічну доцільність; розвиток навиків технологічних розрахунків,
виконання графічних робіт.
Для успішного виконання курсового проекту студенти повинні:
знати прогресивні способи та прийоми, за допомогою яких необхідно
здійснити технічне переоснащення виробництва, що дасть можливість
оптимізувати організацію та перебіг технологічного процесу, забезпечити
якість готової продукції;
вміти застосовувати знання та навички, отримані під час вивчення
загально-інженерних і спеціальних дисциплін; застосовувати ДСТУ, ЄСКД у
виконанні та оформленні проекту.
Керівник проекту здійснює загальне керівництво, допомагає вибрати
перспективний напрям і стежать за дотриманням норм і правил проектування,
за обсягом, змістом і графіком виконання проекту. Відповідальність за
прийняття в проекті рішень і правильність виконання розрахунків покладається
на студента як автора проекту.
2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ
Темою курсового проекту може бути проектування цеху кондитерського
підприємства заданої потужності (тис. т/рік) з встановленням потоковомеханізованих ліній виробництва борошняних кондитерських виробів,
карамелі, цукерок, пастило-мармеладних виробів, шоколаду та шоколадних
виробів, східних солодощів тощо. Актуальними є теми щодо технічного
переоснащення фабрики (цеху), реконструкції окремих відділень підприємства,
впровадження технології виробництва або організація виробництва
кондитерських виробів на існуючих кондитерських підприємствах за місцем
роботи (для студентів заочної форми навчання) або проходження технологічної
та переддипломної практики (для студентів денної форми навчання). Бажано,
щоб тема курсового проекту отримала своє продовження у дипломному
проекті.
Відповідно до освітнього рівня об’єктами курсового проектування для
бакалаврів є:
1. Проект кондитерського цеху певної потужності.
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3. Проект реконструкції кондитерського цеху.
4. Проект технічного переоснащення кондитерського цеху.
Нижче наведено приклади тем курсових проектів:
1. Проект цеху потужністю …тис/т на рік з виробництва кондитерських
виробів із встановленням потоково-механізованої лінії виробництва
(карамелі, мармеладу, пастили тощо….). (Проектується підприємство,
що виробляє один вид кондитерських виробів. Наприклад:карамель –
льодяникова, з начинкою, жувальна; пастильні вироби - пастила, зефір,
маршмелоу).
2. Проект кондитерського підприємства з виробництва м’яких борошняних
кондитерських виробів (торти, тістечка, кекси, маффіни).
3. Проект кондитерського підприємства з виробництва печива (затяжного,
цукрового, здобного), крекерів, галет.
4. Проект кондитерського цеху з виробництва м’яких борошняних
кондитерських виробів при хлібозаводі.
5. Проект цукеркового цеху з встановленням потоково-механізованої лінії
виробництва глазурованих цукерок з помадними (пралі новими,
збивними, лікерними) корпусами.
6. Проект кондитерського цеху з організацією виробництва пастиломармеладних виробів.
7. Проект цеху з виробництва шоколаду та шоколадних виробів.
8. Проект карамельного цеху з встановленням потоково-механізованої лінії
виробництва льодяникової карамелі.
9. Проект кондитерського цеху з виробництва східних солодощів.
10. Проект реконструкції кондитерського цеху з впровадженням нового
асортименту кондитерських виробів.
11.Впровадження прогресивної технологій виробництва борошняних
кондитерських виробів з метою зниження технологічних затрат.
3 ПОРЯДОК ВИДАЧІ ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
Завдання на курсовий проект видає керівник курсового проекту (два
найменування виробів [17-22]) студентам форми навчання:
заочної — в період сесії, що передує наступному семестру, в якому
виконується проект;
денної — перед початком або в період проходження технологічної
практики.
Організацію та контроль за процесом виконання курсових проектів
здійснює завідувач кафедри. Безпосереднє керівництво виконанням проекту
здійснює керівник, який:
- рекомендує студенту необхідну наукову та навчальну літературу,
довідкові матеріали та технічні засоби, типові проекти відповідно до теми
курсового проекту;
- систематично консультує студента;
- контролює виконання курсового проекту.
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Студенти повинні дотримуватись термінів виконання окремих етапів
проекту (табл. 1).
Таблиця 1
Графік виконання курсового проекту
№
по
р.

Назва етапу
виконання
дипломного проекту

Кількість
робочих
днів

Виконання, %
за
етапами

сумарно

Термін
виконання
етапів
проекту

1
1

2
Вступ. Характеристика сировини та
вимоги до її якості. Вибір, обґрунтування
та опис технологічної схеми.
Вибір
ведучого
обладнання
Технологічні розрахунки: (витрат
сировини,
напівфабрикатів,
пакувальних матеріалів, тари та
складських приміщень)
Розрахунок і вибір обладнання
Компонування
відділень.
Обґрунтування обраного рішення і
будівельних конструкцій
Креслення технологічних схем
Атестація
Креслення планів
Креслення розрізів
Технохімічний контроль виробництва,
система ХААСП.
Оформлення пояснювальної записки
Подання оформленого і підписаного
проекту на кафедру
Захист курсового проекту

2

4

5

6

5

12,5

-

3.03

5

12,5

25

10.03

3

7,5

32,5

15.03

5
4

12,5
10,0

4
4

10,0
10,0

45,0
55,0
60 %
65,0
75,0

22.03
28.03
29.03
3.04
7.04

5
4

12,5
10

87,5
97,5

14.04
20.04

1

2,5

100,00

2

3
4

5
6
7
8
9
10

21.04
24.04-29.04

4 ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект має такі складові:
1. Пояснювальна записка.
2. Графічні матеріали.
3. Усна доповідь.
Пояснювальна записка курсового проекту – це найповніше викладення
роботи, яку виконав студент. Текст записки має розкривати всі поставлені
завдання. Обсяг пояснювальної записки повинен становити 40...50 аркушів
формату А4 (297х210 мм).
Пояснювальна записка курсового проекту містить:
1. Титульний лист курсового проекту.
2. Завдання до курсового проекту.
3.Текст пояснювальної записки до проекту.
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Завдання на курсовий проект та титульний лист оформлюють на бланках
установленої форми.
Текст пояснювальної записки включає такі розділи:
Зміст;
Вступ;
1. Характеристика сировини та вимоги до її якості;
2. Вибір, обґрунтування та опис технологічної схеми;
3. Вибір і розрахунок продуктивності провідного обладнання;
4. Продуктовий розрахунок:
4.1. Вихідні дані до розрахунків;
4.2. Розрахунок витрат сировини;
4.3. Розрахунок напівфабрикатів власного виробництва;
4.4. Розрахунок тари та пакувальних матеріалів;
5. Розрахунок площ складських приміщень;
6. Підбір і розрахунок основного технологічного обладнання;
7. Специфікація основного технологічного обладнання;
8.Технохімічний контроль виробництва, управління якістю продукції та
метрологічне забезпечення. Система ХААСП, обґрунтування контрольнокритичних точок (ККТ) технологічної схеми;
Список використаної літератури;
Графічну частину проекту подають на 4 аркушах формату А1 (594 x 841
мм), а саме:
креслення технологічної схеми виробництва – 2 аркуші;
креслення планів цеху – 1 аркуш;
креслення розрізів цеху – 1 аркуш;
Креслення слід виконувати з використанням комп’ютерної техніки
(програма АutoCAD).
Керуватися у виконанні дипломного проекту слід підручниками
[8,9,11,14], нормами проектування кондитерських підприємств [7,17-22],
довідковою літературою [14,15], методичними рекомендаціями [1,2,3,4] та
іншою літературою, наведеною у списку рекомендованої літератури цих
методичних вказівок.
5 ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ ПРОЕКТУ
Зміст розділів пояснювальної записки і послідовність їх викладення,
запропоновані в цих методичних рекомендаціях, відповідають інструкції з
розроблення проектів для промислового будівництва з урахуванням специфіки
навчального проектування. У зв’язку з цим у проекті якнайдетальніше подають
технологічну частину.
Вступ
У цьому розділі розглядають стан науки та техніки в кондитерському
виробництві, завдання й перспективи його розвитку. Для цього користуються
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директивами, рішеннями та постановами уряду, статтями в періодичних
виданнях.
5.1 Характеристика сировини та вимоги до її якості
У цьому розділі наводять перелік сировини, що входить до рецептур
виробів, передбачених у курсовому проекті, та характеризують вимоги до її
якості.
Опис характеристики сировини включає її найменування відповідно до
стандарту та зазначення назви і номера нормативної документації. В описі
наводять вимоги до якості сировини за органолептичними та фізико-хімічними
показниками. Показники якості наводять у вигляді таблиці (табл. 2).
Таблиця 2
Нормативна документація на сировину та вимоги до її якості
Найменування
сировини

Номер та назва
нормативного
документу

Вимоги до якості за
органолептичними
фізико-хімічними
показниками
показниками

5.2 Вибір, обґрунтування та опис технологічної схеми
Розроблення технологічної схеми здійснюють відповідно до основних
положень і нормативів, викладених в [7,11,12,14,].
У цьому розділі наводять обґрунтування вибору технологічної схеми та
способу виробництва заданого асортименту, її переваги у порівнянні з іншими
способами виробництва.
5.2.1 Опис апаратурно-технологічної схеми приймання, зберігання, підготовки
та транспортування сировини до виробництва
У цьому розділі пояснювальної записки описують послідовність
технологічних операцій з приймання, зберігання, підготовки та
транспортування до виробництва сировини, необхідної для виготовлення виробів
відповідно до складеної технологічної схеми, яку розміщують на аркуші
формату А1 (аркуш 1).
На схемі необхідно відобразити тарне чи безтарне зберігання різних видів
сировини, холодильні камери, пристрої для переміщення цих видів сировини у
вигляді умовного зображення відповідного обладнання.
Технологічні операції з підготовки сировини до виробництва включають
просіювання, магнітного очищення, зважування та змішування різних партій
сипкої сировини; фільтрування, протирання в’язкої та рідкої сировини,
розтоплення жиру, приготування різних напівфабрикатів (сиропів, начинок,
цукрової пудри тощо), фільтрування, перекачування та зберігання
підготовленої сировини та напівфабрикатів у проміжних ємностях. На схемі
зображують підготовку стисненого повітря для аерозольтранспорту, підготовку
води, приготування пари.
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5.2.2 Опис апаратурно-технологічної схеми лінії з виробництва та зберігання
продукції заданого асортименту
Опис апаратурно-технологічної схеми потоково-механізованої лінії з
виробництва та зберігання продукції починають з опису приготування
напівфабрикатів та завершують пакуванням і зберіганням продукції в
експедиції.
В тексті вказують найменування технологічного обладнання, його марку,
у дужках вказують номер позиції, який відповідає номеру позиції на
технологічній схемі.
Вимоги до оформлення схеми наведені у розділі 6 даних методичних
вказівок та в [11,12,14].
5.3 Вибір і розрахунок продуктивності провідного обладнання
У кондитерській промисловості прийнято обчислювати продуктивність
потоково-механізованих ліній за провідним (ведучим) обладнанням, тому в
цьому підрозділі розрахунково-пояснювальної записки курсового проекту
студенти обґрунтовують вибір провідного обладнання відповідно до визначеної
у проекті необхідної потужності підприємства, обраного асортименту та
забезпечуючи при цьому випуск якісної продукції, енергоефективність, ступінь
механізації, екологічність та враховуючи ціновий фактор.
Продуктивність потоково-механізованих ліній за зміну, кг/зміну,
розраховують за формулою:
G зм  Gгод  Т , кг / зм. ,
(5.3.1)
де, Gгод- годинна продуктивність, кг/год;
Тривалість зміни буде залежати від кількості змін роботи підприємства.
Якщо підприємство працює у 2 зміни, то тривалість кожної зміни становить 12
годин (11,5 год. ― робочий час і 0,5 год. ― технічна перерва); якщо 3 зміни, то
тривалість кожної зміни становить 8 годин (7,5 год. ― робочий час і 0,5 год. ―
технічна перерва).
Продуктивність одиниці основного обладнання різного асортименту,
т/зміну, обчислюють за формулою
G зм 

