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ВСТУП 
 

В Україні останнім часом послідовно здійснюється технічне 

переоснащення підприємств, впроваджуються прогресивні технології та засоби 
механізації. В боротьбі за ринок споживачів та отримання прибутків підприємці 

вимушені приділяти увагу покращенню торговельно-технологічних процесів на 
підприємствах готельно-ресторанного бізнесу.  

Проте, незважаючи на позитивні тенденції в розвитку оснащення 
сучасним обладнанням зберігається таке питання, як сервісне обслуговування 

цього обладнання. Значна кількість фірм, що реалізує обладнання для 
ресторанного господарства здебільшого поставляє обладнання до підприємства 

з проведенням пусконалагоджувальних робіт. Але згодом в силу певних 
економічних причин вони реорганізуються і виникає питання подальшого 

обслуговування цього обладнання. Складність питання полягає в тому, що 
переважаюча більшість обладнання, що використовується вітчизняними 

підприємствами є імпортною і гарантії на це обладнання діють тільки на час 
існування фірми-дилера і подальше сервісне обслуговування лягає на плечі 
власника підприємства.  

Тому для стабільності роботи підприємств ресторанного господарства та 
своєчасного кваліфікованого обслуговування обладнання важливу роль відіграє 

рівень підготовки фахівців з сервісу. Особливої уваги при цьому заслуговує 
підготовка студентів-заочників. Оскільки їх основним місцем роботи, як 

правило, є сервісне обслуговування різних видів обладнання, яке як було вже 
сказано є переважно імпортним. Тому для них є необхідним оволодіння 

глибокими теоретичним знаннями та практичними навичками з експлуатації 
теплового обладнання, які можуть бути використані ними в їх повсякденній 

діяльності.   
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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

 

Дисципліна «Теплове обладнання» вивчається студентами за 
спеціальністю 131 «Прикладна механіка» у відповідності з освітньо-

професійною програмою. 
Головною метою курсу «Теплове обладнання» є набуття студентами 

необхідних теоретичних знань та практичних навичок, що пов’язані з підбором, 
будовою, монтажем, експлуатацією, ремонтом, налаштуванням, 

конструюванням та технікою безпеки устаткування та пристроїв, які 
використовуються на підприємствах ресторанного господарства та торгівлі.  

Відповідно до робочої програми студенти виконують контрольну роботу 
за дисципліною «Теплове обладнання». Метою контрольної роботи є 

закріплення теоретичних знань студентів за всіма розділами дисципліни, 
розвинути навички самостійного рішення конкретних практичних завдань, які 

пов’язані з оснащенням, експлуатацією та ремонтом теплового устаткування на 
підприємствах ресторанного господарства. Також метою контрольної роботи є 
з’ясування рівня теоретичних знань, що висуваються вимогами освітньо-

професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики за 
професійним спрямуванням. 

Метою даних методичних вказівок є допомога студентам в самостійному 
оволодінні певними частинами програмного матеріалу, набуття ними навичок 

праці з різним устаткуванням, навчанні обґрунтованому з технічної та 
економічної точки зору вирішенню виробничих питань на стадіях планування 

технічного оснащення підприємства, введення в експлуатацію та ремонту 
теплового устаткування.  

Успішній самостійній роботі над конкретною темою допоможе наведений 
зміст кожної теми, з яких складається курс. Закріпленню самостійно вивченого 

матеріалу сприятимуть запитання для самоконтролю, тести. 
Контрольна робота виконується студентами заочного відділення в 

міжсесійний період у строки, які встановлюються графіком навчального 

процесу. Варіанти контрольних завдань індивідуалізовані для кожного 
студента, вони видаються під час установчої сесії. Контрольна робота 

захищається у визначений викладачем термін. 
Захист контрольної роботи оцінюють, відповідно до теми, за бальною 

системою, розрахунок якої наведено в «Робочій програмі» дисципліни.  
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2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ 
КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Під час виконання контрольної роботи студент повинен показати глибоке 

вивчення теми, розуміння, ступінь засвоєння теорії та вміння розв’язувати 
конкретні практичні завдання. Враховується ступінь засвоєння  фактичного 

матеріалу курсу, обізнаність з основною та додатковою літературою, уміння 
творчо поєднувати теоретичні знання з практичними навичками під час 

розв’язання ситуаційних завдань. 
Контрольна робота повинна відповідати вимогам щодо самостійного 

викладення відповідей, уміння використовувати теоретичний матеріал 
навчально-методичної літератури, конструкторської документації. Відповіді 

повинні бути конкретними і чіткими. Основне критерієм розкриття питання є 
повнота та глибина відповіді, проява самостійного творчого мислення. 

Оформлювати контрольну роботу слід в на аркушах формату А4 
(297х210) машинним з використанням комп’ютерної техніки способом 

дотримуючись наступних правил: 
– за умов рукописного способу текст роботи писати чорними або синіми 

чорнилами, акуратно і розбірливо; 

– під час машинного (комп’ютерного) способу текст виконують через 
півтори інтервали з використанням шрифту Times New Roman з кеглем 

(висотою літер) 12 – 14 кеглів.  
– на кожній сторінці слід залишати вільне поле завширшки біля 3 см для 

приміток та зауважень викладача; 
– в текстах відповідей необхідно вказувати посилання на літературу, яку 

було використано під час виконання роботи; 
– в кінці роботи слід вказати перелік використаної літератури, поставити 

дату виконання роботи та підпис виконавця; 
– при виконанні практичних завдань чи задач слід детально описувати і 

пояснювати увесь хід виконання.  
Виконуючи контрольну роботу слід додержуватись наступних 

обов’язкових вимог: 

– навести у зошиті номер теоретичного питання і номери задач; 
– відповідь на теоретичне питання проілюструвати конкретним 

прикладом (бажано за матеріалами з місця роботи студента); 
– подавати розв’язання задач докладно, з усіма формулами, 

розгорнутими розрахунками та стислими поясненнями. 
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3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
 

 
Курс дисципліни «Теплове обладнання» для студентів, що навчаються за 

спеціальністю 131 «Прикладна механіка», вміщує 15 тем, які викладаються на 

лекціях та лабораторних заняттях. 
Зміст та об’єм навчальної дисципліни за темами та формами аудиторних 

занять для заочної форми навчання студентів наведені в табл. 
 

