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ВСТУП
Дисципліна «Інформаційні технології в галузі» входить до навчальних
планів бакалавра вищих технічних навчальних закладів, які готують інженерівтехнологів та інженерів-хіміків-дослідників для харчових підприємств і інших
профільних організацій. Вона опирається на знання, здобуті студентами під час
вивчання вищої математики, інформатики, фізики, органічної хімії, процесів і
апаратів харчових виробництв та комплексу дисциплін, що мають відношення
до технології, обладнання, методів контролю у галузі переробки сировини рослинного і тваринного походження та використання продуктів цих технологій.
Програма дисципліни складена відповідно до сучасного рівня розвитку галузі і
науки у питаннях харчової галузі, пов’язаних із вивченням, вдосконаленням харчових технологій; проектуванням і модернізацією підприємств з випуску харчових продуктів.
Навчальний план є основою для викладання вказаної дисципліни. Він містить необхідну інформацію для розроблення навчальних робочих програм дисципліни «Інформаційні технології в галузі»
Вивчення даної дисципліни на 3-му курсі означає поглиблення знань та
здобуття навичок у усіх аспектах харчових технологій.
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)
За видами аудиторних
занять (годин)

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Індивідуальні завдання студентів
(КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

Семестровий
контроль

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

Поточний
контроль

Семестр

З них

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

120
/4

12

108

4

4

4

Р

1

+

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 10 %.
Мета курсу: Переконати студентів у необхідності застосування сучасних
інформаційних технологій для навчання, продемонструвавши переваги перед
традиційнимми та застарілими засобами вирішення інженерних задач. Навчити
студентів роботі з базами даних, хмарними сервісами, головним з автоматизації
технічних розрахунків та організації роботи з графічними об’єктами. Прищепити студенту культуру розрахунку та оформлення звітової документації.
Компетентності дисципліні ПК21:
Здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки і техніки,
проводити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв.
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Результати навчання РН3,10,22:
Знати основи побудови та застосування сучасних операційних систем,
основні офісні програмні засоби, вміти користуватися пакетами прикладних
програм відповідно до професійної діяльності
Аналізувати та систематизувати інформацію щодо шляхів удосконалення
існуючих і розроблення нових технологій, корегувати і розробляти та/або впроваджувати нові стандарти на харчові продукти
Демонструвати знання сучасного рівня інформаційних технологій, таких
як операційні системи, прикладні програми загального і спеціального призначення, локальних мереж та інтернету, зокрема, можливості хмарних технологій,
баз даних, соціальних мереж; зміст документації, що регламентує виконання та
оформлення робіт з технологічного проектування; про можливості та технічні
засоби з їх автоматизації; типи та сутність інженерних розрахунків; вміти працювати з фахово-орієнтованою літературою, знаходити її та обробляти для
створення вторинних документів, створювати бази даних, працюючи в колективі за допомогою соціальних мереж і хмарних технологій; читати технологічні
схеми та складати.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

1

2

3

1

Л

2

Назви змістових модулів.
Найменування тем та питань кожного заняття.
Завдання на самостійну роботу.

Рекомендована література (базова, допоміжна)

№ з/п.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

5

Змістовий модуль № 1
Тема 1. Технічні розрахунки в галузі.
Ознайомлення з різновидами документації, що розробляється для вирішення інженерних задач та правилами її виконання. Правила оформлення поясню5

[1 – 3, 7]

вальної записки, зокрема, розділу «технічні розрахунки». Правила створення апаратурних і операційних
технологічних схем
2

ПЗ

2

3

ЛЗ

2

4

СР

54

Практичне заняття:
Перетворення технологічних схем. Принципи складання та розрахунку матеріальних та теплових балансів
Лабораторне заняття
Використання пакету MS Office для складання балансових рівнянь виробничих дільниць та розрахунку
балансів.
Самостійна робота
Обробка електронних джерел інформації за допомогою програми FineReader v.11
Використання можливостей локального та глобального пошуку літератури.
Різновиди технічних розрахунків
Нормативна документація щодо оформлення науковотехнічної документації і принципи її використання.
Склад курсового та дипломного проекту.
Виконання індивідуального розрахункового завдання
(розрахунок матеріального балансу технологічного
процесу)
Створення автоматизованих технічних розрахунків в
середовищі MS Office за індивідуальним заданням.
Формування звітного файлу.
Змістовий Модуль 2

5

Л

2

6

ПЗ

2

Тема 2. Автоматизація інженерних графічних робіт
Призначення, види та типи технологічних схем.
Призначення та можливості програмних продуктів
Autodesk AutoCAD 2016 Plant, MS Visio
Практичні заняття Основні прийоми роботи з графічними об’єктами в середовищі MS Visio та AutoCAD.
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ЛЗ

2
Лабораторні заняття
Створення елементу користувальницької палітри з
умовним графічним позначенням технологічного
апарату. Створення операційної схеми технологічного процесу MS Visio.

8

СЗ

54
6

[3, 5, 7,]

Завдання на самостійну роботу
Налаштування робочого простору та інструментів AutoCAD та MS Visio. Робота с блоками, слоями, шаблонами. Сумісне створення і використання палітр.
Сумісне створення і застосування користувальницьких баз графічних елементів: каталогів палітр тощо.
Створення електронних карток та переліків джерел у
програмі CITAVI v.5

Разом (го-

[3, 7,]

120

дин)

САМОСТІЙНА РОБОТА
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва видів самостійної роботи
Опрацьовування лекційного матеріалу
Підготовка до лабораторних занять
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються
на лекційних заняттях
Виконання індивідуального завдання:
Інші види самостійної роботи
Разом

Кількість
годин

50
8
50
–
108

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Комп’ютерний розрахунок
(вид індивідуального завдання)

№
з/п
1

Терміни виконання
(на якому тижні)
Автоматизований розрахунок матеріального баланіндивідуально
су технологічного процесу
Назва індивідуального завдання
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Об’єкт завдання на комплексну контрольну роботу:
Разом із завданням до комплексної контрольної роботи студент отримує
технологічну схему певного типу і опис до неї. Сутність завдання полягає у тому, що студент мусить на основі інформації, що міститься у завданні (дозволяються консультації з викладачем, користування довідковою інформацією, при
цьому робота проходить самостійно) надати інший, вказаний у завданні, тип
технологічної схеми, одержаний шляхом перетворення з початкової, та оформлений за відомими студенту з теоретичних занять правилами, а також скласти
матеріальні та/або теплові баланси обраних/вказаних на схемі об’єктів, провести аналіз початкових даних.
Типи питань, з яких може бути сформована комплексна контрольна
робота:
-Створіть на основі наявної інформації операційну (функціональну) технологічну схему;
-Створіть на основі наявної інформації операційну апаратурну технологічну схему;
-Отримайте з технологічної схеми структуру потоків, необхідну й достатню для складання рівнянь матеріального й теплового балансу ділянки (при її
складанні необхідно дотримуватись правил створення та оформлення технологічних схем);
-Складіть загальний матеріальний баланс ділянки;
-Проаналізуйте необхідність і технологічну доцільність складання окремих матеріальних і теплових балансів, у тому числі й мат. балансу за компонентом (речовиною). Для цього необхідно навести повний перелік можливих балансів.
-Оберіть основний процес (операцію) і складіть для нього матеріальний і
тепловий баланс (рівняння в загальному виді);
-Проаналізуйте склад вихідних даних з наявного джерела. Вкажіть, що є
відомими й невідомими в складених рівняннях? Якими даними можна задатися,
виходячи із загальних інженерних міркувань? Для знаходження яких величин
потрібні довідкові дані із загальновживаної інженерної літератури? Покажіть за
допомогою рівнянь чи можна знайти невідомі і як. Наведіть загальний алгоритм
розрахунків складених вами балансових рівнянь.
Варіанти завдань (схема технологічна та її опис) наведено нижче:
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Варіант 1

Рисунок 1 ̶ Технологічна схема виробництва морозива.
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I - Молоко; II - Суміш (морозиво); III - Пастеризована суміш (морозиво); IV - Гомогенізована суміш морозива; V - Суміш морозива після фризерування.

Рисунок 2 ̶ Технологічна лінія виробництва морозива:
1-резервуар для зберігання молока; 2-ванна для суміші; 3 - насос ротаційний; 4 - фільтр; 5 пластинчата пастеризаційно-охолоджувальна установка; 6 - гомогенізатор; 7 - резервуар для
визрівання суміші; 7а - ємність для змішування смако-ароматичних наповнювачів; 8 - фризер; 9 - фасувальний апарат; 10 - загартовувальна камера.