100
1  2


 ...  n
G1 G 2
Gn

(5.3.2)

де γ1, γ2, … γn, ― питома вага кожного виду продукції; G1, G2, …, Gn ―
продуктивність за зміну кожного виду продукції.
Продуктивність за добу, т/добу, розраховують за формулою:
G доб  G зм  N зм
(5.3.3)
де, Gзм- годинна продуктивність, т/зм;
Nзм – кількість змін, шт.
Виробничу потужність тис. т/рік, розраховують за формулою:
(5.3.4)
G рік  (Gдоб  ФРЧ ) / 1000
де, Gдоб- добова продуктивність, т/добу;
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ФРЧ – фонд робочого часу, діб.
При проектуванні підприємств, що спеціалізуються на виробництві ЦКВ –
ФРЧ=244 доби, а для підприємств, що спеціалізуються на виробництві БКВ –
ФБЧ =241 доби.
В кінці цього пункту роблять таблицю групового асортименту з
узагальнюючими показниками (табл.3).
Таблиця 3
Груповий асортимент цеху
Назва виробу
Виробництво виробу
за годину,
за зміну,
за добу,
за рік, тис. т/рік
кг/год
кг/зм
т/добу

Всього

-

Розрахунок продуктивності провідного обладнання здійснюється за
видами виробництв.
5.3.1
Виробництво
карамелі.
Продуктивність
ротаційної
карамелеформувальної машини, кг/год, розраховують за формулою
G

60  Z  n  k0
,
a

(5.3.1.1)

де Z – кількість відкидних ножів на роторі, шт.; n – частота обертання ротора,
хв-1; а – кількість виробів в 1 кг, шт; k0 – коефіцієнт, що враховує зворотні
відходи.
Продуктивність машини, яка формує карамель у вигляді таблеток, кг/год,
розраховують за формулою
G

60  m  n  k 3  k0
,
a

(5.3.1.2)

де m – кількість пуансонів, шт. (28 шт.); n – кількість обертів ротора за хвилину,
хв-1; а – кількість таблеток в 1 кг, шт. (364 шт.); k3 – коефіцієнт заповнення
(0,98); k0 – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (0,92).
Ведуче обладнання – карамелештампувальна машина Ш–3.
Продуктивність лінії, кг/год, розраховують за формулою
G

60  V  k3  k0
,
Шa

(5.3.1.3)

де V – швидкість ланцюга, м/хв (V = 55 м/хв); k3 – коефіцієнт, який враховує час
відтягування батона (kо =0,97); kо – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи; а
– кількість карамелі в 1 кг, шт. (а = 115 шт.); Ш – крок формувального ланцюга,
мм.
5.3.2 Виробництво цукерок. Основним технологічним обладнанням для
виробництва цукерок є формувальні машини.
Якщо цукерки формують методом відливки, продуктивність ліній для
виробництва помадних цукерок можна обчислити за формулою
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G

60  m  n  k c  c
,
a

(5.3.2.1)

де m – кількість мундштуків, шт.; n – кількість відливів за хвилину; kс –
коефіцієнт, що враховує зворотні відходи; c – поправковий коефіцієнт на вид
корпусів: для помадних корпусів с = 1,0, для желейних і збивних с = 0,85, для
молочних с = 0,80; а – кількість корпусів у 1 кг, шт. (із рецептурного збірника).
Продуктивність розмазувального конвеєра, кг/год:
G  3600   b  c  1  1  2   2  3   3  ,
(5.3.2.2)
де υ – швидкість транспортерної стрічки, м/с; b – ширина пласта на стрічці
конвеєра, м; с – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (0,86); σ1, σ2, σ3 –
товщина кожного пласта, що наноситься, м; γ1, γ2, γ3 – густина маси, що
наноситься, кг/м3.
Продуктивність агрегатів, кг/год, що випресовують цукеркові маси
G  3600 F      c ,
(5.3.2.3)
2
де F – сумарний перетин всіх формувальних каналів матриці, м ; υ – швидкість
випресовування джгутів, м/с (0,03–0,08 м/с); γ – щільність формованої
цукеркової маси, кг/м3; с – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (0,86).
Продуктивність цукеркорізальних машин, кг/год
G

60  G 0  c


(5.3.2.4)

де G0 – маса одного пласта, кг; С – коефіцієнт обліку відходів при різанні; τ –
час, що витрачається на розрізання пласта, хв.
Продуктивність, кг/год, відсаджувальної машини розраховують за
формулою
G

60  m  c  O
,
a

(5.3.2.3)

де m – кількість мундштуків, шт.; с – коефіцієнт, що враховує зворотні
відходи;О – кількість відсадок за хвилину; а – кількість корпусів у 1 кг, шт.
Для кремових цукеркових корпусів: m = 12,0; а = 120; с = 0,92; О = 15.
Для цукерок типу «Трюфелі» m = 12,0; а = 108; с = 0,93; О = 12.
Продуктивність преса МФБ1 для формування пралінових корпусів
цукерок, як і преса в агрегаті ШФК, за умови безперервної роботи визначають
за формулою
П = 3600·F·V·ρ·С, кг/год
(5.3.2.4)
де F – площа сумарного перерізу всіх формуючих каналів матриці, м2; V –
швидкість випресовування джгутів, м/с; ρ – густина цукеркової маси, яка
формується, кг/м3; С – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (0,85).
5.3.3 Шоколадне виробництво. Основним способом формування
шоколадних виробів є відливання шоколадних мас у металеві (інколи
пластмасові) форми. Залежно від виду шоколадних виробів, потокові лінії для
їх формування можна розділити на три групи:
– потокові лінії для формування шоколадних виробів без начинок;
– потокові лінії для формування шоколадних виробів з начинками і
виготовлення пустотілих шоколадних фігур ;
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– універсальні лінії для виготовлення шоколадних виробів як з начинкою,
так і без начинки.
Продуктивність відливної машини, кг/год, визначають за формулою
G

60  G 0  n
1000

(5.3.3.1)

де G0 – маса виробів у формі, отриманих за один відлив, г; n – кількість відливів
за хвилину.
Виробничу потужність підприємства щодо шоколадних виробів
визначають за технічними нормами продуктивності формувальних агрегатів
(плиткових і фігурних).
Виробничу потужність підприємства з випуску какао порошку визначають
за технологічною нормою продуктивності какаорозмельного агрегату.
5.3.4 Мармеладо-пастильне виробництво. Продуктивність машини,
кг/год, призначеної для формування мармеладу відливанням желейної та
яблучної мармеладної маси у форми ШМО, визначають за формулою
G

60  m  n  K 0
,
a

(5.3.4.1)

де m – кількість поршнів дозуючого пристрою (m = 18); n – число відливів за
хвилину (n = 32); К0 – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (К0 = 0,95); а –
кількість корпусів у 1 кг, шт.
Продуктивність машини, кг/год, призначеної для формування
тришарованого мармеладу, визначають за формулою
G

60  m  n
 Kn ,
n1

(5.3.4.2)

де m – кількість мармеладної маси в лотку, кг (m = 11,4 кг); n – число відливів
за хвилину (n = 20); n1 – число відливів на 1 лоток (n = 9); Кn – коефіцієнт на
готову продукцію (0,9).
Продуктивність, кг/год, трубчатого апарата періодичної дії для розливання
батонів (для лимонних і апельсинових часточок) визначають за формулою
G

60  m  n
 Kn ,


(5.3.4.3)

де m – маса напівфабрикату в одній трубі, кг (m = 0,7 кг); n – кількість труб (n =
66); τ – тривалість желювання маси з завантаженням та вивантаженням батонів,
хв, (τ = 40 хв); Кn – коефіцієнт на готову продукцію (1,08).
Пастильну масу розливають у лотки за допомогою машини для
розливання, її потужність визначають за формулою
G  3600 

V lbh 
,
L

(5.3.4.5)

де V – швидкість транспортера, м/с; l – довжина пласта (внутрішня довжина
лотка), м; b – ширина пласта, м; h – товщина пласта, м; ρ – щільність пастильної
маси, кг/м3; L – крок поміж сплетінням ланцюга, м.
Для формування зефіру використовують зефіровідсадну машину, на ній
формують половинки відсадного зефіру на поверхню лотків. Потужність її
обчислюють за формулою
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G

60  m  n  c  c1
,
2k

(5.3.4.6)

де m – кількість дозуючих плунжерів (τ = 6); n – число відсадок за хвилину; с –
коефіцієнт, який враховує перерви у відсаджуванні (с = 0,93-0,97); с1 –
коефіцієнт, який враховує зворотні відходи (с1 = 0,98); k – кількість готових
виробів у 1 кг, шт.
5.3.5 Виробництво борошняних кондитерських виробів. Розрахунок
потужності потоково-механізованої лінії з виробництва печива, пряників,
кексів, крекерів, галет, тортів і тістечок проводять відповідно до потужності
тунельної печі, кг/год, за формулою
G

60  L  m  N  C  C1
,
a1  

(5.3.5.1)

де L – довжина пекарної камери, м; m – кількість стрічок у печі, шт.; N –
кількість тістових заготовок на одному погонному метрі, шт.; С – коефіцієнт,
який враховує ступінь завантаження печі, (С = 0,98–099); С1 – коефіцієнт, який
враховує вихід стандартної продукції, (С = 0,99); a1 – кількість виробів в
одному кілограмі (шт. згідно з рецептурою); τ – тривалість термообробки
виробу, хв.
Кількість тістових заготовок на одному погонному метрі, N, шт.,
обчислюють за формулою
N  nш  пд
(5.3.5.2)
де пш – кількість тістових заготовок по ширині поду, шт.; пд – кількість тістових
заготовок по довжині погонного метру поду печі, шт.
Кількість виробів по ширині поду в тунельній печі nш, шт., виходячи з
довжини та ширини виробів і відстані між ними, обчислюють за формулою
n

Ва
ва

(5.3.5.3)

де В, в – ширина поду печі та виробу, мм; а – відстань між виробами, мм,
зазвичай для печива, галет, крекерів – 5–6 мм, для форм – 25–30 мм.
Кількість виробів по довжині погонного метру тунельної печі nд, шт.,
визначають за формулою
nд 

1000  a
la

(5.3.5.4)

де l – довжина поду печі та виробу, мм.
Продуктивність печі шафного типу розраховують за формулою
G

N л  N з  g  60
,
(   2 )

(5.3.5.5)

де Nл – кількість листів на візку шафної печі, шт. (приймають з технічної
характеристики печі та візка); Nз – кількість тістових заготовок на одному
листі, шт.; g – маса однієї тістової заготовки, кг; τ – тривалість термічного
оброблення, хв; τ2 – тривалість допоміжних операцій вивантажування,
завантажування, хв.
Для розрахунку кількості печей у виробництві тістечок і тортів слід
передбачити завантаження печей не більш як на 60–70 %, оскільки частина часу
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витрачається на виготовлення і оброблення виробів, і печі не можуть
працювати безперервно.
Продуктивність печі з ланцюговим конвеєром, кг/год, визначають за
формулою
G

