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9ж.
1. Пән мақсаты мен міндеттері
1.1. Пәнді жүргізу мақсаты
Студенттерді азық-түлік өнімдерінде суықпен өңдеу кезінде өтетін
процесстермен таныстыру, суықты алу жолдарымен таныстыру және
суықты қолдану мен тоңазыту машиналарында өтетін процесстермен
таныстыру.
1.2. Пән міндеттері:
Тамақ өнімдерін сақтау мен суықпен өңдеу негіздерімен таныстыру;
Тоңазыту қондырғыларының қауіпсіздік негіздерімен таныстыру.
Пәнді оқу барысында студент білу керек:
- тоңазыту қондырғыларының даму тарихын білу;
- суықтың маңызын;
- төмен температураларды алудың физикалық принциптерін;
- жасанды суық алудың термодинамикалық негіздерін;
- тоңазыту машиналарының термодинамикалық негіздерін;
- суыту агенттері мен суықтасымалдағыштарын;
- тамақ өнімдерін сақтау принциптерін;
- суықпен өңдеу негіздерін;
- тез мұздатылған өнімдер мен сублимациялық кептіру туралы;
- тамақ өнімдерінің жылуфизикалық қасиеттерін;
- тамақ өнімдерінтасымалдау шарттары мен мерзім ерекшеліктерін.
Түсінігі болу керек:
- тамақ өнімдерінің сапасын бағалау туралы;
- мұздату процессінің температуралық графигі туралы;
- салқындату мен мұздатудың процессінің жылулық есептеулері туралы.
Қолынан келу керек:
- тамақ өнімдерін сақтау шарттарын сарраптау;
- тасымалданатын өнімдерді қабылдау ережелерін пайдалану;
- суықпен өңделетін өнімдердің сапасын қамтамасыз ететін әдісті
қолдану.
Тоңазыту саласының даму жолдарын анықтауда, микроағзалардың
дамуына температураладың әсерін анықтауда, өнімдерге төмен
температура әсерін анықтауда және еру кезінде өнімде өтетін
процесстерді болжауда құзыретті болу керек.
2. Пререквизиттер:
1. физика.

3

4
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3. Пәннің мазмұны

№

3.1 Пәннің тақырып бойынша жоспары
Тақырыптың аты
Уақыт саны
Дәріс.
Зерт.
СӨ
Тәжр.
Ж
2
1
-

1

Кіріспе

2

Суық
агенттері
мен
суық
тасымалдағыштары
Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері
Тамақ өнімдерін салқындату
Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу
Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау
Салқындатылған
және
мұздатылған
өнімдерді тасымалдау
Салқындатылған
және
мұздатылған
өнімдерді қаптауға арналған материалдар

3
4
5
6
7
8

Барлығы

4

2

4
4
4
4
4

2
2
2
2
2

4

2

30
3.1.2 Сырттай оқыту формасы
1
4
Суық агенттері мен суық
тасымалдағыштары
2
4
Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері
3
4
Тамақ өнімдерін салқындату
12
Барлығы:

6

-

12

-

12
12
12
18
18

15

-

90

2

-

24

-

24
24
72

2
2
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3. Пәннің мазмұны
3.2 Пәннің теориялық бөлімінің мазмұны
Тақырып 1. Кіріспе
Тоңазыту технологиясының дамуы. Тоңазыту саласының қазіргі
даму бағыттарын сараптау. Тамақ өнімдерінің сапасые сақтау
принциптері.
Тақырып 2. Суық агенттері мен суық тасымалдағыштары
Жалпы
мәліметтер.
Суыту
агенттерінің
жылуфизикалық,
физикалық-химиялық
қасиеттері.
Тамақ
өнімдеріне
арналған
тоңазытқыштардың жіктелуі.
Тақырып 3. Тамақ өнімдерін суықпен өңдеу әдістері
5