Таблиця – Розподіл навчального часу за темами та формами 
аудиторних занять і самостійної роботи 

 
Назви змістових 

розділів і тем 
Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Частина 1 

Розділ 1. Загальні принципи будови та тепловий розрахунок апаратів  

1. Загальні відомості 

про теплові апарати 
10 2 – – 4 4 10 2 – – 4 4 

2. Паливо, теплоносії 10 2 – – 4 4 10 – – – 4 6 

3. Ефективне 
використання і 

економія паливно-
енергетичних ресурсів 
на підприємствах 

харчування 

10 2 – – 4 4 10 – – – 4 6 

4. Загальні принципи 
будови теплових 

апаратів  

10 2 – – 4 4 10 – – – 4 6 

5. Тепловий 
розрахунок апаратів  

12 4 – 4 2 2 12 2 2 – 2 6 

6. Теплогенеруючі 

пристрої 
12 4 – 4 2 2 12 – – – 6 6 

Разом за розділом 1 64 16 – 8 20 20 64 4 2 – 24 34 

Розділ 2. Стравоварильне та жарильно-пекарське устаткування 

1. Схеми 
енергопостачання 

підприємств 
харчування 

10 2 – – 4 4 10 – – – 4 6 

2. Апарати НВЧ- та 
ІЧ-нагріву 

10 2 – – 4 4 10 – – – 4 6 

3. Стравоварильне 
устаткування 

12 2 – 4 2 4 12 1 2 – 3 6 

4. Жарильно-
пекарське 

устаткування 

12 2 – – 6 4 12 1 – – 3 8 

Разом за розділом 2 44 8 – 4 16 16 44 2 2 – 14 24 

Разом за частиною 1 108 24 – 12 36 36 108 6 4 – 38 58 
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Продовження табл. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Частина 2 

Розділ 3. Пароконвектомати, універсальне, водогрійне  

та допоміжне устаткування 

1. Пароконвек-томати  14 4 – – 4 6 14 1 – – 5 8 

2. Універсальні 
теплові апарати 

(плити) 

14 4 – 4 2 4 14 1 2 – 3 8 

3. Водогрійне 
устаткування 

14 2 – 8 2 2 14 1 2 – 3 8 

4. Допоміжне 

устаткування 
14 4 – – 4 6 14 1 - – 5 8 

5. Устаткування з 
використанням 
гастроємностей 

16 4 – 4 4 4 16 – – – 8 8 

Разом за частиною 2 72 18 – 16 16 22 72 4 4 – 24 40 

Усього годин 
180 42 – 28 52 58 180 10 8 – 62 98 

 
 

 
4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 
ТЕМА 1. Загальні відомості про теплові апарати 

 
З початком вивчення курсу студентові необхідно визначити мету теплової 

обробки та показники, що характеризують способи теплової обробки. Вивчити 
класифікацію допоміжних способів обробки за сукупністю технологічних 

процесів та види теплопередачі. Засвоїти поняття про тепловий потік, густину 
теплового потоку, теплопровідність, капілярний потенціал, перенос вологи під 

впливом температурного градієнта. 
Ознайомитися із суттю та режимами теплової обробки продуктів у НВЧ- та 

ІЧ – полі та основними перевагами об’ємного прогріву харчових продуктів.  

Рекомендована література: 1, с. 7-26; 5, с. 4-9; 6, с. 3-44. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Наведіть класифікацію способів теплової обробки. 

2. В чому полягає фізична суть НВЧ – нагріву? 
3. Які переваги та недоліки мають НВЧ – нагрів та нагрів у ІЧ – полі? 

4. Класифікація та характеристика об’ємних способів теплової обробки 
продуктів. 

5. Характеристика поверхневих (традиційних) способів теплової обробки 
продуктів. 
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Тестові завдання 
 

1. Які способи теплової обробки є основними? 
а) варіння, смаження; 
б) пасерування, обсмажування, ошпарювання, колірування. 

2. Які способи теплової обробки продуктів – комбіновані? 
а) поєднання поверхневих видів нагріву;  

б) поєднання об’ємних видів нагріву; 
в) поєднання різних видів поверхневого та об’ємного нагріву.  

3. Як здійснюється теплообмін між гріючим середовищем і продуктом? 
а) конвекцією; 

б) теплопровідністю; 
в) випромінюванням. 

4. Яка фізична сутність НВЧ-нагріву? 
а) коротка довжина хвиль електромагнітного поля; 

б) нагрів тільки харчових продуктів;  
в) одночасний нагрів усього об’єму продукту. 

5. У чому переваги інфрачервоного нагріву? 
а) отримання на поверхні виробу специфічної підсмажистої скоринки; 
б) скорочення часу теплової обробки кулінарних виробів; 

в) простота конструкції апаратів.  
 

 
ТЕМА 2. Паливо, теплоносії 

 
Проаналізувати використання паливно-енергетичних ресурсів в галузях 

господарства в Україні та в світі в цілому. Ознайомитися з класифікацією 
палива та характеристикою пальних газів. Засвоїти поняття нижчої та вищої 

теплоти згоряння. Ознайомитися з характеристиками проміжних теплоносіїв та 
засобами економічного використання палива в теплових апаратах. 

Рекомендована література: 1, с.40-63; 5, с.10-18; 6, с.45-73. 
 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Газове паливо та його характеристики.  

