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Тема 1.
Вступ. Предмет, задачі курсу і його структура. Олійно-жирова промисловість. Склад і
загальна характеристика основних виробництв. Специфіка технологічних процесів і
особливості умов роботи технологічного обладнання . Загальні і специфічні вимоги до
обладнання харчових виробництв і олійно-жирової промисловості. Основні техніко –
економічні показники функціонування і класифікація технологічного обладнання .
Основні конструкційні матеріали та покриття, що використовують у технологічному
обладнанні
Екологічні аспекти роботи машин і апаратів.
1.

Транспортування

сипучих

і

твердих

матеріалів

(сировини,

продукту,

напівфабрикатів).
1.1. Обладнання для розвантаження олійного насіння, що поставляють на підприємство
залізничним і автомобільним транспортом.
1.2. Обладнання для внутрішньозаводського транспортування олійного насіння та інших
сипучих вантажів.
1.2.1. Конструкції, принципи роботи, технічні можливості, переваги та недоліки;
1.2.2.

Основи

розрахунку

стрічкового,

скребкового,

гвинтового

транспортерів;

розрахунок ковшового елеватора (норії); розрахунок пневмотранспортної установки.
1.3. Обладнання для зберігання олійного насіння.
2. Обладнання для одержання, розвантаження, транспортування і зберігання рідких і
газоподібних продуктів.
2.1. Насоси і їхня класифікація за принципом дії:
- насоси динамічного та об'ємного типу (конструкції,