60  L  Z  K1  K 2  c1
,
( l  l1 )    a

(5.3.5.6)

де L – довжина пекарної камери, м; Z – число ланцюгових конвеєрів; а –
кількість печива на одному трафареті (63 шт.); l – довжина трафарету, м (0,65
м); l1 – інтервал між трафаретами, м (0,05 м); τ– тривалість термообробки
виробів, хв; К1 – кількість виробів в 1 кг, шт.; К2 – коефіцієнт заповнення
трафаретів (0,98); с1 – коефіцієнт, що враховує відходи виробів під час
випікання (0,97).
Розрахунок продуктивності печі, кг/год, для виробництва вафель
визначають за формулою:
G

60  m  g  k 0


(5.3.5.7)

де m – кількість вафельних форм в печі, шт.; g – маса вафельного листа, кг; k0 –
коефіцієнт, що враховує вихід стандартної продукції; τ – тривалість
термообробки, хв.
5.4 Продуктовий розрахунок
Завдання цього розділу - провести розрахунок кількості основної
сировини та напівфабрикатів власного виробництва, а також потреби в
допоміжних матеріалах і тарі. Результати розрахунків відображають в таблицях
за відповідною формою, де наводять витрати сировини, пакувальних
матеріалів, тари на зміну, добу та рік, витрати напівфабрикатів розраховують на
зміну.
5.4.1 Вихідні дані до розрахунків
Вихідні дані до технологічних розрахунків включають: характеристику
обраних кондитерських виробів, а саме вимоги стандарту на продукцію за
органолептичними та фізико-хімічними показниками, уніфіковані рецептури із
зазначенням характеристики виробів.
5.4.2 Розрахунок витрат сировини
Витрати сировини на 1т виробів для кожного сорту виробів визначають
згідно із уніфікованими рецептурами: для виробів, що складаються з однорідної
кондитерської маси – це однофазні рецептури; для комбінованих виробів, що
складаються з декількох кондитерських мас –це зведена рецептура багатофазної
рецептури виробу, де наведені норми витрат сировини на 1 т незагорнутої
продукції.
Виходячи із вищенаведеного розраховується необхідна кількість кожного
виду сировини на змінний виробіток незагорнутої продукції для кожного
найменування та всього по цеху.
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Далі розраховується витрата сировини за добу та за рік. Дані розрахунків
наводяться у вигляді таблиці 4.
Таблиця 4
Розрахунок витрат сировини по борошняному цеху
Печиво "Зоря"
Сировина

на 1 т,
кг

на зміну,
4 т, кг

Печиво "Нева"
на 1 т,
кг

Разом

на зміну, на зміну, на добу,
4,1 т, кг
кг
кг

на рік,
т

5.4.3 Розрахунок напівфабрикатів власного виробництва
Розрахунок напівфабрикатів власного виробництва потрібен для підбору
необхідного обладнання для виробництва напівфабрикатів, їх транспортування
та визначення кількості місткостей для їх проміжного зберігання.
До напівфабрикатів власного виробництва відносять у виробництві:
 карамельному ― карамельний сироп, карамельна маса, рецептурні
суміші для начинок, власне начинки;
 цукерковому ― рецептурні суміші, цукерковий сироп, цукеркові маси,
корпуси цукерок;
 пастильно-мармеладному ― мармеладні, пастильні, зефірні маси,
цукрову пудру, купажну суміш фруктово-ягідного пюре;
 шоколадному ― відсортовані сирі какао боби, обсмажені какао боби,
какао крупку, какао терте, какао масло, какао жмих, шоколадні маси,
рецептурні суміші для начинок, начинки для шоколадних виробів (шоколадних
батонів, шоколаду з начинками);
 борошняному ― емульсію, тісто, цукрову пудру, інвертний сироп; у
виробництві вафель ― емульсію концентровану та робочу, тісто, вафельний
лист, начинку, цукрову пудру, вафельний пласт;
 у виробництві тортів і тістечок – тісто, цукрову пудру, випечені та
оздоблювальні напівфабрикати , крихту, ванільну пудру, крема, сиропи.
Наприклад, розрахунок напівфабрикатів власного виробництва вафельного
цеху (тісто, вафельні листи, цукрова пудра та начинка) наведено у табл. 5.
Таблиця 5
Потреба в напівфабрикатах по вафельному цеху
Напівфабрикат

Вафлі "Артек"
на 1 т,
на зміну,
кг
2,0 т, кг

Вафлі "Лимонні"
на 1 т,
на зміну на
кг
1,206 т, кг

Всього
на зміну,
кг

Тісто
Вафельні листи
Цукрова пудра
Начинка

Частину напівфабрикатів обчислюють за допомогою норм розрахунку на 1
т виробів, вказаних у рецептурах (пофазні рецептури для комбінованих
кондитерських виробів). До них належать карамельна маса, начинки, корпуси
цукерок, шоколадна глазур, якщо вона виготовляється безпосередньо на
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підприємстві, тощо. Розрахунок кількості початкових напівфабрикатів у натурі,
кг, таких, як рецептурні суміші, сиропи, проводять за формулою:
H

d  B1
,
B2

(5.4.3.1)

де d ― кількість кінцевого напівфабрикату або готової продукції,кг; В1 ―
масова частка сухих речовин у кінцевому напівфабрикаті або у готовій
продукції, %; В2 ― масова частка сухих речовин у початковому напівфабрикаті,
%.
Під час виробництва борошняних виробів розрахунок кількості води
проводять лише за необхідності, з врахуванням вмісту сухих речовин сировини,
яка надійшла в цех.
Визначають кількість води, потрібної для замішування тіста:
Рв 

100  С
 B,
100  Wт

(5.4.3.2)

де С ― витрати сухих речовин сировини, необхідної для виготовлення 1 т
готової продукції, кг; Wт ― масова частка вологи в тісті, %; В ― маса всієї
сировини у натурі без води для виготовлення 1 т готової продукції, кг.
Всі ці дані беруть за уніфікованими рецептурами, наведеними в
рецептурних збірниках і нових рецептурах, наявних на підприємствах.
Визначають масу тіста, Т, для приготування 1 т готової продукції:
Т=В+Рв,
(5.4.3.3)
де В ― маса всієї сировини у натурі без води для приготування 1 т готової
продукції, кг; Рв –розрахункова кількість води для приготування тіста на 1 т
виробів.
Для цукрового печива одним з напівфабрикатів є емульсія. Її кількість
Е, кг на 1 т, визначають за формулою
Е = Т – (Б + К + Кп),
(5.4.3.4)
де Т ― кількість тіста, кг; Б ― кількість борошна, кг; К ― кількість крохмалю,
кг; Кп ― кількість крихти печива, кг (до 5 % до маси борошна при виробництві
цукрового печива та до 7,5% до маси борошна – при виробництві затяжного
печива).
Так само розраховують кількість емульсії для печива "Нева" і загальну
кількість емульсії, необхідної цеху на зміну. Результати підрахунків потреби в
напівфабрикатах по кожному цеху зводять у табл.6.
Таблиця 6
Потреба в напівфабрикатах по цеху з виробництва цукрового печива
Печиво
"Зоря"

Назва напівфабрикату
на 1 т, кг
1

2

на зміну
на 4 т, кг
3

"Нева"
на 1 т, кг
4

на зміну на 4,1
т, кг
5

Всього на
зміну, кг
6

Тісто
Емульсія
Цукрова пудра
Інвертний сироп
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5.4.4 Розрахунок потреби тари та пакувальних матеріалів
До допоміжних матеріалів у кондитерському виробництві належать
матеріали, що йдуть на обгортання і пакування кондитерських виробів: папір,
фольга, клей, картон, полімерні матеріали для обгортки та упаковки, етикетки
на гофрокороби тощо.
Витрати цих матеріалів і тари обчислюють за чинними нормами для
кожного виду кондитерських виробів згідно із „Нормами технологічного
проектування підприємств кондитерської промисловості” [7,14]. Види та
витрати пакувальних матеріалів будуть залежати від способу пакування виробів
(ваговим – в гофрокороби, чи пакування виробів в індивідуальну упаковку
(цукерки, карамель) чи в споживчу упаковку (пачки, короба, корекси, пакети з
полімерних матеріалів). У табл. 7 наведено норми витрат тари (добу, рік), у
табл. 8 ― витрати пакувальних матеріалів для цукрового печива «Зоря» та
«Нева» на 1 тонну продукції та на виробництво за зміну, добу, рік, при умові,
що вони пакуються спочатку в пачки по 200 г, а потім в гофрокороби.
Таблиця 7
Витрати тари
Виробіто Потреба, шт., коробів
Фактична
Печиво
Тара
к печива
місткість, кг
на добу
на рік
за добу, т
Зоря
Короб №22
Нева
Короб №22
Всього
Таблиця 8
Витрати пакувальних матеріалів
Печиво
"Зоря"
Сировина

1
1
Етикетка
Підпергамент
Папір для
застилання
Стрічка клейова

Всього

"Нева"

на 1 т,
кг

за зміну
на 4 т, кг

на 1 т,
кг

2
2

3
3

4
4

за зміну
на 4,1 т,
кг
5
5

за
зміну,
кг
6
6

за
добу,
кг
7
7

за
рік, т
8
8

5.5 Розрахунок площ складських приміщень
Чітка організація роботи складів дає можливість зберігати сировину та
готові вироби, і це має велике значення у виробничій діяльності кондитерських
підприємств. У кондитерському виробництві вартість сировини становить
близько 80―95 % собівартості виробів, тому зменшення втрат під час
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зберігання сировини та готових виробів має вирішальне значення для зниження
собівартості продукції. Забезпечення правильного температурно-вологістного
режиму зберігання сприяє зменшенню цих втрат. Зниженню собівартості
продукції сприяє також механізація вантажно-розвантажувальних і складських
робіт. Складські приміщення поділяють на склади для: основної сировини;
фруктово-ягідної сировини; сировини, що швидко псується (холодні склади);
смако-ароматичних речовин; тари та пакувальних матеріалів, склади готової
продукції.
У розрахунках слід виділяти склади тарного та безтарного зберігання
сировини. Безтарний спосіб використовують для зберігання основної сировини,
витрати якої є найбільші: цукру, борошна, какао бобів, молока згущеного,
жирів, фруктово-ягідного пюре і патоки.
5.5.1 Розрахунок складів сировини у разі безтарного зберігання
Розрахунок зводиться до підбору та виявлення кількості силосів (бункерів)
на складі для зберігання сипкої сировини. Транспортування борошна та цукру
можна здійснювати механічно за допомогою норій і шнеків, які підбирають за
технологічною
характеристикою;
аерозольтранспортом,
спіральним
транспортом для якого проводять розрахунок.
Кількість силосів (бункерів), N, шт для зберігання сипкої продукції
визначають за формулою:
N

Mс  n
Q

,

(5.5.1.1)

