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Завдання до самостійної роботи
Самостійна робота включає такі форми:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовка до практичних робіт;
виконання індивідуальних робіт.
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Тема
Призначення систем автоматизації. Необхідність
автоматичного регулювання СУ та СК, яка виникає
через підбір устаткування.
Задачі та типи систем автоматизації ХУ та СК.
Головні та допоміжні задачі систем автоматичного
регулювання.
Задачі та типи систем автоматизації ХУ та СК. Задачі
систем автоматичного захисту, сигналізації та
контролю ХУ та СК.
Замкнуті та розімкнуті системи автоматизації.
Часткова та повна автоматизація.
Класифікація та порівняльна оцінка способів
підтримання температур повітря у рефрижераторних
та кондиціонуючи приміщеннях. Двохпозиційне
регулювання температур повітря.
Плавне регулювання температур повітря в робочому
приміщенні багато-об’єктної ХУ
Способи підтримування температури повітря на
виході із кондиціонерів
Класифікація та порівняння способів регулювання
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подачі холодоагенту в випарники.
Живлення випарників по перегріву пари. Пристрій та
призначення ТРВ.
Живлення випарників по рівню холодоагенту в них та
на виході з конденсатора.
Необхідність та способи зниження потужності у
початковий період пуску компресорів.
Класифікація
та
характеристика
способів
регулювання холодопродуктивності.
Регулювання холодопродуктивності одно-об’єктної
ХУ способом «пуск-зупинка» компресора.
Регулювання холодопродуктивності багато-об’єктної
ХУ способом «пуск-зупинка» компресора та
необхідність при цьому використання додаткового
регулювання.
Регулювання холодопродуктивності дроселювання
всмоктуємої пари.
Регулювання холодопродуктивності байпасуванням.
Класифікація конденсаторів та регулювання тиску
конденсації.
Автоматизація та необхідність контролю рівня
мастила у компресорі.
Автоматична відпайка снігової шуби з поверхні
апаратів охолодження.
Призначення типи і склад систем автоматичного
захисту.
Автоматичний захист компресорів від небезпечних
режимів роботи.
Автоматичний
захист
електродвигунів
теплообмінних апаратів та посудин під тиском.
Всього за семестр
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