2. Вища та нижча теплота згорання палива. 

3. Характеристика та види палива, що використовується в апаратах з 
вогневим обігрівом. Як визначення коефіцієнт надлишку повітря? 

4. Особливості процесу зпалювання рідкого палива. 
5. Преваги та недоліки використання електричної енергії. 
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Тестові завдання 
 

1. В теплових апаратах підприємств харчування найбільш широко 
використовується: 

а) суха насичена пара; 

б) волога насичена пара; 
в) перегріта пара. 

2. Які переваги електричної енергії? 
а) відносна проста, компактність ТГП; 

б) можливість точного обліку витрат; 
в) гарні санітарно-гігієнічні умови; 

г) високий ККД теплових апаратів. 
3. В яких теплових апаратах використовується водяна пара як теплоносій? 

а) шафах пекарських; 
б) автоклавах, котлах, пароварильних шафах; 

в) електричних сковородах. 
4. Які переваги газоподібного палива над твердим та рідким? 

а) простота транспортування та збереження; 
б) покращення санітарно-гігієнічних умови праці; 
в) полегшення автоматизації; 

г) зниження витрат експлуатаційних апаратів. 
5. Що таке поняття «нижча теплота згоряння» робочого палива? 

а) це теплота, що виділяється за повного згоряння 1 кг палива без 
врахування теплоти, яка витрачається на випаровування вологи, що 

міститься в паливі, і вологи, що утворюється від згоряння водню; 
б) це теплота, яка виділяється за повного згоряння 1 кг палива. При цьому 

вважають, що водяні пари, що утворюються при згорянні, 
конденсуються. 

 
 
ТЕМА 3. Ефективне використання і економія паливно-енергетичних 
ресурсів на підприємствах харчування 

 

Рекомендовано ознайомитися з питаннями енергозбереження в Україні та 
нормативною документацією енергозбереження на підприємствах харчування. 

Вивчити порядок проведення організаційно-технічних заходів з економії 
паливно-енергетичних ресурсів. 

Рекомендована література: 1, с.528-539. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Нормативна документація, що регулює питання енергозбереження. 

2. Напрямки енергозбереження під час конструювання обладнання для 
підприємств харчування. 

3. Перспективи заміни закритих нагрівачів на електродні. 
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4. Можливі напрямки заміни газового палива альтернативними видами 
палива. 

5. Шляхи підвищення ККД стравоварильного устаткування. 
 

Тестові завдання 

 

1. Що таке енергетичний ККД? 

а) коли вся теплота використовується на технологічний процес; 
б) відношення кількості теплоти, що використовується в технологічному 

процесі, до максимально можливої кількості теплоти, що могла б бути 
використана в даному процесі; 

в) сумарна потужність нагрівачів. 
2. Як визначається вихід ВЕР від гарячих вод, що складаються? 

а) ΔP = ΔPд + ΔPм; 
б) Qв = Gв · Cв · (tв-tх.в.) · 10

6
 

в) Qв = В · Qн
р
. 

3. Як розраховується питома продуктивність робочої камери? 

а) Хт = qi
o
; 

б) γm = Gi / (Vк · τц); 
в) Kv = G / (ρ · Vk). 

 
 
ТЕМА 4. Загальні принципи будови теплових апаратів 

 

Ознайомитися з класифікацією теплових апаратів за технологічним 
призначенням та їх літерно-цифровою індексацією. Звернути особливу увагу на 

елементи конструкції теплових апаратів та на матеріали з яких вони 
виготовляються Засвоїти техніко-економічні показники теплового устаткування 

та сучасні тенденції конструювання теплового устаткування. 

Рекомендована література: 1, с.27-40; 5, с.19-25; 6, с.74-97. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Основні напрямки конструювання теплових апаратів для підприємств 

харчування. 
2. Характеристика матеріалів, що застосовують при конструюванні 

теплових апаратів.  
3. Основні робочі елементи теплових апаратів, їх призначення та 

характеристика. 
4. Класифікація теплових апаратів. 

5. Літерно-цифрова індексація теплового устаткування. 
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Тестові завдання 
 

1. Як поділяється теплове устаткування за конструктивним рішенням? 
а) періодичної дії; 
б) секційно-модульоване; 

в) безперервної дії; 
г) інформації недостатньо. 

2. Як поділяється теплове устаткування за видом енергоносія? 
а)електричне; 

б) газове; 
в) парове. 

3. Які вимоги висувають до теплових апаратів? 
а) технологічні, конструктивні; 

б) вимоги охорони праці; 
в) вимоги технічної естетики. 

4. Що характеризує ККД теплового апарата? 
а) кількість теплоти, використаної на нагрів продукту; 

б) відношення теплоти, використаної на нагрів продукту, до загально 
витраченої теплоти; 

в) відношення загально витраченої теплоти до теплоти, витраченої на 

нагрів конструкції. 
5. Що визначають літери в індексації теплових апаратів?  

а) основний параметр; 
б) найменування енергоносія; 

в) найменування виду устаткування. 
 

 
ТЕМА 5. Тепловий розрахунок апаратів 

 
Засвоїти поняття нестаціонарного та стаціонарного режимів теплових 

апаратів та рівняння матеріального та енергетичного балансу. Навчитися 
складати рівняння теплового та балансу для апаратів, що працюють на різних 
видах енергоносіїв та визначати складові теплового балансу апаратів різного 

технологічного призначення.  
Опанувати методику розрахунку теплової ізоляції апаратів та 

конструктивних розрахунків в цілому. 

Рекомендована література: 1, с.63-110; 5, с.25-31; 6, с.98-125. 
 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Дайте визначення матеріально та енергетичного балансів. 
2. Складіть рівняння теплового балансу для нестаціонарного режиму 

КПГСМ - 250 
3. Як визначається корисно витрачена теплота для процесу жаріння у 

фритюрі? 
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4. Наведіть формулу для визначення втрат теплоти зовнішнім 
огородженням апарату у навколишнє середовище. 

