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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Дипломне проектування є заключним етапом у навчанні та ставить за
мету систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань студента;
формування вміння самостійно вирішувати складні технологічні та інженерні
задачі з технічного переоснащення, реконструкції чи будівництва
хлібопекарських підприємств на основі сучасних наукоємних технологій і
новітньої техніки, енергозбереження та ресурсозаощадження, вдосконалення
асортименту хлібобулочних виробів.
Дипломний проект – самостійна творча кваліфікаційна робота студента,
на основі якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) оцінює рівень знань
студента, отриманих у процесі навчання, і вирішує питання щодо присвоєння
йому освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05170103
«Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів».
Дипломний проект повинен характеризувати ступінь засвоєння студентом
дисциплін за весь період навчання, знання останніх досягнень науки і техніки,
що сприяють розвитку та підвищенню ефективності виробництва, зростанню
продуктивності праці, поліпшенню якості продукції та розширенню
(оновленню) асортименту.
Завданням дипломного проектування є поглиблення у студента знань з
норм проектування підприємств хлібопекарської галузі; формування уміння
аналізувати можливі варіанти технічних рішень та обґрунтовувати їх
технологічну та економічну доцільність, аргументувати і відстоювати власну
точку зору; розвиток навиків технологічних та техніко-економічних
розрахунків, виконання графічних робіт.
Дипломне проектування спрямоване на формування у випускника
уміння:
- виявляти та формулювати інженерні задачі з удосконалення
технологічних процесів, технічних засобів, пропонувати проектні рішення;
- аналізувати можливі варіанти рішень з огляду на їх технічну та
економічну доцільність;
- виконувати технологічні та техніко-економічні розрахунки та графічні
роботи;
- вирішувати проектні завдання у комплексі з підвищенням рівня
виробничої санітарії, охорони праці та охорони довкілля;
- обґрунтовувати шляхи механізації та автоматизації технологічних
процесів, вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт;
- давати техніко-економічне обґрунтування проекту.
До дипломного проекту ставлять такі основні вимоги:
- спрямованість на вирішення актуальних завдань удосконалення
технологічних процесів хлібопекарської галузі;
- відповідність його реальним умовам виробництва, обґрунтованість
практичних рекомендацій;
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- чіткість і логічність викладення матеріалу;
- лаконічність формулювань;
- переконливість та доказовість висновків;
- узагальнення результатів.
Керівник проекту та консультанти здійснюють загальне керівництво,
допомагають 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 ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ
Відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня об’єктами проектування
для спеціалістів є:
1. Проект підприємства.
2. Проект мініпекарні певної потужності.
3. Проект реконструкції підприємства чи окремого його цеху.
4. Проект технічного переоснащення підприємства чи окремого його
цеху.
Нижче наведено приклади тем дипломних проектів:
1. Проект хлібозаводу в м. N з впровадженням широкого асортименту
виробів.
2. Проект мініпекарні потужністю 5 т/добу з виготовлення булочних та
здобних виробів.
3. Проект реконструкції хлібозаводу з добудовую складу безтарного
зберігання борошна.
4.Проект реконструкції хлібного цеху ДП ПАТ «Київхліб»
«Білоцерківський хлібокомбінат» з розширенням хлібосховища та експедиції.
5. Проект технічного переоснащення хлібозаводу в м. N з установкою
печей великої потужності.
6. Проект технічного переоснащення Переяславхмельницького
хлібозаводу з впровадженням технологічних заходів з подовження терміну
свіжості хліба.
7. Проект технічного переоснащення хлібозаводу в м. N з впровадженням
прогресивних технологій виготовлення житньо-пшеничних сортів хліба.
8. Проект технічного переоснащення хлібозаводу в м. N з впровадженням
технологічних заходів для збільшення виходу хлібобулочних виробів.
9. Проект технічного переоснащення хлібозаводу в м. N з впровадженням
сучасної технології виробництва заморожених напівфабрикатів.
10. Проект технічного переоснащення хлібозаводу в м. N зі зниженням
частки немеханізованих процесів виготовлення та пакування продукції.
Тему дипломного проекту видають студенту перед направленням на
переддипломну практику.
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Кілька
студентів
різних
спеціальностей
можуть
виконувати
міжкафедральний комплексний дипломний проект, який розробляється для
окремого підприємства, за погодженням з його керівництвом. При цьому
призначають відповідних консультантів, один з яких є головним керівником.
Під час виконання комплексного дипломного проекту кожному дипломнику
видають окреме завдання з конкретизацією тих питань, які мають бути
розроблені.
Дипломний проект, який виконується як складова частина комплексного
проекту, повинен бути пов’язаний з комплексною темою та відповідати їй.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
За навчальним планом підготовки фахівців дипломне проектування
розпочинається не пізніше як за два місяці до початку роботи ДЕК. Організацію
та контроль за процесом підготовки дипломних проектів здійснює завідувач
кафедри. Безпосереднє керівництво виконанням дипломного проекту здійснює
керівник, який:
- рекомендує студенту необхідну наукову та навчальну літературу,
довідкові матеріали та технічні засоби, типові проекти відповідно до теми
дипломного проекту;
- систематично консультує студента;
- контролює виконання дипломного проекту.
Консультантами з окремих розділів дипломного проекту призначають
викладачів відповідних кафедр. Вони ставлять на бланку завдання свій підпис,
надають допомогу студенту в роботі над відповідним розділом, перевіряють
якість його виконання.
Студенти повинні дотримуватись термінів виконання окремих етапів
проекту (табл. 1).
Таблиця 1
Графік виконання дипломного проекту

1
1

Термін
виконання
етапів
проекту

Кількість
робочих
днів

сумарно

пор.

Виконання, %

Назва етапу
виконання
дипломного проекту

за
етапами

№

2
Вступ. Техніко-економічне обґрунтування будівництва або реконструкції заводу. Вибір, обґрунтування та опис технологічної
схеми. Характеристика сировини
та вимоги до її якості.

2

4

5

6

5

8

-

7.04

6

2
2 Вибір провідного обладнання
(печей). Технологічні розрахунки рецептур, виходу виробів, витрат сировини
3 Розрахунок і вибір обладнання
4 Компонування відділень заводу
і обладнання. Обґрунтування
обраного рішення і будівельних
конструкцій
5
Санітарно-технічні системи та
енергетичне господарство
підприємства
І атестація – 30 %
6 Техніко-економічні розрахунки
7 Креслення технологічної схеми
8 Креслення планів заводу
9 Креслення розрізів заводу
10 Розроблення схеми
автоматизації
11 Технохімічний контроль
виробництва. Заходи з
ресурсозбереження.
ІІ атестація – 70 %
12 Безпека
життєдіяльності.
Заходи з цивільної оборони.
13 Система
екологічного
управління. Будівельна частина.
14 Оформлення креслень
15 Оформлення пояснювальної
записки
16 Подання оформленого і
підписаного проекту на кафедру