Варіант 2

Сухі компоненти (молочні продукти, цукор-пісок, яєчний порошок, какао-порошок, плодово-ягідні й овочеві порошки) змішуються окремо. Сухі молочні і яєчні продукти, а також деякі стабілізатори для більш повного й швидкого розчинення ретельно перемішуються з попередньо просіяним цукромпіском (на дві частини сухого молока береться одна частина цукрового піску).
Вершкове масло, навіть при незначних хімічних змінах у поверхневому
шарі, зачищають і розплавляють на маслоплавителях трубчатого типу.
Желатин витримують протягом 30 хв у холодній воді для набрякання при
безперервному помішуванні (на 1 частину желатину беруть 9 частин води).
Потім розчин нагрівають до температури 55...65 °С до повного розчинення й
вливають у молочну суміш при тій же температурі в період її нагрівання для
наступної пастеризації.
Суміш наготовлюють у сироробних ваннах, ваннах тривалої пастеризації
(ВТП) або в ємнісних пастеризаторах з мішалкою. У першу чергу завантажують
рідкі компоненти (воду, молоко, вершки, знежирене молоко й ін.), розчин
підігрівають до температури 40...45 °С, що забезпечує найбільш повне й швидке розчинення. Потім вносять сухі компоненти, (молочні продукти, цукорпісок, стабілізатори та ін.) згущені молочні продукти й масло.
Для видалення з суміші комочків, і можливих механічних домішків її
фільтрують (після розчинення компонентів і після пастеризації), використовуючи дискові, пластинчаті, циліндричні фільтри.
Емульгування необхідно проводити в тому випадку, коли морозиво виробляють із рослинним жиром або замінником молочного жиру з метою його рівномірного розподілу по всьому обсягу. Суміш нагрівають до температури
60...65 °С, вносять рослинні жири або замінники молочного жиру й проводять
емульгування за допомогою спеціального устаткування.
Пастеризація суміші морозива, крім забезпечення необхідного санітарного стану готового продукту, сприяє гарному змішуванню й розчиненню компонентів, а також створює кращі умови для гомогенізації. Обробку суміші ведуть
у безперервному потоці, без доступу повітря, чим забезпечують високу ефективність пастеризації, збереження ароматичних речовин, а також вітамінів. Пастеризацію проводять при температурі 85 °С з витримкою 50...60 сек. або без
витримки при температурі 92...95 °С.
Відфільтрована суміш після пастеризації надходить у гомогенізатор для
додаткової обробки. Процес гомогенізації сприяє підвищенню здатності до
збиття суміші, поліпшує консистенцію готового морозива й надає йому ніжну
структуру.
Суміш гомогенізують при температурі, близької до температури пастеризації суміші (з метою запобігання вторинного обсіменіння). Гомогенізатори являють собою насоси, здатні перекачувати рідини під великим тиском. Насоси
11

обладнані спеціальним пристосуванням - так званим гомогенізуючим вентилем
(голівкою). Рідину пропускають через наявну в цій голівці надзвичайно вузьку
кільцеву щілину. Мета гомогенізації полягає в роздробленні жирових кульок.
Як відомо, жир у молоці присутній у вигляді жирових кульок діаметром від 1
до 10 мкм. У процесі гомогенізації жирові кульки дробляться на більш дрібні
розміром 1...2 мкм.
У процесі фризерування при механічному впливі відбувається дестабілізація жирових кульок. Жирові кульки, позбавлені повністю або частково
оболонок, агломерують, потім з жирових кульок діаметром більш 3 мкм утворюються грудочки жиру, відчутні на смак. У процесі загартовування розмір
грудочок збільшується.
Гомогенізовану суміш швидко охолоджують до температури 0...6 °С (за
допомогою пластинчастих і зрошувальних охолоджувачів, а також автоматизованих установок) з метою створення несприятливих умов для життєдіяльності
мікроорганізмів, а також для підготовки суміші до наступного процесу обробки
̶ дозріванню.
У процесі дозрівання відбувається гідратація білків молока, стабілізатора
й емульгатора, подальша адсорбція різних речовин, що втримуються в суміші,
на поверхні жирових кульок. Крім того, при зниженні температури до 4 С
відбувається твердіння молочного жиру й кристалізація емульгатора - моногліцериду. Дозрівання суміші незалежно від масової частки жиру й застосовуваного стабілізатора необхідно проводити при температурі 0...6 °С не менш 4
год.
Заморожування суміші морозива у фризері називають процесом фризерування. Під час фризерування суміш насичується повітрям при одночасному
частковому заморожуванні. Перемішування й збиття сприяють розподілу повітря, що потрапило в суміш, у вигляді пухирців розміром від 30 до 150 мкм.
Однак не все повітря залишається в суміші. Більші повітряні пухирці легко
руйнуються із втратою повітря, тому середній розмір пухирців у морозиві високої якості повинен бути не більш 60 мкм.
У процесі фризерування утворюється нова фаза (кристали льоду й жиру),
розділена прошарками рідкої фази. Процес фризерування відбувається при
температурі, що поступово знижується.
У фризер повинна надходити суміш із температурою не вище 6 °С. Температура морозива на виході із фризера звичайно становить -3,5...-6 °С.
Швидкість заморожування залежить від температурного перепаду між
сумішшю й холодоагентом. У процесі фризерування на стінках циліндра намерзає шар суміші, який безупинно зрізається ножами. Заморожування суміші може протікати з необхідною швидкістю лише при ретельному очищенні стінок
циліндра від, що пристає до них шару суміші.
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Морозиво на виході із фризера швидко фасують і негайно направляють на
загартовування, тому що при затримці частина закристалізованої води може
розмерзтися, що надалі приведе до утвору великих кристалів льоду. У процесі
заморожування суміші у фризері відбувається лише часткове заморожування
води (у фризері періодичної дії заморожується близько 35% води, а безперервної дії - до 55%), морозиво має ще слабку консистенцію. Додатково заморожують або "гартують" морозиво для додання йому досить щільної консистенції в
морозильних апаратах і гартівних камерах, намагаючись наблизити його температуру до температури зберігання -18°С и нижче.
Під час загартування необхідно, як і при фризеруванні, прагнути заморожування води провести швидко. Не можна допускати коливань температури в
камерах. При підвищенні температури лід почне танути, при подальшому зниженні температури вода буде викристалізовуватися на кристалах, що залишилися, і відбудеться значне збільшення їх розміру, а готове морозиво придбає
грубу структуру й консистенцію.
Звичайно процес фасування й загартування морозива повністю механізовано: застосовують потокові лінії, що мають, крім фризера безперервної дії, дозатор- автомат і морозильний апарат, з'єднані системою транспортерів.
У процесі загартовування температура морозива знижується до -15...-18
°С. При цьому виморожується 75...85 % загальної кількості води, що утримується в морозиві. Повна кристалізація води неможлива, тобто льодоутворення практично закінчується при температурі близько -30 °С. Евтектична температура морозива, відповідна до повного замерзання вологи, перебуває поблизу 50...-55 °С.
Готове морозиво пакують у споживчу (картонні коробки, паперові, вафельні стаканчики, конуси, трубочки і т. д.) і транспортну (контейнери, картонні ящики й металеві гільзи) тару.
Згідно з технологічною інструкцією, морозиво бажано зберігати в камерах при температурі не вище -30 °С. Допускається зберігання морозива при
температурі -22...-26 °С, а на підприємствах компресорів, що не мають, двоступінчастого стиску, - при температурі не вище -18 °С.
Втрати маси дрібнофасованого морозива через 0,5 міс. зберігання можуть
досягати 0,2 %, а через 3 мес - 1,5%.
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Варіант 3

Рисунок 3 ̶ Технологічна лінія виробництва сухого молока
1 - рольганг; 2 - ваги для молока; 3 - приймальний бак; 4 - насос для молока; 5 ємність з тензометричним пристроєм для зважування молока; 6, 8, 13, 17, 21, 24, 35
- насоси; 7, 16 - ємності для зберігання молока; 9 - підігрівач пластинчастий; 10 молокоочисник відцентровий; 11 - сепаратор для вершків; 12 - ємність для знежиреного молока; 14 - охолоджувач пластинчастий; 15 - лічильник для знежиреного
молока; 18 - підігрівач трубчастий для остаточного підігрівання молока (подвійний); 19 - вакуум-випарний апарат плівковий трьохступеневий; 20 - підігрівачі
трубчасті дял попереднього підігрівання молока; 22 - конденсатор; 23 - пароежекційний блок; 25 - бак проміжний; 26 - гомогенізатор; 27 - ємність проміжна з
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мішалкою; 28 - калорифер; 29 - розпилюючий
диск; 30 - сушарка розпилююча; 31 циклон основний; 32 - циклон розвантажувальний; 33 - відправка продукту на фасування; 34 - пристрій для охолодження сухого молока.

