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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення
на його придбання просимо надсилати за адресою:
03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 36.
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України.
Телефони: (044) 248-91-16
Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту
професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.
*Примітка
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних
технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Машиніст холодильних
установок» 2, 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1238 «Про утворення
міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження державних
стандартів професійно-технічної освіти» та статті 32 Закону України «Про
професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для виконання всіма
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та
форми власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного навчання
на 2-й розряд становить 801 годину, на 3-й розряд – 501 годину, на 4-й розряд –
296 годин, на 5-й розряд – 236 годин, на 6-й розряд – 195 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної
професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої
набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями термін
професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для
первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому
навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50 % за рахунок
виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про
присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути продовжені за
рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог
сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих
кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення
предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і
культура спілкування» тощо).
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі
кваліфікаційної характеристики професії «Машиніст холодильних установок»
(Випуск № 1, «Професії працівників, що є загальними для всіх видів
економічної діяльності», Розділ № 2, «Професії робітників» Довідника
кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року
№ 336), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних
процесів, передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб
роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних
вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик
включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1.
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»)
Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004
року № 336.
Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях,
лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або безпосередньо на
робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту професійнотехнічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду навчального
часу, відповідно варіативний компонент – від 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу,
передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
академічна година тривалістю 45 хвилин;
урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних
годин;
навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої
та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від
режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством.
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і
вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну
атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об'єднань долучаються
до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів),
їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний
контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері
освіти, за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої
влади.
Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після
навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на
виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється
професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами
та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик,
критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень

«кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно
пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та
видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків
документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм
присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 2-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати: основні знання про будову компресорів, насосів,
конденсаторів, випарників, повітроохолоджувачів та іншого устаткування
холодильних установок; схеми будови контрольно-вимірювальних приладів,
трубопроводів і арматури; номенклатуру холодильних агентів; види і сорти
застосовуваних мастильних матеріалів; правила змащування машин, що
обслуговуються; способи запобігання та усунення несправностей у роботі
установки.
Повинен уміти: читати прості схеми холодильних машин;
обслуговувати
компресори,
насоси,
конденсатори,
випарники,
повітроохолоджувачі, трубопроводи і арматуру холодильних установок, а
також установки з виробництва льоду під керівництвом машиніста вищої
кваліфікації; чистити, змащувати та заряджати механізми установок; брати
участь у поточному та планово-запобіжному ремонті устаткування, апаратури і
трубопроводів, які обслуговує.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької
діяльності,
державної
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів,
кваліфікації осіб
5.1 При вступі на навчання
Повна або базова загальна середня освіта.
5.2 Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією Машиніст
холодильних установок 2-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування, експлуатація та контролювання роботи технологічного
устаткування

7. Специфічні вимоги
7.1. Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2. Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3. Медичні обмеження. Епілепсія та інші психічні розлади, які
супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465, у редакції постанова КМУ від
10.10.2012 року, № 924).

Типовий навчальний план підготовки

кваліфікованих робітників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
Кваліфікація: 2 розряд
Загальний фонд навчального часу: 821 година
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
4
5
6

Навчальні предмети

Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Правила дорожнього руху
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Холодильне обладнання та його експлуатація
Технологія використання холоду
Контрольно-вимірювальні
прилади
і
автоматика
Читання креслень
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна
(поетапна)
кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
74
4
17
17
4
17
8
15
235
110
24
20
17
17
17
30
484
204
280
20
8
801

4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8163 Машиніст холодильних установок 2 розряду
-

1. Кабінети:
холодильного обладнання;
електротехніки з основами промислової електроніки;
охорони праці;
креслення;
економіки;
інформатики і обчислювальної техніки.
2. Лабораторії:
холодильних установок.
3. Майстерні:

- слюсарна.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання
кваліфікованих робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

закладі другого та третього атестаційних рівнів, але за результатами к
професії

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
п р е д м е т а

« О с н о в и

№
з/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

п р а в о в и х

Назва теми
Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та
ознаки правової держави
Конституційні основи України
Цивільне право і відносини, що ним
регулюються
Господарство і право
Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд
господарчих спорів
Праця, закон і ми
Адміністративний проступок і
адміністративна відповідальність
Злочин і покарання
Правова охорона природи. Охорона природи невід’ємна умова економічного та соціального
розвитку України
Усього годин:

з

з н а н ь »
Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

1
5
1
1
2
2
2
2
1
17

Тема 1. Право – соціальна цінність, складова частина
загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави
Право у житті кожного з нас. Право – цінність – одна із засад державного
і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї.
Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення.
Юридична відповідальність.
Тема 2. Конституційні основи України
Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове
становище громадян України, їхня рівноправність.
Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на
повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість
житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо.
Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні.

Верховна Рада України (парламент). Верховна Рада – представницький орган
державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи.
Президент України – глава держави. Обрання Президента України та його
повноваження. Припинення повноважень Президента України.
Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої
влади.
Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в
Україні винятково судами. Система судів в Україні.
Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні,
його система та повноваження.
Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються
Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні
правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин.
Юридичні особи. Об'єкти цивільних правовідносин.
Тема 4. Господарство і право
Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських
відносин. Система господарського права. Господарське законодавство,
господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове
становище господарських організацій. Правове становище підприємств і
об'єднань.
Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
спорів
Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони,
які використовуються для розв'язання господарських спорів.
Тема 6. Праця, закон і ми
Робочий час та час відпочинку. Право громадян України на працю.
Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір.
Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.
Тема 7.
Адміністративний
проступок
і
адміністративна
відповідальність
Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та
організація державного управління. Роль адміністративного права у
регулюванні відносин у сфері державного управління.
Тема 8. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку.

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід'ємна
умова економічного та соціального розвитку України
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людинасуспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Відповідальність
за
порушення
законодавства
про
охорону
навколишнього середовища.

Т и п о в а
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№
з/п
1
2
3

т е х н о л о г і ї »

Назва теми
Інформація та інформаційні технології
Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
8
8
17

2
2
4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми для створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій в програмі Рower Point.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні
і глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).
2. Створення публікації «Інновації в професії».

