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Штучний холод в харчовій промисловості
14 кредитів ЄКТС
Титаренко Ігор Валерійович,
б/з, б/с, старший викладач,
(0562) 31-45-37, titarenko.igor@gmail.com
Сьомий та восьмий семестр бакалавріату
Управління енергетичними процесами
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність приймати обґрунтовані рішення.
Здатність виявляти, класифікувати і описати
ефективність систем і компонентів на основі
використання аналітичних методів моделювання в
теплоенергетичній галузі.
Тепломасообмін
Теплофікація, теплопостачання та вентиляція
Процеси обробки продукції харчових виробництв.
Камери холодильника. Планування камер.
Розрахунки теплоізоляції огороджень холодильника.
Теплоприпливи в камери холодильника.
Розрахунки термодинамічних циклів холодильних
машин.
Підбір обладнання холодильних установок.
Процеси холодильної обробки продукції харчових
виробництв.
Тепломасообмінні процеси в холодильних камерах.
Показники роботи холодильного обладнання.
Теплові діаграми.
Багатоповерхові холодильники.
Розсольні холодильні системи.
Каскадні холодильні машини.
Зведена таблиця теплоприпливів.
Ежекторні холодильні машини.
Холодильний транспорт
Адіабатне зволоження повітря.
Усушка продукції в холодильних камерах.
Скороморозильні апарати харчових виробництв.
Системи сухої та шокової заморозки продукції.
Лекції – 96 години.
Лабораторні роботи – 32 години.
Практичні заняття – 48 години.

Мова викладання
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