Апаратурно-технологічна схема виробництва молока цільного сухого
представлена на рис 3. Технологія складається з операцій, загальних для всіх
видів продуктів консервування молока цільної й іншої молочної сировини й часток - для молока цільного сухого. Складання нормалізованих сумішей - у ємностях шляхом додавання до молока незбираного (цільного) знежиреного молока або сколотини (зрідка ̶ вершків).
Теплова обробка перед випарюванням ̶ у підігрівниках, із завершенням
її підігрівом гострою парою до 140 °С, і наступним охолодженням у самовипарнику. Нормалізована суміш, піддана тепловий обробці, попередньо згущуєтся в перших двох корпусах вакуум-випарного апарата й з масовою часткою сухих речовин 46...50 % з калоризатора третього корпусу направляється на
гомогенізацію (45...60 °С, в одноступінчастому апарату Р = 10...15 МПа,
в двухступінчастому Р1 = 11,5...12,5 МПа й Р2 = 2,5...3,0 МПа).
Гомогенізація забезпечує зменшення вільного поверхневого жиру в 2...3
рази. У сушильній камері сушарки (одностадійна сушка) підсгущена й прогомогенізована суміш висушується повітрям (165...180 °С або 140...170 °С). Частки продукту із дна камери через вібролоток зсипаються в пнєвмотранспортну
лінію. Дрібні частки продукту виводяться з камери разом с відпрацьованим
повітрям (65...85 °С) у батарею циклонів, де з нього виділяються частки порошку розміром більш 10 мкм.
Ефективність циклонного очищення - 95,0...97,4%. Частки продукту, що
накопичуються в циклонах, направляються в загальну пнєвмотранспортну
лінію, що подає готовий продукт у розвантажувальний циклон. При транспортуванні до розвантажувального циклону продукт охолоджується на 10...15 °С
нижче температури засмоктуваного із цеху повітря. З розвантажувального циклону продукт подається в бункер-накопичувач, звідки направляється на фасування в споживчу (пакети с вкладками з повітря- і вологонепроникного матеріалу)

або транспортну

(паперові

мішки,

бочки,

фанерні

барабани

с вкладками з поліетилену) тару.
Ангідридний стан лактози в продукті надає йому високу гігроскопічність, тому при фасуванні повинна бути забезпечена герметичність
упаковування (волога - 4%). Асортименти сухого незбираного молока розширюється шляхом зменшення в продукті частки жиру на одиницю СЗМЗ (сухий
знежирений молочний залишок), заміни частини молочного жиру на жир олії
соняшникової (молоко сухе з рослинною олією), заміни частини су15

хих речовин молока сухими речовинами солодового екстракту (молоко сухе із
солодовим екстрактом).
Перераховані різновиди сухого незбираного молока виробляються в основному за технологією молока цільного сухого. При виробництві молока сухого із солодовим екстрактом змішування його з нормалізованою сумішшю
здійснюється перед тепловою обробкою. При заміні молочного жиру рослинним розрахована маса его змішується зі згущеною до 43...48% нормалізованою сумішшю перед сушінням при 55...60 °С.
Варіант 4

Рисунок 4 ̶ Схема установки для отримання молока сухого швидкорозчинного
1 - насос; 2, 3, 4 - ємності; 5 - фільтр для очищення зовнішнього повітря; 6 - калорифери; 7 - розпилювальна сушарка; 8 - вентилятори; 9 - циклони; 10 - ковшовий елеватор;
11 - система повернення циклонних фракцій; 12 - електрокалорифер; 13 - вібраційні
конвективні сушарки; 14- контейнер; 15 - вібросито; 16 - вузол розпилення поверхнево-активних речовин; 17 - агломераційна камера; 18 - вузол розпилення зволожуючої
рідини.
Молоко сухе цільне швидкорозчинне має високу швидкість розчинення й
легко може бути відновлено. У цей час відомі багато видів сухих швидкороз16

чинних молочних продуктів, однак найбільше розповсюдження отримали сухе цільне (незбиране) й знежирене швидкорозчинне молоко. Особливості технології виробництва молока сухого цільного швидкорозчинного - одержання
продукту з капілярно-пористою структурою часток і високою здатністю до
змочування.
Перша властивість досягається шляхом агломерації висушених часток, друга внесенням емульгаторів (метарин, харчові соєві фосфатидні концентрати).
За складом молоко сухе цільне швидкорозчинне відрізняється від звичайного молока цільного сухого тільки наявністю в ньому емульгаторів, масова
частка яких не перевищує 0,5%.
Технологічний процес на стадії виконання загальних технологічних операцій: оцінка якості й облік маси, очищення, охолодження, резервування, нормалізація складу, теплова обробка нормалізованих сумішей перед випарюванням, випарювання й гомогенізація нормалізованих згущених сумішей - не
відрізняється від прийнятого для звичайного молока цільного сухого.
Відмінність починається із процесу сушіння. Для сушіння використовується
модернізована сушарка, призначена для вироблення агломерованого молока.
Схема процесу сушіння згущеної гомогенізованої нормалізованої суміші на модернізованій сушарці наведена на рис.
Сутність технології: перша стадія сушіння в прямоточній розпилювальній
сушарці до вологості продукту 5...8 % (повітря вхідне - 145...175 °С, повітря
відпрацьоване - 62...75 °С). Друга стадія - подача недосушеного продукту в агломераційну камеру вібраційної конвективної сушарки, де проводиться зволоження псевдозрідженого шару часток молочного порошку знежиреним молоком або сколотинами, що подаються за допомогою пневматичних форсунок.
Аерозольтранспортом в агломераційну камеру надходить і циклонна фракція
продукту. За допомогою вузла напилювання частки циклонної фракції напилюються на зволожений псевдозріджений шар часток продукту. Регулююча заслінка підтримує висоту псевдозрідженого шару на рівні 0,1...0,2 м. Агломерати вологого порошку для досушування надходять в першу вібраційну конвективну сушарку. Досушування відбувається в псевдозрідженому шарі. У
місці з'єднання першої конвективної сушарки з другою, за допомогою
спеціального вузла вноситься суміш поверхнево-активних речовин і молочного
жиру (соєві фосфатидні концентрати й пряжене масло), що має температуру
70...60 °С. Контейнери з готовим продуктом за допомогою тельфера направля17

ються до фасувальної машини, де перевертаються на кантувачі. Сухе молоко
висипається до бункеру і ковшовим транспортером подається на фасувальні автомати. Через низьку дисперсність часток маса молока сухого цільного швидкорозчинного в одній пачці становить 0,4 кг замість 0,5 кг при фасуванні звичайного молока цільного сухого. Продукт зберігається протягом 6 міс.
Варіант 5 (А ,Б, В, Г)
Типова технологічна схема виробництва сиру представлена на рис. 6.
Технологічний регламент цього процесу – на рис. 5.
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Рисунок 5 ̶ . Технологічний регламент приймання і підготовки молока для вироблення сиру

апарат; 18- відокремлювач сироватки; 19 - візок для самопресування; 20 - прес; 21 - ваги; 22 - контейнер для посолу сиру; 23 - басейн
солильний; 24 - контейнери (стелажі) для дозрівання сиру; 25 - машина для мийки сиру; 26 - сушарка для сиру; 27 - парафінер; 28 - вакуумпакувальна машина; 29 - машина для нанесення латексного покриття на сири.

проміжна ємність; 14 - ультрафільтрційна установка; 15 - сироробна ванна 16 - насос для перекачування сирного зерна; 17 - формувальний

урівнювальний; 8 - сепаратор-нормалізатор; 9 - пастеризатор. 10 - підігрівач; 11 - сепаратор- молокоочисник; 12 - охолоджувач; 13 -

Рисунок 6 ̶ Типова технологічна схема виробництва сиру
1 - насос; 2 - повітрявідокремлювач; 3 - лічильник для молока; 4 - ваги для молока; 5 - ванна для молока; 6 - резервуар; 7 - бачок
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Молоко насосом 1 через повітрявідокремлювач 2 и лічильник 3 подають
у проміжні резервуари 6. При відсутності лічильника молоко направляють на
ваги 4, через марлевий фільтр - у приймальну ванну 5, а з неї насосом 1 через
механічний фільтр подають у резервуари 6. При надходженні молока в
неохолодженому виді воно перед подачей в проміжні резервуари проходить
пластинчастий охолоджувач, де охолоджується до температури 4 ± 2 °С.Після
сортування молоко підготовують до вироблення сиру по одному із чотирьох
варіантів.
Варіант А. Молоко, що надійшло на завод у зрілому виді, і частина
незрілого молока через проміжний резервуар 6 насосом 1 направляють
в урівнювальний бачок 7 пастеризаційно-охолоджувальної установки. Далі
насосом 1 у секцію регенерації пастеризатора 9. Підігріте молоко надходить на
сепаратор- нормалізатор для очищення й нормалізації за жиром. Потім, після
пастеризації й охолодження в секції регенерації (до температури згортання)
через лічильник 3 молоко надходить у сироробну ванну (сировироблювач) 15.
При наявності в комплекті пастеризаційно-охолоджувальної установки
дезодоратора в нього направляють молоко (на виході із секції регенерації або
секції пастеризації - залежно від конструктивных особливостей установки)
для видалення повітря й небажаних відходів. Подальшу обробку молока
здійснюють за технологічною схемою без змін. Необхідну кількість незрілого
молока направляють на дозрівання в сирому виді (варіант Б) або після
термизації (варіант В).
Варіант
Б.
При
дозріванні
в
сирому
виді молоко
із
проміжного резервуара 6 насосом 1 направляють на підігрівач 10, потім у
сепаратор-молокоочисник 11 і охолоджувач 12. Охолоджене до
температури визрівання молоко подають у резервуар 6 на визрівання.
Допускається використовувати холодне очищення молока на спеціальних
фільтрах-очисниках без використання підігрівача. Після дозрівання молоко
направляють через урівнювальний бачок 7 насосом 1 у секцію регенерації
пастеризатора 9, далі на сепаратор-нормалізатор 8. Нормалізоване за
жиром молоко
надходить
у секцію
пастеризації й
регенерації
пластинчастого пастеризатора 9. Пастеризоване й охолоджене до температури
згортання молоко подають через лічильник 3 у сыроробну ванну
(сировироблювач)
15.
При
відсутності
сепаратора-нормалізатора
використовують сепаратор-вершковідділювач. При цьому розрахунковим
21