де Mс ― добові витрати сировини, кг; n ― термін зберігання сировини на
підприємстві, діб ( для борошна n не менше 7); Q ― місткість силосу(бункеру),
кг.
Місткість силосу (бункеру) для кожного виду сировини Q, кг,
розраховується за формулою:
Q = V ∙φ,
(5.5.1.2)
3
де
V – корисний об’єм продукту в силосі, м ;
φ – насипна вага продукту, кг/м3.
Розрахункове значення кількості силосів (бункерів) округлюють у більшу
сторону і додатково приймають один запасний.
Для зберігання борошна різних сортів або видів розрахунок проводять
аналогічно, але окремо для кожного сорту та виду борошна.
Безтарне зберігання борошна на кондитерських підприємствах
рекомендується передбачити за умови наявності млина, який відпускає
борошно безтарним способом на території радіусом до 200 км.
У місцях, де дозволяють кліматичні умови, доцільніше передбачити
безтарне зберігання борошна у силосах відкритим способом.
Завантаження і розвантаження бункерів для какао бобів слід проводити
механічним транспортом, подачу на виробництво ― пневматичним або
механічним.
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Для запобігання самозігрівання какао бобів, що зберігаються у бункерах,
слід передбачити площу для приймання сировини в мішках у розмірі добового
запасу з наступним транспортуванням її у місткості для зберігання.
Обладнання для безтарного приймання, зберігання і транспортування
сировини на виробництво слід проектувати відповідно до вимог, викладених у
праці [14].
Патока може надходити на фабрику в залізничних цистернах (ємність 25
або 50 т) та автоцистернах (до 5 т). Цистерни обладнані змійовиками, в які при
розвантаженні цистерни пускають пару для підігрівання патоки в місці
розвантаження з метою зниження її в’язкості.
Для зберігання патоки на території підприємства встановлюють баки.
Вони можуть бути підземними та наземними, циліндричної або призматичної
форми, запас патоки має бути на 45 діб роботи підприємства.
Необхідний об’єм V , м3, ємності для зберігання патоки знаходять за
формулою:
Qдоб  45
,
(5.5.1.3)
 K
- добові витрати патоки, т;  - питома вага патоки (  = 1,41 т/м3); K V

де Qдоб
коефіцієнт заповнення ( K = 0,8).
Кількість баків і ємностей для зберігання фруктово-ягідної сировини,
молочних продуктів, рідких жирів n, шт., розраховується за формулою:
n=

Qдоб

d
4

де

2

,

(5.5.1.4)

hK 

Qдоб – вага сировини, яка підлягає зберіганню, кг;

d – діаметр баку, м (від 5 до 10 м);
h – висота баку, м (не більше 8 м);
К – коефіцієнт заповнення баку (К = 0,8);
 – густина продукту, кг/м3.
5.5.2 Розрахунок площ складів сировини у разі тарного зберігання
Розрахунок проводять за нормами запасів сировини, нормами зберігання
кожного виду сировини на 1 м2 площі [7,11,14].
Запаси, що мають зберігатися на складі, визначають множенням добової
витрати кожного виду сировини, кг, на нормативний термін зберігання певного
виду сировини на підприємстві, діб.
Добові витрати сировини беруть з продуктового розрахунку (таблиця 4 –
Розрахунок витрат сировини), нормативний термін зберігання ― з норм
проектування [7].
Всі розрахунки треба проводити за формою табл. 9.
Слід зазначити, що склади сировини повинні знаходитись в окремих
приміщеннях, зручно зв’язаних з підготовчим відділенням цеху.
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Таблиця 9
Розрахунок площ складських приміщень у разі тарного зберігання сировини
Сировина
1

Добові
Термін
Підлягає
Площа
Необхідна
витрати, зберігання, зберіганню зберігання
площа
складу, м2
кг
діб
на складі, т
1 т/ м2
2
3
4
Склад зберігання основної сировини

5

6

Цукор білий
кристалічний
Крохмаль картопляний
…
Холодний склад зберігання сировини, що швидко псується
Масло вершкове
…
Всього
Склад зберігання смако-ароматичних речивин
Ароматизатор
…
Всього

5.5.3 Розрахунок площ складів для тари та пакувальних матеріалів
Готові кондитерські вироби загортають в етикетки або вкладають у
коробки, а потім пакують в ящики з гофрованого картону. Запаси усіх
таропакувальних матеріалів і заготовок передбачені в розмірах місячної
потреби.
Запаси готової тари на складах при виробничих цехах приймають у розмірі
добової потреби виробництва.
Норми складування тари та пакувальних матеріалів наведено в праці [14].
Розрахунок проводять за нормами запасів тари та пакувальних матеріалів,
нормами зберігання кожного виду тари та пакувальних матеріалів на 1 м2 площі
[7,14]. Запаси, що мають зберігатися на складі, визначають множенням добової
витрати кожного виду тари та пакувальних матеріалів, кг, на нормативний
термін їх зберігання на підприємстві, 30 діб.
Розрахунок проводять за формою, що наведена в таблиці 10.
Таблиця 10
Розрахунок площ складських приміщень для зберігання тари
Печиво

Добові
витрати,
шт.

Термін
зберігання,
діб

Вага
одного
короба,
кг

Підлягає
зберіганню
на складі, т

Площа для
зберігання
1 т, м2

Необхідна
площа
складу,
м2

«Зоря»
«Нева»
Всього

Розрахунок площі складів пакувальних матеріалів проводять згідно з
формою таблиці 11.
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Таблиця 11
Розрахунок площ складських приміщень для зберігання пакувальних
матеріалів
Добові
витрати,
кг

Сировина

Термін
зберігання,
діб

Підлягає
зберіганню
на складі, т

Площа для
зберігання
1 т, м2

Необхідна
площа складу,
м2

Етикетка
Папір для
застилання
Стрічка клейова
Підпергамент
Всього

5.5.4 Розрахунок площ складу готової продукції та експедиції
Майже всі види цукрових і борошняних кондитерських виробів добре
зберігаються в приміщеннях, де температура повітря 12―20° С, відносна
вологість 70–75 % та добра вентиляція. Приміщення для зберігання тортів і
тістечок мають охолоджуватися до температури 2―5 °С.
Готові вироби постачаються на склади головним чином у гофрованих
коробках на піддонах розміром 1200  800 мм, у вигляді пакетів середньою
вагою 0,2―0,4 т готової продукції. У пакетах встановлюють 36 коробів у шість
рядів за висотою. Піддони з продукцією, спущені ліфтом на склад готової
продукції, переміщують на складі за допомогою вилкової електрокари ЕВТ–0,5
або електронавантажувача вантажністю 0,5 т і залишають на зберігання. Термін
зберігання готової кондитерської продукції на складі підприємства становить
п’ять діб ― для виробів тривалого зберігання і три години ― для виробів, що
швидко псуються (торти, тістечка).
Площу складу готової продукції обчислюють за нормами площі,
необхідної для зберігання 1 т кожного виду кондитерських виробів [7,14].
Норми площі для зберігання готової продукції будуть залежати від способу
пакування готової продукції (виду тари та пакувальних матеріалів). Для
розрахунку треба скласти таблицю за формою табл. 12, де, як приклад,
наведено розрахунок складських приміщень для зберігання цукрового печива.
Площу експедиції приймають у розмірі 20 % від площі складу готової
продукції. Разом з тим в експедиції визначають підсобно-виробничі
приміщення для: диспетчера - 4 м2 на одного працівника; комірників готової
продукції - 4м2 на одного працівника; вантажників - 6м2 на одного працівника.
Таблиця 12
Розрахунок складських приміщень готової продукції
Добовий
виробіток,
т

Печиво

Термін
зберігання,
діб

Підлягає
зберіганню
на складі, т

Площа для
зберігання
1 т, м2

Необхідна
площа
складу, м2

«Зоря»
«Нева»
Всього
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5.6 Підбір і розрахунок основного технологічного обладнання
Під час проектування підприємства слід передбачити використання нової
техніки як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Велику увагу треба
приділити підбору обладнання, яке забезпечує високу якість виробів, швидке
збільшення їх кількості та підвищення продуктивності праці з найменшими
втратами матеріальних засобів. За потреби можна вибрати дослідні зразки
обладнання і потокових ліній. Треба також врахувати максимальну механізацію
допоміжних операцій, транспортування сировини, матеріалів і напівфабрикатів
[16].
Під час вибору обладнання слід враховувати змінний виробіток виробів і
потужність обладнання.
Підбір основного виробничого обладнання проводять згідно з вибраною
технологічною схемою.
Вибір ведучого технологічного обладнання має бути здійснений раніше ―
під час вибору технологічної схеми, асортименту і розрахунку кількості
напівфабрикатів.
У цьому розділі слід коротко навести характеристику обладнання, яке
обране згідно з технологічною схемою.
Розрахунок кількості обладнання, шт., проводять за формулою:
K

G сиров .зм
G облад .зм

C

(5.6.1)

де К ― кількість одиниць обладнання; G сиров.зм ― кількість сировини або
напівфабрикатів, що підлягають обробленню за зміну, кг; G облад.зм ―
продуктивність обладнання за зміну, кг; С ― коефіцієнт використання
обладнання у кондитерській промисловості становить 0,85―0,95.
5.6.1 Розрахунок обладнання для виробництва борошняних кондитерських
виробів
5.6.1.1 Розрахунок тістомісильних і збивальних машин
Розрахунок продуктивності тістомісильних і збивальних машин
періодичної дії П, кг/год, проводиться за формулою:
Пм 

де

60  G
,
p  в

(5.6.1.1)

G – кількість кондитерської маси, яку отримують за один цикл (заміс), кг;
τр – робочий час, який витрачається на один цикл приготування (заміс),

хв.;
τв – додатковий час, який витрачається на один заміс, на завантаження і
розвантаження машини, хв. (τв = 5 -7 хв.)
Кількість кондитерської маси на один цикл (заміс) G, кг, розраховується
за формулою:
G = V ∙ K ∙ ρ,
(5.6.1.2)
3
де
V – геометричний об’єм ємності, м ;
K – коефіцієнт заповнення ємності, (К = 0,8);
ρ – густина кондитерської маси, кг/м3.
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Кількість тістомісильних, збивальних машин періодичної дії N, шт.,
розраховується за формулою:
N

П
,
Пм

(5.6.1.3)

де
П – годинні витрати напівфабрикату (тіста, оздоблювальних н/ф, тощо),
кг/год;
Пм – продуктивність тістомісильної машини, кг/год.
Таким чином розраховується кількість машин для приготування
періодичним способом тіста для різних груп БКВ, оздоблювальних
напівфабрикатів та інших кондитерських мас.
Розрахунок продуктивності тістомісильних машин безперервної дії Пм,
кг/год, проводиться за формулою:
Пм 

60    Д 2
S nK  ,
4

(5.6.1.4)

де

Д – зовнішній діаметр місильних лопатей, м;
S - крок гвинтової лінії розміщення лопатей, м;
n – частота обертання лопастей, об/хв.;
K – коефіцієнт подавання тіста, (К = 0,2 – 0,22);
ρ – густина тіста, кг/м3.
Продуктивність стрічкового дозатора борошна П, кг/год, розраховується
за формулою:
П = 60 ∙π∙Д∙В∙h∙n∙ρ∙K,
(5.6.1.5)
де
Д – діаметр ведучого барабану, м;
В – ширина стрічки дозатора, м;
h – товщина шару борошна, м;
n – частота обертання барабану, об/хв;
ρ – насипна вага борошна, кг/м3 (ρ=500 кг/м3);
К – коефіцієнт заповнення стрічки, (К = 0,98-1,0).
Розрахунок продуктивності машини для вальцювання тіста П, кг/год,
проводиться за формулою:
при однократній прокатці шматка тіста:
П = 60 ∙π∙Д∙n∙В∙G∙ρ∙Ko,
(5.6.1.6)
де
Д – діаметр валка, м (Д = 0,3 м);
n – частота обертання валка, об/хв. (n = 25 об/хв);
В – довжина валка, м (В = 0,815 м);
G – зазор між валками, м;
ρ - густина тіста, кг/м3;
Ко – коефіцієнт заповнення валків, для затяжного тіста Ко = 0,75 – 0,80.
при багатократній прокатці шматка тіста:
П