Салқындату, салқындату түрлері. Мұздату. Салқындатылған және
мұздатылған өнімдер арасындағы айырмашылық. Тоңазыту, аса тоңазыту.
Тақырып 4. Тамақ өнімдерін салқындату
Өсімдік шикізатын салқындату. Малдан алынған шикізатт өндірістік
салқындату жолдары.
Тақырып 5. Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу
Өсімдік шикізатын мұздату. Малдан алынған өнім мен шикізатты
мұздату.
Тақырып 6. Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау
Суытып сақтау сипаттамасы. Тез бұзылатын өнімдерді сақтау
шарттары. Суыту камераларының санитарлық-гигиеналық шарттары.
Суықпен өңдеу кезінде тез бұзылатын өнімдерді ыдыс пен камерада
орналастыру ерекшеліктері. Тоңазытқышта сақтау режимдері.
Тақырып 7. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді
тасымалдау
Тоңазытқыш көліктердің жіктелуі мен қысқаша сипаттамасы. Тамақ
өнімдерін тасымалдау ерекшеліктері. Тасымалданған өнімді қабылдау
ережелері.
Тақырып 8. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға
арналған материалдар.
Қаптау материалдарына қойылатын талаптар. Қолданылатын
материалдар. Қаптау материалдарының тоңазытқышта өзгеруі.

3.3 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ
ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ МЕН ОЛАРДЫ ОРЫНДАУ
ГРАФИГІ
3
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Тақырыптың аталуы

Мазмұны

Бақылау түрі

№

1 Кіріспе
2
1

Микроағзалардың
Жазба жұмысы мен
дамуына
төмен бақылау сұрақтарына
температуралардың
жауап беру
әсері.
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қолдану салалары.
бақылау
сұрақтарына
м тасымалдағыштары
жауап беру
е
н
те
м
п
е
р
ат
у
р
а
л
а
д
ы
а
л
у
д
ы
ң
ф
и
з
и
к
а
л
ы
қ
п
р
и
н
ц
и
п
те
рі
.
Ж
аз
б
а
7

1
Т
а
м
а
қ
ө
ні
м
де
рі
н
су
ы
қ
пе
н
ө
ң
де
у
әд
іс
те
рі
3

4

5

6

7

2

3

4

Тамақ
өнімдерін Салқындатылатын
салқындату
бөлмелердің жылу
балансы.
Жазба жұмысы мен
бақылау сұрақтарына
жауап беру
Тамақ
өнімдерін Тамақ өнімдерінің
төмен
жылуфизикалық
температуралы
қасиеттері.
өңдеу
Тамақ
өнімдерін Салқындатылған,
тоңазытып сақтау
тоңазытылған өнімдерді
жылыту мен етріту
ерекшеліктері
Салқындатылған
және мұздатылған
өнімдерді
тасымалдау

Салқындату ортасы мен
өнімдердің
көрсеткіштерін
анықтауға арналған
қондырғылар мен
приборлар.

Жазба жұмысы мен
бақылау сұрақтарына
жауап беру
Жазба жұмысы мен
бақылау сұрақтарына
жауап беру
Жазба жұмысы мен
бақылау сұрақтарына
жауап беру
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8

Салқындатылған
Қаптау материалдарына
және мұздатылған қойылатын гигиеналық
өнімдерді қаптауға талаптар.
арналған
материалдар.

Жазба жұмысы мен
бақылау сұрақтарына
жауап беру

3.4 СӨЖ тапсырмалары
№
1
2
3
4
5

СӨЖ түрлері
Дәріс сабақтарына
дайындық
Тәжірибелік сабақтарға
дайындық, үй
тапсырмаларың орындау
Аудиториялық сабақтар
мазмұнына кірмеген
материалды зерделеу
Семестрлік
тапсырамларды орындау
Бақылау жұмыстарға
дайындық

Есеп беру
формасы

Бақылау түрі
Сабаққа
қатысуы

Жұмыс
дәптері

Сабаққа
қатысуы

Конспект

Коллоквиум

Сағат
көлемі
15
7,5
59,5
-

МБ 1, МБ 2,
(тестілеу)

Барлығы:

8
90

3.4.1 СӨЖМ тапсырмалары
күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне арналған
Тақырып 1.
Төмен температуралардың жасушаларға, тіндерге және ағзаларға әсер
етуі.
Тақырып 2.
Тоңазыту машиналарының түрлері: газдың көмегімен жұмыс
істейтін, құйын типті машиналар, компрессиялық булы машиналар.
Тақырып 3.
Тамақ өнімінің құрамындағы ақуыз, май және көмірсілардың төмен
температура әсерінен өзгеруі.
Тақырып 4.
Шұжық өнімдері мен ет консервілерін салқындату ерекшеліктері.
Жұмыртқаны салқындату.
Тақырып 5.
Тез мұздатылған өнімдер.
9