шляхом, залежно від вихідного молока, визначають необхідну кількість
звороту (рос. «обрат», застаріле, означає знежирене молоко після сепаратору)
для одержання заданих параметрів суміші за вмістом жиру. У сыроробну ванну
подають необхідну кількість звороту, а потім - пастеризоване й охолоджене
до температури згортання вихідне молоко.
Варіант В. Молоко з підвищеним бактеріальним обсіменінням
направляют на дозрівання після термизації. При цьому із проміжного
резервуара 6 насосом 1 його подають в урівнювальний бачок 7 пастеризаційноохолоджувальної установки. Із секції регенерації пастеризатора 9 молоко
направляють на сепаратор-нормалізатор 8. Очищене й нормалізоване за жиром
молоко повертають у пастеризатор 9, де його термизують і охолоджують до
температури визрівання. Охолоджене нормалізоване молоко направляють у
резервуар 6 для дозрівання. При заповненні резервуара в молоко вносять
бактеріальну закваску. Дозріле молоко насосом 1 направляють через
урівнювальний бачок 7 до пастеризатору 9. Пастеризоване й охолоджене до
температури згортання молоко через лічильник 3 подають у сироробну ванну
(сировироблювач) 15. Нормалізацію молока за жиром допускається
здійснювати після проведення визрівання.
Варіант Г. При виробництві сирів методом ультрафільтрації в
технологічну схему підготовки молока включається ультрафільтраційна
установка. Після приймання молоко із проміжного резервуара насосом 1
направляють на підігрівач 10, потім на сепаратор-нормалізатор 8 для
нормалізації за жиром, і через проміжний резервуар 13 насосом 1 на
ультрафільтраційну установку 14. Після ультрафільтрації молочний концентрат
надходить у зрівняльний бачок 7, звідки за допомогою насосу 1 його подають у
секцію пастеризації, а потім у секцію охолодження пастеризатора 9.
Охолоджують молочний концентрат до температури згортання, або до 6 ± 2 °С.
У першому випадку його направляють через лічильник 3 у сироробну ванну
(сировироблювач) 15, у другому - на проміжне зберігання. При виробництві
швейцарського сиру підготовку молока до вироблення сыри проводять тільки
за варіантами А та Б технологічної схеми. Причому при гарній якості молока
замість пастеризатора 9 встановлюють підігрівач 10, і молоко після
нормалізації за жиром направляють у сироробну ванну (сировироблювач).
Далі в сироробній ванні (сировироблювачі) 15 у молоко вносять хлорид
кальцію, бактеріальну закваску, нітрат калію або натрію, молокозгортальний
ензим. Тут молоко згортається, а отриманий згусток ріжуть і обробляють із
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метою одержання сирного зерна. Сирне зерно після обробки самопливом або
насосом 16 подають в формувальний апарат 17 для утворювання шару,
підпресування й формування, або на відділювач сироватки 18. Форми,
наповнені сирною масою, розміщують на візках 19 для самопресування, після
якого їх направляють на пресування. При виробництві сиру можуть
використовуватися універсальні апарати, що суміщають ті або інші процеси.
Так, при використанні баропресів в одному апараті проводять формування й
пресування сирної маси, у результаті чого виходять готові відпресовані голівки
(блоки) сиру. Відпресований сир зважують на вагах 21, переносять в
контейнери для посолки сира 22 і занурюють у солильні басейни. Посолений
сир поміщають на стелажі або контейнери для дозрівання 24 і направляють на
обсушку й дозрівання. Форми, що звільнилися, подають у мийне відділення. У
процесі дозрівання сири періодично миють на сиромийці 25, обсушують на
сушарці 26 і покривають спеціальним сплавом на парафинері 27 або
впаковують у плівку на вакуум-пакувальній машині 28, або формують латексне
покриття на машині 29 і сушарці 26, а потім парафінують на парафінері 27.
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накопичувач; 9 - ваги автоматичні; 10 - ковш завантажувальний; 11 - апарат плавлення сирної маси; 12- гомогенізатор; 13фасувальний автомат; 14- камера охолодження; 15- машина розрізання масла; 16- проміжний резервуар; 17- стерилізатор.
умовні позначення: I - сири сичугові; II - подрібнений сир; III - суміш для плавлення; ІV - розплавлена маса; V - розплавлена
гомогенізована маса; VI- фасований плавлений сир; VІІ- сухі продукти (сировина); VІІІ - закваска; ІX - масло; X - сільплавитель.

Рисунок 7 ̶ Технологічна схема виробництва плавлених сирів
1-5 - транспортер; 2 - машина для зняття парафіну; 3 - машина мийки сиру; 4 - басейн; 6- вовчок; 7- вальці; 8 - ванна-

Варіант 6

Сир, призначений для переробки, транспортером 1 подають в машину 2
для зняття парафіну або плівки, а потім у машину для його мийки. Після цього
зачищають корковий шар і ушкоджені місця, а також видаляють казеїнові
цифри. Нежирні сири й бринзу попередньо вимочують у басейні 4. Сири й сирну масу для плавлення зачищають, после чого їх транспортером 5 подають у
вовчок 6, а потім на вальцювання 7. Подрібнена сировина з ванни- накопичувача 8 завантажувальним ковшем 10 через автоматичні ваги 9 подається в апарат
для плавлення сирної маси (при використанні агрегату В 2-ОПН зачищений сир
надходить безпосередньо в нього; цей апарат виконує функції подрібнювання,
плавлення й емульгування розплавленої маси). Сир жирний і нежирний зачищають з поверхні й через вальцювання 7 направляють у ванну-накопичувач 8.
Сухе молоко через дробарку й просіювач направляють у ковш 10. Масло й
вершки пластичні зачищають із поверхні від штафу, розрізають на шматки й
направляють у проміжний резервуар 16. Усі компоненти подають до апарату
для плавлення 11 завантажувальним ковшем 10. Приготовлений розчин соліплавителя насосом через дозатор також подають до апарату для плавлення 11.
Розплавлену масу в гарячому стані подають до фасувального автомату 13.
При виробництві пастоподібних сирів розплавлену сирну масу до фасувального автомату 13 подають через гомогенізатор 12. При виробництві пастеризованого плавленого сиру гарячу сирну масу фасують на автоматі 13 у бляшанки або алюмінієві банки, які після цього герметизують, поміщають у гарячу воду або картонні короби для витримки, після чого банки із сиром направляють у
камеру охолодження 14.
Кожний вид сировини подрібнюють окремо й завантажують в окремі
ванни-накопичувачі. При переробці незрілої сировини, особливо незрілого сиру, подрібнену сирну масу витримують із солями-плавителями, що сприяє її
набряканню й кращому плавленню, зниженню витрати солі-плавителя
і покращенню консистенції плавленого сиру. Подрібнену масу змішують у
змішувачах з розрахованою кількістю солей-плавителей (у сухому виді або в
розчині), при необхідності додають воду, ретельно перемішують і залишають для дозрівання при кімнатній температурі на 2...3 год і більше.
Виходячи з наявності на заводі твердого сичугового сиру становлять
суміш, яка передбачає на 1020 кг усієї сировини: сичугового жирного сиру 765
кг (вологи 321,3 кг; сухих речовин 443,7 кг, у тому числі 221,9 кг жира); сухо25