де

60    D  n  B    K1  Ko
,
1
1
1

 ... 
G1 G2
Gn

(5.6.1.7)

G1, G2, Gn – ширина зазорів між валками при кожній прокатці, м;
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К1 – коефіцієнт, що залежить від затрат часу на завантаження і
вивантаження тіста, на змінення зазору між валками і від кількості циклів
прокачування.
К1 = 1 -


,
T

(5.6.1.8)

де
τ – середні затрати часу на завантаження і розвантаження машини і
змінення зазору між валками, год;
Т – робочий час машини, год.
5.6.1.2 Розрахунок продуктивності машин для формування тістових
заготовок для печива
Для формування тістових заготовок печива в кондитерській
промисловості застосовуються штампуючі машини ударної дії, ротаційні
формуючі машини і відсаджувальні машини.
Розрахунок продуктивності штампуючих машин ударної дії, ротаційних
формуючих і відсаджувальних машин П, кг/год, визначається за формулою:
П

60  m  n  C
,
K

(5.6.1.9)

де

К – кількість печива в 1 кг, шт.;
С – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи, (С = 0,8).
Для штампуючих машин ударної дії:
m – число матриць на штампі, шт.;
n – число ударів штампу за хвилину, шт.
Для ротаційної формуючої машини:
m – число комірок в роторі, шт.;
n – частота обертання ротора, об/хв..
Для відсаджувальної машини:
m – число отворів в матриці, шт.;
n – число подвійних ходів струни (діафрагми) за хвилину, шт.
5.6.1.3 Розрахунок кількості загортальних машин
Для загортання печива та вафель використовуються різні машининапівавтомати. Вид загортки залежить від конструктивних особливостей
машини, способів та виду пакувальних матеріалів, що використовуються.
Продуктивність загортальних машин і автоматів П, кг/год, розраховується
за формулою:
П3 

де

60  n1  K1  K 2
,
n

(5.6.1.10)

n1 – число робочих циклів машини за одну хвилину;
К1 – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи при загортанні, (К1 = 0,99-

0,97);
К2 – коефіцієнт використання продуктивності автомату, (К2 = 0,97);
N – кількість пачок з виробами в 1 кг, шт.
Кількість загортальних машин N, шт., розраховується за формулою:
N 

де

Пn
,
Пз

(5.6.1.11)

Пп – продуктивність печі по готовим виробам, кг/год;
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Пз – продуктивність загортального автомату, кг/год.
5.6.2 Розрахунок обладнання для виробництва цукристих кондитерських
виробів
5.6.2.1 Розрахунок обладнання для сиропної станції
Об’єм розчинювача безперервної дії V, л, розраховується за
формулою:
V  П   К3 ,
(5.6.2.1)
де
П – продуктивність розчинювача, л/год;
τ – тривалість розчинення, год;
Кз – коефіцієнт заповнення.
Продуктивність дозатора для цукру Gцук, кг/с, розраховується за
формулою:
1  Wc
,
(5.6.2.2)
G
 П
(1  Wц )[(1   (1  Wn)]

цук .

де

П – кількість сиропу, кг/с;
Wc, Wцук, Wn – відповідно масова частка вологи сиропу, цукру, патоки,

%;
γ – співвідношення сухих речовин цукру і патоки в сиропі, %.
Кількість сиропу П, кг/с, розраховується за формулою:
П = Gцук + Gпат + Gводи,
(5.6.2.3)
де
Gцук, Gпат, Gводи – відповідно витрати цукру, патоки і води, що подаються в
розчинювач, кг/с.
Співвідношення сухих речовин цукру і патоки в сиропі γ, %,
розраховується за формулою:
 

Gп
,
Gц (1  Wц )

(5.6.2.4)

де

Gп, Gц – кількість цукру і патоки, кг;
Wцук – масова частка вологи цукру, %.
7.2.2 Розрахунок обладнання для начинкової станції
В склад начинкової станції входить обладнання для виробництва та
темперування начинок.
Максимальна маса начинки в вакуум-апараті періодичної дії, G, кг,
розраховується за формулою:
G  V    K3 ,
(5.6.2.5)
де
G – кількість продукту, кг;
V– корисний об’єм апарату, м3;
 – густина начинки, кг/м3;
Кз – коефіцієнт заповнення ємності.
Продуктивність вакуум-апарату або варильного котла періодичної дії чи
темперуючих збірників П, кг/год, розраховується за формулою:
П

60  G  K 3
,
3 o  p

(5.6.2.6)
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де
G – маса завантаженої рецептурної суміші для начинки (кондитерської
маси – для темперу вальних збірників), кг;
τ3 – тривалість завантаження продукту в обладнання, хв.;
τо – тривалість обробки (нагрівання, уварювання, розчинення);
τр – тривалість вивантаження, хв.;
Кз – коефіцієнт заповнення ємності.
Продуктивність змієвикового вакуум-апарату і варильної колонки
безперервної дії П, кг/год, розраховується за формулою:
П = F ∙ K ∙ a,
(5.6.2.7)
2
де
F – поверхня нагріву, м ;
К – коефіцієнт теплопередачі;
а – коефіцієнт, що враховує поверхню нагріву;
а = 0,63 при поверхні нагріву 4,2 м2;
а = 0,30 при поверхні нагріву 7,5 м2.
7.2.3 Розрахунок обладнання для виробництва пастило-мармеладних
виробів
Продуктивність змішувача для приготування суміші яблучного пюре
(купажа) П, кг/год, розраховується за формулою:
П  60

V    Co
,
 o

(5.6.2.8)

де

V – геометричний об’єм змішувача, м3 (0,85 м3);
Со – коефіцієнт заповнення, (0,7-0,8);
 – густина яблучного пюре, кг/м3;
τ – тривалість змішування, хв. (10-15 хв.);
τо – тривалість завантаження і вивантаження, хв. (3-5 хв).
Для збивання пастили і зефіру використовуються збивальні машини
безперервної і періодичної дії.
Продуктивність збивального агрегату П, кг/год, розраховується за
формулою:
П

60  V    Co



,

(5.6.2.9)

де

V – об’єм корпусу збивальної машини, м3 (0,35 м3);
Со – коефіцієнт заповнення корпусу масою при вивантаженні, (0,2-0,4);
– густина збитої маси, кг/м3;
τ – тривалість збивання, хв.
Продуктивність пастилорізальних машин П, кг/год, розраховується за
формулою:
П = 3600 ∙ в ∙ h ∙  ∙ V ∙ c,
(5.6.2.10)
де
в – відстань між крайніми дисковими ножами, м (0,438 м);
h – висота пласта, м (0,02 м);
 – густина маси в пласті, кг/м3;
V – швидкість ножового транспортеру, м/с (0,24-0,39 м/с);
c – коефіцієнт, що враховує проміжки між пластами і обрізки бокових
сторін пласта (0,93-0,97).
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Продуктивність машин для нарізання тришарового мармеладу та
апельсинових і лимонних часток П, кг/год, розраховується за формулою:
П

60  m  n
Ko ,
a

(5.6.2.11)

де
m - кількість виробів, що одночасно відрізаються за один хід ножа (для
трьохшарового мармеладу – 6; для апельсинових та лимонних часток - 7);
n – число ходів ножа в хвилину (для трьохшарового мармеладу – 85, для
апельсинових і лимонних часток - 72);
а – кількість виробів в 1 кг (для трьохшарового мармеладу – 65, для
апельсинових і лимонних часток - 120);
Ко – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи (для трьохшарового
мармеладу – 0,95, для апельсинових і лимонних часток – 0,9).
Продуктивність сушарки для мармеладу та пастили П, кг/год,
розраховується за формулою:
П

g LZ
,
 l

(5.6.2.12)

де
g – маса готових виробів на одній вагонетці, кг (мармеладу – 95 кг,
пастили – 70 кг);
τ – тривалість сушіння, год (для мармеладу – 6-7 год, для пастили – 3,5-4
год);
L – довжина сушильної камери, мм;
l – крок установки вагонеток, мм;
Z – кількість сушильних камер, шт.
5.7.2.4 Розрахунок обладнання для виробництва цукерок
Годинна продуктивність цукеркорізальної машини П, кг/год
розраховується за формулою:
П

60  Go  Co

o

,

(5.6.2.13)

де

Go – маса одного пласта, кг;
Co – коефіцієнт, що враховує відходи при нарізанні;
τo – час, який витрачається на різання пласта, хв.
Годинна продуктивність установки для намазування цукеркових мас на
вафельну основу для цукерок П, кг/год розраховується за формулою:
П = 60 ∙ G ∙ а ∙ с,
(5.6.2.14)
де
G – маса одного пласта , кг (1,25 кг);
а – кількість пластів, що перемазуються за хвилину, (5);
с – коефіцієнт, який враховує зворотні відходи, (с=0,72).
5.6.2.5. Розрахунок обладнання для глазурування
Для покриття кондитерських виробів глазур’ю використовуються
глазурувальні
машини.
На
підприємствах
середньої
потужності
використовуються глазурувальні машини з шириною стрічки 420 і 620 мм, на
великих підприємствах – шириною стрічки 800 і 1000 мм.
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Годинна продуктивність глазурувальної машини П, кг/год розраховується
за формулою:
П

60  a1  K  V  Co
,
a

(5.6.2.15)

де

а1 – кількість корпусів на один погонний метр транспортеру, шт.;
К – коефіцієнт, який враховує вид корпусів;
V – швидкість розкладаючого транспортеру, м/хв.;
а – кількість глазурованих виробів в 1 кг, шт.
Со – коефіцієнт, який враховує зворотні відходи;
Для глазуруванні цукерок:
при ширині сітки 800 мм (22 ряди) – V = 2,7 м/хв.
для помадних корпусів: а1 = 555 шт (довжина корпусу 38 мм)
а1 = 754 шт (довжина корпусу 28 мм)
Со = 0,96
для желейних корпусів: а1 = 542 шт.
при ширині сітки 620 мм (18 рядів) – V = 2,5 м/хв.
для помадних корпусів: а1 = 454 шт (довжина корпусу 38 мм)
а1 = 617 шт (довжина корпусу 28 мм)
для желейних корпусів: а1 = 443 шт.(довжина корпусу 38 мм)
5.7.2.6 Розрахунок обладнання для виробництва шоколаду
Годинна продуктивність сушильних апаратів П, кг/год розраховується за
формулою:
П = 60 ∙ g,
(5.6.2.16)
де
g – кількість продукту, яка подається в хвилину, кг.
По цій формулі можна розрахувати продуктивність дробильносортувальної машини, ударно-штифтових млинів і дезінтеграторних установок
для отримання какао тертого і какао-порошку.
Для отримання какао-масла на підприємствах кондитерської
промисловості використовуються в теперішній час горизонтальні автоматичні
гідравлічні преси.
Годинна продуктивність пресу по какао тертому П, кг/год розраховується
за формулою:
П

60  m  G



,

(5.6.2.17)

де

G – кількість какао тертого на одній чаші, кг;
m – кількість робочих чаш, шт.;
τo – тривалість циклу пресування, хв. (при кількості жиру в какао
тертому – 54% і в какао-жмисі – 17-18% і при кількості в одній чаші – 14,3 кг
какао тертого тривалість циклу пресування становить 25 хв.).
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5.6.2.7 Розрахунок обладнання для пакування цукристих кондитерських
виробів
Продуктивність загортальних машин і автоматів П, кг/год, розраховується
за формулою:
Пгод 

60  n  Z  c1  c2
,
K

(5.6.2.18)

де

n – частота обертання ротору, об/хв.;
Z – число захватів на роторі, шт.;
с1 – коефіцієнт, що враховує зворотні відходи при загортанні (при нормі
зворотніх відходів до 1%, с1 = 0,99);
с2 – коефіцієнт використання потужності автомату (0,9);
К – кількість виробів в 1 кг, шт.
Якщо прийняти зупинки і перерви в роботі автомату протягом 8 годин
зміни рівним 0,5 год, то змінна продуктивність одного загортального автомату
Пзм.авт., кг/зм, розраховується за формулою:
Пзв.авт. = 7,5 ∙ Пгод,
(5.6.2.19)
де
Пгод – потужність одного загортувального автомату за год, кг/год.
Кількість загортувальних автоматів N, шт., розраховується за формулою:
N

де

Пзм.лінії
,
Пзм.авт.