Тақырып 6.
Тоңазытып сақтау кезінде өнімде болатын процесстер легі.
Тақырып 7.
Контейнермен тасымалдау.
Тақырып 8.
Тасымалдау кезінде өнім қаптамасына әсер ететін факторлар.
сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған
Тақырып 2.
Тоңазыту машиналарының түрлері: газдың көмегімен жұмыс
істейтін, құйын типті машиналар, компрессиялық булы машиналар.
Тақырып 3.
Тамақ өнімінің құрамындағы ақуыз, май және көмірсілардың төмен
температура әсерінен өзгеруі.
Тақырып 4.
Шұжық өнімдері мен ет консервілерін салқындату ерекшеліктері.
Жұмыртқаны салқындату.
3.4.2 СӨЖ мазмұны
күндізгі оқу бөлімінің студенттеріне арналған
Тақырып 1.
Суықпен өңдеу мен сақтау кезінде қолданылатын қосалқы заттар
Тақырып 2.
Тоңазыту машиналарының түрлері: абсорбциялық және сорбциялық
тоңазыту машиналары, эжекторлы тоңазыту машиналары.
Тақырып 3.
Мұздату кезінде дәрумендердің өзгеруі.
Тақырып 4.
Балықты салқындату ерекшеліктері. Малдан алынған тағам
майларын салқындату.
Тақырып 5.
Өнімдерді сублимациялық кептіру.
Тақырып 6.
Малдан алынған өнімдерді сақтау ерекшеліктері: салқындатылған
өнімдерді сақтау, мұздатылған өнімдерді сақтау.
Тақырып 7.
Өте тез бұзылатын өнімдерді сақтау ерекшеліктері.
Тақырып 8.
Сақтау кезінде қолданылатын қаптамаларға механикалық әсерлердің
алдын алу жолдары.
Сырттай оқу бөлімінің студенттеріне арналған
10

Тақырып 1.
Кіріспе. Микроағзалардың дамуына төмен
температуралардың әсері. Төмен температуралардың жасушаларға,
тіндерге және ағзаларға әсер етуі. Суықпен өңдеу мен сақтау кезінде
қолданылатын қосалқы заттар
Тақырып 2. Тоңазыту машиналарының түрлері: абсорбциялық және
сорбциялық тоңазыту машиналары, эжекторлы тоңазыту машиналары.
Тақырып 3. Мұздату кезінде дәрумендердің өзгеруі.
Тақырып 4. Балықты салқындату ерекшеліктері. Малдан алынған
тағам майларын салқындату.
Тақырып 5. Тамақ өнімдерін төмен температуралы өңдеу. Тамақ
өнімдерінің
жылуфизикалық
қасиеттері.
Тез
мұздатылған
өнімдер.Өнімдерді сублимациялық кептіру.
Тақырып 6. Тамақ өнімдерін тоңазытып сақтау. Салқындатылған,
тоңазытылған өнімдерді жылыту мен етріту ерекшеліктері. Тоңазытып
сақтау кезінде өнімде болатын процесстер легі. Малдан алынған
өнімдерді сақтау ерекшеліктері: салқындатылған өнімдерді сақтау,
мұздатылған өнімдерді сақтау.
Тақырып 7. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді
тасымалдау. Салқындату ортасы мен өнімдердің көрсеткіштерін
анықтауға арналған қондырғылар мен приборлар. Контейнермен
тасымалдауӨте тез бұзылатын өнімдерді сақтау ерекшеліктері.
Тақырып 8. Салқындатылған және мұздатылған өнімдерді қаптауға
арналған материалдар. Қаптау материалдарына қойылатын гигиеналық
талаптар. Тасымалдау кезінде өнім қаптамасына әсер ететін факторлар.
Сақтау кезінде қолданылатын қаптамаларға механикалық әсерлердің
алдын алу жолдары.
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