го незбираного молока 20 кг (вологи 1,4 кг; сухих речовин 18,6 кг і 4425 кг жиру); сиру знежиреного 51 кг (вологи 40,8 кг; сухих речовин 10,2 кг) і 20%-го
розчину триполіфосфата натрію й натрію пірофосфорнокислого трьохзаміщеного (харчового) 102 кг (вологи 81,6 кг; сухих речовин 20,4 кг).
Смак і консистенція плавленого сиру, стійкість при зберіганні залежать
від якості застосовуваних солей- плавителей (вид солі, її доза, активна кислотність). Для плавлення використовують різні солі, а також суміші солей (перелік їх див. вище - допоміжні матеріали). Лимоннокислі солі надають плавленому сиру приємний, злегка кис ловатый смак і в міру щільну, досить еластичну консистенцію. повышенная активна кислотність створює несприятливі
умови для життєдіяльності газотвірних мікроорганізмів, у результаті чого плавлений сир із застосуванням цих солей більш стійкий при зберіганні.
Натрій фосфорнокислий двузаміщений (дінатрійфосфат) має виражені лужні
властивості й обумовлює одержання плавленого сиру з менш кислим смаком.
Консистенція сиру із застосуванням натрію фосфорнокислого двузаміщеного
буває часто недостатньо еластична. Якість плавленого сиру поліпшується при
додаванні до нього натрієвих солей лимонної кислоти. Суміш триполіфосфату
натрію й натрію пірофосфорнокислого трьохзаміщеного харчового дозволяє
одержати продукт із чистим сирным смаком і в міру щільною еластичною консистенцією. Суміш тетранатрійпірофосфату й солі Грахама надає плавленому
сиру кислуватий смак, зберігаючи виразність сирного смаку й у міру щільну
еластичну консистенцію. Загальна кількість
солей, що вводяться при плавленні, не повинна перевищувати 3%, а фосфорнокислих солей - 2% (у перерахуванні на безводну сіль).
Плавлення підготовленої сирної маси здійснюють у спеціальних закритих казанах або других апаратах з паровою оболонкою й механічною мішалкою. Сирну масу нагрівають поступово подачею гострої пари в міжстінний
простір котла при тиску 147... 196 кПа, а також уведенням гострої пари безпосередньо до сирної маси. В останньому випадку на лінії подачі пара встановлюються спеціальні водовідокремлювачі й фільтри очищення. Порядок закладки сировини залежить від виду вироблюваного плавленого сиру.
Так, для сирів 45...60%-й жирності рекомендується наступний порядок закладки компонентів: у казан вносять усі компоненти суміші окрім коров’ячого
масла, масу підігрівають до температури 65...70 °C. Після цього вносять масло
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й плавлять до готовності. Для сирів 30...40%-й жирності для запобігання пригару на дно казана поміщають частину масла, потім жирні сичужні сири, нежирний сир і сухе молоко. В останню чергу у казан вносять солі- плавители,
воду. Масу підплавляють і вносять залишок масла. Температуру плавлення
сирної маси, тривалість нагрівання й витримки нагрітої сирної маси встановлюють з врахуванням застосованої вихідної сировини, ступені його зрілості й
виду солі-плавителя. При цьому беруть до уваги також вид продукції, що
випускається. Температура плавлення сиру коливається в межах 75...80 °С
(рідше - до 85...95 °С) залежно від складу й властивостей сировини, виду плавленого сиру і ходу процесу плавлення.
Тривалість плавлення (при контактному нагріванні через стінку) при
75...80 °С повинна бути більшою (15...20 хв), що сприяє одержанню однорідної
сирної маси без включення часток, що не розплавилися. Тривалість плавлення
при більш високих температурах (особливо 90 і 95 °С), навпаки, повинна бути
меншою (10...12 хв), але більш інтенсивною. Для одержання більш однорідної
консистенції (без пухирців повітря) плавленого сиру рекомендується плавлення
сиру проводити при вакуумі. Для поліпшення емульгування жиру й одержання
більш ніжної структури плавленого сиру сирну масу піддають гомогенізації.
Безпосередньо після плавлення розплавлена сирна маса направляється на гомогенізатор, який повинен бути прогрітий до температури 75...80 °С. Тиск гомогенізації підтримується в межах 9,8...14 ,7 МПа. Для запобігання плавлених
сирів від пліснявіння доцільно використовувати сорбінову кислоту, що є
фунгіцидною речовиною. Сорбінову кислоту вносять наприкінці плавлення (з
розрахунку 0,1% до загальної маси компонентів), попередньо розмішавши її в
невеликій кількості води (з температурою 25...30 °С), яка враховується при розрахунках рецептури. Розплавлену сирну масу в гарячому стані подають на фасувально-пакувальний апарат. Сир фасується в алюмінієву лаковану фольгу,
стаканчики й коробочки з полімерних матеріалів, полімерні плівки й інші види
впакування. Температура охолодження сиру, при якій його можна впаковувати
в ящики, повинна бути не вище 15 °С. Температура плавленого сиру при випуску з підприємства повинна бути не більш 10 °С. Упакований сир зберігають при
температурах від 0 до -3°С або від 0 до 4°С і відносної вологості повітря
відповідно 85...90% або 80...85%.
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Варіант 7

Рисунок 8 ̶ Машинно-апаратурна схема виробництва кисло-молочного сиру
«дитячого» з відцентровим зневоднюванням згустку
1 -ваги; 2 -насоси відцентрові; 3 - фільтр; 4 - охолоджувач; 5 - резервуар
проміжного зберігання незбираного молока; 6 - пастерізаційно- охолоджувальна установка; 7- сепаратор-вершковідділювач; 8 - резервуар для вершків; 9 насос об'ємного типу; 10 - резервуар для пастеризованого знежиреного молока;
11 - стерилізатор; 12 - резервуар для сквашування знежиреного молока; 13 28

фільтр для сиру; 14 - сепаратор-сировідокремлювач; 15 - охолоджувач сиру. 16
- змішувач; 17 - фасувальний автомат.
Молоко, що надходить, зважують на вагах 1 і відцентровим насосом 2 через фільтр 3 і охолоджувач 4 подають у резервуар проміжного зберігання 5.
Температура зберігання молока 4±2 °С, час зберігання - не більш 4 год. Якщо
з’являється потреба більш тривалого зберігання, молоко піддають термізації
або пастеризації. З резервуара 5 молоко подають на сепаратор- вершковіддільник 7 через пастеризаційно-охолоджувальну установку 6, де воно підігрівається
до температури 42 ± 2 °С.
Вершки з масовою часткою жиру 40...45 % подають у резервуар 8, де їх
пастеризують при температурі 93 ± 2 °С з витримкою 10 хв і охолоджують до
температури 6 ± 2 °С.
Знежирене молоко пастеризують у пастеризаційно-охолоджувальній
установці 6 при температурі 76 ± 2 °С з витримкою 15...20 с, охолоджують до
температури 6 ± 2 °С и направляють у резервуар для проміжного зберігання 10.
З резервуара 10 знежирене молоко відцентровим насосом 2 подають у резервуар 12 для сквашування. Перед сквашуванням знежирене молоко стерилізують у
стерилізаторі 11 при температурі (135 ± 2) °С з витримкою 4 ± 1 с і охолоджують в охолоджувачі 4 до температури сквашуванння ̶ 28 ± 2 °С.
У знежирене молоко в резервуарі 12 вносять закваску, приготовлену на
стерилізованому знежиреному молоці зі спеціально підібраних чистих культур
мезофільных молочнокислих стрептококів, у кількості 3...5 % від маси знежиреного молока. Крім закваски в молоко вносять 30...40 %-вий розчин хлориду
кальцію з розрахунку 300 г безводної солі на тонну молока, і 1 %-вий розчин
сичугового ферменту або пепсину (3...1.2 г/т активністю 100 000 од.). Отриману
суміш перемішують мішалкою протягом 10...15 хв і сквашують 10...12 год.
Готовність згустку встановлюють по кислотності сироватки (75...85°Т) і згустку
(90...100°Т, pH 4,5...4,7). Для сиру з масовою часткою жиру 15 % і вологи 75 %
знежирений сир повинен мати масову частку вологи не більшt 83%.
Cирний згусток, що утворився, перемішують та насосом 9 об'ємного типу
через фільтр 13 подають у сепаратор-сировідокремлювач 14, де згусток відокремлюється від сироватки. Для попередження інтенсивного відділення сироватки від згустку в процесі сепарування сир періодично перемішують.
Після сепаратора 14 знежирений сир охолоджують до температури 15 ± 1
°С у охолоджувачі 15 і насосом об'ємного типу 9 подають у змішувач 16. У
змішувач також подають підігріті до температури 11 ± 3 °С вершки з резервуару 8.
У змішувачі сир нормалізують до жирності 15 %, охолоджують до температури 8 ± 2 °С, після чого готовий сир подають на фасувальний автомат 17.
Фасовка проводиться в поліпропіленові коробочки або в батончики з полімер29