5. Складіть рівняння теплового балансу для КПП – 100. 
 

Тестові завдання 

 
1. Для яких апаратів витрати теплоти від механічної неповноти згоряння 

палива умовно приймаються рівними нулю? 
а) що працюють на твердому паливі; 

б) що працюють на парі; 
в) що працюють на газоподібному паливі.  

2. Для яких апаратів витрати теплоти від хімічної неповноти згоряння палива 
умовно приймаються рівними нулю? 

а) що працюють на парі; 
б) що працюють на газоподібному паливі; 

в) що працюють на електричній енергії. 
3. Як записується рівняння Міхєєва? 

а) 
23

nΔt/νlβgGr  ; 

б) Nu = с · (Pr · Gr)
n
; 

в) β = 1 / (t + 273); 
г) інформації недостатньо. 

4. Як записується розрахункове рівняння визначення корисної теплоти для для 
процесу варки? 

а) P · τ = Q1 + Q5 + Q6; 
б) Q1 = Gпр · cпр · (tк – tн) + Wж · cж · (tк – tн) + ΔW · r; 

в) Q2 = B · (tвих – tпов). 
5. Як визначають витрати теплоти на розігрів конструкції апарата? 

а) Q6 = ∑M · c · (tк – tн); 
б) Mп = Vп.р. · ρ; 

в) Qв = Q1 + Q2 + Q5 + Q6. 
 
 
ТЕМА 6. Теплогенеруючі пристрої 

 

Ознайомитися з призначенням та класифікацією теплогенеруючих 
пристроїв. Звернути увагу на характеристику та будову трубчастих 

електронагрівачів (ТЕНів) та конфорок. 
Вивчити будову та особливості електронагрівачів різної конструкції. 

Звернути увагу на генератори інфрачервоного випромінювання та 
теплогенеруючих пристроїв для спалювання твердого та рідкого палива 

Розглянути класифікацію газових пальників та їх будову опанувати 
методику їх розрахунку. Звернути увагу на ефективність використання тих чи 

інших видів пальників. 

Рекомендована література: 1, с.111-139; 5, с.31-41; 6, с.159-218. 
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Як класифікуються газові пальники? 
2. Як побудовані інжекційні пальники та в яких апаратах вони 

застосовуються? 

3. Наведіть основні фактори, які впливають на якість змішування газу і 
повітря? 

4. Призначення, будова ТЭНів, їх недоліки і переваги. 
5. Які показники враховують при розрахунку електронагрівачів. 

 
Тестові завдання 

 
1. Які газові пальники забезпечують більшу повноту згоряння газу? 

а) інжекційні безполум’яні; 
б) інжекційні полум’яні; 

в) дифузійні.  
2. За яких умов здійснюється «відрив полум’я» під час роботи газових 

пальників? 
а) при різкому зниженні тиску газу в мережі; 
б) при збільшені тиску газу в мережі та при надлишку повітря; 

в) при повному попередньому змішуванні газу з повітрям. 
в) змішувач-інжектор. 

3. Коли здійснюється «відрив полум’я» під час роботи газових пальників?  
а) при різкому зниженні тиску газу в мережі; 

б) при збільшені тиску газу в мережі та при надлишку повітря; 
в) при повному попередньому змішуванні газу з повітрям. 

4. В яких теплових апаратах використовують закриті електронагрівачі з 
доступом повітря? 

а) плитах, електросковородах, плитах з керамічним покриттям; 
б) опалювачах, водонагрівачах. 

5. В яких теплових апаратах використовують герметично закриті трубчасті 
електронагрівачі (ТЕНи)? 
а) пароконвектоматах, мармитах, сковородах; 

б) стравоварильних котлах, автоклавах, жарильно-пекарських шафах. 
 

 
ТЕМА 7. Схеми енергопостачання підприємств харчування 

 
Розглянути характеристику трубопроводів, систему розподілу газу та 

арматуру внутрішнього газопроводу. Опанувати методики розрахунку 
газопроводів.  

Розглянути схеми та основні елементи систем пара постачання. Засвоїти 
методики розрахунки паропроводів, принцип п роботи зворотного клапану, 

водовідокремлювачів та іншої арматури. 

Рекомендована література: 1, с.111-217; 1, с.41-46; 1, с.126-158. 
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Основні критерії складання схема паропостачання підприємств 
харчування.  

2. Порядок визначення втрат тиску газу та його витоків. 
3. Принцип роботи редукційного клапана. 

4. Газопостачання підприємств харчування. 
5. Наведіть основні складові елементи системи газопостачання кафе-

кондитерської. 
 

Тестові завдання 
 

1. З яким тиском допускається використовувати газ на підприємствах 
харчування? 

а) 300...600 кПа; 

б) 0...2 кПа; 
в) 600...1200 кПа. 

2. Яке рівняння лежить в основі формули для розрахунку газопроводу? 
а) Δ Р= Δ Р л  +Δ Р м ; 

б) l пр = l г+ l екв; 

в) d к= 0,7d п. 

3. Яке призначення стояків у газопроводі? 
а) подають газ до розподільчих магістралей інших поверхів;  

б) застосовують як запірні пристрої в газопроводах. 
4. Яке призначення редукційного клапана? 

а) зниження тиску пари у паропроводі;  
б) автоматичне підтримання тиску пари на заданому рівні; 
в) збільшення надійності теплогенеруючих пристроїв. 

5. З яких елементів складається схема паропостачання на підприємствах 
харчування? 

а) ручного насосу, баку палива;  
б) паропроводу, конденсатопроводу; 

в) теплових апаратів; 
г) інформації недостатньо. 