Продовження табл.1
5
6

3

4

5
3

8
6

16
22

13.04
17.04

2

4

26

20.04

2

4

30

4
3
5
4

8
6
10
8

38
44
54
62

22.04
23.04
27.04
30.04
8.05
12.05

2

4

66

15.05

2

4

70

18.05
19.05

2

4

74

21.05

2
5

4
10

78
88

23.05
1.06

5

10

98

1

2

100

2.06

4. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Дипломний проект має три складові:
1. Пояснювальна записка.
2. Графічні матеріали.
3. Усна доповідь.
Пояснювальна записка дипломного проекту – це найповніше викладення
роботи, яку виконав студент. Текст записки має розкривати всі поставлені
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завдання. Обсяг пояснювальної записки повинен становити 100…120 аркушів
формату А4 (297х210 мм).
Пояснювальна записка дипломного проекту містить:
1. Завдання до дипломного проекту.
2. Титульний лист дипломного проекту.
3.Анотацію.
4.Текст пояснювальної записки до дипломного проекту.
5.Супровідні матеріали: відгук керівника, рецензію.
Завдання на дипломний проект та титульний лист оформлюють на
бланках установленої форми.
Анотація пишеться трьома мовами (українською, російською,
англійською) та містить коротку інформацію про основні заходи, передбачені
дипломним проектом. Загальний обсяг анотації (трьома мовами) повинен
складати один аркуш.
Відгук керівника про роботу студента над дипломним проектом та
рецензента на виконаний дипломний проект за встановленою формою подають
секретарю ДЕК перед захистом проекту.
Текст пояснювальної записки включає такі розділи:
Зміст.
Вступ
1.Техніко-економічне обґрунтування будівництва, реконструкції чи
технічного переоснащення діючого підприємства (цеху)
2.Характеристика сировини та вимог до її якості
3.Обґрунтування, вибір та опис технологічних схем
4.Вибір і розрахунок провідного обладнання
5.Технологічні розрахунки
5.1.Вихідні дані до технологічних розрахунків
5.2.Розрахунок пофазних рецептур
5.3.Розрахунок виходу хліба
5.4.Розрахунок виробничих рецептур і вибір технологічних параметрів
5.5.Розрахунок витрат і запасів основної і додаткової сировини
5.6. Розрахунок витрат і запасів пакувальних матеріалів
6.Розрахунок площ складських приміщень, холодильних камер для
тарного зберігання сировини та пакувальних матеріалів
7.Розрахунок площ хлібосховища та експедиції
8.Розрахунок основного технологічного обладнання
9.Специфікація основного технологічного обладнання
10.Технохімічний контроль виробництва, управління якістю продукції та
метрологічне забезпечення
11. Інженерні системи та енергетичне господарство підприємства
11.1.Опалення
11.2.Вентиляція і кондиціювання
11.3.Водопостачання
11.4.Каналізація
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11.5.Газопостачання
11.6.Паропостачання
11.7.Електропостачання
11.8.Холодозабезпечення
12. Заходи щодо ресурсозбереження
13. Автоматизація технологічних процесів
14. Будівельна частина
14.1.Обґрунтування генерального плану підприємства
14.2.Обґрунтування планування відділень підприємства та вибору
будівельних конструкцій
15. Система екологічного управління
16. Заходи щодо цивільної оборони
17. Безпека життєдіяльності
18. Економічна частина
Список використаної літератури
Додатки
Результати науково-дослідної роботи (за її наявності)
Графічну частину проекту подають на 6 ‒ 8 аркушах формату А1 (594 x
841 мм), а саме:
креслення технологічних схем виробництва – 2 аркуші;
креслення планів підприємства чи цеху – 1 – 2 аркуші;
креслення розрізів підприємства чи цеху – 2 аркуші;
креслення схеми автоматизації – 1 аркуш;
креслення генерального плану підприємства (за умови його будівництва)
– 1 аркуш.
Креслення рекомендується виконувати з використанням комп’ютерної
техніки.
Заходи з технічного переоснащення чи реконструкції включають 4 ‒ 6
позицій. Асортимент підприємства – чотири найменування.
Керуватися у виконанні дипломного проекту слід підручниками [2,9],
нормами проектування хлібопекарських підприємств [1,4], довідковою
літературою [3, 19], методичними рекомендаціями [5, 6, 7] та іншою
літературою, наведеною у списку рекомендованої літератури цих методичних
вказівок.

5 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
ТА ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
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.
9

Вступ
У цьому розділі розглядають стан науки та техніки в даній галузі,
завдання й перспективи її розвитку. Для цього користуються директивами,
рішеннями та постановами уряду, статтями в періодичних виданнях.
Наприкінці вказують, на вирішення яких проблем галузі спрямовані
заходи, передбачені дипломним проектом, а також наводять обсяг
пояснювальної записки та графічної частини проекту – кількість сторінок,
аркушів та їх зміст.
1 Техніко-економічне обґрунтування доцільності
заходів щодо будівництва, реконструкції чи технічного переоснащення
діючого підприємства (цеху)
У цьому розділі розглядають два варіанти техніко-економічного
обґрунтування.
Варіант 1. Будівництво нового підприємства
Проект розпочинають з обґрунтування доцільності будівництва
підприємства, визначення його потужності, вибору асортименту продукції,
технологічних схем і способів тістоприготування, можливості пакування,
ступеня механізації та автоматизації виробництва.
Потужність підприємства визначають залежно від кількості споживачів
хліба та норми споживання продукції на одну людину та розраховують з
урахуванням приросту населення в перспективі на 10 – 15 років.
На підставі статистичних даних щодо чисельності населення даного
населеного пункту чи району, що забезпечується продукцією підприємства
визначають категорії споживачів та їх чисельність (табл. 2).
Таблиця 2
Розрахунок чисельності споживачів хліба за категоріями
№
Чисельність,
Категорія споживачів хліба
пор.
тис. чол.
1.
Місцеве населення міста чи району
2.
Населення пригородів, яке купує хліба в цьому місті (10%
від чисельності місцевого населення) або міст, куди
вивозять хліб
3.
Транзитне населення (5 % від чисельності корінного
населення)
4.
Природний приріст населення за 10 років (з розрахунку
1 % за рік від чисельності місцевого населення)
5.
Приріст населення за рахунок економічного та
культурного розвитку міста за 5 років (із розрахунку 1 %
за рік від чисельності місцевого населення)
6.
Загальна кількість споживачів хліба
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Потребу населення в хлібі визначають множенням загальної кількості
споживачів на середньодобову норму споживання хліба однією людиною. В
Україні законодавчо затвердженою є норма, закладена у «споживчому
кошику», що становить 101 кг/рік або 277 г/добу (Постанова Кабінету Міністрів
України № 656 від 14.04.2000 р.).
Для визначення необхідної виробничої потужності підприємств регіону з
метою забезпечення населення хлібобулочними виробами потребу населення в
хлібі ділять на коефіцієнт використання потужності. За нормами проектування
цей коефіцієнт дорівнює 0,7. В даний час у зв’язку з реальними умовами роботи
підприємств рекомендується приймати коефіцієнт використання потужності 0,5.
Загальну виробничу потужність нового хлібозаводу обчислюють відповідно до
показників, зазначених у табл. 3.
Обґрунтування асортименту виробів, що вироблятиметься
На підставі маркетингових досліджень ринку продаж у даному місті чи
регіоні, з урахуванням попиту населення на ту чи іншу продукцію, а також
відповідно до національних традицій, особливостей смаку місцевого населення
тощо визначають асортимент виробів, що виготовлятиметься на новому заводі.
За статистичними даними в Україні асортимент хлібобулочних виробів за
групами виробляють у такому співвідношенні: хліб житній і житньопшеничний – 40 %; хліб пшеничний – 30 %, булочні вироби масою 0,5 кг
(батони) – 25 %; дрібноштучні булочні вироби (масою 0,05…0,4 кг) – 5 %.
Таблиця 3
Розрахунок виробничої потужності нового хлібозаводу
№
Тонн
Показники
пор.
за добу
1.
Необхідна виробнича потужність підприємств регіону
2.
Виробнича
потужність
діючих
хлібопекарських
підприємств у місті (якщо такі є)
3.
Дефіцит виробничих потужностей (різниця рядків 1 і 2)
4.
Покриття дефіциту (компенсація) виробничих потужностей
за рахунок будівництва нового заводу
Виходячи із вище визначеної виробничої потужності нового заводу та
враховуючи середньостатистичне розподілення асортименту, розробляють
виробничу програму підприємства, що складається із обсягів виробництва
кожного асортименту в тоннах за добу (табл. 4).
Таблиця 4
Виробнича програма підприємства
№
Найменування виробів
Продуктивність ліній, т/добу %
1. Хліб житній та житньо-пшеничний
40
2. Хліб пшеничний
30
3. Булочні вироби (0,5 кг)
25
4. Дрібноштучні булочні вироби
5
Всього…
100
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Таким чином, підприємство, що проектується, повністю задовольнятиме
потребу в хлібобулочних виробах у регіоні на перспективу 10 – 15 років.
Варіант 2. Реконструкція чи технічне переоснащення діючого
підприємства.
Реконструкція чи технічне переоснащення діючого підприємства
передбачає впровадження нової техніки та технології, механізацію та
автоматизацію технологічних процесів, заміну морально застарілого і фізично
зношеного обладнання на нове, більш високопродуктивне з метою
інтенсифікації виробництва, збільшення виробничих потужностей та обсягів
виробництва, поліпшення якості продукції та розширення асортименту за
умови забезпечення росту продуктивності праці, зменшення собівартості
продукції, впровадження ресурсозберігаючих технологій без збільшення числа
робочих місць.
Реконструкція підприємства здійснюється з добудовою виробничих
приміщень, технічне переоснащення ‒ без їх добудови.
Основою для виконання цього розділу є данні, зібрані студентом під час
проходження переддипломної практики, а саме:
- потужність підприємств у груповому асортименті, т/добу;
- кількість технологічних ліній, їх продуктивність, марки хлібопекарських
печей, асортимент, що виробляється, фактичний коефіцієнт використання
виробничих потужностей по кожній лінії;
- способи тістоприготування, марки тістоприготувального та
тістообробного обладнання;
- наявність пакувального та різального обладнання;
- стан і ступінь зношення основного технологічного обладнання;
- технічне оснащення складів основної та додаткової сировини, в тому
числі кількість силосів у складі БЗБ та їх вмістимість (тонн);
- експедиція, її площа, організація завантажувально-розвантажувальних
робіт, кількість робочих місць для завантаження автомобілів, тара для
зберігання та транспортування хліба;
- характеристика джерел отримання гарячої та холодної води; пари на
технологічні потреби; систем опалення;
- технологічні інструкції та уніфіковані рецептури на 4-5 виробів.
Крім цього, для виконання робіт щодо реконструкції підприємства
необхідні генеральний план підприємства, дані про стан будівельних
конструкцій і можливість здійснення прибудови або надбудови приміщень
заводу.
Виконавши аналіз вищезазначених даних щодо технічного рівня
підприємства, яке підлягає технічному переоснащенню чи реконструкції,
студент разом з керівником проекту, відповідно до завдання дипломного
проекту, здійснює:
1. Обґрунтування вибору асортименту, його вдосконалення та
оптимізації.
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2. Обґрунтування заміни печей та вибору їх марок.
3. Удосконалення технології виробництва вибраного асортименту.
4.Обґрунтування заходів з поліпшення якості продукції, термінів
зберігання, збільшення виходу продукції, зниження технологічних затрат тощо;
5.Впровадження сучасної технології виробництва заморожених
напівфабрикатів.
5. Механізацію тістоприготування встановленням агрегатів безперервної
дії та сучасних тістомісильних машин.
6. Використання сучасного інноваційного устаткування на всіх операціях
технологічного процесу.
7. Впровадження мікробіологічного захисту продукції.
8. Пакування та нарізання продукції.
9. Заходи з екобезпеки та енергозбереження.
Обов’язковим у розділі техніко-економічного обґрунтування для обох
варіантів є наявність чотирьох технологічних та технічних заходів і двох
організаційно-технічних.
На підставі наведених даних студент робить висновок щодо доцільності
та ефективності заходів, зазначених у дипломному проекті.
У розробленні цього розділу вдаються до допомоги консультанта з
економічної частини проекту.
2 Характеристика сировини та вимоги до її якості
У цьому розділі наводять перелік основної і додаткової сировини, що
входить до рецептур виробів, передбачених у дипломному 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, характеризують її технологічні властивості. Показники якості
наводять у вигляді таблиці (табл. 5).
Таблиця 5
Нормативна документація на сировину та вимоги до її якості
№
п/п