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Галузева структура промисловості України
Науково-технічний прогрес і економічне
зростання виробництва
Організація виробництва на
підприємствах промисловості
Підприємство як суб’єкт
господарювання
Кадри підприємства
Продуктивність праці
Організація і оплата праці
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

3
2
3
3
2
1
3
17

Тема 1. Галузева структура промисловості України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева
структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що впливають
на формування галузевої структури промисловості України.
Тема 2. Науково-технічний прогрес і економічне зростання
виробництва
Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР).
НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в галузі.
Технологічна революція. Гуманізація виробництва. Організаційно-економічне
управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення
технічної бази виробництва. Формування та використання виробничої
потужності підприємства.
Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності
підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи
організації виробничого процесу в промисловості. Організаційні типи
виробництва та їх характеристика. Організація виробничого процесу в часі.
Підготовка виробництва. Суспільні форми організації виробництва.
Тема 4. Підприємство як суб’єкт господарювання
Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика підприємств,
форми власності. Розвиток і види підприємств. Цілі й напрямки діяльності
підприємств. Функції підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Ринкове середовище господарювання підприємств.

Тема 5. Кадри підприємства
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу
підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на зміну
професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства.
Тема 6. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці персоналу: сутність, методи визначення та
чинники зростання. Мотивація трудової діяльності.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організації трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст,
форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці,
бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх
присвоєння. Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання
персоналу.
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№
з/п
1
2
3

4
5
6
7
8

д о р о ж н ь о г о

Назва теми
Закон України «Про дорожній рух». Загальні
положення, визначення
Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб,
які керують гужовим транспортом і
погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під час
дорожньо-транспортних випадків
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Усього годин:

р у х у »

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення
Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова
основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його
учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та
причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень,
інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед,
причеп, напівпричепи, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина,
смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка,
обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які
пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом,
мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у
темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей
дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка.
Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей
дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при
наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і
спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Очікування автобуса,
тролейбуса, трамвая, автомобіля-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час
зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних
засобів. Документи водія. Обов’язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони водію.
Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони
водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту.
Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими велосипедами,
мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього
руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух):
руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права
рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.
Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми

знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека
пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на
гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби.
Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення
потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і
види
адміністративних
порушень.
Кримінальна
відповідальність.
Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.
Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність.
Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.
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Тема 1. Історія розвитку холодильної техніки
Значення холодильної техніки для народного господарства, галузі її
застосування.
Сучасні проблеми холодильної техніки. Повернення до холодильника
Ейнштейна.
Тема 2. Слюсарні роботи
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Розмітка площини. Призначення і види розмітки. Інструмент і матеріали,
що застосовуються при розмітці. Послідовність виконання робіт при розмітці.
Дефекти розмітки, їх запобігання.
Рубання. Призначення і застосування слюсарного рубання. Інструмент, що
застосовується при рубанні. Вибір інструмента в залежності від характеру
роботи. Послідовність робіт при розрубуванні, обрубуванні, прорубуванні
канавок. Механізація рубання. Дефекти при рубанні, їх запобігання.
Випрямляння та рихтування. Призначення і застосування випрямляння.
Обладнання, інструмент і пристосування, які застосовуються для випрямляння.
Випрямляння заготівок у гарячому і холодному стані. Особливості випрямляння
деталей з пластичних та крихких металів. Особливості рихтування зварних
виробів. Дефекти при випрямлянні, їх запобігання.

Обпилювання. Застосування обпилювання. Класифікація напилків,
геометричні параметри їх зубців. Правила підбору напилків, користування ними
і зберігання. Послідовність обробки плоских криволінійних поверхонь. Методи і
засоби контролю оброблених поверхонь. Дефекти обпилювання, їх запобігання.
Паяння. Призначення і застосування паяння. Обладнання, інструмент і
пристосування, які застосовуються для паяння. Паяння легкоплавкими і
тугоплавкими припоями, температура паяння. Перевірка якості паяних з’єднань.
Дефекти паяння, їх запобігання.
Тема 3. Допуски та технічні вимірювання
Допуски й технічні вимірювання . Стандартизація та нормалізація деталей
Поняття взаємозамінності.
Основні поняття взаємозамінності деталей. Стандартизація та нормалізація
деталей. Стандартизація та нормалізація деталей.
Вільні та спряжувальні розміри. Точність обробки. Поняття неминучих
похибок при виготовленні деталей і зборці виробів на виробництві. Види
похибок.
Номінальний розмір. Похибки розміру. Дійсний розмір. Граничні розміри.
Граничні відхилення. Дійсне відхилення. Допуск розміру. Поле допуску.
Поняття «отвір» і «вал». Посадка. Зазор. Натяг. Схема розміщення полів
допуску спряжувальних деталей. Найбільший і найменший натяг. Квалітети, їх
застосування. Параметри шорсткості. Позначення шорсткості за Державними
стандартами.
Вимірювальні інструменти та прилади, їх види.
Основні метрологічні показники вимірювальних інструментів і приладів:
ціна поділки (шкали приладу), межа показу шкали, межа виміру. Чутливість.
Нестабільність показників. Вимірювальні умови. Температурні умови
вимірювання. Похибки вимірювального засобу, похибки вимірів, складові
величини.
Плоскопаралельні міри довжини. Призначення кінцевих мір. Набору мір.
Блок із кінцевих мір.
Універсальні засоби вимірювання. Штангенінструменти: штангенциркуль,
штангенглибиномір, штангенрейсмус; улаштування ноніуса штангенінструментів.
Мікрометричні інструменти: мікрометр гладкий, мікрометричні
глибиномір, правила вимірювання ними.
Інструменти для перевірки та вимірювання кутів: шаблони, косинці
універсальні кутоміри з точністю відліку 3; їх призначення та прийоми
вимірювання.
Вимірювальні головки з механічною передачею: індикатори годинникового
типу, індикатори важільно-зубчаті бокові й торцеві; їх призначення та будова.
Поняття оптичних, пневматичних та електричних приладів. Правила
користування ними. Помилки під час вимірювання, причини їх виникнення та
способи упередження. Поняття припуску. Правила визначення припусків для
подальшої обробки деталей.