 
 
ТЕМА 8. Апарати НВЧ та ІЧ – нагріву 

 

Розглянути напрямки застосування апаратів НВЧ та ІЧ – нагріву, їх 
класифікацію, призначення, будову, особливості експлуатації. Ознайомитися з 

класифікацією та характеристикою грилів їх конструкцією. Звернути увагу на 
конструкції тостерів, ростерів та грилів закордонного виробництва, з’ясувати їх 
переваги та недолік.  

Рекомендована література: 1, с.343-362; 1, с.28-32; 3, с.77-84;  

4, с.143-159; 5, с.46-54; 6, с.219-235. 
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Яке призначення магнетрону у НВЧ - апаратах? 
2. Який матеріал використовується як захисний для облицювання НВЧ - 

апаратах? 

3. Як впливає швидкість вентилятора на теплову обробку продуктів у 
НВЧ - апараті 

4. Переваги використання ІЧ – нагрівачів. 
5. Особливості конструкції грилів іноземного виробництва. 

 
Тестові завдання 

 
1. Який вид нагрівання застосовується в НВЧ- апаратах? 

а) поверхневий; 
б) об’ємний; 

в) традиційний. 
2. Чим відрізняються шашличні печі, ростери, тостери? 

а) конструктивними особливостями; 
б) технологічним призначенням; 
в) способом нагріву продуктів. 

3. Який рівень потужності НВЧ - поля є безпечним для людини?  
а) 0,1 Вт/ см

2
 при частоті 3400 МГц; 

б) 0,01 Вт/см
2
 при частоті 2400 МГц; 

в)  0,001 Вт/см
2
 при частоті 4400 МГц. 

4. Який вид нагріву реалізується в грилях? 
а) поверхневий, за рахунок теплопередавання; 

б) обсяговий; 
в) за рахунок енергії випромінювання. 

5. Можливі причини відмови НВЧ - печі при увімкненні в електромережу:  
а) відсутність напруги в електромережі;  

б) не встановлено час приготування;  
в) не щільно закриті дверцята. 

 

 
ТЕМА 9. Стравоварильне устаткування 

 
З’ясувати технологічне призначення, сферу застосування, класифікацію 

та техніку безпеки стравоварильних апаратів. Ознайомитись з особливостями 
конструкції правилами експлуатації стравоварильних котлів (котли електричні, 

газові, парові, твердопаливні). Засвоїти номенклатуру , призначення, сферу 
застосування, правила експлуатацію паро варильних шаф. Ознайомитися з 

кавоварками періодичної та безперервної дії, їх конструкцією. Запам’ятати 
способи приготування кави та гарячих напоїв. 
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Розглянути конструкції вузькоспеціалізованих апаратів: сосисковарок, 
пельменьоварок, макароноварок.  

Рекомендована література: 1, с.218-277; 3, с.11-25; 4, с.7-108;            
5, с.55-63; 6, с.236-322. 
 

Запитання для самоперевірки 
 

1. Які особливості варіння продуктів «гострою парою» Ви знаєте? 
2. За якими групами апаратів класифікують стравоварильні апарати?  

3. У чому полягають переваги котлів типу КЭ перед іншими видами 
електричних котлів? 

4. Які основні правила експлуатації електричних котлів Ви знаєте?  
5. У чому полягають конструктивні відмінності стравоварильних котлів 

на паровому обігріві? 
 

Тестові завдання 

 
1. Які існують способи приготування кави та кавових напоїв? 

а) абсорбційний; 
б) перколяційний;   

в) фільтраційний. 
2. Які експлуатаційні фактори впливають на ефективність роботи 

стравоварильних котлів? 
а) кількість води, що заливається в парогенератор; 
б) час продувки пароводяної рубашки; 

в) інформації недостатньо. 
3. Як наявність повітря в рубашці котла впливає на час його розігріву?  

а) зменшує час; 
б) збільшує час;   

в) ніяк не впливає. 
4. Які кавоварки забезпечують більш якісні органолептичні показники напою? 

а) періодичної дії, які працюють при атмосферному тиску; 
б) експрес-кавоварки, з фільтраційною екстракцією при надлишковому 

тиску пароводяної суміші; 
5. Як здійснюється контроль рівня води у пароводяній рубашці?  

а) за допомогою клапана турбінки; 
б) за допомогою крана рівня; 

в) за допомогою вакуумного клапану. 
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ТЕМА 10. Жарильно-пекарське устаткування 

 

Необхідно ознайомитися з технологічними вимогами, основними 
параметрами, призначенням, класифікацією, схемами конструкції, правилами 
експлуатації, техніко-економічними показниками сковорід. 

Розглянути особливості процесу жаріння у фритюрі, напрямки 
конструювання фритюрниць, їх класифікацію, номенклатуру, конструктивні 

особливості, регулювання температури. Переглянути конструкції апаратів 
іноземного виробництва. 

Вивчити призначення, конструктивні особливості, номенклатуру, 
класифікацію за видом теплообміну, правилами експлуатації апаратів для 

жаріння та випікання кулінарних та кондитерських виробів. 

Рекомендована література: 1, с.278-342; 2, с.17-25; 34-45;3, с.42-74; 

5, с.63-74; 6, с.323-381. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Перелічити технологічні вимоги до жарильних та пекарських шаф. 

2. Основні напрямки в конструюванні жарильно-пекарського 
устаткування. 

3. Будова, правила експлуатації, регулювання теплового режиму 
ШЖЭСМ-2К. 

4. Як визначається продуктивність жарильної шафи? 
5. Від чого залежать втрати теплоти зовнішніми огорожами камери 

шафи? 
 

Тестові завдання 

 
1. За якими ознаками здійснюється класифікація жарильно-пекарського 

устаткування? 
а) за способом дії; 

б) за способом обігріву; 
в) за призначенням. 