Наймену
вання
сировини

Вимоги до якості за
Номер та назва
фізиконормативного органолептичними
технологічними
хімічними
документу
показниками
властивостями
показниками

1.
2.
3 Обґрунтування, вибір та опис технологічних схем
Розроблення технологічних схем здійснюють відповідно до основних
положень і нормативів, викладених в [6].
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У цьому розділі наводять обґрунтування вибору технологічних схем та
способів виготовлення, їх переваги у порівнянні з іншими способами
виробництва.
3.1 Опис апаратурно-технологічної схеми приймання, зберігання та
підготовки сировини до виробництва
У цьому підрозділі пояснювальної записки описують послідовність
технологічних операцій з приймання, зберігання та підготовки до виробництва
основної та додаткової сировини, необхідної для виготовлення виробів відповідно
до складеної технологічної схеми, яку розміщують на аркуші формату А1
(аркуш 1).
На схемі необхідно відобразити склад БЗБ, тарне зберігання борошна,
якщо таке передбачено, тарне чи безтарне зберігання інших 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
борошна; розчинення розчинної сировини (солі, цукру), розтоплення жиру,
приготування дріжджової суспензії, фільтрування, перекачування та зберігання
розчинів у напірних ємностях. На схемі зображують підготовку стисненого
повітря для аерозольтранспорту, підготовку води, приготування пари.
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 7 даних методичних
вказівок та в [6].
3.2 Опис апаратурно-технологічних схем ліній з виробництва
та зберігання продукції
Опис апаратурно-технологічних схем ліній з виробництва та зберігання
продукції слід починати з опису приготування напівфабрикатів (рідких
дріжджів, активованих дріжджів, опари, закваски, тіста) та завершувати
укладанням, пакуванням і зберіганням продукції в експедиції.
4 Вибір і розрахунок продуктивності провідного обладнання
У цьому підрозділі розрахунково-пояснювальної записки дипломного
проекту студенти обґрунтовують вибір печей відповідно до визначеної у техніко-економічному обґрунтуванні проекту потужності заводу та обраного
асортименту. При цьому враховують характеристику печей за такими
параметрами: їх спеціалізація щодо асортименту виробів (для пшеничних чи
житньо-пшеничних або житніх сортів хліба); тунельні або тупикові;
забезпечення якості продукції; вид палива; ступінь механізації; енергозатрати,
екологічність та ціна [7, 15, 22, 23].
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Розраховують продуктивність обраних печей для заданого асортименту,
підбирають їх кількість, а також визначають умовну потужність хлібозаводу, за
яку приймають продуктивність печей при виробництві житнього формового
хліба з обойного борошна масою 1 кг. Для перерахунку продуктивності заводу
за обраним асортиментом на умовну потужність враховують відповідні
коефіцієнти: у разі виготовлення хліба формового з борошна житнього
обойного з масою виробу менше 1 кг – 1,2; хліба формового з борошна
пшеничного будь-якої маси – 1,2; хліба подового з борошна пшеничного,
житнього, житньо-пшеничного чи пшенично-житнього обойного масою понад
0,5 кг – 1,3; хліба формового з борошна житнього обдирного та сіяного масою
від 0,5 до 1,0 кг – 1,3; булочних виробів з пшеничного борошна масою 0,5 кг та
менше – 1,5; здобних виробів, пряників, печива – 4,0; баран очних виробів – 5,0;
сухарів, тортів, тістечок, кексів та інших кондитерських виробів – 7,0[1].
Під час розрахунку продуктивності печей за обраним асортиментом слід
враховувати спосіб розміщення виробів на поду печі, відстані між виробами чи
їх відсутність ( якщо за нормативною документацією допускаються притиски
виробів), форму виробів – круглу чи овальну, оскільки це впливає на тривалість
випікання. Обираючи розміри виробів, густину та порядок посадки тістових
заготовок на стрічковий под, колиску чи листи, обов’язково враховують спосіб
випікання та конструкцію посадника.
Довжину та ширину поду приймають за технічною характеристикою
печей [7], тривалість випікання – відповідно до технологічних інструкцій на
виробництво того чи іншого асортименту, зібраних студентом під час
проходження переддипломної практики або відповідно до паспортних даних
печей.
В кінці підрозділу складають графік роботи печей [5], уточнюють
тривалість роботи печей протягом доби та потужність заводу в асортименті.
Графік роботи печей розробляють із врахуванням максимального терміну
зберігання хлібобулочних виробів на підприємстві, особливостей завезення
продукції до торгівельної мережі в даному населеному пункті.
Далі розраховану виробничу продуктивність печей зводять у табл. 6. і
визначають потужність заводу.
Таблиця 6.
Продуктивність печей та потужність заводу в асортименті.
Тривалість роботи
Марка Асортимент Продуктивність
Продуктивність
печі протягом
печі
виробів
за годину, кг
за добу,кг
доби,год
1
2
3
Потужність заводу в асортименті
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5 Технологічні розрахунки
У цьому розділі пояснювальної записки дипломного проекту наводять:
- вихідні дані до технологічних розрахунків;
- розраховують пофазні рецептури приготування тіста;
- розраховують вихід готових виробів;
- розраховують виробничі рецептури та наводять їх у вигляді таблиці, а
також розраховують масу тістових заготовок з урахуванням технологічних
затрат та наводять таблиці технологічних параметрів виготовлення виробів;
- розраховують добові витрати сировини та запаси сировини з
урахуванням способу зберігання та регламентованих термінів її зберігання;
- розраховують витрати та запаси пакувальних матеріалів.
Порядок технологічних розрахунків, розрахункові формули, форма
таблиць і методичні рекомендації наведені в «Методичних вказівках до
виконання курсового проекту» [5].
5.1 Вихідні дані до технологічних розрахунків
Вихідні дані до технологічних розрахунків, що включають стандарт на
продукцію, фізико-хімічні показники готової продукції, її масу, уніфіковані
рецептури, параметри способу тістоприготування, які необхідні в подальших
розрахунках, наводять у вигляді таблиці (табл.7.)
Таблиця 7.
Вихідні дані до технологічних розрахунків
Показники і параметри,
одиниці вимірювання