ної плівки, або в склотару масою нетто 50 і 100 г. У процесі фасовки необхідно
контролювати дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Після фасовки в холодильних камерах сир охолоджують до 6 °С. Продукт зберігають до використання при температурі не вище 6 °С не більше 30 год з моменту закінчення
технологічного процесу.
У машинно-апаратурній схемі можливі зміни. Приймання молока може
проводитися за об’ємом. У цьому випадку замість ваг 1 встановлюється витратомір. Очищення молока може проводитися на сепараторі-молокоочиснику
(замість фільтра 3).
Варіант 8

Рисунок 9 ̶. Машинно-апаратурна схема виробництва концентрованого
вітамінізованого молока для дитячого й дієтичного харчування:
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1 - ваги; 2 - насоси відцентрові; 3 - фільтри; 4 - охолоджувач; 5 - резервуар
проміжного зберігання незбираного молока; 6 - пастерізаційно- охолоджувальна установка; 7 - сепаратор-вершковідділювач; 8 - резервуар для вершків; 9- резервуар для знежиреного молока; 10- резервуар для нормалізації молока; 11 теплообмінник; 12-вакуум-випарна установка; 13 - резервуар для концентрованого молока; 14 - насос для концентрованого молока; 15- гомогенізатор; 16 –
охолоджувач концентрованого молока; 17 -для кінцевого продукту; 18 – розливально-коркувальний автомат; 19 – стерилізатор.
Машинно-апаратурна схема виробництва молока концентрованого
вітамінізованого наведена на рисунку 9.
Молоко приймають по масі й відцентровим насосом 2 через фільтр 3 і
охолоджувач 4 подають у резервуар 5 для проміжного зберігання. Температура
зберігання молока 4 ± 2 °С, тривалість без попередньої пастеризації - не більше
6 год. З резервуара 5 молоко подають у пастеризаційно-охолоджувальну установку 6, де його підігрівають до температури 45 + 2 ° Т і направляють у сепаратор-вершковідокремлювач 7. Вершки з масовою часткою жиру 35 ± 5 % резервують у резервуарі 8, де їх пастеризують при температурі 83 ± 2 °С и охолоджують до температури 4 ± 2 °С. Знежирене молоко пастеризують в установці 6 при температурі 76 ± 2 °С з витримкою 15...20 с, охолоджують до температури 4 ± 2 °С і резервують у резервуарі 9. Нормалізацію молока по жиру
здійснюють у резервуарі 10, оснащеному мішалкою за допомогою змішування
знежиреного молока й вершків. Нормалізацію можуть також здійснювати шляхом змішувания незбираного й знежиреного молока, або незбираного молока й
вершків. У резервуар 10 вносять 10...25%-вий водяний розчин солейстабілізаторів (лимоннокислі солі калію й натрію).
З резервуара 10 нормалізоване молоко надходить на теплову обробку в
теплообмінник 11 при температурі 115 ± 5 °С с витримкою 35 ± 5 с, і далі - на
вакуум-випарну установку 12 для концентрування.
Згущення проводять до масової частки сухих речовин у молоці 26,1...26,5 %.
Режим згущення - відповідно до паспортних даних вакуум-сушарки.
Згущене (концентроване) молоко резервують у резервуарі 13. У ємність 13 вноситься масляно-вітамінна суміш (жиророзчинні вітаміни, розчинені в рослинній
олії) і після перемішування концентроване молоко направляють у гомогенізатор 15. Гомогенізацію проводять при тиску на першому щаблі 14,5 ± 2 МПа, на
другому 3,5 ± 2 МПа.
Гомогенізоване молоко охолоджують до температури 6 ± 2 °С на охолоджувачі
16 і подають у проміжний резервуар 17, у який вносять підготовлений водний
розчин аскорбінової кислоти, після чого вітамінізоване концентроване молоко
через фільтр 3 подають у прийомний бункер розливально-коркувального автомату 18.
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Концентроване молоко розливається в бляшанки, герметично коркується і стерилізується при температурі 115 ± 2 °С протягом 15 хв у стерилізаторі 19, після
чого його охолоджують до температури 40 ± 2 °С и направляють у камеру
схову з температурою 6 ± 2 °С.

32

Варіант 9

Рисунок 10 ̶ Схема технологічного процесу сухого молочного продукту
«Лактовіт».
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Технологія продукту «Лактовіт» передбачає внесення розчину лимоннокислих солей натрію й калію при постійному перемішуванні в розчин білків сироватки для підвищення процесу їх стабілізації, витримку не менш 50 хв для
набрякання білків, охолодження до температури 4 ± 2 °С и потім подачу в нормалізоване молоко. Крім того, підготовку багатокомпонентної суміші
здійснюють перед сушінням, що виключає необхідність змішування сухих компонентів із сухою молочною основою. Так, у згущену суміш вносять жирові
компоненти (рослинні олії: соєву й кукурудзяну, тригліцериди), розчин лецитину, жиророзчинні й водорозчинні вітаміни й таурин. При цьому розчин лецитину одержують шляхом його розчинення в гарячій воді з температурою (80 ±
5) °С до одержання розчину з масовою концентрацією компонента не більш 100
г/дм3. Згущену багатокомпонентну суміш перемішують не менш 10 хв і подають її на гомогенізацію при тиску на 1- му щаблі 4,5...6,0 МПА, на 2-му 3,5...4,0 МПа. Сушіння суміші здійснюють при температурі повітря, що надходить із калорифера в сушильну вежу (175 ± 10) °С и на виході з неї - (85 ± 1)°С.
Готовий сухий продукт охолоджують до з температури (20 ±5)°С і подають на
фасовку.
Варіант 10

Рисунок 11 ̶ Технологічний процес виробництва пельменів.
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Вихідні компоненти тіста готують наступним чином. Борошно після млину витримують для визрівання не менше тижня при температурі 20-25 °С,
відносної вологості повітря 75-85%. Далі борошно просівають і пропускають
крізь магнітоуловлювач для запобігання потрапляння в продукт металевих
домішок. Після просіювання готовлять суміші із хлібопекарського й макаронного борошна в залежності від рецептури пельменів. Тісто для пельменів готовлять у мішалках. Борошно повинно мати температуру 19±1 °С. Замість частини меланжу дозволяється використання казеїнату натрію або сухого казеїнату натурального казеїну, які у вигляді порошку вносять разом з борошном.
При цьому замість меланжу вносять 25 % порошку казеїнату й 75 % води. Для
виготовлення тіста також застосовують водні розчини казеїнату натрію. Готовий розчин зберігають при температурі 8 ± 2 °С. Для замішування тіста використовують мішалку, яка являє собою коритоподібну ємність, вал зі зйомними
лопатами, бункер для борошна й дозатори меланжевої суміші, розсолу, води.
Борошно подається в корито мішалки порціями. Одночасно подаються вода,
розсіл і меланжева суміш, у залежності від рецептури й вологості вихідних
компонентів. Тісто вимішується протягом 10-20 хв, а потім вивантажується.
Отримане тісто повинне бути однорідним, еластичним, добре склеюватися у
швах при штампуванні. Вміст вологи в тісті має бути 39-40 %. Перед штампуванням тісто витримують у приміщенні при температурі повітря 12 °С протягом 20-40 хв, із застосуванням казеїнату натрію - 30-40 хв. Підготовлену
м'ясну й жирову сировину подрібнюють на вовчку з діаметром ґратів 2-3 мм.
Рослинну сировину подрібнюють на вовчку або на кутері. При складанні фаршу
подрібнена м'ясна й жирова сировина перемішується у мішалках протягом 12 хв. Потім додають воду при температурі не вище 10 °С у кількості 18-20 %
від м'ясної сировини. Можна додавати лускатий лід в кількості 20 % від обсягу води. Після цього фарш перемішують протягом 3 хв і додають ще воду при
температурі 5-10 °С. Відповідно до рецептури пельменів у мішалку послідовно
закладають спеції або СО2-екстракти, підготовлену рослинну сировину й ще
перемішують 1,5-2 хв. Підготовлений фарш направляється на формування
пельменів.
Для дозування й формування пельменів використовують пельменні апарати різної потужності. Пельмені штампують на конвеєрі й заморожують.
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Температура в камері штампування 17-21 °С. Температура усередині пельменів
після штампування 18-18,5 °С. Температура заморожування -29 …-31 °С.
Пельмені заморожують на лотках, які встановлені на полках візків або на рамах. Поміщають їх у морозильні камери або в спеціальні швидкоморозильні
апарати тунельного типу. Для зберігання смакових якостей, форми й скорочення природніх втрат маси при заморожуванні пельмені необхідно заморожувати
швидко. Тривалість заморожування залежить від температури морозильної камери, швидкості руху повітря й застосованих технічних засобів. Пельмені
знімають із лотків обивальною машиною і піддають галтуванню в галтувальному апараті. Пельменям надають гладку відшліфовану поверхню, а також
відокремлюють борошно, що залишилося від підсипання, і отриману тістову
крихту. Заморожені пельмені фасують у картонні пачки, а також пакети з
поліетиленової плівки. Фасування проводять за допомогою об'ємних дозаторів
або автоматів для зважування пельменів і наповнення ними коробів. Для ручного зважування пельменів використовують ваги.