2. У чому переваги жарильно-пекарських шаф, з особистим парогенератором? 
а) забезпечують більш високий темп нагріву продуктів та кращу їх якість; 

б) мають спеціальні секції для обробки продуктів перегрітою парою; 
в) мають пристрої, які підтримують задані температурні режими обробки; 

г) у всьому вище переліченому; 
д) нічого з перерахованого вище. 

3. Які технологічні вимоги мають сковороди? 

а) температурне поле повинно бути рівномірним; 
б) жарильна поверхня повинна бути відшліфована і мати суворо 

горизонтальну поверхню; 
в) інформації недостатньо. 
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4. Які основні вузли ФНЭ-40? 
а) жарочна ванна; 

б) шнек з електроприводом; 
в) ланцюговий транспортер; 
г) інформації недостатньо. 

5. Яке призначення апарату АВПП-3,0/22-230? 
а) формування оладків; 

б) виготовлення пончиків кільцеподібної форми; 
в) випікання млинцевих заготовок прямокутної форми. 

 
 
ТЕМА 11. Пароконвектомати 

 

Розібратися в технологічному призначенні конвектоматів та 
пароконвектоматів. Вивчити способи отримання пару в пароконвектоматах, 

будову, правила експлуатації, та особливості конструкції пароконвектоматів та 
конвектоматів. Розглянути переваги та недоліки вітчизняних та іноземних 

конструкцій парокнвектоматів. 

Рекомендована література: 2, с.33; 3, с.91-163; 5, с.74-79. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Назвіть основні елементи конструкції пароконвектоматів. 

2. Як виконується очищення нагрівального елементу пароконвектомату 
від накипу? 

3. Яку функцію виконує пом’якшувач при експлуатації 
пароконвектоматів? 

4. Наведіть відокремлюючи особливості пароконвектоматів СРС від SCG. 
5. До яких засобів комунікації підключаються газові та електричні 

пароконвектомати? 

 
Тестові завдання 

 
1. Яке призначення пароконвектоматів та конвектоматів?  

а) теплова обробка м’ясних і рибних продуктів;  
б) теплова обробка овочів; 

в) розстоювання та випікання хлібобулочних та кондитерських виробів; 
г) інформації недостатньо. 

2. Які особливості відрізняють пароконвектомати від конвектоматів: 
а) наявність трьох режимів: «пара», «пароконвекція», «конвекція»; 

б) наявність перемикачів режимів  роботи; 
в) наявність теплоізоляції. 

3. Які переваги використання пароконвектоматів у порівнянні з традиційними 
засобами теплової обробки? 
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а) зниження витрат м’ясної сировини на 50…69%, овочів – на 25%; 
б) витрати жиру знижаються на 90…95%, води – на 70%, електроенергії – 

на 60%. 
4. Які є способи отримання пари в пароконвектоматах? 

а) за допомогою власного парогенератора; 

б) пряме вприскування води на турбіну лопатей, які розбризкують її на 
нагрівачі; 

в) нічого з перерахованого вище. 
5. Які теплогенеруючі пристрої забезпечують нагрів робочої камери 

пароконвектомата? 
а) кільцеві електронагрівачі; 

б) газові пальники. 
 

 
ТЕМА 12. Універсальні теплові апарати (плити) 

 
Вивчити класифікацію плит за видами енергоносіїв, робочої поверхні,  

виконання, конструктивні рішення, їх номенклатуру. Звернути увагу на такі 
експлуатаційні показники, як нерівномірність температурного поля на робочих 
елементах плити, металоємність, ступінь автоматизації. 

Розглянути теплові апарати виробництва іноземних фірм та їх техніко-
експлуатаційні характеристики. Особливу увагу звернути на конструктивні 

особливості газових секційно-модульних плит. 

Рекомендована література: 1, с.362-399; 2, с.11-17; 3, с.26-41;  

5, с.79-85; 6, с.382-420. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. За якими принципами класифікуються плити? 

2. Які вимоги висуваються до плит з електричним обігрівом? 
3. Назвіть переваги та недоліки використання газових та електричних 

плит. 
4. Як визначити час розігріву жарильної поверхні плити?  

5. Як визначається ККД конфорки в період розігріву та за стаціонарного 
режиму? 

Тестові завдання 
 

1. За якими ознаками класифікуються плити? 
а) за видом енергоносія; 

б) робочої поверхні; 
в) виконання; 
г) інформації недостатньо; 

д) усі відповіді правильні. 
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2. Що є основними технічними показниками плит електричних? 
а) площа робочої поверхні; 

б) потужність; 
в) габаритні розміри; 
г) правильна відповідь не наведена; 

д) інформації недостатньо. 
3. Які основні особливості конструкції плит індукційних?  

а) наявність функції вимкнення через 60с, якщо жарильна поверхня 
знаходиться без наплитного посуду; 

б) під робочою поверхнею встановлено електромагнетрон, 
генеруючий електромагнітне поле; 

в) енергія електромагнітного поля направлена тільки на наплитний 
посуд; 

г) усі відповіді правильні; 
д) інформації недостатньо. 

4. Які основні особливості експлуатації плит зі склокерамічною поверхнею? 
а) під час експлуатації не можна оставляти вимкнені конфорки без 

наплитного посуду; 
б) необхідно використовувати наплитний посуд з нержавіючої сталі 

або відповідних сплавів з плоским дном; 

в) при появі щілин на поверхні конфорок експлуатація плит не 
рекомендується; 

г) усі відповіді правильні. 
5. Які особливості конструкцій плит із склокерамічною поверхнею? 

а) нагрівальні елементи виконані зі склокераміки; 
б) теплова енергія передається у вигляді випромінювання; 

в) конфорка має сенсор, який автоматично вмикає або вимикає 
нагрівачі, якщо на конфорку встановлюється або знімається 

наплитний посуд; 
г) інформації недостатньо. 