Умовні
позначення

1

2

Стандарт на готові вироби
Показники якості виробів
Маса, кг
Масова частка вологи, %, не більще
Кислотність, град, не більше
Пористість,%, не менше
Масова частка цукру, % до сухих
речовин
Масова частка жиру, % до сухих
речовин
Розмір виробів:
довжина, мм
ширина, мм
Рецептура на 100 кг борошна, кг
Борошно (вказується вид і сорт)
Дріжджі пресовані
Сіль кухонна
і т.д.

GВ
Wв
K
П
gц
gж

L
B
Gб
Gд
Gс
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Значення показників і параметрів для
виробів
хліб
булочка
хліб
дарницький українська урожайний

3

4

5

5.2 Розрахунок пофазних рецептур
Розрахунок рецептури за фазами технологічного процесу включає
розрахунок виходу тіста, розрахунок загальної кількості води, кількості
розчинів солі, цукру, суспензії дріжджів, кількості опари, закваски, розподілу
визначеної кількості компонентів за фазами технологічного процесу та
закінчується складанням таблиць пофазних рецептур.
Вологість тіста Wт приймають залежно від вологості готового виробу.
Вологість інших напівфабрикатів (рідких дріжджів, опар, заквасок)
вибирають залежно від способу їх приготування.
5.3 Розрахунок виходу хліба
Вихід хліба Вх, %, залежить від виходу тіста, виготовленого з сировини,
що передбачена рецептурою, технологічних затрат і втрат.
Слід звернути увагу на обґрунтований вибір величини технологічних
затрат і втрат з урахуванням асортименту, способу тістоприготування, марки
печей тощо.
Розрахунок виходу хлібних і булочних виробів проводять за методикою,
наведеною в [5]. Всі втрати і затрати виражають у перерахунку на масу тіста у
кілограмах.
В кінці цього пункту наводять таблицю, в якій вказують розрахунковий
та плановий вихід продукції (табл. 8). Треба мати на увазі, що розрахунковий
вихід має бути на 0,5 – 1,5 % більшим від планового, що свідчить про наявність
резервів для економії сировинних ресурсів. В подальших розрахунках
використовують плановий вихід виробів;
Таблиця 8.
Зведена таблиця виходу виробів
Вихід хліба, %
№
Вихід тіста,
Найменування виробів
пор.
кг
розрахунковий
плановий
1
2
3
4
5.4 Розрахунок виробничих рецептур та вибір технологічних
параметрів
Розрахунок виробничих рецептур здійснюється залежно від способу
тістоприготування. У разі приготування напівфабрикатів в устаткуванні
безперервної дії у виробничих рецептурах витрати сировини і напівфабрикатів
визначають в кілограмах за хвилину. Якщо напівфабрикати готують порційним
способом в устаткуванні періодичної дії, витрати сировини у виробничих
рецептурах визначають в кілограмах на одну порцію завантаження
устаткування (заварювальної машини, діжі тістомісильної машини). Ці
розмірності необхідно наводити у таблиці.
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Для розрахунку виробничої рецептури обчислюють коефіцієнт
перерахунку, на який потім перемножують дані таблиці пофазної рецептури.
Результати розрахунку виробничих рецептур зводять в таблицю.
У підрозділі для кожного виду виробів наводять оптимальні технологічні
параметри приготування напівфабрикатів за фазами технологічного процесу:
тривалість бродіння, температура, вологість, кислотність тощо. Джерелом для
вибору зазначених параметрів є технологічні інструкції на виробництво
окремого виробу або заводські дані з виробництва аналогічного асортименту.
Параметри технологічного процесу обирають відповідно до прийнятої
технології приготування, якості борошна, а також типу і конструктивних
особливостей обладнання, умов його експлуатації. Визначені параметри
технологічного процесу наводять у вигляді таблиці. У таблицю технологічних
режимів приготування кожного асортименту вносять розрахункову величину
маси шматків тіста в кілограмах, визначену з урахуванням прийнятих
технологічних затрат на упікання та усихання[5].
5.5 Розрахунок витрат і запасів основної та додаткової сировини
Вихідними даними для розрахунку є годинна продуктивність печі,
плановий вихід виробу та уніфікована рецептура виробу.
У розрахунку обчислюють годинні витрати борошна для кожного виду
виробів і для кожної печі, якщо однаковий асортимент виготовляють на печах
різних марок. Визначають добові витрати борошна з урахуванням кількості
годин роботи технологічної лінії та добові витрати кожного виду сировини. У
розрахунку добових витрат сировини враховують всю кількість печей, які
виробляють даний асортимент продукції. Добові витрати сировини за обраним
асортиментом зводять у таблицю та розраховують загальну добову кількість
сировини різних видів для виготовлення продукції [5].
Після цього здійснюють розрахунок запасів сировини для виробництва
заданого асортименту з урахуванням термінів її зберігання. Розрахунок запасів
сировини наводять у вигляді таблиці [5].
5.6 Розрахунок витрат і запасів пакувальних матеріалів
Вихідними даними для розрахунку є: норма витрат пакувальних
матеріалів на 1 т готової продукції; об’єм продукції, що підлягає пакуванню,
т/добу; термін зберігання пакувальних матеріалів - 30 діб.
Розрахунок витрат пакувальних матеріалів та їх запасів наводять в
вигляді таблиці (табл. 9).
Таблиця 9.
Витрати та запас пакувальних матеріалів
для виробництва заданого асортименту
№ Найменування Добові витрати, тис шт.
Термін
Запас,
пор.
матеріалів
або кг на 1 т продукції зберігання, діб тис шт. або кг
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6 Розрахунок площ складських приміщень, холодильних камер для
зберігання сировини тарним способом і пакувальних матеріалів
Для зберігання сировини (солі, дріжджів, цукру, маргарину тощо) тарним
способом та пакувальних матеріалів потрібно обчислити необхідну площу
складських приміщень і холодильних камер, враховуючи, що кожен вид
сировини зберігається окремо. Зазначені площі обчислюють за формулою
Fс 

Gзап
,
qсер

(6.1.)