Тема 4. Відомості про машини і механізми
Механізми і машини. Ланки механізмів. Кінематичні пари та кінематичні
схеми механізмів.
Передачі обертального руху. Механічні передачі. Передачі між валами, які
перетинаються, перехрещуються або паралельні. Пасова, фрикційна, зубчаста,
ланцюгова, черв’ячна передача. Будова, переваги і недоліки.
Механізми, що перетворюють рух (зубчасто-рейковий, гвинтовий,
кривошипно-шатунний, кривошипно-кулісний, кулачковий). Їх будова, переваги
і недоліки.
Деталі і складальні одиниці загального та спеціального призначення,
вимоги до них. Роз’ємні та нероз’ємні з’єднання деталей машин. Види роз’ємних
з’єднань та основні закріпляючі деталі. Види нероз’ємних з’єднань деталей
машин.
Деталі і складальні одиниці передач обертального руху. Вісі і вали, різниця
між ними за характером роботи. Підшипники, їх застосування. Муфти, їх
класифікація і застосування. Редуктори та коробки швидкостей.
Тема 5. Складальні і ремонтні роботи
Вимоги до підготовки деталей та складальних одиниць до складальних
робіт. Інвентар і пристосування для встановлення та закріплення складальних
вузлів. Технічна документація.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Складання підшипникових вузлів. Основні види підшипників кочення і
ковзання, їх застосування, вимоги до складання. Ущільнення і змащування
підшипників. Правила монтажу підшипників на валу і в корпусі. Регулювання
підшипників і підшипникових вузлів. Методи контролю якості складання.
Дефекти складання, їх запобігання.
Складання механізмів передачі обертання. Основні операції складання
зубчастих передач. Регулювання зчеплення.
Технологія складання черв’ячних передач. Регулювання зчеплення.
Технологія складання фрикційних передач. Контроль складання.
Обладнання, інструмент і пристосування, що застосовуються при
складанні механізмів передачі обертання. Дефекти складання, їх запобігання.
Складання механізмів перетворення руху. Технологія складання і регулювання
гвинтового, кривошипно-шатунного, ексцентрикового, кулісного механізмів.
Обладнання, інструмент і пристосування, що застосовуються при
складанні механізмів перетворення руху. Дефекти складання, їх запобігання.
Ремонтні роботи. Види спрацьовування та його вплив на роботу
механізмів. Умови, що впливають на інтенсивність спрацьовування. Загальні
відомості про способи відновлення спрацьованих деталей.
Види та способи ремонту різьбових, заклепкових, паяних з’єднань.
Дефекти з’єднань, їх запобігання.

Тема 6. Фізичні основи і способи отримання холоду
Основні фізичні і термодинамічні величини. Термічні властивості
речовини. Температура тіла та її вимірювання, шкали для вимірювання
температури.
Тиск та його вимірювання. Одиниці вимірювання тиску. Шкали для
вимірювання тиску.
Внутрішня енергія тіла. Три способи теплопередачі: теплопровідність,
конвекція, випромінювання. Кінетична та потенціальна енергії. Закон збереження
енергії.
Зміни агрегатного стану речовини. Процеси: плавлення, затвердіння,
кипіння, конденсація, сублімація, кристалізація. Недоліки використання зміни
агрегатного стану речовини з метою охолодження.
Основи теплообміну та теплопередачі. Способи передачі тепла.
Тепловіддача та теплопередача.
Перший та другий закони термодинаміки, ізохорний, ізобарний,
ізотермічний, адіабатний процеси. Прямий і зворотний цикли, класифікація
зворотних циклів, цикл Карно. Холодильний коефіцієнт. Холодопродуктивність
машини. Одиниці вимірювання. Характеристика холодильного циклу.
Принципова схема машинного охолодження.
Холодильні агенти та їх характеристики. Вимоги до холодильних агентів.
Фізико-хімічні, термодинамічні та фізіологічні властивості холодильних агентів,
які використовують в холодильних установках.
Фреони та їх властивості, область використання. Аміак та його властивості,
область використання.
Оцінка ризику за використання аміаку, як холодоагенту. Ушкодження і
негативні властивості, токсичність, займистість. Майбутнє природних
холодильних агентів.
Взаємодія холодильних агентів з мастильними маслами та водою, з
металами.
Холодильний агент: вода, вуглекислота, їх властивості. Використання
вуглекислоти у кондиціонерах. Економічна надійність нового використання
вуглекислоти.
Нові холодильні агенти. Характеристика нових холодильних агентів.
Особливості переходу на нові холодильні агенти. Холодоагенти й мастила,
особливості використання. Зберігання та перевезення холодильних агентів.
Тема 7. Обладнання холодильних установок
Класифікація компресорів холодильних машин. Компресори об’ємного типу
стискування. Компресори текучого процесу стискування. Функції компресорів.
Поршневі компресори.
Класифікація поршневих компресорів за холодопродуктивністю,
розміщенням осей циліндрів, кількістю циліндрів, ступенями стиснення,
прямуванням ходу холодильного агента, конструкцією картера та циліндрів,
ступеням герметичності, типом приводу, кількістю робочих порожнин, будовою
кривошипно-шатунного механізму.

Вивчення будови вертикальних непрямоточних та прямоточних
компресорів типу АВ-100, АУ-200, П-220 та інших даного типу вітчизняного та
зарубіжного
виробництва.
Сальникові,
безсальникові,
герметичні,
напівгерметичні. їх види, будова та призначення вузлів і механізмів.
Вивчення конструкцій основних деталей; картерів, циліндрів, поршнів,
шатунів, всмоктувальних та нагнітальних клапанів, сальників, компресійних та
маслознімних кілець, мастильних пристроїв.
Ротаційні компресори.
Типи ротаційних компресорів. Ротаційні компресори з ротором, що котиться
різних марок. Особливості будови ротаційних компресорів.
Гвинтові компресори.
Типи гвинтових компресорів: сухі та маслонаповнені. Переваги та недоліки.
Вивчення компресорів типу: 5ГХ-350-2-7, ГХ -350-2-3, та інших даного типу (21А
410-7-7). Особливості гвинтових компресорів нового покоління.
Змащування компресорів вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Вимоги до мащення, типи мастил і масла холодильних машин, їх
застосування з окремими холодильними агентами. Схеми циркуляції масла.
Вимоги до сучасних мастил холодильних компресорів, особливості.
Способи та порядок розбирання та складання компресорів холодильних
установок вітчизняного та зарубіжного виробництва. Основні дефекти деталей
компресорів, способи їх усунення.
Теплообмінні апарати холодильних установок. Теплообмін у випарниках.
Фактори, які впливають на процес теплообміну. Вимоги до теплообмінних
апаратів.
Випарники для охолодження рідких холодоносіїв: кожухотрубні
горизонтальні, панельні. Принципова схема охолодження рідким холодоносієм.
Випарники для охолодження повітря (охолодні батареї): батареї
безпосереднього випаровування, розсільні батареї. Їх призначення, типи та будова,
переваги та недоліки.
Новітні технології. Випарники з гофрованим ребром та із подовженим
змієвиком теплообмінника. Особливості конструкції, переваги, застосування.
Головні параметри сучасного теплообмінного обладнання. Ознайомлення з
сучасними системами випарного охолодження.
Повітроохолоджувачі, їх призначення, види та схема роботи. Сухі
повітроохолоджувачі, їх конструктивні особливості.
Новітні
технології
в
виробництві
повітроохолоджувачів.
Повітроохолоджувач серії ТЕР. Спеціальний шокфростер з високонапірним
осьовим вентилятором.
Нові потужні промислові чилери. Класифікація, призначення, будова,
принцип дії, переваги, використання.
Конденсатори. Теплообмін у конденсаторах. Конденсатори з повітряним
охолодженням, їх призначення, будова. Стисла технічна характеристика, переваги
та недоліки.
Нові конденсатори для якісної роботи та економії з повітряним
охолодженням. Конструкція, види, переваги, недоліки, використання.