принцип дії,

технічні

характеристики, особливості роботи, області використання, переваги й недоліки; основи
розрахунку);
- спеціальні насоси їхні пристрій та області використання;
2.1.1. Обладнання для перекачування газів.
2.1.2. Загальна схема розрахунку потужності приводу насоса, розрахунок вентилятора
2.1.3. особливості розрахунку насосів наступних видів: відцентрового, поршневого,
вихрового, шестеренного, струминного, ерліфту, водокільцевого.
2.2. Зливно-наливний пристрій. Розігрів високоплавких продуктів, що надходять у
залізничних цистернах методом розмиву. Особливості розвантаження їдких рідин.
2.3. Резервуари, їхня класифікація, загальні вимоги. Побудова і типове обладнання
резервуарів. Типорозмірні ряди.
2.3.1. Визначення необхідної ємності резервуарного парку. Розрахунок оптимальних
розмірів (діаметр, висота) вертикального резервуара.
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2.3.2. Обладнання для зберігання газів при атмосферному тиску та у зжатому стані.
2.4. Обладнання для створення вакууму. Водокільцевий насос. Пароежекторний блок.
Основи розрахунку.
Тема 2.
2. Машини та апарати олійновидобувальних підприємств.
2.1. Властивості олійного насіння, як об'єктів очищення, сушки, обрушення.
2.1.1. Лужістість і її зв'язок з основними властивостями насіння і насіннєвої маси.
2.1.2. Розміри і форма насіння, коефіцієнт тертя, аеродинамічні, гігроскопічні і
теплофізичні властивості.
2.2. Обладнання для підготовки насіння до одержання олії.
2.2.1. Принципи очищення олійного насіння від домішок; визначення теоретичної
подільності насіння по кореляційній діаграмі.
2.2.2. Машини, що розділяють насіння від домішок по розмірах (особливості відділення
насіння від домішок на ситах). Основи теорії роботи плоских сит та їхня ефективність.
2.2.3. Очищення олійних насіння від домішок по різниці аеродинамічних властивостей.
2.2.4. Пневматична насіннєочищувальна установка бавовняного насіння від важких
домішок.
2.2.5. Машини комбінованого очищення насіння від домішок на прикладі сепаратора
ЗСМ-50 і віброцентобіжного сепаратора А1-БЦС-100.
2.3. Обладнання для кондиціонування олійного насіння по вологості. Особливості процесу
сушіння олійного насіння, основні типи сушарок.
2.3.1. Сушарка барабанного типу, пристрій, особливості роботи, переваги і недоліки.
Структура розрахунку.
2.3.2. Сушарка шахтного типу ДСП-32 пристрій, особливості роботи, переваги і недоліки.
Розрахунок загальної кількості вологи, що випарувалася.
2.3.3. Рециркуляційні сушарки одноконтурна - «Цілинна» і двоконтурні
А1-УЗМ конструкції, особливості роботи.
2.3.4. Сушарки киплячого шару.
2.4. Машини для обвалення і поділу рушанки.
2.4.1Види насіннєрушанок, основи теорії роботи.
2.4.2. Бичева насіннєрушанка МНР. Пристрій, особливості роботи. Характеристики
рушанки.
Розрахунок окружної швидкості бича, необхідної для обрушення.
2.4.3. Відцентрові насіннєрушанки пристрій, теоретичні основи роботи. Розрахунок
витрат потужності.
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2.4.4. Удосконалення конструкції відцентрових насіннєрушанок. Насіннєрушанки 2Іхно і
СІФ. Нові можливості при обрушення насіння
2.4.5. Якісне обрушення насіння (на 99,5%)
2.4.6Машини для поділу рушанки. Пристрій. насіннєвійок М2С-50 і Р1-МС-2Т.
2.5. Машини для здрібнювання и волого-теплової обробки олійного ядра.
2.5.1. Вальцовий верстат ВС-5 та інактиватор Пристрій і робота.
2.5.2. Жаровні. Призначення, пристрій, принципи роботи. Елементи теплового
розрахунку.
2.6. Обладнання для виробництва рослинної олії пресуванням і первинної очистки масла:
2.6.1. Шнекові преси. Класифікація. Пристрій (основні вузли і варіанти конструкції).
Основи Теорії роботи.
Розрахунок продуктивності преса.
2.6.2. Варіанти конструкцій шнекових пресів, що враховують специфіку їх призначення:
(форпреси, експеллери, експандери, екструдери).
2.6.3. Апарати для первинного очищення масла.
Пристрій і робота гущеловушки.
2.7. Обладнання для підготовки жмиха до виробництва олії методом екстракції і для
проведення екстракції
2.7.1. Обладнання для дроблення ракушки та одержання пелюстки;
2.7.2. Основи теорії екстракції та конструкції екстракторів.
2.7.3. Обладнання для дистиляції місцели тостування шроту.
Змістовий модуль № 2
Тема 3.
3. Рафінація жирів.
3.1. Цілі і методи рафінації. Основні напрямки вдосконалювання обладнання і технології
рафінації.
3.1.1. Обладнання для гідратації та сушіння гідратованої олії і одержання фосфоліпідного
концентрату, їх устрій і робота.
3.1.2.- обладнання для лужної нейтралізації олії періодичної та безперервної дії.
3.1.3. – адсорбційна рафінація жирів і виморожування восків, пристрій, робота і
розрахунок апарату непреривного відбілювання фирми ˮАльфа-Лавальˮ
3.1.4.- Обладнання для дезодорації жирів, дезодоратори періодичної та безперервної дії
Де - Смет, Альфа – Лаваль.
4. Гідрогенізація жирів.
4.1. Обладнання для одержання водню і гідрогенізації жирів.
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4.1.1-Єлектролизер типа ФВ, газгольдер мокрого типа, автоклав для гідрування їх устрій і
умови безпечної роботи.
5. Виробництво маргарину.
5.1. Обладнання для одержання грубої емульсії, її гомогенізації, охолодження і
перекристалізації.
5.1.1 - Вертикальній циліндричний змішувач, насос гомогенізатор високого тиску,
переохолоджувач (вотатор) і кристалізатор. Особливості конструкції і роботи.
Тема 4.
6. Виробництво майонезу.
6.1 Обладнання для виробництва майонезу.
6.1.1.Змішувач попереднього змішання, деаератор, гомогенізатор, а також змішувачгомогенізатор установки фірми «Корума».
7. Одержання жирних кислот і гліцерину.
7.1.Обладнання для розщеплення жирів безреактивним методом, дистиляції гліцерину і
жирних кислот.
7.1.1. Автоклав, установка для розпарювання гліцерину.
7.1.2. Куб для дистиляції гліцерину.
7.1.3. Куб для підсушування і дистиляції жирних кислот.
8. Виробництво мила.
8.1. Обладнання для виробництва мила
8.1.1 Котел, апарати для безперервного варіння мила (ТНБ -2, БШМ, ДОН)
8.1.2 Вакуум - сушильна установка.
8.1.3 Пелотеза.
8.1.4 Лінія безперервного виробництва туалетного мила ЕЛМ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
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