де Fс – площа складського приміщення чи холодильної камери, м2; Gзап –
необхідний запас сировини чи пакувальних матеріалів, кг; qсер – середнє
навантаження на 1 м2 складського приміщення чи холодильної камери, кг/м2.
Для сировини та для пакувальних матеріалів qсер визначають відповідно
до [1]. Крім цього, у приміщенні, де пакують готову продукцію, необхідно
передбачити площу для зберігання добового запасу пакувальних матеріалів.
Слід зазначити, що площа холодильної камери має бути не меншою за 6 м2.
7 Розрахунок площ хлібосховища та експедиції
Орієнтовна площа приміщення для охолодження, накопичення та
підготовки хлібобулочних виробів до відвантаження на підприємства торгівлі
повинна складати 10 – 12 м2 на 1 т добової продуктивності лінії по кожному
асортименту із врахуванням максимальних термінів зберігання продукції на
заводі.
Безпосередньо площа експедиції складає біля 20 % від загальної площі,
визначеної раніше.
Разом з тим,в експедиції визначають підсобно-виробничі приміщення
для: ремонту контейнерів – 15 – 25 м2 ; санітарної обробки лотків та
контейнерів – 55 – 200 м2 ; прийому замовлень від торгівельної мережі – 4 м2
на одного працівника; диспетчера – 4 м2 на одного працівника; комірників
готової продукції – 4 м2 на одного працівника; вантажників – 6 м2 на одного
вантажника; водіїв – 18 – 20 м2 .
Кількість дверних отворів для вивезення готової продукції з експедиції
визначають за потужністю підприємства: до 65 т/добу – два отвори, більше 65
т/добу – три отвори . Ширина зазначених отворів повинна бути не менше 2,0м.
8 Розрахунок основного технологічного обладнання
В розділі підбирають та наводять розрахунки обладнання для приймання,
зберігання, транспортування основної та додаткової сировини. Підбирають та
розраховують обладнання для всіх відділень заводу відповідно до технологічної
схеми виробництва: відділення підготовки сировини, силосно-просіювального
відділення, цеху рідких напівфабрикатів, тістоприготувального та
тістообробного відділень, а також обладнання для охолодження, пакування,
нарізання, укладання готової продукції; розраховують кількість лотків,
вагонеток чи контейнерів.
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Послідовність розрахунків, розрахункові формули та необхідні вказівки
наведені в [5].
На початку розрахунку обладнання обґрунтовують вибір марки чи типу
обладнання. Доцільно використовувати комплексно-механізовані лінії,
однотипне обладнання для виробництва однакового асортименту.
Особливу увагу слід приділити вибору та розрахунку обладнання для
охолодження, нарізання та пакування готової продукції. В даний час є попит на
продукцію в нарізаному та упакованому вигляді, існує нове різноманітне
обладнання для здійснення цих операцій, тому в дипломних проектах повинні
передбачатись заходи з їх впровадження.
Охолодження хлібобулочних виробів забезпечує належні технологічні
параметри на операціях нарізання або пакування продукції. Для ефективного
вирішення цього завдання в промисловості застосовують сучасні системи
охолодження хлібобулочних виробів двох типів: кулер спіральний марки КВЛ–
1; кулер колисковий марки КЛ–1. Слід зазначити, що охолодження продукції у
спіральних кулерах здійснюється за температури цеху, а в кулерах колискового
типу – за допомогою кондиціювання.
Вибирають кулер за технічними характеристиками залежно від годинної
продуктивності печі та наявності вільних площ у цеху.
Найбільш відомі фірми-виробники цього виду обладнання Гостол-Гопан
(Словенія), Месаthеrm (Франція), GВТ Fоrdеr tесhnіk (Німеччина),
Шебекінський машинобудівний завод (Росія).
Технологічні параметри охолодження хліба: температура хліба на виході
з кулера – 30 °С; тривалість охолодження – 0,5 год. для дрібноштучних виробів
і до 2 год. для подового хліба масою до 1,0 кг. Оптимальна тривалість
охолодження – 1 год. Тривалість охолодження хліба регулюється зміною
швидкості руху транспортера за допомогою варіатора швидкості.
Вибір обладнання для нарізання та пакування хліба залежить від таких
чинників: виробничої потужності підприємства, т/добу; обсягу упакованої
продукції в загальному об’ємі виробництва; асортименту; особливостей
рецептури виробів, які планується нарізати. Обґрунтовується вибір
пакувального обладнання із врахуванням вимог гігієни, термінів зберігання,
естетичного вигляду продукції та створення єдиної технологічної лінії від
охолодження продукції до її пакування. Разом з тим, визначається тип
пакування – пакет з кліпсою, рулонна плівка з подальшим пакуванням в пакети
типу «флоу-пак».
На потужних підприємствах з великим обсягом продукції подібного
асортименту використовують автоматизовані комплекси НАRТМАNN-GВК
220, що включають устаткування для нарізання, пакування в пакети та
кліпсування. Продуктивність такого комплексу становить 2500…3500 шт./год.
На підприємствах середньої потужності використовують пакувальне
обладнання продуктивністю 800 шт. хлібобулочних виробів за годину. В лінію
входить хліборізальна машина фірми WАВАМА марки Sіgnа Atoma та
пакувальна машина типу НОВА Ноlly Міnі Расk (Німеччина).
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Отже, враховуючи вищевикладене, обладнання для нарізання та
пакування хлібобулочних виробів вибирають за технічними характеристиками
зазначеного обладнання залежно від конкретних умов виробництва,
асортименту та обсягів продукції, що підлягає пакуванню.
Кількість пакувальних машин N, шт, розраховують за формулою
𝑄
𝑁=
,
(8.1)
𝑁пак
де Q – обсяг продукції, що підлягає пакуванню, шт./год.; 𝑁пак - продуктивність
пакувальної машини, шт./год.
9 Специфікація основного технологічного обладнання
По завершенню розрахунків і вибору основного технологічного
обладнання складають специфікацію у вигляді табл.10.
У таблицю вносять характеристики саме того обладнання, яке підібрано в
результаті розрахунків.
Графа 2 табл. 10. відповідає номеру позиції на технологічній схемі.
Під час складання таблиці слід користуватися паспортними даними
устаткування, галузевими каталогами «Устаткування технологічне для
хлібопекарської промисловості» та іншою нормативною документацією.
Таблиця 10.
Специфікація основного технологічного обладнання
№
№
Найменування
Тип або
Технічна
Кількість
Примітки
пор. позиції
обладнання
марка характеристика
1
2
3
4
5
6
7
10 Технохімічний контроль, управління якістю продукції та
метрологічне забезпечення контролю виробництва
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. Необхідно розкрити
функції цехової лабораторії та лабораторії підприємства, охарактеризувати
документацію, яку ведуть в лабораторії.
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, хто контролює, документ, в якому
фіксуються результати аналізу (табл.11).
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).
Необхідно
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охарактеризувати ступінь їх впровадження на підприємстві, визначити та
обґрунтувати види небезпеки.
В 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. 12) перелік
точок контролю з зазначенням засобів вимірювання, класу їх точності, границь
вимірювання, припустимої похибки [3].
Таблиця 12
Метрологічне забезпечення контролю виробництва
№
Стадія
Найменування засобів
Клас
Межі
технологічного
вимірювання, заводське
точності,
вимірюванпроцесу, що
устаткування, позначення,
допустимі
ня
контролюється
стандарт або технічні умови
похибки
1
2
3
4
5
1 Зважування
Прилад
тензометричний,
0 - 40 т
±0,5 %
борошна
тип УЕДВУ-3 та інші засоби
вимірювання з вказаними
метрологічними
параметрами
2 Дозування рідких Дозувальні станції Авіарм
±0,5 %
компонентів
3 Визначення
Ареометри
загального
±
густини сольового призначення АОМ-2 ГОСТ
1160 –
0,001 кг/м3
розчину
18481-81 та інші прилади з
1240
вказаними метрологічними
кг/м3
характеристиками
4 Визначення
Ареометр
АС-3
ГОСТ 0–25% СР
± 0,05%
концентрації
18481-81 та інші, що
СР
дріжджів
в забезпечують вимірювання з
дріжджовій
вказаними метрологічними
суспензії
характеристиками
… …
і- Контроль
Термометри
опору 0 - 400 ºС
± 10 ºС
тий температури
манометричні та інші, що
пекарної камери
забезпечують вимірювання з
вказаними метрологічними
параметрами
11 Інженерні системи та енергетичне господарство підприємства
11.1 Опалення
Тут описують схему теплопостачання підприємства (централізоване від
міських тепломереж чи автономне.) У випадку централізованого опалення на
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підприємстві в окремому приміщенні обладнують централізований тепловий
пункт.
Теплоносієм для системи опалення є вода з температурою 50 – 70 ºС.
Годинну витрату тепла на опалення, Q год , Вт, обчислюють за формулою
(11.1)
Qгод  0,8 V  q0 (tср  t н )
де V – будівельний об’єм хлібозаводу, м3; qо – питомі втрати тепла на 1 м3
будівлі, Вт /м3·К (див. табл. 13); tср – середня температура опалювальних
приміщень (16 – 18 ºС); tн – середня температура шести найхолодніших днів
опалювального сезону (для середньої частини України становить мінус 20 ºС);
0,8 – коефіцієнт, який враховує опалювальну частину будівлі.
Річні витрати тепла на опалення, Q річ, МВт, визначають за формулою
1
Q річ  0,8 V  q0 (tср  tср
)  To  no
(11.2)
де t cр1 – середня температура опалювального періоду за довідником, º С , (для
Києва - мінус 3 ºС), nо - число днів опалювального сезону (для Києва, за
довідником, 212 днів.); To - час роботи підсистеми опалення протягом доби (24
год.).
Таблиця 13.
Питомі втрати тепла будівлі
3
Об’єм будівлі, тис. м
2 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35
Питомі втрати тепла, qо,
Вт /м3 • К
0,6
0,55
0,48
0,44
0,39
0,34
0,32
11.2 Вентиляція та кондиціювання
У цьому розділі здійснюють скорочений опис наявних систем вентиляції
у виробничих приміщеннях, їх функціональне призначення, вибір місць
встановлення вентиляційних систем по ходу технологічного процесу на кожній
технологічній лінії.
Загальну кількість повітря, що вентилюється, Lп, м3/год, розраховують за
формулою
Lп 