Теплообмінники: «Труба в трубі», змійовикові та інші. Призначення,
область застосування, будова, принцип дії, стисла характеристика, переваги та
недоліки.
Переохолодники рідкого аміаку, їх призначення, будова, використання.
Проміжні посудини, призначення та область застосування, будова та
принцип дії.
Трубопроводи та арматура холодильних установок. Трубопровідні системи
та трубопроводи холодильних установок. Типи трубопроводів. Способи з’єднання
трубопроводів у трубопровідні системи.
Новітні технології в виробництві трубопроводів.
Регулювальна та запірна арматура, її призначення, конструктивне
використання та застосування.
Терморегулювальні вентилі, нові ТРВ серії ТІ, ТРВ з МОР-заправленням.
Електронні розширювальні вентилі. Призначення, особливості конструкції,
переваги. Відмінність між електронними регуляторами і ТРВ.
Кулькові запірні вентилі. Захист від нульового перепаду тисків на вентилі.
Способи розбирання, складання та заміни дефектних трубопроводів та
арматури.
Відцентрові насоси типу ЗК-6, ЗЦ-4, УНГ-70. Призначення, будова,
принцип дії, стисла технічна характеристика, переваги та недоліки.
Світовий ринок теплових насосів. Призначення, основні джерела енергії,
холодильні агенти. Майбутнє теплових насосів.
Тема 8. Схеми холодильних установок
Вимоги до холодильних схем холодильних установок. Класифікація схем
охолодження. Переваги та недоліки різних схем охолодження.
Схеми холодильних машин. Принципові схеми повітряної, абсорбційної та
компресійної холодильної машини. Характеристика обладнання в схемах.
Схеми одноступінчастих компресійних машин малої потужності: побутових
холодильників, холодильних прилавків, вітрин, шаф. Їх призначення, загальна
будова і принцип дії. Льодогенератори, їх види, принцип дії.
Схеми побутових абсорбційних (аміачних) холодильників. Їх призначення,
загальна будова і принцип дії. Способи підвищення ефективності і холодильного
циклу.
Новітні технології використання холоду у побуті. Напрями розвитку
побутової холодильної техніки.
Тема 9. Експлуатація і обслуговування холодильних установок
Організація технічної експлуатації. Загальні вимоги, які ставляться до
обслуговування холодильних установок. Види інструкцій на робочому місці.
Експлуатація поршневих компресорів вітчизняного та зарубіжного
виробництва: підготовчі роботи перед пуском компресора, пуск та зупинка
компресора, ознаки, що характеризують нормальну роботу компресора. Причини
підвищеного нагрівання частин, що труться. Причини появи стуків.
Види ударів у компресорі. Причини виникнення ударів, заходи, щодо їх
усунення.

Регулювання холодопродуктивності установки. Фактори, які впливають на
холодопродуктивність установки.
Чинники впливу на холодопродуктивність в сучасних холодильних
машинах.
Особливості експлуатації гвинтових та ротаційних компресорів.
Особливості регулювання продуктивності гвинтових компресорів, їх захист.
Регулювання режиму роботи холодильної установки: температура кипіння,
температура конденсації, температура всмоктувальної пари, температура кінця
стиснення.
Відхилення від оптимального режиму роботи установки. Підвищення
(пониження) температури нагнітання, всмоктування, конденсації, кипіння,
переохолодження. Виявлення відхилень від оптимального режиму роботи
холодильної установки, причини та методи їх та усунення.
Наслідки відхилень від оптимального режиму на роботу холодильної
установки.
Експлуатація теплообмінних апаратів. Експлуатація конденсаторів: випуск
масла, випуск повітря, злив рідини в лінійний ресивер, чищення конденсаторів,
регулювання температурного режиму роботи конденсатора.
Вплив повітря і масла в системі на роботу установки. Причини попадання
повітря та ознаки наявності повітря в систем .
Експлуатація та обслуговування чилерів. Контроль параметрів роботи
чилера, робота вентилятора, концентрація розчину, наявність пошкоджень,
витоків холодоагенту і ін. Очищення конденсатора і випарника, стан мастила,
заміна сердечника фільтра-осушувача і мастильного фільтра і ін.
Експлуатація та обслуговування випарників: випуск масла з випарників,
розморожування випарників, регулювання температурних режимів роботи
випарників. Періодичність видалення масла. Перевірка випарників на витікання
холодоагенту. Способи очищення випарників від забруднень; необхідність
спостерігання за рівнем холодоагента та концентрації розсолу. Порядок перевірки
лугового розсолу. Перевірка ареометром концентрації розсолу.
Заходи боротьби з корозією в розсільній системі: захисне покриття,
зменшення агресивності середовища, електрохімічний захист. Аналіз концентрації
розсолу. Добавлення солі в розсіл.
Основні параметри роботи теплообмінного обладнання сучасних
холодильних машин.(використання, діапазон температур). Основні несправності
в роботі. Правила чищення випарників та конденсаторів нового покоління.
Обслуговування охолодних батарей у камерах при безпосередньому
випаровуванні, операції обслуговування. Способи видалення снігової «шуби» та
допустима її величина для максимальної теплопередачі. Вплив снігової «шуби»
на роботу холодильної установки.
Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої поверхні труб
масляної плівки та інших забруднень. Послідовність дій машиніста при продуванні
батарей. Вимоги безпеки.
Операції обслуговування сухих повітроохолоджувачів.
Перевірка вентиляторів на заїдання лопастей; контроль за температурою
нагрівання підшипників вентилятора та його електродвигуна; контроль за