(5.6.2.20)

Пзм.лінії – потужність лінії за зміну, кг/зм.

5.7 Специфікація основного технологічного обладнання
По завершенню розрахунків і підбору основного технологічного
обладнання складають специфікацію у вигляді таблиці 13. У таблицю вносять
характеристики саме того обладнання, яке підібрано в результаті розрахунків.
Під час складання таблиці слід користуватися паспортними даними
устаткування, галузевими каталогами «Устаткування технологічне для
кондитерської промисловості» та іншою нормативною документацією.
Таблиця 13
Специфікація основного технологічного обладнання
№
Найменування
Тип або
Технічна
Кількість
Примітки
позиції
обладнання
марка характеристика
1
2
3
4
5
6

5.8 Технохімічний контроль виробництва, управління якістю продукції та
метрологічне забезпечення. Система ХААСП, обґрунтування контрольнокритичних точок (ККТ) технологічної схеми
У даному розділі описують мету технохімічного контролю та організацію
триступеневого контролю якості: вхідний контроль – контроль якості сировини,
оперативний контроль – контроль параметрів технологічного процесу та якості
напівфабрикатів, приймальний контроль – контроль якості готової продукції за
фізико-хімічними та органолептичними показниками.
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Необхідно розкрити функції цехової лабораторії та лабораторії
підприємства, охарактеризувати документацію, яку ведуть в лабораторії.
Цехова
лабораторія
контролює
сировину
в
основному
за
органолептичними показниками і одночасно перевіряє наявність у ній
сторонніх предметів. Контролюють не всі технологічні ділянки, а лише
найвідповідальніші, тобто встановлюють критичні ділянки.
Крім того, заповнюють таблицю, в якій наводять об’єкти контролю
(сировина, напівфабрикати, параметри технологічного процесу, готова
продукція), місце контролю, показники, що контролюються, періодичність або
момент контролю, методи контролю (табл.14).
Таблиця 14
Схема контролю якості сировини, напівфабрикатів і готової продукції
Об’єкт
контролю

Періодичність
контролю

Контрольовані
показники

1
Сировина та допоміжні
матеріали, що
надходять у цех

2

3
Смакові
властивості. Вміст
сторонніх домішок

Варіння карамельного,
цукрового, інвертного
сиропу

Кожна партія, що
надійшла
Якщо на станції
ШСА, то 3―4 рази
за зміну, якщо в
дисуторі ― кожне
варіння

Методи контролю
4
Органолептичний

Вміст сухих
речовин
Вміст редукуючих
речовин

Рефрактометром
Мідно-лужний або
фероціанідний

В цьому розділі також описують завдання з метрологічного забезпечення
контролю виробництва, що гарантують відповідність якості продукції вимогам
стандартів, технічних умов, технологічних інструкцій та іншої нормативної
документації. Описують заходи з проведення повірки, ремонту та налагодження
вимірювальних засобів, а також наводять у вигляді таблиці (табл. 15) перелік
точок контролю з зазначенням засобів вимірювання, класу їх точності, границь
вимірювання, припустимої похибки [8,14].
Таблиця 15
Метрологічне забезпечення контролю виробництва
Стадія технологічного
процесу, що
контролюється
Зважування борошна

Найменування засобів
вимірювання, заводське
Межі
устаткування, позначення,
вимірювання
стандарт або технічні умови
Прилад тензометричний, тип
0 - 40 т
УЕДВУ-3
та
інші
засоби
вимірювання
з
вказаними
метрологічними параметрами

…
Контроль
Термометри опору манометричні 0 - 400 ºС
температури пекарної та інші, що забезпечують
камери
вимірювання
з
вказаними
метрологічними параметрами

Клас
точності,
допустимі
похибки
0,5 %

+_+ ºС
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У цьому розділі також потрібно навести загальні відомості про системи
управляння якістю ISO та безпечності продукції НАССР, висвітлити переваги
впровадження систем ISO та НАССР на підприємстві, зазначити етапи
впровадження цих систем (алгоритм впровадження). Тому на технологічній
схемі необхідно показати ККТ. Показати та обґрунтувати можливість
виникнення хімічної (х), фізичної (ф) та біологічної (б) небезпеки (Додаток Ж).
Список використаної літератури
Список використаної літератури під час виконання курсового проекту
слід оформляти за ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок.
Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний
запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.
http://library.nuft.edu.ua/articles.php?lng=ua&pg=1381
Його
складають
за
алфавітом і нумерують.
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Книги:
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Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
Монографія:
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діяльності : монографія / В. Д. Пархоменко, О. В. Пархоменко. — К. :
УкрІНТЕІ, 2006. — 224 с.
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Беренда, Н. І. Розвиток екологічного обліку в Україні з врахування
світового досвіду / Н. І. Беренда, Н. В. Остапенко // Теоретичні та практичні
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Холодильная технология пищевых продуктов : учебник: в 3 ч. Ч. 3. :
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Т. Е. Бурова, М. И. Кременевская. — С.Пб. : ГИОРД, 2011. — 272 с.
Дисертація:
Лисак, В. Ю. Організаційно-економічні засади використання персоналу
підприємств харчової промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лисак
Володимир Юрійович ; НУХТ. — К., 2012. — 279 с.
Автореферат дисертації:
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08.00.04
«Економіка управління підприємствами» / Лисак Володимир
Юрійович ; НУХТ. — К., 2012. — 18 с.
Матеріали доповідей із збірника конференцій:
Мудрак, А. В. Коефіцієнти корисної дії похилих площин / А. В. Мудрак,
І. Ф. Максименко, А. І. Соколенко // Новітні технології пакування : матеріали
доповідей Х науково-практичної конференції молодих вчених, 15-17 жовтня. –
К. : НУХТ, 2014. – С. 54–56.
Клей для склеивания картонной упаковочной тары / Ж. И. Смоловик, З.
Д. Кравчук, С. И. Олейник и др. // Совершенствование технологических
процессов новых видов пищевых продуктов и добавок : материалы Всесоюзной
научно-практической конференции. – К. : НПО «Пищевые добавки», 1991. – Ч.
ІІ. – С. 26-29.
Тез доповідей із збірника конференцій:
Сортовідбір картоплі для виробництва високоякісних сушених продуктів
/ Г. М. Бандуренко, І. Ф. Малежик, О. С. Бессараб, М. Г. Писарєв //
Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання : збірник тез доповідей VII
міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих
вчених, 20–21 лист. 2014 р. – К. : НТУУ«КПІ», 2014. – С. 115-116.
Статті зі збірників, журналів:
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Нейтронні дослідження взаємодії молекул поверхнево-активних речовин
в неполярному розчиннику / В. І. Петренко, Л. А. Булавін, М. В. Авдєєв та ін. //
Український фізичний журнал. — 2008. — № 3. — С. 229-234.
Патент:
Патент 76915 UA, МПК А61К 31/198 (2006.01) А61Р 11/06 (2006.01)
Спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із
застосуванням ацетилцистеїну / Фещенко Ю. І., Яшина Л. О., Ігнатьєва В. І.,
Ільїнська І. Ф., Матвієнко Ю. О., Москаленко С. М., Сідун Г. В. ; заявник
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського Академії медичних
наук України. — № а 200503501 ; заявл. 14.04.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. №
9, 2006 р.
Курси, конспекти лекцій, методичні рекомендації:
Сєдих, О. Л. Інформатика : конспект лекцій для студентів усіх напрямів
підготовки бакалаврів денної та заочної форми навчання. Ч. 2. Алгоритмізація
та програмування засобами Visual Basic (VB) / О. Л. Сєдих, В. О. Овчарук. — К.
: НУХТ, 2010. — 96 с.
Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту (роботи) для
студ. спец. 7.05020202 "Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та
виробництва" деної та заочної форм навч. [Електронний ресурс] : / уклад. О. М.
Пупена, І. В. Ельперін, В. М. Кушков. — К. : НУХТ, 2012. — 48 с. — Режим
доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/100.07.pdf
Закони України
Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини :
[закон України : від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВР] // Відомості Верховної
Ради України. — 1998. — № 19. — С. 298.
Нормативні документи:
Документація. Звіти у сфері науки і техніки : Структура і правила
оформлення : ДСТУ 3008-95. — [Чинний від 1996–01–01]. — К. : Держстандарт
України, 1995. — 37 с. — (Національний стандарт України)
Електронні ресурси:
Основные направления исследований, основанные на семантическом
анализе текстов / СПб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов
управления.
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6.ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
6.1 Вимоги до оформлення розрахунково-пояснювальної записки
Пояснювальну записку виконують на комп'ютері на одній стороні аркуша
стандартного розміру формату А4 (297 x 210 мм).
Згідно із зазначеним стандартом для текстового редактора Word
рекомендовано таке оформлення: поля сторінки ‒ верхнє і нижнє 2,0 см, ліве ‒
3 см, праве ‒ 1,5 см. Основний текст набирають шрифтом Times New Roman
нормального накреслення (Normal) розміром 12 рt з міжрядковим інтервалом
1,5 або розміром 14 рt з міжрядковим інтервалом 1.
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Першим аркушем записки є титульна сторінка, яку виконують згідно з
вимогами ГОСТ 2.105-95 (Додаток А). Другим аркушем є завдання на
дипломний проект (Додаток Б), третім ‒ зміст пояснювальної записки. У змісті
вказують назви розділів і підрозділів пояснювальної записки і номери сторінок,
на яких вони починаються. На третьому аркуші виконують рамку і основний
напис згідно з ГОСТ 2.104 (Додаток В, форма 2).
Четверту і наступні сторінки записки виконують на аркушах з рамкою і
написом згідно з ГОСТ 2.104 (Додаток В, форма 2а). Відстань від рамки до
тексту на початку і в кінці рядків — не менше 3 мм. Відстань від верхнього чи
нижнього рядка до верхньої або нижньої лінії рамки — не менше 10 мм.
Абзаци у тексті починають відступом у 15‒17 мм.
Текст пояснювальної записки ділять на розділи. Кожен розділ починають
з нового аркуша і нумерують арабськими цифрами без крапки і записаними з
абзацного відступу. Підрозділи також нумерують арабськими цифрами в межах
кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та підрозділу,
розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапку не ставлять. Нумерацію
пунктів проводять у межах розділу і підрозділу. Номер пункту складається з
номера розділу, підрозділу та пункту, розділених крапками. Якщо підрозділ
включає один пункт, пункт не нумерують.
Заголовки до кожного розділу пишуть великими літерами без крапки в
кінці й не підкреслюють. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо
заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Відстань між
заголовком і текстом — 15 мм. Відстань між заголовками розділу та підрозділу – 8
мм.
Нумерація аркушів записки має бути наскрізною.
Текст записки повинен бути чітким і однозначним. У тексті не
допускається довільне скорочення слів (к-сть, вир-во, т-ра тощо), крім
передбачених стандартами (кг, г, м, т, шт, с, хв, год тощо); скорочення
позначення одиниць вимірювання фізичних величин, якщо вони вживаються
без цифр (за винятком одиниць вимірювання в головках і бокових графах
таблиць, в поясненнях позначень літерами до формул); вживати знак (-) перед
значенням величини у тексті (слід писати слово "мінус"). Якщо в записці
використовують умовні позначення параметрів, їх слід пояснити у тексті чи у
переліку позначень. У тексті числові значення величин з позначенням одиниць
вимірювання пишуть цифрами, без одиниць вимірювання – словами.
Дроби у тексті пишуть у вигляді десяткових дробів. Якщо це неможливо,
допускається записувати в один рядок через похилу лінію (наприклад, 5/32).
У всіх розрахунках спочатку наводять формули в літерному вираженні із
наведенням значень всіх прийнятих позначень їх одиниць. Пояснення умовних
позначень параметрів наводять безпосередньо під формулою. Пояснення
кожного символу дають з нового рядка в послідовності, в якій символи
наведені у формулі. Перший рядок пояснення починається з слова "де" без
двокрапки після нього.
Формули нумерують арабськими цифрами в межах розділу (допускається
наскрізна нумерація). Номер формули вказують з правого боку сторінки на
34