60  Vп  N
100

,

(11.3)

де Vп – об’єм будівлі за зовнішнім обміром, м3; 60 – відсоток приміщень, що
вентилюються; N – середня кратність повітрообміну за годину (приймають 3 –5).
Витрати електроенергії на вентиляцію, Nвен, кВт, обчислюють за формулою
N вен 

Lп  H 1,2
1000 3600

(11.4)

де H – середній опір припливних та витяжних систем (500 Па); η – к.к.д.
вентилятора та приводу (0,7…0,8); 1,2 – середній коефіцієнт запасу на
встановлену потужність.
Кондиціювання повітря у виробничих приміщеннях, як правило,
здійснюється у тістоприготувальному відділенні та у вистійних шафах.
Витрати холоду на кондиціювання повітря
, Вт, обчислюють за
формулою
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Q  Vk  c  t  m

(11.5)
де V k – об’єм приміщення, де проводиться кондиціювання, м3; c – об’ємна
теплоємність повітря (1,29 кДж/м3), t - різниця температур повітря перед
кондиціонером та за ним, за середньої температури самого жаркого місяця
більше 30 ºС приймають 16 ºС; m – середня кратність повітрообміну в
приміщенні за годину, приймають рівною 7.
Максимальні годинні витрати тепла на вентиляцію Qвенгод, Вт,
обчислюють за формулою
год
Qвен


Pдоб  Lпр  C  (t в t з )
T

(11.6)

де Рдоб – добова потужність заводу, тон/добу; Lпр - кількість припливного
повітря для вентиляції (7 – 12 тисяч кг/год на 1 т хліба); C – питома
теплоємкість повітря, 1,005 кДж/кг•град; tв – температура внутрішнього повітря
(до +15 ºС ); tз – розрахункова температура зовнішнього повітря (за довідником
для Києва становить – 20 ºС); T – кількість годин роботи підприємства за добу.
год
Річні витрати тепла на вентиляцію Qвен
, Вт, обчислюють за формулою
річ
Qвен


Pдоб  Lпр  C  (t в  t 1з )  T  no
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(11.7)

де nо – кількість днів роботи припливної вентиляції з підігрівом повітря в
опалювальний сезон на рік; tз1 – середня температура зовнішнього повітря для
опалювального сезону (обирають за довідником).
11.3 Водопостачання
В розділі описують джерело водопостачання підприємства, місце
встановлення та функціональне призначення баків холодної й гарячої води,
розраховують кількість води на технологічні та господарські потреби.
Водопостачання повинне мати два вводи для забезпечення безперебійної
роботи підприємства. Водопостачання хлібозаводу здійснюють від міської
водопровідної мережі, а також через артезіанську свердловину. З метою
створення постійного тиску холодної та гарячої води в найвищій частині
виробничого корпусу встановлюють баки холодної та гарячої води. Холодну
воду подають у бак холодної води. З нього її через трубопровід зі зворотним
клапаном подають у бак гарячої води, де вона нагрівається парою. З баків
холодної та гарячої води її подають до споживачів.
Загальні витрати води за годину Q вг , м3, визначають за формулою:
Qвг 

Qпд  4
,
Тп

(11.8)

де Q пд ― продуктивність печей за добу, т, q ― норма витрати води для
виробництва 1 т хлібних виробів, м3/т (приймають від 4 до 5 м3/т); Тп ―
тривалість роботи печей протягом доби, год.
Витрати підігрітої води за годину (суміш холодної й гарячої) Q гв .п , м3,
Q

г
в .п

80  Q гв

,
100
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(11.9)

де 80 ― частка підігрітої води в загальній витраті води.
Витрату гарячої води за годину для отримання необхідної кількості
підігрітої води за годину Q гв .г , м3, визначають за формулою
Q

г
в .г

Qгв .п ( t см  t х )

,
tг  tх

(11.10)

де tсм ― температура підігрітої води (суміші), ºС (у середньому буває від 50 до
55 ºС); tг ― температура гарячої води, ºС (приймають від 70 до 75 ºС); tх ―
температура холодної води, ºС (приймають 5 ºС).
Запас води в баках Q вз , м3, обчислюють за формулою
Q вз  Q гв  8 ,
(11.11)
де 8 ― запас води на 8 годин роботи підприємства
Запас гарячої води Q 3в .г , м3, розраховують за формулою
Q 3в .г = Q 1в .г + Q в2.г + Q кв .г ,
(11.12)
1
3
де Q в .г ― витрати води на приготування тіста протягом 4 год., м ; Q в2.г ―
аварійний запас води (0,4· Q 1в .г ), м3; Q кв .г ― недоторканний запас води для
водогрійних котлів печей та економайзерів, м3 (приймають 3 – 5 % від інших
витрат гарячої води).
(11.13)
Q1в.г  4  Q гб  Q вт ,
де Q гб ― витрати борошна для приготування тіста за годину, т; Q вт – норма
витрати води для приготування тіста з 1 т борошна, м3 (приймають: для
житнього тіста ― 0,75, для пшеничного ― 0,60).
Витрати води для душів за зміну Q вд , м3, обчислюють за формулою
Q вд 

N р 100
1000

,

(11.14)

де Nр ― кількість робітників у зміні, осіб; 100 ― норма витрати води на одного
працівника за зміну, дм3.
Об’єм бака холодної води Vх, м3, знаходять за формулою
( Q вз  Q вз .г  Q вд ) 1,1
Vх 
,


(11.15)

де ρ ― густина води, кг/дм3 (приймають 1 кг/дм3).
Виходячи з об’єму бака Vх підбирають його розміри L, B, H,
де L – довжина бака, мм; B – ширина, мм; H – висота, мм.
Об’єм бака гарячої води Vг, м3, розраховують за формулою
( Q вз .г  Q вд ) 1,1
Vг 
.


(11.16

Приймають ρ = 0,984 кг/дм3.
Підбирають розміри бака гарячої води, щоб забезпечити необхідний його
об’єм.
Обрана висота баків холодної та гарячої води повинна бути на 15 %
більше рівня води в них, що складає приблизно 0,2 м.
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11.4 Каналізація
У цьому підрозділі описують схеми відведення стічних вод (виробничих
та побутових) та відведення вод з покрівель будівель і споруд.
На підприємствах хлібопекарської галузі відведення стічних вод
здійснюють до міської каналізаційної системи без попереднього очищення.
Відведення вод з покрівель будівель (дощі, танення снігу) забезпечують
зливовідводи. Об’єднувати ці види відведення вод суворо забороняється.
Об’єм стічних вод для хлібопекарського підприємства приймають
близько 3,6 м3 на 1 т продуктивності. Кількість стічних вод приймають не
більше 80 % від водопостачання.
Об’єм стічних вод на хлібозаводі за годину Q гк , м3, обчислюють за
формулою
Q гк  Q гп  3,6 ,
(11.17)
г
де Q п ― продуктивність печей за годину, т.
11.5 Газопостачання
У цьому підрозділі дають пояснення вибору місця розташування ГРП та
його функціонального призначення, описують організацію обліку газу на
підприємстві. Розраховують витрати газу на рік, виходячи з виробничої
програми та встановлених середньозважених питомих витрат газу на 1 т готової
продукції згідно із таблицею 14 [1,2].
Таблиця 14.
Середньозважені норми витрати газу на 1 т хлібобулочних виробів
№ п/п Марка печі
Асортимент хлібобулочних виробів
Норма, м3
1
Типу
Хліб із житнього борошна та суміші його
«Гостол» з пшеничним
65
2
Типу
Хліб та булочні вироби із пшеничного
«ППП», борошна
49
А2-ХПК
11.6 Паропостачання
У цьому підрозділі описують вимоги до пари, що використовується на
технологічні потреби.
При проектуванні систем паропостачання для технологічних потреб
(парозволоження в хлібопекарських печах та підтримування температурновологового режиму в шафах остаточного вистоювання) необхідно широко
застосовувати пароутворювачі різних марок та модифікацій.
Витрати пари на зволоження пекарних камер печей Дпеч, кг/год.,
обчислюють за формулою
Д печ 