Варіант 11

Рисунок 12 ̶ Схема отримання жиру

36

Варіант 12

Рисунок 13 – Виробництво водного концентрату з плодів шипшини
Сухі плоди шипшини надходять на інспекційний конвеєр 1, де відбираються нестандартні плоди й механічні домішки.
У душовій мийці 2 ягоди звільняються від пилу й бруду. Елeватором 3
ягоди передаються в бункер 4, а з нього на вальці 5, де подрібнюються, потім
надходять у дифузор Гузенко 6, куди також через підігрівач надходить гаряча
вода з температурой 75–80 °С. Сік з дифузора направляється в приймач 8, а з
нього насосом 9 – у фільтрпрес 10 для звільнення від захоплених соком м'якоті,
волосків і насіння. Осад видаляється, шнеком або насосом. Фільтрований сік
під тиском, що створюється у фільтрпресі закритого типу, надходить у збірник
11, а потім у трикорпусний випарний агрегат, що складається з трьох выпарних
корпусів 12, конденсатора 13 і вологоповітряного насосу 14. Уварений до концентрації 55–60% дифузійний сік (водний концентрат) надходить у збірник 15, і
розподіляється насосом 16 в інші цехи для переробки.
Приймаємо, що на інспекції відхід нестандартних плодів (гнилих і уражених) і механічних домішок становить 1 %.
Плоди шипшини надходять на мийку з вологістю 15%. У процесі мийки
їх вологість підвищується (за дослідними даними) на 5%.
Тобто для визначення складу й виходу дифузійного соку маємо такі дані
(табл. ).
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Відкачка дифузійного соку для апарата Гузенко становить, за даними
Уфімского вітамінного заводу – 250% до ваги плодів, що надійшли в переробку.
Вміст сухих речовин у гніті рівно 30% (для дифузії Гузенко).
Вміст сухих речовин плодів, що надходять в апарат після мийки дорівнює
80%.
Дифузійний сік у трикорпусному випарному апаратsі уварюється від
вмісту сухих речовин Ср1=10,5% до Ср2=55%
Втрати аскорбінової кислоти при уварюванні за заводським даними
приймаємо рівними 4%.
Водний концентрат використовується в такий спосіб:
60% його переробляють на порошок і таблетки,
20% ,на спиртоочищенный концентрат,
20% на вітамінізований сироп.
Підігрів водного концентрату відбувається від 40 до 65 °C
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Таблиця 2 – Параметри для розрахунку випарних апаратів
Показники
ПознаКорпуси
чення
1
2
3
Кількість випареної води
W
236
236
236
(кг/год)
Температура гріючої пари
t
143
90
75
Температура сокової пари
t1
90
75
55
Температура соку
Коеф.
теплопередачі
(кал/год*град*м2)

t2
1000

91
800

77
500

58

Примітки
Тиск 4 ата
Дослідні
дані
-//Практичні
дані

Варіант 13

Рисунок 14 – виробництво порошку й таблеток з соку шипшини.
У сушильному цеху гарячий водний концентрат з напірного збірника 17
надходить у сушильний агрегат, що складається з вежі 18, обладнаної розпидювачем-форсункою або швидкісним розпилюючим диском, калориферно- вентиляторної установки 19, що нагнітає у вежу підігріте повітря, фільтраційної
установки 20 і витяжної вентиляції 21. Отриманий порошок просіюють через
сито 22, змішують із тальком в апараті 23 і таблетують у таблетувальному пресі
24. Таблетки пропускают через сито-трясун 25 для звільнення від битих таблеток, а потім надсилають до фасавочного конвеєру 26 для розфасовки і укупорки. Флакони з таблетками упаковують у ящики 27.
Сушіння водного концентрату:
У розпилюючу сушарку надходить 60% водного концентрату При вологості порошку рівної 5%.
Вихід порошку розраховується за винятком 2% його втрат у сушарці внаслідок віднесення.
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Вміст аскорбінової кислоти в порошку, враховуючи втрати її при сушінні
водного концентрату, дорівнює за нормами Союзвітамінпрому 16%
При таблетуванні до порошку додають 5% медичного тальку.
Перед сушкою підігрів водного концентрату відбувається від 40 до 80 °C
Для розрахунків сушарки приймаємо наступні параметри процесу:
1) відносна вологість повітря, що надходить у сушарку φ (60%).
2) температура повітря до калорифера (15 °C).
3) -//після (125 °C).
4) відносна вологість повітря після сушарки φ1 (15%).
За діаграмою «і – d» визначаємо:
вологовміст повітря, що надходить до сушарки, d0 = 7 г/кг,
вихідного із сушарки, d1=29 г/кг,
тепломісткість повітря, що надходить у сушарку, і0= 7,5 кал/кг,
вихідного із сушарки і1 = 35 кал/кг.
Втрати тепла на випромінювання 8%