 
 
ТЕМА 13. Водогрійне устаткування 

 
Ознайомитись з класифікацією водогрійного устаткування залежно від 

виду одержаного продукту, за принципом дії, за видами енергоносія. З’ясувати 
шляхи підвищення роботи водогрійного устаткування та устаткування для 

приготування гарячих напоїв. Звернути увагу на вимоги, що надіються до 
кип’ятильників та розглянути електричні схеми кип’ятильників таї їх будову.  

Вивчити призначення, будову, принцип дії, правила експлуатації 
водонагрівачів. Звернути особливу увагу на регулювання теплових режимів та 

контроль рівня рідини в кип’ятильниках та нагрівачах.  

Рекомендована література: 1, с.400-436; 2, с.48-50; 4, с.109-114; 

 с. 127-142; 6, с.421-455. 
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Запитання для самоперевірки 
 

1. Класифікація кип’ятильників безперервної дії. 
2. Що називають дійсною і нормальною продуктивністю? 
3. Як впливає накип в переливній трубці на продуктивність 

кип’ятильника? 
4. Визначити основні елементи кип’ятильника та вказати їх призначення. 

5. Перелічити основні показники, що характеризують роботу 
кип’ятильника. 

 
Тестові завдання 

 
1. Чим регулюють рівень води в переливній трубці електричного 

кип’ятильника? 
а) краном відбору; 

б) постачальним клапаном; 
в) сигнальною лампою. 

2. Від чого залежить підвищена ефективність роботи водогрійного 
устаткування? 

а) конструктивних особливостей; 

б) дотримання правил експлуатації; 
в) усунення процесів накипоутворення та корозії. 

3. На якому принципі базується робота кип’ятильників безперервної дії? 
а) на будові збірнику для кип’ятку; 

б) на принципі сполучених сосудів; 
в) правильна відповідь не наведена. 

4. Що служить сполученими сосудами кип’ятильників безперервної дії? 
а) живильна коробка; 

б) водонагрівач з кип’ятильним резервуаром; 
в) збірник кип’ятку. 

5. Чому з сигнальної трубки біжить постійно гаряча вода? 
а) несправний поплавок; 
б) несправний електрод рівня; 

в) несправна сигнальна трубка. 
 

 
ТЕМА 14. Допоміжне устаткування 

 
Вивчити призначення, класифікацію, технологічні вимоги допоміжного 

устаткування. Звернути увагу на особливості конструкції мармитів, 
роздавальних, електротермостатів, теплових електричних шаф, теплових 

вітрин, візків для підігрівання посуду. 
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Розглянути конструкції устаткування для кейтерингу, конструкції 
термостатів, диспансерів для тарілок, пересувних тарілок, порівняти їх технічні 

та експлуатаційні характеристики. 

Рекомендована література: 1, с.436-482; 2, с.91-104; 4, с.161-350;  

5, с.92-95; 6, с.455-472. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Для яких цілей використовується мармит МСЭ – 84 та TS-6000. 

2. Наведіть основні конструктивні елементи мармитів. 
3. За допомогою якого пристрою регулюється рівень води у 

парогенераторі мармита? 
4. Яким пристроєм забезпечується захист ТЕНу парогенератора від «сухої 

ходи» в мармиті МСЭСМ – 50? 

5. Класифікація та призначення устаткування для кейтерингу. 
 

Тестові завдання 
 

1. Які апарати відносяться до допоміжних апаратів? 
а) плити, шашличні печі, грилі; 

б) мармити, термостати, теплові шафи та прилавки; 
в) пекарські шафи, фритюрниці. 

2. Яке теплове устаткування використовують у лініях роздачі обідів?  
а) варильне; 

б) жарильно-пекарське; 
в) допоміжне; 
г) водонагрівальне; 

д) усі відповіді неправильні.  
3. Які мармити призначені для зберігання других страв? 

а) МСЭСМ-3, ЭПМ-3М; 
б) МСЭ-55, МСЭ-84-01, МСЭ-110К; 

в) інформації недостатньо. 
4. Для яких цілей призначений мармит МСЭ-84? 

а) варки перших страв; 
б) зберігання в гарячому стані компонентів других страв; 

в) правильна відповідь не наведена. 
5. Яке функціональне призначення ТЭ-25? 

а) короткочасне зберігання кулінарних виробів; 
б) нагрів та утримання в гарячому стані гарячих напоїв; 

в) усі відповіді неправильні.  
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ТЕМА 15. Устаткування з використанням гастроємностей 

 

Вивчити призначення, види, основні габаритні розміри гастроємностей. 
Засвоїти принцип лінійного розташування різних видів секційно-
модульованого устаткування та розглянути особливості технологічного 

устаткування іноземних виробників та порівняти з напрямками розвитку 
вітчизняного устаткування з використанням гастроємностей. 

Рекомендована література: 1, с.83-497; 6, с.455-472, 492-500. 
 

Запитання для самоперевірки 

 
1. Призначення та напрямки використання гастроємностей. 

2. Матеріали для виготовлення гастроємностей. 
3. Вимоги, що висуваються при експлуатації  гастроємностей. 

4. Маркування стандартних типорозмірів гастроємностей 
5. Назвіть призначення перфорованих гастроємностей. 

 

Тестові завдання 
 

1. Гастроємкості використовуються в таких апаратах як:  
а) перекидні котли та сковороди; 

б) мармити та пароконвектомати; 
в) грилі та ростери. 

2. Гастроємності виготовляються з: 
а) неіржавіючої сталі Hr-Hi 18/10; 

б) неіржавіючої сталі з «гранітним» покриттям; 
в) полікарбонату; 

г) сплаву міді та олова. 
3. У НВЧ – печах можна використовувати гастроємності з: 

а) неіржавіючої сталі з «гранітним» покриттям; 

б) полікарбонату; 
в) сплаву міді та олова. 
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5. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
 

Індивідуальна контрольна робота №1 
1. Способи розташування лінії теплового секційно-модульованого 

обладнання. 
2. Визначення коефіцієнта тепловіддачі при променевому теплообміні.  