Pдоб  q
23

(11.18)

де Рдоб – сумарна продуктивність печей, т/добу; q – питома норма витрат пари
на 1 т продукції (див. нижче).
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Витрати пари для створення температурно-вологового режиму в шафах
остаточного вистоювання Дшаф , кг/год., розраховують за формулою
Дшаф = ∑ qшаф•Т,
(11.19)
де ∑ qшаф – сума питомих норм витрат пари у шафах остаточного вистоювання,
кг/год; Т – кількість годин роботи шафи за добу.
Витрати пари на приготування заварок Дзав , кг/год., обчислюють за
формулою
Дзав = q•Т ,
(11.20)
де q – питома норма витрат пари для приготування заварки, кг/год.; Т –
кількість годин роботи заварювальної машини за добу.
Питомі норми витрати пари на технологічні потреби становлять:
для парозволоження пекарних камер тунельних печей у разі
випікання подових сортів хліба з пшеничного борошна – 250 кг/т продукції,
формових сортів хліба з пшеничного борошна – 130 кг/т, формових сортів з
житньо-пшеничного борошна 100 кг/т;
для парозволоження пекарних камер в печах колисково-подикового
типуу разі випікання подових сортів хліба з пшеничного борошна – 200 кг/т,
формових сортів хліба з пшеничного борошна – 100 кг/т, формових сортів з
житньо-пшеничного борошна 70 кг/т;
для створення температурно-вологового режиму в шафах
остаточного вистоювання типу Т1-ХР-3А-30 – 7 кг/год., Т1-ХР-3А-48– 9
кг/год.; Т1-ХР-3А-72, Т1-ХР-2-3-60 – 12 кг/год., Т1-ХР-2-3-120 – 15 кг/год.,
РШВ – 25 кг/год.;
для заварювання заварки в машинах ХЗМ-300 – 20 кг/год.
Сумарні витрати пари на технологічні потреби визначаються за
формулою
Дсум = Дпеч + Дшаф + Дзав
(11.21)
Повернення конденсату до котельні складає
Дкон = n1•Дшаф + n2•Дзав ,
(11.22)
де n1 та n2 – частка конденсату, що повертається до збірника конденсату в
котельній; повернення конденсату з шаф остаточного вистоювання становить
80 % від кількості пари.
11.7 Електропостачання
В підрозділі описують схему електропостачання від міських
високовольтних ліній до трансформаторної підстанції (ТП) підприємства,
дають пояснення щодо місця її розташування, наводять скорочений опис схеми
підключення основного технологічного обладнання та освітлення до
електричних мереж, організації обліку електроенергії, характеризують ступінь
безаварійного електропостачання основного виробництва та допоміжних
дільниць [2, 10].
Розрахунок витрат електроенергії на рік здійснюють, виходячи із
виробничої програми та встановлених середньозважених питомих витрат
електроенергії на 1 т хлібобулочних виробів згідно з табл. 15.
27

Розраховують потужність трансформаторів , кВА, виходячи із сумарної
потужності електроспоживачів підприємства, кВт. Сумарну потужність
електроспоживачів визначають згідно з табл. 16.
Таблиця 15.
Середньозважені питомі норми витрат електроенергії на 1 т
хлібобулочним виробів
Норма,
№ п/п Марка печі
Асортимент хлібобулочних виробів
кВт•год
1
Типу
Хліб із житнього борошна та суміші його
«Гостол» з пшеничним
60
2
Типу
Хліб та булочні вироби із пшеничного
«ППП», борошна
52
А2-ХПК
Потужність трансформаторів S, кВА, розраховують за формулою
S

P J

(11.23)

cos f

де ∑ Р – сумарна потужність електроспоживачів, кВт; J – коефіцієнт
неспівпадіння максимальних навантажень окремих споживачів, J = 0,9 – 0,95;
сos f – коефіцієнт потужності електроспоживачів після компенсації, сos f = 0,95.

№
п/п
1
2

Таблиця 16.
Сумарна потужність електроспоживачів підприємства
Потужність
Найменування обладнання Марка, тип Кількість
двигунів, кВт

Усього

∑Р

Враховуючи, що силові трансформатори випускають стандартної
потужності, рекомендується обирати трансформатор з найближчою більшою,
ніж розрахункова потужність. Беручи до уваги умови експлуатації зазначених
трансформаторів , бажано обирати два трансформатора однакової потужності
без особливого завищення розрахункової потужності. При виконанні проектної
частини проекту слід враховувати, що площа трансформаторної підстанції
складає приблизно 30 – 45 м2.
11.8 Холодозабезпечення
У цьому підрозділі підбирають кількість холодильних камер для
зберігання сировини залежно від потужності підприємства та асортименту
продукції, а також здійснюють вибір джерела холоду (автономні чи
централізовані холодильні машини) відповідно до площі холодильної камери.
Для пекарень і виробничих дільниць хлібозаводів передбачають холодильні
28

шафи, де зберігають продукти, кількість яких необхідна для роботи однієї
зміни.
Температура продуктів при їх завантаженні до камери приймається
+15 ºС, а при зберіганні +4 ºС, вологість повітря – в межах 80 – 90 %, кратність
його обміну – 2. Вода для приготування тіста в літній період охолоджується до
18 – 20 ºС.
Розрахунок площі холодильних камер здійснюється по їх ємкості та
нормах завантаження на 1 м2 площі. У середньому завантаження камер
приймається 200 кг на 1 м2 площі.
Площу холодильної камери F, м2, обчислюють за формулою
G
,
0,2

F

(11.24)

де G – маса охолоджуваних продуктів, т/добу; 0,2 – норма завантаження, т/м2.
Витрати холоду на підприємстві Qх , кВт/год., обчислюють за формулою
д
Qпеч
100000
Qх 
,
3600 24

(11.25)

де Qпеч д – продуктивність печей, т/добу; 3600 – кількість секунд в одній годині
(перерахунок кДж у кВт); 24 – кількість годин роботи холодильної установки
протягом доби.
Витрати холоду для охолодження води, що йде на заміс тіста Qх тіста ,
кВт/год., визначають за формулою
Qхтіста 

Gвод  cвод  (tп  tк )
,
3600

(11.26)

де Gвод - маса води, що підлягає охолодженню, кг; с вод– теплоємність води,
кДж/кг·К (с вод = 4,19); tп – початкова температура води; tк – кінцева температура
води.
Холодопродуктивність холодильної камери Qх кам , ккал/доб., обчислюють
за формулою
Qх кам = qх • F,
(11.27)
2
де qх – витрати холоду на 1 м площі камери, приймається за довідником в
залежності від типу камери, температури в камері, площі камери (до 100 м2 або
більше 100 м2 ); F – площа камери, м2, [10].
Після визначення параметрів камери (площі та холодопродуктивності)
здійснюють вибір марки холодильної установки та марки компресора.
Робочу продуктивність компресора Qк.роб , ккал/год, обчислюються за
формулою
Qк . роб

Qхкам

K,
T

(11.28)