Варіант 14

Рисунок 15 – Виробництво вітамінізованого цукрового сиропу.
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Водний концентрат зі збірника-мірника 54 надходить до змішувача 55,
куди також подається цукровий сироп. Останній готують в апараті для розчинення розчиннику 56, куди подають цукровий пісок, лимонну кислоту, гарячу
воду й перемішують масу до отримання цукрового сиропу із концентрацією в
73%, який насосом 57 нагнітають у фільтрпрес 58, звідки він надходить до
збірника-мірника 59, а з останнього - до апарата-змішувача 55.
Сироп з апарата 55 відкачується насосом у збірник 60, до фасувального
цеху, де приладом 61 розливається на конвеєрі 62 у флакони, що упаковуються
в ящики 63.
На виробництво вітамінізованого сиропу надходить 20% водного концентрату (від загального його виробництва із шипшини).
Норма втрат аскорбінової кислоти у виробництві сиропу дорівнює 3,2%
Питома вага сиропу 1,37.
Сухих речовин у сиропі міститься Ср=73% (згідно технологічної інструкції).
Приймаємо, що зимою температура цукру та води 5 °C. Температура сиропу 85 °C. Втрати води за рахунок випарення 2%
Загальні рекомендації до виконання комплексної контрольної роботи.
Основні вимоги до технологічних схем:
Список компонентів технологічної схеми:
1)
Основний елемент
2)
Другорядний елемент
3)
Лінії зв'язку
4)
Елементи з'єднання
5)
Атрибути елементів і ліній
6)
Анотації: експлікації, списки, легенди, таблиці і т.д.
Станемо стверджувати, що складові 1,3,5,6 необхідні будь-якій схемі, інші елементи факультативні.
Далі правила виконання апаратурних і функціональних технологічних
схем будуть розглянуті у вигляді 4- х принципів, або груп вимог.
Правило 0. Схема не повинна містити інформації, що суперечить ідеї технології, тобто тому, який вона насправді є або повинна бути. Структурні й
інші фактичні помилки повинні бути виявлені й виключені. Вони не повинні
з'явитися при трансформаціях.
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1)
Вид і відносини основних елементів схеми й інших її складових
1.1 Нагадаємо, що Основним елементом апаратурної схеми є апарат апарат/агрегат/блок апаратів.
Функціональної (операційної) - процес/операція/функція апарата.
1.2 Для будь-яких схем основний елемент зображується у вигляді замкненого контуру
1.2.1 Для апаратурних схем - це пізнаваний профіль апарата з натяком на
принцип дії або якусь відмінну рису.
1.2.2 Для функціональних схем - це прямокутник, що має обов'язковий
атрибут (назва)
Наслідок звідси - чіткий графологічний поділ основних елементів і їх атрибутів.
1.2.1.1 Для основного елемента апаратурних схем атрибут може бути поміщений усередині основного елемента й на винесенні.
1.2.2.1 Для операційних - усередині контуру основного елемента.
1.3 Лінія зв'язку починає й завершує схему, будучи лінією зв'язку між
елементами різних схем. Атрибут лінії зв'язку на вході й виході для всіх видів
схем обов'язковий.
1.3.1 Для ліній зв'язку на апаратурних схемах атрибут наноситься на розриві лінії. (Додатково див. 4 пункт.)
1.3.2 Для ліній зв'язку на операційних схемах - поруч із елементом, ближче чому інші написи, або на розриві. Для проміжних ліній зв'язку атрибут може
отсутствовать.
Наслідок, спрямоване на викорінювання розповсюджених помилок:
1.4. Існує заборона на змішування в рамках однієї технологічної схеми
ролі усл. позначень елементів зі схем різних типів і граматичного змісту атрибутів. Наприклад:
1.4.1 присутність одночасна позначення апарата й операції. (тверда заборона);
1.4.2 операції й виду сировини (атрибут лінії зв'язку) - також тверда заборона;
1.4.3 технологічної операції й операції контролю (тут мається на увазі заборона на використання одного графічного контурного стилю). Додавши позначенню операції контролю інший графічний стиль, візуально легко отличимый
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від стилю основного елемента, - можна добитися збільшення інформативності
схеми, воспринимаемости її "шарами".
1.5 Факультативно: текстові атрибути можуть бути розширені описом параметрів процесу або інших подробиць навіть із вказівкою на тип застосовуваного встаткування.
1.6 (Загальне правило): лінії зв'язку мають загальне геометричне місце
(крапку) з основними й допоміжними елементами схеми. Іншими словами, лінія
не доведена навіть на 1-2 мм. до елемента вважається не з'єднаної з ним, а це
структурна помилка.
2.Основний схемоутворювальний принцип.
2.1 для функціональної схеми - иерархичность, що дозволяє виділити основний і допоміжні потоки. Досягається шляхом вирівнювання вертикалі операцій для з'єднання прямою лінією їх послідовності.
2.2 Композиционность для апаратурних схем - розташування, угруповання апаратів на схемі по якій-небудь раціональній ознаці: по рівнях, по типах
(ємності, насоси) щоб простіше було сприймати їхню роль, фільтруючи нетипові випадки встаткування для концентрації уваги на них.
3. Ступінь деталізації технології (глибинна властивість схеми).
В основі лежить поділ процесів на основні й допоміжні.
Основні технологічні процеси - це процеси, протягом яких суттєво й цілеспрямовано міняються фізичні параметри потоку, у першу чергу cостав і
структура. Що не ввійшли в їхнє число є допоміжними.
3.1 Для операційної схеми властиво приховувати (опускати) або групувати (укрупнювати, поєднувати) допоміжні процеси.
3.1.1 це не ставиться до процесів одержання побічних/другорядних продуктів. Вони так само важливі, як і основні.
3.2 Апаратурна схема по можливості докладна. Включає всі фізично існуючі обладнання, що відповідають усім минаючим процесам і операціям.
Розширений коментар: до типових допоміжних процесів можна віднести:
перекачування, взагалі, будь-яке переміщення, зберігання продукту, у тому числі проміжне.
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Також - багатостадійну обробку, якщо щаблі йдуть підряд і нічим не відрізняються, Вони можуть бути об'єднані в один процес.
Часте дозування, зважування, інші виміри, контроль, фільтрування, очищення від феромагнітних домішок (якщо вони часто повторюються й несуть
роль страховочную "поліцейську" функцію теж відносять до допоміжних операцій (процесам).
Напроти - якщо фільтрування істотне впливає на склад потоку й на якість
продукту, воно обов'язково входить до складу схеми.
Процеси, пов'язані з нагріванням/охолодженням часто не міняють складу
й структури потоку, але при цьому міняються теплофізичні параметри, дуже
важливі для складання теплових балансів. Тому такі процеси ставляться до основних, навіть якщо такі зміни відбуваються повільно й незначно. Тут головне,
що вони переслідують якусь мету, тобто в них є необхідність.
Навпаки, процес ставиться до допоміжних, якщо без нього можна обійтися, але його присутність пов'язане зі зручністю обслуговування, досягненням
потрібної продуктивності, оптимальним використанням устаткування і т.д.
3.3 Допоміжними процесами можна зневажати, але другорядними й допоміжними потоками (продуктами) - немає.
При складанні функціональних і апаратурних схем не слід забувати про
допоміжні потоки: хладоагентах, теплоносіях. Говорячи конкретніше, до таких
ставляться: пара, конденсат, вода (гаряча, холодна), повітря (вихідний, відпрацьований, сухий, вологий), інертні гази. Вакуум-лінія - це теж газова лінія, по
якій віддаляється деяка кількість пар.
Те ж стосується другорядних продуктів, відходів. Навіть порівняно прості
операційні схеми необхідні для складання балансових рівнянь. Процеси, пов'язані з доведенням до кондиції допоміжних потоків: одержання вакууму, пари,
його перегрів, охолодження води, водоподготовку при першому знайомстві з
технологією звичайно докладно не розглядаються й не вказуються при виконанні звичайної операційної схеми. досить нанесення самих потоків які сприймаються як вхідні й вихідні стосовно всієї схеми.
3.3.1 на функціональних схемах другорядні потоки можна спрощувати
"обривати", тобто показувати тільки вхід і вихід.
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3.3.2 на апаратурні дуже бажане показувати й відповідне встаткування,
що працює із цими потоками (вакуум-насоси, вентилятори, фільтри, циклони,
конденсатори анионо- і катионо- обмінники, парогенератори і т.д.) або, наприклад, магістральні лінії.
3.4. Іноді процес, наприклад, уведення якогось компонента, відбувається
не в апарату, а безпосередньо в трубопроводі. у такому випадку, хоча й отсутствует дуже розповсюджена аналогія " апарат-процес(операція)", операція змішування/обробки (назва операції може бути утворене від назва реагенту, наприклад, обробка оксидом сірки - сульфитирование) повинна бути присутнім на
схемі.
4. Основні формальні вимоги
ЗАГАЛЬНІ вимоги:
4.1 Атрибут ліній зв'язку, якими схема починається й закінчується, містить інформацію в явному текстовому виді "що, звідки" або "що, куди"
4.2 Перехрещування ліній робиться через дугу.
4.3 Заборонені розриви ліній елементами схеми, тобто коли лінія зв'язку
"зникає до елемента" а після нього знову з'являється.
4.4 Лінії зв'язку ортогональні. кількість зламів мінімізується
4.5 Усі лінії зв'язку мають позначення напрямку у вигляді рівносторонньої стрелочки.
для ОПЕРАЦІЙНОЇ схеми додатково
4.6 Заборона на використання розгалужень, перетинань і т.д. ліній якщо є
можливість цього уникнути.
4.7 Лінії використовується тільки для з'єднання елементів а не інших ліній
4.8 По можливості використовується одна лінія зв'язку для з'єднання двох
елементів, якщо тільки немає поворотного ходу.
4.9 Інші маркування й розшифрування в операційній схеми не обов'язкові.
Для АПАРАТУРНОЇ схеми формальні вимоги такі:
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4.10 Маркування основних елементів і ліній (відповідно, буквеноцифрова) і цифрова.
4.11 Присутні таблиці розшифрування (експлікації) окремо для граф.
элементов. окремо для лінії зв'язків.
При виконанні завдання можна вдаватися до таких методів:
- накреслити функціональну чи апаратурну технологічну схему, обґрунтувати та описати послідовність технологічних процесів для визначеного
продукту;
- пояснити застосування вказаної технологічної стадії процесу;
- дати характеристику фізико-хімічних властивостей сировини та інших
матеріалів, зазначити особливості, переваги та недоліки використання зазначеної сировини;
- навести вимоги до сировини з метою одержання продукту високої якості;
- вказати критичні точки впливу різних чинників на якість напівпродуктів
та готового продукту;
- навести математичну модель процесу та зробити її аналіз;
При виконанні задання з трансформації технологічних схем слід бути
уважним. Студенти часто припускаються простих помилок, которі наслідують з
літературних джерел, до яких потрібно ставитися критично. Наведемо декілька
прикладів:
На рисунку нижче наведено фрагмент технологічної схеми отримання
концентрованого вітамінізованого молока для дитячого й дієтичного харчування. Потік, що виходить з відцентрового насосу не має підпису, ані стрілочки,
при цьому він змальований так, ніби продукт залишає схему, адже потік не
приходить до жодного апарату. Проте в описі сказано: «Згущене (концентроване) молоко накопичують у резервуарі 13.». Таки чином сумніви, що виникають
при читанні схеми вирішуються на користь констатування графічної помилки у
«першоджерелі». Отже вихідні дані потребують виправлення. Ці виправлення
вже внесені до рисунку 9. Але студенту треба і надалі залишатися пильним.
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Рисунок 24

Рисунок 25
На рисунку вище - фрагмент регламенту (виконаному у виді функціональної схеми) приймання та обробки молока для вироблення сиру з рис 5 (першоджерело). Зверніть увагу, що після охолодження до температури згортання
йде операція підігрів до температури згортання, що нелогічно, адже нічого не
відомо про дві температури згортання. Тобто такі операції не можуть йти пос47

лідовно, однак, якщо викинути одну з них, ми втратимо логічний зв’язок відповідно з операціями «Пастеризація» та «Визрівання».
Висновок – потрібно просто прибрати лінію зв’язку (потік) що поєднує
охолодження з підігрівом:

Рисунок 26
Зовні різниця здається дуже невеличкою, але ми наполягаємо, що структурні помилки є принциповими. Чи відбувається, чи не відбувається подія (операція), у якому порядку, рухатись: ліворуч чи праворуч і у побутовому і у спеціально-технічному сенсі має дуже велике значення. Студент, який припускається структурних помилок, не може отримати доброї оцінки.
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ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЄКТС
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