рівномірним покриттям «сніговою» шубою повітроохолоджувача та усунення
причин поганої теплопередачі; вентиляція охолодних камер.
Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
Обслуговування водяних та розсільних насосів. Правила пуску
відцентрових насосів. Контроль підшипників та сальників насосів. Допустима
температура нагріву підшипників. Причини раптового припинення циркуляції
розсолу в окремих приладах або ділянках системи.
Обслуговування теплових насосів. Основні види робіт.
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Тема 1. Роль холоду в різних галузях
Роль холоду в народному господарстві країни. Галузі застосування холоду.
Типи холодильників. Непереривний холодильний ланцюг.
Тема 2. Охолоджування, заморожування і зберігання продуктів
Поняття про охолодження продуктів. Продукти, що швидко псуються,
рослинного і тваринного походження. Кінцева температура охолодження.
Максимальні терміни зберігання продуктів.
Поняття про заморожування продуктів. Тривалість заморожування.
Основні типи швидкоморозильних установок, галузі їх застосування. Камерні
морозилки. Швидкоморозильні апарати. Швидкоморозильні апарати шокової
терапії. Морозильні ларі.
Основні вимоги до зберігання продуктів. Допустимі терміни зберігання
морожених продуктів в залежності від температури зберігання, виду продуктів,
типу холодильника.
Процес розморожування продуктів.
Поняття про усушку продуктів при заморожуванні.

Тема 3. Холод у побуті
Застосування холодильної техніки у побуті. Види побутових холодильників.
Їх застосування. Температури зберігання продуктів.
Особливості зберігання харчових продуктів у сучасній побутовій техніці.
Напрями розвитку побутової холодильної техніки.
Тема 4. Холод у торгівлі
Норми площі холодильних камер на торгівельних підприємствах. Норми
завантаження камер і тривалість зберігання продуктів під час їх реалізації.
Основні типи торгівельного холодильного обладнання: холодильні шафи,
холодильні камери, холодильні прилавки, холодильні вітрини. Призначення, типи,
будова, технічна характеристика.
Особливості роботи нових холодильних вітрин. Модифіковані
низькотемпературні вітрини. Переваги застосування скляних кришок і дверей.
Дисбаланс між температурою в робочому об’ємі вітрини і холодильному
боксі. Робоча температура вітрини. Вплив вологості у пристінних вітринах.
Регенерація тепла, вільне охолодження.
Системи охолоджування сучасного продуктового магазину.
Енергозбереження в супермаркетах. Тепловологісні режими у холодильних
вітринах. Відтаювання у вітринах. Параметри роботи торгівельного обладнання.
Умови зберігання продуктів у торгівельному холодильному обладнанні.
Підвищення енергоефективності холодильного торгівельного обладнання.
Торгівельні охолоджуючі автомати для продажу газованої води, морозива,
молока, пива, коктейлів, соків, штучних товарів.
Тема 5. Холод на підприємствах харчової промисловості
Значення і особливості охолодження плодоовочевої продукції. Температура
зберігання, вологість повітря, швидкість циркуляції повітря і терміни зберігання.
Особливості зберігання плодів і овочів у вуглекислому газі.
Новітні технології при збереженні плодів у регульованому газовому
середовищі. Зберігання яблук за допомогою холоду.
Застосування холоду в кондитерському виробництві. Оптимальні умови і
максимальні терміни зберігання кондитерських виробів.
Застосування штучного холоду у виробництві пива і виноробстві. Нові
технології. Зниження втрат холоду і енергоспоживання у виробництві пива.
Тема 6. Холод для виробництва льоду
Водяний лід. Фізичні властивості та види водяного льоду. Теплопередача та
льодоутворення біля холодильних стінок. Заготівля та зберігання водяного льоду;
заготівля льоду з водоймищ, заготівля льоду шаровим заморожуванням, заготівля
льоду заморожуванням на градирнях.
Типи льодосховищ. Зберігання водяного льоду.
Виробництво штучного водяного льоду.
Фізичні властивості льодосоляних сумішей. Пристрої з льодовим та
льодосоляним охолодженням: льодовики, льодові скали, холодильники з
гратчастими кишенями, холодильники з металевими баками, холодильники з

циркуляцією розсолу.
Сухий лід. Фізичні властивості сухого льоду. Технологічні схеми
виробництва рідкої вуглекислоти: вуглекислота з димових газів палива;
вуглекислота спиртового бродіння, вуглекислота синтезу аміаку, вуглекислота з
газів вапновипалювальних печей.
Технологічні схеми, виробництва сухого льоду з циклом високого тиску,
циклом низького тиску та методом пресування.
Нові варіанти застосування вуглекислоти у холодильній техніці. Економічні
переваги.
Зберігання сухого льоду.
Льодогенератори, їх класифікація за видом, складом, призначенням
виробленого льоду, способами та джерелами охолодження, конструктивними
особливостями, принципом дії, управлінням. Застосування льодогенераторів,
будова, принцип дії.
Тема 7. Холод у сільському господарстві
Застосування холодильної техніки у сільському господарстві для первинної
обробки молока. Види обладнання, його особливості. Температури.
Застосування холоду для транспортування плодоовочевої продукції та її
зберігання.
Тема 8. Холод у виробництві морозива
Технологічна схема приготування морозива. Фризери. Процес приготування
морозива. Загартовування морозива.
Допустимі терміни і температури зберігання морозива.
Тема 9. Холод у рибній промисловості
Загальні відомості про значення і застосування холоду у рибній
промисловості. Оптимальні умови зберігання риби і рибних продуктів.
Температури, вологість і швидкість повітря при заморожуванні риби.
Тема 10. Холод у м’ясомолочній промисловості
Загальні відомості про значення і застосування холоду на підприємствах
м’ясомолочної промисловості. Типи застосовуваних холодильних установок.
Витрати холоду і тривалість заморожування м’яса. Холодильний режим обробки
м’яса. Новітні технології застосування холоду в м’ясомолочній промисловості.
Вплив безперервного охолодження на утворення мікроорганізмів. Холодильне
зберігання.
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Тема 1. Основні терміни та визначення в галузі автоматизації
Поняття про автоматизацію як одне з направлень технічного прогресу.
Особливість сучасних технологічних процесів, які визначають необхідність
контролю та автоматики.
Тема 2. Основні метрологічні поняття
Поняття про метрологію та метрологічну службу. Вимірювальні прилади,
прилади контролю, засоби вимірювання. Додаткове обладнання АСУТП.
Похибка вимірювання. Причини виникнення похибки. Абсолютна,
приведена, основна та додаткова похибка.
Характеристика вимірювальних приладів: клас точності, чутливість, межі
вимірювання, ціна ділення шкали, перевірка вимірювальних приладів.
Періодичність та зміст перевірки вимірювальних приладів.
Автоматичні регулятори прямої та непрямої дії. Система релейної
двопозиційної дії. Зона нечутливості.