де Т – тривалість роботи холодильної машини (20 – 22 год.); К – к.к.д.(0,8 –
0,9).
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12 Заходи щодо ресурсозбереження
У цьому розділі наводять опис технологічних та технічних заходів щодо
зниження затрат електроенергії, палива, тепла та води.
Передбачають заходи з економії сировинних ресурсів та підвищення
виходу хлібобулочних виробів. Дають пояснення, завдяки чому буде досягнуто
позитивний ефект.
13 Автоматизація технологічних процесів
В цьому розділі вирішують питання з автоматизації окремих
технологічних процесів виготовлення хлібобулочних виробів: контролю,
стабілізації чи автоматичного регулювання параметрів технологічного процесу,
автоматизації пуску чи зупинки окремих агрегатів тощо. Для цього наводять
характеристику апаратів, агрегатів чи стадій технологічних процесів, що
підлягають автоматизації. Вказують їх нормативні значення та припустимі
відхилення. Складають функціональну схему контролю та автоматичного
керування, вказують місце розташування контролюючих приладів.
Цей розділ виконують згідно методичних рекомендацій до цього розділу
та за консультації викладача-консультанта з даного розділу.
14 Будівельна частина
14.1 Обґрунтування генерального плану підприємства
У випадку будівництва чи реконструкції підприємства наводиться опис
генерального плану [2, 10, 18].
Розділ має містити наступні відомості:
- дані про розміри ділянки;
- розташування основних та допоміжних споруд;
- опис особливостей окремих зон та озеленення ділянки, у т.ч. санітарнозахисні зони; робочу площу будівлі, її корисну площу; коефіцієнт забудови (Кз)
і коефіцієнт озеленення (Коз).
14.2 Обґрунтування планування відділень підприємства та вибору
будівельних конструкцій
У цьому розділі наводять:
принципове планувальне рішення: розміщення приміщень по
поверхах, забезпечення природного освітлення приміщень на поверсі;
забезпечення
природного
освітлення
приміщень,
комунікації
між
функціональними групами приміщень на поверхах і між поверхами (коридори,
сходи, ліфти); входи в будівлю, вантажно-розвантажувальні майданчики
(рампи) для відвантаження готової продукції та приймання сировини і
матеріалів на підприємство;
обґрунтування вибору конструктивної схеми будівлі;
прийняту сітку колон;
опис основних конструкцій будівлі (фундаменти, каркас,
перекриття, зовнішні стіни, внутрішні стіни і перегородки, покриття, сходи,
робочі площадки); опис вікон і дверей;
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прийняту обробку фасадів та виробничих приміщень;
обґрунтування розміщення виробничих та допоміжних приміщень,
їх перелік та площі.
Розділ виконують згідно методичних вказівок [ ] та за консультацій
викладача-консультанта з будівництва.
15 Система екологічного управління
У цьому розділі описують організацію екологічного управління щодо
недопущення забруднення навколишнього середовища, у т.ч. викидів у
каналізацію води із вмістом доміщок мінерального походження, високої
концентрації кислот та лугів, способи очищення стічних вод та заходи для
попередження забруднення повітря, землі, а також утилізації відходів
виробництва, їх узгодження з нормативами і лімітами, установленими
природно-охоронними органами.
Розробляють заходи щодо впровадження сучасних технологічних рішень
з метою мінімізувати викиди в атмосферу, промислові стоки й утилізацію
твердих відходів.
Виконуючи розділи 16 «Заходи щодо цивільної оборони» та 17
«Безпека життєдіяльності» пояснювальної записки, використовують
відповідні методичні рекомендації [21], а також вдаються до допомоги
консультантів із вищевказаних розділів дипломного проекту.
18 Економічна частина
В цьому розділі студент наводить техніко-економічні розрахунки
інвестицій на технічне переоснащення підприємства, розрахунок обсягу
виробленої продукції в натуральному і вартісному виразах після технічного
переоснащення підприємства, розрахунок фонду оплати праці робітників після
технічного переоснащення чи реконструкції, розрахунок суми операційних
витрат на виробництво продукції, адміністративних витрат і витрат на збут,
розрахунок прибутку від виробництва продукції після технічного
переоснащення чи реконструкції, розрахунок строку окупності та коефіцієнта
економічної ефективності інвестицій, розрахунок інших техніко-економічних
показників відповідно до методичних рекомендацій [17] та за консультації
консультанта з даного розділу.
Список використаної літератури
Список використаної літератури під час виконання курсового проекту
слід оформляти за ГОСТ 7.1—84 "Библиографическое описание документа.
Общие требования и правила составления". Його складають за алфавітом і
нумерують.
Першими пишуть призвіще та ініціали автора, потім – назву книги чи
брошури, ставлять крапку. Далі – риску, місто, в якому видана література
(скорочують: Київ – К.:), двокрапку, назву видавництва, кому, рік видання,
крапку, риску, кількість сторінок у книзі (наприклад: 205 с.). Якщо авторів
більше трьох, пишуть призвіща та ініціали перших трьох авторів, а далі «та
інші».
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Для періодичних видань пишуть призвіще та ініціали авторів, назву
статті, дві навкісні лінії, назву журналу, крапку, тире, рік видання, номер журналу,
крапку, риску, сторінки, на яких надрукована стаття (наприклад: С. 22 ‒ 25).
6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
6.1 Вимоги до оформлення пояснювальної записки
Пояснювальну записку виконують рукописно чорним пастою чи
чорнилом або 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.
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 ‒ анотація до дипломного проекту,
четвертим ‒ зміст пояснювальної записки. У змісті вказують назви розділів і
підрозділів пояснювальної записки і номери сторінок, на яких вони
починаються. На четвертому аркуші виконують рамку і основний напис згідно
з ГОСТ 2.104 (Додаток В, форма 2).
П’яту 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
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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 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
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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.
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 олівцем або на комп'ютері у програмі Автокад чи Компас 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, б).
Технологічна схема
Апаратурно-технологічну схему виконують на двох аркушах формату А1.
На першому креслять схему приймання, зберігання і підготовки сировини до
виробництва, яка є спільною для всього асортименту виробів, що випускає
завод. На другому — технологічні лінії з виробництва окремих видів виробів та
їх зберігання.
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.
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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, замішування опари, замішування тіста і
оздоблення тіста ‒ операції, які здійснюються на одній і тій самій
тістомісильній машині, тому в схемі в даному випадку вона має бути зображена
тричі.
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. У схему
прийнято вписувати такі цифри: для води холодної — 1х, води гарячої — 1г,
пари — 2, повітря — 3, суспензії пресованих дріжджів — 4, розчину солі — 5
тощо. 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 [6].
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: ВУ-4/6; ХТД; А2-ХТН
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", "шнек для транспортування опари" й "шнек для
механічного оброблення і транспортування тіста".
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
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відповідно до ГОСТ 8417—81. «ГСИ.
Рекомендуються такі позначення:
ОП — органолептичні показники;
t — температура;
τ — тривалість;
W — масова частка вологи продукту;
φ — відносна вологість повітря;
К — кислотність;
С — концентрація;
G — маса;
Gд — масова частка металодомішок.

Одиниці

фізичних

величин».

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 реконструкції на міліметровий папір наносять
будівельну частину плану відділення або цеху, які реконструюють, 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
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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 ‒ знизу вгору (від себе),
профільного ‒ бажано показувати справа наліво, але може бути й зліва направо.
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 ЗАХИСТ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
Захист дипломних проектів відбувається на засіданні ДЕК.
Дипломний проект, поданий в ДЕК, має бути підписаний керівником
проекту та затверджений (після попереднього захисту) завідувачем випускової
кафедри. Разом з дипломним проектом у ДЕК подають направлення голові
ДЕК, підписане деканом факультету, в якому наводять висновок керівника
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проекту та кафедри в цілому про даний дипломний проект, а також відомості
про успішність студента – автора проекту за час навчання в НУХТ.
На даний проект має бути одержана рецензія провідних спеціалістів
галузі.
Студент готує доповідь, в якій коротко характеризує підприємство, що
підлягає реконструкції чи технічному переоснащенню: його потужність,
асортимент продукції, технологію та технічний стан обладнання, наявність
«вузьких» місць на підприємстві та дає їх критичну оцінку. Після цього
висвітлює запропоновані в дипломному проекті заходи з вдосконалення
асортименту, технології, механізації процесів, модернізації обладнання,
наводить переваги запропонованих рішень та їх техніко-економічну оцінку.
Доповідь повинна бути розрахована на 12 – 15 хвилин. Під час захисту
дипломного проекту студент демонструє проектні рішення на кресленнях.
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