рівні формули в круглих дужках. Формули пишуть спочатку лише один раз, а
потім у тексті на них посилаються. Наприклад: у формулі (5.1).
Ілюстрації слід розміщувати у записці безпосередньо після тексту, де
вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають
бути посилання у записці.
Рисунки, графіки, схеми, розміщені у записці, мають відповідати вимогам
стандартів "Единой системи конструкторской документации" та "Единой
системи программной документации".
Назву розміщують під ілюстрацією. За необхідності, під ілюстрацією
розміщують пояснювальні дані (підрисунковий підпис).
Ілюстрація позначається словом "Рисунок ...", яке поруч з назвою
ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Наприклад, "Рисунок 4.1 ‒
Схема розміщення".
Ілюстрації нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в
межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Номер
ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації,
відокремлених крапкою. Наприклад, рисунок 4.2 ‒ другий рисунок четвертого
розділу.
Текст записки можна доповнювати додатками, які поміщають у кінці її. В
тексті записки на всі додатки мають бути посилання. Додатки розміщують у
черговості посилання на них. Кожен додаток починають з нового аркуша,
зверху посередині аркуша пишуть слово "Додаток" і його позначення та
заголовок з великої літери.
Позначення додатків відбувається послідовно великими літерами
української абетки, за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток
А, Додаток Б тощо. Один додаток позначають як Додаток А. Додатки повинні
мати спільну з рештою записки наскрізну нумерацію сторінок.
Текст додатка може бути поділений на розділи, підрозділи, пункти, які
нумерують у межах кожного додатка. Перед номером ставлять позначення
цього додатка. Всі додатки перераховують у змісті документу і вказують їх
номери та заголовки.
Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Назву
таблиці, якщо вона є, розміщують над таблицею. Таблиці нумерують
арабськими цифрами в межах кожного розділу. На всі таблиці повинні бути
посилання у тексті з написанням слова "Таблиця" та її номера.
Таблиці обмежують лініями ліворуч, праворуч і знизу. Графу "Номер
порядковий" у таблицях не роблять. За відсутності окремих даних у таблиці
ставлять риску. Цифрові значення показників проставляють на рівні останнього
рядка назви показника.
Значення показника, наведене у вигляді тексту, записують на рівні
першого рядка назви показника. Цифри в графах таблиць пишуть так, щоб
розряди чисел у графі були розміщені один під одним і повинні мати однакову
кількість знаків після коми, якщо вони відносяться до одного показника.
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6.2 Вимоги до оформлення графічної частини
Виконуючи та оформлюючи графічну частину проекту, слід
дотримуватись вимог стандартів "Единой системы конструкторской
документации" (ЕСКД) та "Системы проектной документации строительства"
(СПДС).
Графічну частину проекту виконують на комп'ютері у програмі АutoCAD
на аркушах формату А1 (594 х 841 мм). За потреби, окрім аркушів формату А1
(841 х 594 мм), допускається використання форматів А2 (594 х 420), АЗ (420 х
297 мм), А4 (297 х 210 мм) або аркушів, у яких менший бік збільшений в 3-4
рази за ГОСТ 2.301—68.
На аркушах креслять рамку на відстані 5 мм зверху, знизу, справа і 20 мм
- зліва. У правому нижньому куті кожного креслення помішають основний
напис за ГОСТ 2.104—68 (Додаток Д, форма Ф1). Перелік обладнання
розміщують над основним написом або ліворуч від нього з відступом на
10...12мм (Додаток Д).
Технологічна схема
Апаратурно-технологічну схему виконують на 2 аркушах формату А1. На
першому креслять схему приймання, зберігання, підготовки
та
транспортування сировини до виробництва. На другому — технологічну лінію з
виробництва заданого асортименту кондитерських виробів. Дозволяється
розміщувати апаратурно-технологічну схему підготовки сировини і потоковомеханізовану лінію виробництва продукції на одному аркуші формату А1 для
забезпечення наповненості аркушу кресленнями не менше 75%.
Для виконання схеми спочатку треба нанести на аркуші лінії рівнів
поверхів, на яких потім розміщують контурне зображення обладнання.
Устаткування розміщують за ходом технологічного процесу у вигляді контуру,
який відповідає зображуваному апарату чи машині. Для продуктів бажано
забезпечити самоплив або транспортування. Для зображення обладнання
масштабу можна не дотримуватись, але обов'язково слід зберігати певну
пропорційність.
У технологічній схемі зображенням обладнання характеризують певну
стадію технологічного процесу; якщо на одному й тому самому обладнанні
здійснюють дві або більше операції, обладнання для зображення кожної
операції повторюють. Наприклад, приготування заварки і замішування
пряникового тіста ‒ операції, які здійснюються на одній і тій самій
тістомісильній машині, тому в схемі в даному випадку вона має бути зображена
двічі.
На технологічній схемі виробництва обладнання викреслюють
основними лініями товщиною 0,6-1,0 мм. Напрямки руху сировини,
напівфабрикатів, готової продукції показують суцільними лініями з стрілками у
місці входу в обладнання. На кожній ділянці ліній роблять розрив на відстані не
менше 50 мм і пишуть у ньому цифру умовного позначення продукту. Умовне
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позначення трубопроводу складається з графічного умовного позначення або
спрощеного зображення трубопроводу та літерно-цифрової позначки, яка
характеризує вид середовища, його призначення та параметри. Літерою
позначають вид середовища, що транспортується, наступними цифрами –
призначення та параметри середовища, що транспортується. Лінії
трубопроводів не повинні перетинати контури обладнання, їх взаємний перетин
обводять півколом на одному з них. Розводка комунікацій має бути повною в
усій схемі. У нижній лівій частині аркушу у вигляді таблиці наводять умовні
позначення трубопроводів (Додаток К).
Все обладнання на технологічній схемі нумерують у послідовності
технологічного процесу (зліва направо і згори вниз). Номери позицій ставлять
біля контуру обладнання на виносках і далі складають перелік елементів
(експлікацію). На ці номери обладнання потрібно посилатися під час
описування технологічної схеми в пояснювальній записці. Перелік елементів на
технологічній схемі виконують на полі креслення над основним написом або
поряд з ним і заповнюють зверху вниз (Додаток Д, б).
У розділі "Позиція" записують номер, під яким значиться обладнання у
технологічній схемі; в розділі "Назва" пишуть назву обладнання. У розділі
"Марка, тип" — марку типового обладнання. Наприклад: ШСА-1, ШАЄ-800
тощо У розділі "Кількість" вказують загальну кількість, передбачену
розрахунком.
Експлікацію елементів пишуть по відділеннях відповідно до
послідовності технологічного процесу. Щоб не допустити помилок під час її
складання, треба подати на аркуші креслення потрібну кількість рядків, а далі
приступити до її оформлення.
У разі зображення однотипного обладнання треба відмітити специфіку
його використання і позначити різними позиціями. Наприклад, "живильник для
подачі борошна у просіювальну машину" і "живильник для подавання борошна
у виробничі силоси".
На кожній стадії технологічного процесу у технологічній схемі
проставляють точки контролю параметрів технологічного процесу. Для цього
проводять виносну лінію від відповідного обладнання і в колі діаметром 8-10 мм
пишуть умовне позначення параметру, який контролюється на цій ділянці
виробничого процесу. Параметри технологічного процесу позначають літерами
відповідно до ГОСТ 8417—81. «ГСИ. Одиниці фізичних величин».
Рекомендуються такі позначення:
ОП — органолептичні показники;
t — температура;
τ — тривалість;
W — масова частка вологи продукту;
φ — відносна вологість повітря;
К — кислотність;
Л-лужність;
С — концентрація;
G — маса;
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Gд — масова частка металодомішок.
Плани відділення або цеху
Визначивши кількість потрібного обладнання і розрахувавши відповідно
до норм проектування площі виробничих і підсобних приміщень цеху або
відділення, що проектуються, приступають до компонування обладнання.
Для цього треба ознайомитись з вимогами "Норм технологічного
проектування" до розміру проходів і проїздів, висоти приміщень даного
відділення чи цеху. Компонування виконують так, щоб забезпечити найкраще
розміщення обладнання, зручність його обслуговування, додержання
поточності виробництва і вимог техніки безпеки [5, 21].
Компонування спочатку виконують на міліметровому папері. Для цього
на аркуш міліметрового паперу в масштабі наносять сітку колон з кроком 6 x 6 м
(або іншим, передбаченим будівельними нормами проектування). Потім
наносять обчислену площу приміщення і обладнання з дотриманням усіх
згаданих вимог. Таких варіантів компонування іноді потрібно робити кілька,
тому обладнання креслять у загальному вигляді без деталювання, з нанесенням
осей симетрії та розмірів, які відповідають габаритам обладнання разом з
приводом у певному масштабі.
У разі виконання проекту по реальному підприємству на міліметровий
папір наносять будівельну частину плану відділення або цеху з наявною сіткою
колон, і на ньому виконують компонування обладнання.
Отримавши найоптимальніший варіант, наносять його на аркуш ватману.
Спочатку наносять сітку колон, потім від осьових ліній колон відкладають
відстані до осьових ліній обладнання. Після цього обладнання зображають
детально з обов'язковим зображенням приводу.
Крім розміщення і зображення обладнання, на плані зображають
будівельні конструкції — стіни, вікна, двері, сходи, площадки, огородження
площадок тощо.
На креслення наносять прив’язочні розміри для розміщення обладнання
(відстань між осьовими лініями обладнання чи його габаритами і стінами або
осями колон, відстань між суміжно розташованим обладнанням) та висоти
площадок, а також позначають на планах площу кожного приміщення. На
маршах східців тонкою лінією із стрілкою вказують напрям руху вгору. Межі
площадок, які мають огородження, зображують тонкими лініями з крапками.
Якщо на плані приміщення обладнання не зображене, тоді на плані
ставлять напис про призначення приміщення.
Розрізи відділення чи цеху
На плані відділення спочатку наносять лінії розрізів, а потім наносять на
аркуші розрізів будівельні конструкції та обладнання. Лінії розрізів вибирають
у місцях, де найповніше відображається технологічний процес у відділеннях
або цехах. Напрямок розрізів: фронтального(поздовжнього) ‒ знизу вгору (від
себе), профільного(поперечного) ‒ бажано показувати справа наліво, але може
бути й зліва направо.
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Якщо лінія розрізу проходить через обладнання, його не "ріжуть", а
показують лише в загальному вигляді. Для того, щоб не відбулося зміщення
обладнання, а розріз відповідав планові, спочатку на розріз наносять відповідні
основні лінії колон, далі ‒ колони, а вже потім ‒ осьові лінії обладнання та його
зображення. Після цього визначають висоту приміщення і креслять всі
будівельні конструкції.
Як на плані, так і на розрізах, обладнання нумерують відповідно до
номерів переліку елементів, наведених у записці та на технологічній схемі.
Номери ставлять на виносках поруч з контуром обладнання.
Плани і розрізи виконують у мірилі 1:100 або 1:50.
На планах і в розрізах обладнання зображують основною лінією
товщиною 0,6-1,0 мм, будівельні конструкції ‒ суцільною тонкою лінією
завтовшки наполовину меншою товщини ліній обладнання.
На планах і розрізах вказують основні будівельні розміри: відстань (крок)
колон, загальну довжину і ширину приміщень, відмітки рівня підлоги і
площадок.
Лінію розрізу на плані показують товстими короткими лініями довжиною
8-20 мм, товщиною 1,5 мм, які не пересікають контури стін. Напрям погляду
показують стрілкою на відстані 2-3 мм від кінця лінії розрізу ‒ знизу вгору і
справа наліво.
Лінії розрізів позначають великими літерами або арабськими цифрами.
Якщо на аркуші зображено кілька планів або план і розрізи без
проекційного зв'язку, над кожним з них пишуть назву. Наприклад: план на відм.
3,6 м, розріз 1-1 тощо.
7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Курсовий проект має бути підписаний автором, а також керівником
проекту.
Студент готує доповідь, в якій коротко характеризує основні
організаційно-технологічні заходи свого проекту: потужність, асортимент
продукції, особливості технологічної схеми виробництва продукції та зазначає
технологічні параметри технологічних операцій. Доповідь повинна бути
розрахована на 5 – 7 хвилин. Під час захисту курсового проекту студент
демонструє проектні рішення на кресленнях.
Захист курсових проектів відбувається на засіданні комісії, що
складається з трьох викладачів.
Критерії оцінювання успішності виконання курсового проекту наведені в
таблиці 16.
Розподіл балів за виконання окремих розділів курсового проекту
наводиться 17.
Курсовий проект оцінюється за стобальною системою, де враховуються
бали керівника за виконання частин проекту та бали безпосередньо за захист
проекту комісії. Оцінку в балах переводять за таблицею 18 у національні оцінки
«відмінно», «добре», «задовільно» та оцінки ЕСТS.
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Таблиця 16
Критерії оцінювання успішності виконання курсового проекту
Кількість
Елемент модуля та критерії його оцінювання
балів
1
2
Розділи розрахунково-пояснювальної записки
Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення
відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового
проекту. Проект виконаний з дотриманням загальноприйнятої у галузі
термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням
30
логічної послідовності, прийняті рішення обґрунтовані і відповідають
сучасному рівню техніки, технології тощо. Висновки відповідають
загальному змісту роботи.
Зміст курсового проекту повністю відповідає завданню. Оформлення
відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового
проекту. Проект виконаний з дотриманням загальноприйнятої у галузі
термінології. Матеріал викладений чітко, стисло, з дотриманням
26
логічної послідовності, прийняті рішення недостатньо обґрунтовані.
Висновки відповідають загальному змісту роботи, допущені окремі
граматичні помилки.
Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не у
повному обсязі відповідає вимогам методичних рекомендацій до
виконання курсового проекту. Термінологія, використана у проекті,
частково не відповідає загальноприйнятій у галузі. Матеріал
22
викладений недостатньо чітко, порушена логічна послідовність,
прийняті рішення недостатньо обґрунтовані. Висновки відповідають
загальному змісту роботи, допущені стилістичні та граматичні
помилки.
Зміст курсового проекту відповідає завданню. Оформлення не
відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового
проекту. Термінологія, використана у проекті, частково не відповідає
загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена
18
логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не
повністю відповідають загальному змісту роботи, допущені
стилістичні та граматичні помилки.
Зміст курсової проекту не відповідає завданню. Оформлення не
відповідає вимогам методичних рекомендацій до виконання курсового
проекту. Термінологія, використана у проекті, не відповідає
загальноприйнятій у галузі. Матеріал викладений нечітко, порушена
14
логічна послідовність, прийняті рішення необґрунтовані. Висновки не
відповідають загальному змісту роботи, допущена велика кількість
стилістичних та граматичних помилок.
Графічна частина
Графічний матеріал повністю розкриває зміст проекту, виконаний на
високому технічному рівні з використанням САПР та дотриманням
40
вимог ЄСКД
40