3. Закриті електронагрівачі: пристрій, переваги, недоліки.  
4. Електричні сковороди та їх будова, принципові електричні схеми. 

5. Поняття нормального кип’ятку, нормальної та дійсної продуктивності 
водогрійного обладнання. 

 
Індивідуальна контрольна робота №2 

1. Загальні принципи пристроїв теплових апаратів. 
2. Складання рівняння теплового балансу для не стаціонарного режиму 

роботи газового апарату. 

3. Заходи з підвищення ККД стравоварильного устаткування в процесі 
експлуатації. 

4. Техніко-економічні показники роботи апаратів для жаріння виробів 
основним способом. 

5. Електричні універсальні теплові апарати, основні напрямки їх 
конструювання. 

 
Індивідуальна контрольна робота №3 

1. Види опорів, що зустрічаються при експлуатації та вкорочена 
характеристика трубопроводів. 

2. Основні показники роботи газових пальників. Будова дифузійних та 
інжекційних пальників. 

3. Електричні універсальні теплові апарати, основні напрямки їх 

утворення. 
4. Загальні деталі, арматура та контрольно-вимірювальні прилади 

стравоварильних котлів, що працюють на різних видах палива. 
5. Види мармитів. Правила експлуатації.  

 
Індивідуальна контрольна робота №4 

1. Рідке та тверде паливо, їх характеристика. 
2. Складання рівняння теплового балансу для апаратів з різними 

енергоносіями. 
3. Магнетрони. Їх будова, принцип дії, область застосування. 

4. Техніко-економічні характеристики роботи електросковорід. 
5. Допоміжне устаткування. Технологічні вимоги до конструкцій 

допоміжного обладнання. 
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Індивідуальна контрольна робота №5 
1. Індукційний нагрів його характеристика, напрямок та перспективи 

впровадження. 
2. Визначення коефіцієнта тепловіддачі через одно- та багатошарову 

стінку. 

3. Відкриті електронагрівачі. Будова, переваги, недоліки. 
4. Технологічні вимоги до фритюрниць. Класифікація фритюрниць. 

5. Твердопаливні та газові кип’ятильники. Камера згорання та 
конвективні тракти руху продуктів згорання, турбулізаторів. 

 
 

Індивідуальна контрольна робота №6 
1. Визначення теплових витрат в теплових апаратах з різними видами 

енергоносіїв. 
2. Характеристика, переваги та недоліки фізичних методів обробки 

харчових продуктів. 
3. Автоклави, призначення, будова, правила експлуатації, основні 

показники роботи, тепловий баланс. 
4. Типи електронагрівальних елементів, що використовуються в теплових 

апаратах підприємств харчування, їх будова. 

5. Номенклатура секційно-модульованого обладнання під функціональні 
ємності. 

 
Індивідуальна контрольна робота №7 

1. Характеристика парка теплового устаткування, що експлуатується в 
галузі. 

2. Критеріальні рівняння для визначення коефіцієнта тепловіддачі при 
конвективному теплообміні.  

3. Теплогенеруючі пристрої для перетворення електричної енергії в 
теплову, їх класифікація та область застосування. 

4. Обладнання безперервної дії для жаріння продуктів основним 
способом, його переваги. 

5. Особливості організації виробництва продукції з використанням ЕВС 

МО. 
 

Індивідуальна контрольна робота №8 
1. Літерно-цифрова індексація теплових апаратів.  

2. Рідке паливо. Характеристики, Внутрішній та зовнішній баласт. 
Теплова згорання рідкого палива. 

3. Парові стравоварильні котли. Конструктивні особливості, правила 
експлуатації.  

4. визначення втрат тепла на розігрів конструкції теплового апарата. 
5. Експрес-кавоварки. Принцип дії, область застосування.  
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Індивідуальна контрольна робота №9 
1. Об’ємні способи теплової обробки продуктів. Їх класифікація та 

характеристика.  
2. Визначення корисно витраченого тепла при варінні розсольнику 

Ленінградського в апараті КНГ-60М (методика розрахунку). 

3. Система паропостачання підприємств ресторанного господарства. 
4. Плити. Класифікація, будова, принцип дії. Основні характеристики 

роботи плит. 
5. Характеристика ЕВСМО. Позитивні сторони та недоліки системи. 

 
Індивідуальна контрольна робота №10 

1. Визначення характеристик газів. Склад та властивості газів. Облік 
витрат газу. 

2. Перевірочний тепловий розрахунок апарата. 
3. Шашличні печі, грилі. Будова, правила експлуатації. 

4. Парові стравоварильні котли. Основні техніко-експлуатаційні 
характеристики котлів. 

5. Поняття про модулі та модульне устаткування, його переваги. Лінії 
теплового секційно-модульного устаткування. 
 

Індивідуальна контрольна робота №11 
1. Перспективні напрямки конструювання теплового обладнання. 

2. Визначення витраченого тепла при тепловому розрахунку в залежності 
від виду енергоносія. 

3. Теплогенеруючі пристрої теплових апаратів, що працюють на газовому 
обігріві. 

4. Техніко-економічні характеристики роботи електросковорід. 
5. Допоміжне устаткування. Технологічні вимоги до конструкцій 

допоміжного обладнання. 
 

Індивідуальна контрольна робота №12 
1. ІЧ-обробка харчових продуктів. Фізична суть, переваги та недоліки.  
2. Визначення корисно витраченої теплоти при різних теплових процесах. 

3. Кип’ятильники газові. Призначення, будова, принцип дії, основні 
характеристики. 

4. Секційно-модульоване устаткування. 
5. Правила індексації теплових апаратів.  
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