Тема 3. Прилади для вимірювання та контролю за температурою
Температурні шкали. Класифікація приладів для вимірювання та контролю
за температурою.
Термометри рідинні, їх типи: паличні, з вкладеною шкалою, з укороченою
шкалою, технічні, кутові та інші.
Технічні ртутні термометри типу ТТ-1 з вкладеною шкалою Спеціальні
термометри типів ТП-11, СП-7, СП-20, СП-ТП, ТИ-С, ТЛ-4, ТР-1, ТЛ-15 та інші,
їх призначення, будова, стисла технічна характеристика, переваги та недоліки.
Оправи типів ОТП та ОТУ для скляних термометрів.
Термометри ртутні електроконтактного типу ТЗК та ТК з постійними
контактами, ТПВ зі змінною температурою контактування, термоконтактні ртутні
паличного типу ТК-1, ТК-3. їх призначення, будова, принцип дії, межа
вимірювання, переваги та недоліки.
Термометри опору типів ТСП-5071, ТСМ-5071, ТСМ-6097, ТСП-6097,
ТСМ-КМТ, ММТ та інші, їх призначення, будова, принцип дії, межі вимірювання,
переваги та недоліки.
Показуючі та самописні прилади. Логометри ЛПР-54, ЛР-02, ДЛР-01 та інші
їх призначення, будова, принцип дії, межі вимірювання, переваги та недоліки.
Малогабаритні переносні напівпровідникові вимірники температури типу
ПИТ. Термограф типу М-16. їх призначення, будова, принцип дії, межі
вимірювання, переваги та недоліки. Урівноважені автоматичні мости перемінного
типу КСМ-4, їх призначення, будова, принцип дії, межі вимірювання, переваги та
недоліки, Прилади контролю температури. Реле температури (манометричні,
біметалеві та напівпровідникові), принципові схеми реле температури ТР-1Б-01,
ТР-2Б, ТР-ІВМ, ТР-06ТМ, АРТ-2, ТГМ, їх призначення, будова, принцип дії, межі
вимірювання, переваги та недоліки.
Принципова схема біметалевих реле температури типу ДТКВ.
Напівпровідникові реле температури типу ПТР, їх призначення, будова, принцип
дії, межі вимірювання, переваги та недоліки.
Електронний температурний тестер.
Самописні термометри, їх призначення, будова, принцип дії, межа
вимірювання, переваги та недоліки.
Тема 4. Прилади для вимірювання та контролю за тиском
Класифікація приладів для вимірювання та контролю тиску. Прилади для
вимірювання тиску. Пружинні манометри: з трубчастою пружиною, плоскою
мембраною, коробчастою мембраною та інші, їх призначення, будова, принцип
дії, межа вимірювання, переваги та недоліки.
Аміачні манометри АМ-160 та інші. Аміачні мановакууметри АМ-ВУ1-160.
Поршневі манометри типу МПО. їх призначення, будова, принцип дії, стисла
технічна характеристика, переваги та недоліки
Прилади для контролю за тиском. Принципова схема реле тиску типу РДЕ-1, РД-Е-2, РД-4А-02Т та інші, їх призначення, будова, принцип дії, стисла
технічна характеристика, переваги та недоліки.
Регулятори тиску типу АДД-20, АДД-40М, ИВР-1,5 та інші, їх призначення,
будова, стисла характеристика, переваги та недоліки. Способи перевірки приладів