1
2
Графічний матеріал розкриває зміст проекту, виконаний на належному
36
технічному рівні з використанням САПР та дотриманням вимог ЄСКД
Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний
на належному технічному рівні з використанням САПР. Оформлення
32
графічного матеріалу виконано з незначними відхиленнями від вимог
ЄСКД
Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з
використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із
28
відхиленнями від вимог ЄСКД
Графічний матеріал не повністю розкриває зміст проекту, виконаний з
використанням САПР. Оформлення графічного матеріалу виконано із
24
значними відхиленнями від вимог ЄСКД
Захист курсового проекту
Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту, вільне володіння
науковими термінами, висока комунікативна культура, повні та
30
обґрунтовані відповіді на додаткові запитання членів комісії
Повне й глибоке знання матеріалу курсового проекту, володіння
науковими термінами, належна комунікативна культура, при
26
відповідях на запитання мають місце окремі неточності
Достатнє знання матеріалу курсової роботи (проекту), недостатній
рівень комунікативної культури, при
відповідях на запитання
22
допущені окремі помилки та неточності
Недостатнє знання матеріалу курсового проекту, недостатній рівень
комунікативної культури, при відповідях на запитання допущені
18
окремі помилки та неточності
Незнання матеріалу курсового проекту, низький рівень комунікативної
культури, при відповідях на запитання допущені грубі помилки або
14
відповіді не надавались
Таблиця 17
Розподіл балів за окремими елементами курсового проекту та
методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів
№ змісКількість
Поточний контроль навчальної
товного Елементи змістового
балів
роботи студентів
модуля
модуля
міні- макситиждень семетоди контролю
мальна мальна
местру
1
2
3
4
5
6
Виконання розрахунково-пояснювальної записки
1.
Розділ 1, 2. Вступ.
Характеристика
сировини та вимоги до
її
якості.
Вибір
обґрунтування та опис
технологічної схеми

3

5

Перевірка розділу

2
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1
1.

2
3
4
5
6
Розділи 3, 4, 5. Вибір і
розрахунок
продуктивності
обладнання.
8
13
Перевірка розділу
4
Продуктовий
розрахунок. Розрахунок
площ
складських
приміщень
Розділи 6, 7, 8. Підбір і
розрахунок обладнання.
Специфікація
7
12
Перевірка розділу
6
обладнання.
Технохімічний контроль
виробництва.
Всього 18,0 30,0
Виконання технологічних та будівельних креслень
2.
Викреслювання
6
10
8
технологічної схеми
Перевірка графічної
частини
Викреслювання планів
6
10
10
Викреслювання розрізів
6
10
12
Наведення креслень.
Перевірка
Оформлення
правильності
6
10
14
розрахунковооформлення записки
пояснювальної записки
та креслень
Всього 24,0 40,0
16
Захист курсового проекту
18,0 30,0 Захист проекту комісії
Всього 18,0 30,0
Сума 60,0 100,0
Таблиця 18
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів
90…100
82…89
74…81
64…73
60…63
35…59
0…34

Оцінка
ЕСТS
А
В
С
D
Е
FХ
F

Оцінка
за національною шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно, проект потрібно допрацьовувати
Незадовільно, проект потрібно переробляти
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ДОДАТОК А

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Проектування підприємств борошняних, кондитерських виробів
і харчоконцентратів з основами САПР»
на тему___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Виконав: студент ___курсу, групи______
напряму підготовки (спеціальності)
___________________________________
(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_____________________________________________________________
(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________________
Кількість балів:
__________________ Оцінка: ЕСТS________
Члени комісії _____________ _____________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________ _____________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_____________ _____________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Київ - 201_ рік
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ДОДАТОК Б
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра ____________________________________________________________
Дисципліна__________________________________________________________
Спеціальність________________________________________________________
Курс ________________Група _______ Семестр___________________________

ЗАВДАННЯ
на курсовий проект студента
____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, побатькові)

1. Тема проекту
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Строк здачі студентом закінченого проекту ________________________________________
3. Вихідні дані до проекту
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Дата видачі завдання
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
№
п/п

Назва етапів курсового
проекту (роботи)

Строк виконання Примітка
етапів проекту
( роботи )

Студент _________ ____________________
( підпис )

(прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

«_____» __________________________ 201___ р.
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ДОДАТОК В
ЗРАЗОК ОСНОВНОГО НАПИСУ ДЛЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

б)
Форма основного напису Ф2 на третьому аркуші пояснювальної записки (а) і наступних аркушах Ф2а (б):
1 – назва дипломного проекту; 2 – пояснювальна записка; 3 – назва навчального закладу, факультет, курс, група

ДОДАТОК Д

Форма експлікації технологічного обладнання

Примітка. 1 – номер, під яким значиться обладнання на схемі; 2 – назва обладнання, марка; 3 – кількість
обладнання за розрахунком.
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ДОДАТОК Ж
Технологічна схема приготування затяжного, цукрового та
здобного печива

Сировина
Підготовка сировини, ККТ-1(ф, б)
Подача та дозування
борошна, крохмалю, крихти

Приготування емульсії
ККТ-2 (ф)

Замішування тіста, ККТ-3 (ф)
Вилежування та прокатування
тіста (для затяжного печива)

Формування тістових заготовок, ККТ-4 (ф)

Випікання – сушіння, ККТ-5 (ф, х)

Охолодження печива, ККТ-6 (ф)

Пакування, ККТ-7 (ф)

Для цукрового,
здобного печива

ДОДАТОК К
Приклад заповнення таблиці позначення трубопроводів
Познач.
Г2
ВЗ
В6
Т5
КЗ
Т7
Т8
Т91
…
Т99

Назва середовища, яке транспортується
Стиснене повітря
Вода холодна
Вода з'мякшена
Вода гаряча
Каналізація виробнича
Пара
Конденсат
Патока
…………………………………………..
...................................................................
.

Позиції від Т91 до Т99 відведені для середовищ, які не передбачені
стандартом. У першу чергу слід прагнути позначити ту сировину, що
переходить з першого аркуша на другий, а також сировину та
напівфабрикати, які використовуються для кількох виробничих потоків.
Графічно позначаємо вид середовища, що транспортується, так:

Потік газу (повітря)
Потік рідини чи рух твердого середовища
Потік паро-, газо-рідинної суміші чи аерозолю

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до виконання курсового проекту з дисципліни
«Проектування борошняних, кондитерських виробів та
харчоконцентратів з основами САПР»
(розділ кондитерське виробництво)
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
спеціальності 181 «Харчові технології»
денної та заочної форм навчання

Укладачі:Дорохович Антонелла Миколаївна
Кохан Олена Олександрівна
Малиновський Віталій Васильович

52