для вимірювання та контролю тиску.
Тема 5. Прилади для вимірювання та контролю за рівнем рідини
Оглядові скельця Кпінгера, візуальні покажчики рівня типу ВУУ-2,
дистанційні вимірники рівня типу ДУУ-400, їх призначення, будова,
характеристика, переваги та недоліки.
Автоматичне регулювання рівня. Поплавкові реле рівня типу ПРУ-5, ПРУ4Т, ПРУ-4Т, ПРУМ-6Т та інші, їх призначення, будова, принцип дії, стисла
технічна характеристика, переваги та недоліки.
Поплавкові регулятори рівня типу ПРУД, АРУДВ та інші, їх призначення,
будова, принцип дії, стисла технічна характеристика, переваги та недоліки.
Терморегулювальні вентилі типу ТРВ, ТРВА, з внутрішнім та зовнішнім
вирівнюванням, їх призначення, будова, принцип дії, стисла технічна
характеристика, переваги та недоліки.
Тема 6. Прилади для вимірювання та контролю витрат
Водоміри (лічильники) загального призначення об’ємного та швидкісного
типу, їх характеристика.
Реле витрат типу РРК. їх призначення, будова, принцип дії, стисла технічна
характеристика, переваги та недоліки.
Реле контролю витрат типу РРК.
Реле протоку типу РП-67. їх призначення, будова, принцип дії, стисла
технічна характеристика, переваги та недоліки.
Тема 7. Виконавчі елементи
Соленоїдні (електромагнітні) запірні вентилі. Мембранні соленоїдні вентилі
типу СВМ комбінованої та непрямої дії. Соленоїдні вентилі комбінованої дії
СВМ-6, СВМ-10, СВМ-15, СВМ-12, Г-15 та інші, їх призначення, будова,
принцип дії, стисла технічна характеристика, переваги та недоліки.
Соленоїдні вентилі непрямої дії СВМ-25, СВМ-40, СВМ-50, СВМ-70,
СВМ-100. їх призначення, будова, принцип дії, стисла технічна
характеристика, переваги та недоліки.
Тема 8. Автоматика безпеки холодильних установок
Система автоматичного захисту, сигналізації, вимірювання та управління.
Система багатоточкового автоматичного регулювання та вимірювання
температури типу «Амур», їх призначення, будова, принцип дії, стисла технічна
характеристика, переваги та недоліки.
Принципова схема автоматизації одноступінчатого компресорного агрегату.
Аварійний захист компресора. Схема автоматики.
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Тема 1. Оформлення креслень
Зміст курсу і його завдання. Креслення і його роль в техніці і на виробництві.
Значення графічної підготовки для кваліфікації робітника. Поняття про ЕСКД.
Значення стандартів.
Загальні відомості про робочі креслення деталей. Загальні вимоги до
виконання та оформлення креслень. Правила оформлення креслень. Порядок
читання. Формати креслень.
Рамка креслення. Основний напис, його форма, розміри, правила заповнення.
Лінії креслення: назва, співвідношення товщин, основні призначення. Читання ліній
креслення на зображених деталях.
Масштаби: призначення, ряди, запис. Основні відомості про розміри на
кресленнях. Нанесення розмірів, діаметрів, радіусів, квадратів. Нанесення розмірів
кутів. Умовні нанесення розмірів товщини і довжини деталей.
Визначення за кресленням деталі її форми, розмірів, матеріалу.
Тема 2. Аксонометричні і прямокутні проекції
Аксонометричні і прямокутні проекції. Переваги та недоліки цих способів
зображення. Аксонометричні проекції. Основні відомості про аксонометричні
проекції. Положення осей в ізометричні та фронтальний симетричних проекціях.
Скорочення розмірів за осями Х, У, Z. Зображення в аксонометричні проекції
плоских фігур. Зображення кіл. Порядок побудови аксонометричних проекцій
деталей. Технічне рисування. Техніка роботи від руки при виконанні технічного
рисування.
Прямокутні проекції. Прямокутне проектування, як основний спосіб
зображення, що застосовується в техніці. Площини проекцій. Комплексне
креслення. Розташування виглядів на кресленні.

Тема 3. Перерізи і розрізи
Перерізи. Призначення перерізів. Класифікація перерізів. Правила їх
виконання і позначення.
Розрізи. Призначення розрізів. Загальні відомості про розрізи. Відмінність
розрізів від перерізів. Класифікація розрізів.
Правила виконання простих повних розрізів. Розташування їх на кресленні.
Позначення розрізів.
Читання та виконання розрізів. Форма деталі, що обумовлює вибір
оптимального розрізу.
Графічні позначення матеріалів в перерізах. Основні відомості про складні
розрізи. Випадки їх застосування.
Тема 4. Основні відомості з машинобудівного креслення
Послідовність побудови виглядів. Нанесення розмірів на виглядах. Аналіз
форми предмета за кресленням.
Робочі креслення деталей. Поняття про вигляди знизу, ззаду, справа,
розташування їх на кресленнях. Вибір раціонального положення на відношенню до
фронтальної площини проекцій при виконанні креслення. Додаткові вигляди.
Місцеві вигляди. Виносні елементи призначення розташування, зображення,
позначення. Комплектування зображень на кресленнях. Мінімізація числа
зображень необхідних для передачі форми деталі, в результаті введення на
креслення умовностей, що дозволяють скоротити число зображень.
Різьба. Зображення і позначення різьби на стержні і в отворі. Зображення різі
в розрізі. Позначення метричної різі. Позначення іншої стандартизації різі.
Зображення з’єднання деталей з допомогою різі.
Зубчасті колеса. Умовні зображення циліндричного зубчастого колеса.
Різьбові з’єднання. Правила креслення нарізних кріпильних деталей. Поняття
про групові і базові конструкторські документи. Групові креслення
стандартизованих деталей, користування ними.
Шпоночні з’єднання. Шліцеві з’єднання. З’єднання за допомогою штифтів та
шплінтів. Позначення на кресленні.
Загальні відомості при складальні креслення. Зміст складальних креслень,
зображення на складальних кресленнях, номери позицій і їх нанесення на
складальних кресленнях. Специфікація. Зміст. Зв’язок з номерами позицій. Розрізи
на складальних кресленнях; правила виконання штриховки суміжних деталей в
перерізах. Правило, по якому суцільні деталі показуються на складальному креслені
нерозрізаними, якщо при розрізі січна площина направлена по осі або вздовж
довгого ребра. Нанесення довідкових та інших розмірів на складальні креслення.
Послідовність читання креслення.
Тема 5. Читання і виконання креслень і схем
Основні відомості про кінематичні схеми. Схеми. Види і типи. Загальні
вимоги до їх виконання. Умовні графічні позначення для кінематичних схем.
Основні правила читання кінематичних схем.
Загальні відомості про креслення та схеми електрорадіотехнічних пристроїв,
виконання і читання електро-, радіосхем, їх типи і позначення. Типи і схеми 1

групи, схеми групи 2, 3, 4. Комбінована схема, її призначення і використання.
Кількість схем. Позначення схем. Формати. Основні написи. Лінії на схемах.
Текстова інформація.
Умовні літеро-цифрові позначення на електросхемах. Призначення. Типи
умовних позначень (вищого рівня, конструктивні елементи, схеми електричного
контакту). Літературна частина позначень. Цифрова частина позначень.
Читання і виконання креслень. Основні правила виконання електричних схем.
Загальні правила виконання електричних схем. Прості та складні електричні схеми.
Правила виконання структурних і функціональних схем.
Правила читання електричних схем. Послідовність читання електричних
схем: вивчення типу і призначення схеми визначення елементів, які входять до
складу схеми; визначення роботи пристрою в цілому.
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п р е д м е т а
«Електротехніка з основами промислової електроніки»

№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Постійний струм та кола постійного
струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні вимірювання.
Електровимірювальні прилади
Трансформатори
Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного струму
Електричні апарати
Виробництво, розподіл і споживання
електроенергії
Основні відомості про електробезпеку
Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні роботи

2
2
2
2
1
3
2
1
1
1
17

Тема 1. Постійний струм та кола постійного струму
Струм та щільність струму. Теплова дія струму. Закони Ома і ДжоуляЛенца.
Джерела постійного струму, їх е.р.с.
З’єднання елементів електричного кола. Закон Ома для повного кола.
Закони Кірхгофа.
Тема 2. Електромагнетизм
Намагнічування тіл. Явище гістерезису. Електромагніти.
Провідник із струмом в магнітному полі. Електромагнітна індукція.
Індукція. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Вихрові струми та їх використання.
Тема 3. Змінний струм та кола змінного струму
Синусоїдний змінний струм. Векторне зображення струму і напруги.
Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні
діаграми.

З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником.
Тема 4. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Вимірювання струму і напруги.
Вимірювання потужності і енергії.
Вимірювання ємності та індуктивності.
Тема 5. Трансформатори
Принципи дії та будова трансформаторів.
Тема 6. Електричні машини змінного струму
Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів.
Принципи дії і будова синхронних електричних машин змінного струму.
Синхронні генератори. Синхронні двигуни трифазні і однофазні.
Тема 7. Електричні машини постійного струму
Принцип дії і будова генератора постійного струму. Е.р.с. Способи
збудження.
Принципи дії і будова двигуна постійного струму.
Тема 8. Електричні апарати
Загальні відомості про електричні апарати. Рубильники, вимикачі,
перемикачі, запобіжники.
Тема 9. Виробництво, розподіл і споживання електроенергії
Виробництво, розподіл і споживання електроенергії.
Тема 10. Основні відомості про електробезпеку
Дія електричного струму на організм людини. Перша допомога при
ураженні людини електричним струмом.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1
2
3
4
5
6
7

8

Основні відомості про будову і властивості
металів
Основні відомості з теорії сплавів
Чавуни
Сталі
Термічна і хімічно-термічна обробка
металів
Кольорові метали та їх сплави
Загальні відомості про порошкову
металургію. Склад металокерамічних
твердих сплавів
Неметалеві матеріали
Усього годин:

з них
на лабораторнопрактичні роботи

2
2
2
2
2
3
2

2
17

Тема 1. Основні відомості про будову і властивості металів
Чорні і кольорові метали і сплави. Внутрішня будова металів. Атомнокристалічна будова металів і сплавів. Особливості будови кристалічних тіл:
анізотропія, наявність площин ковзання, плавлення, затвердіння. Кристалічні і
аморфні тіла.
Властивості металів. Фізичні властивості: колір, густина, плавлення,
теплопровідність, теплове розширення, теплоємність, електропровідність,
електроопір, магнітні властивості.
Механічні властивості: міцність, жароміцність, жаростійкість, пружність,
пластичність, в’язкість. Визначення твердості методами Бринеля, Роквела,
Віккерса. Технологічні властивості металів. Обробка різанням, ковкість,
рідиннотекучість.
Тема 2. Основні відомості з теорії сплавів
Сплави. Загальна схема одержання сплавів: сплавлення, спікання. Залізо і
його сплави: чавун, сталь.
Тема 3. Чавуни
Загальна схема одержання чавунів. Вихідні матеріали для його отримання.
Класифікація чавунів в залежності від хімічного складу вуглецю, форм
графітових включень. Вплив домішок на властивості чавунів.
Тема 4. Сталі

Сталь. Загальна схема одержання сталі.
Виробництво сталі у конверторах, сучасні способи отримання сталі.
Класифікація сталей.
Вуглецеві сталі, класифікація за складом і призначенням.
Механічні і технологічні властивості кожної групи сталей, їх склад,
структура, застосування.
Леговані сталі: конструкційні, інструментальні.
Класифікація сталей по хімічному складу, призначенню, якості.
Тема 5. Термічна і хімічно-термічна обробка металів
Призначення
процесу
термічної
обробки.
Зміна
структури
залізовуглецевих сплавів при нагріванні і охолодженні.
Види термічної обробки: відпал, нормалізація, гартування, відпуск,
старіння, обробка холодом.
Хімічно термічна обробка сталі і її призначення.
Тема 6. Кольорові метали та їх сплави
Мідь, її властивості, сплави міді з цинком, оловом, свинцем берилієм,
нікелем.
Алюміній, його властивості. Алюмінієві сплави. Дюралюміній:
властивості, сфера застосування, марки і позначення за Державним стандартом.
Магній, титан, їх властивості. Антифрикційні сплави, олов’яні та свинцеві
бабіти, спеціальні бронзи властивості, сфера застосування, марки і позначення за
Державним стандартом.
Призначення, властивості твердих сплавів.
Тема 7. Загальні відомості про порошкову металургію. Склад
металокерамічних твердих сплавів
Поняття про тверді сплави і технологію їх отримання. Класифікація
порошкових, металокерамічних твердих сплавів.
Наплавочні матеріали, їх застосування. Матеріали особливо високої
твердості. Мінералокерамічні метали. Наплавні сплави, властивості, склад,
марки, застосування.
Класифікація абразивних матеріалів.
Тема 8. Неметалеві матеріали
Пластичні маси. Структура полімерів. Прості і композиційні пластмаси.
Каучуки. Основні властивості гумових матеріалів. Застосування.
Алмазні порошки та пасти, марки, застосування.
Мастильні матеріали, мінеральні, рослинні, рідкі, консистентні. Шляхи
підвищення ефективності використання конструкційних матеріалів.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»
№
з/п

Кількість годин

Назва теми
Усього

1

Правові та організаційні основи охорони
праці

4

2

Основи охорони праці в холодильній
галузі. Загальні відомості про потенціал
небезпек. Психологія безпеки праці.
Організація роботи з охорони праці
Основи
пожежної
безпеки.
Вибухонебезпека
виробництва
і
вибухозахист
Основи електробезпеки

8

Основи гігієни праці та виробничої
санітарії. Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Усього годин:

4

3

4
5
6

з них
на лабораторнопрактичні роботи

4

4

6
30

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони
праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його
вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників
для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон
України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про охорону
здоров’я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України «Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон
України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян на
охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього
трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний
договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час
роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови
праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення

законодавства про працю, охорону праці, нормативно-правових актів з охорони
праці.
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових
актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і
посадових осіб.
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту
працівників.
Порядок
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту.
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий
спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні
отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на
виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на
виробництві:
організаційні,
технічні,
санітарно-виробничі,
методикопрофілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та
облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи охорони праці в холодильній галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. Організація роботи з
охорони праці
Загальні питання охорони праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Виробничий травматизм. Запобігання виробничому травматизму на
робочому місці, безпечні способи виконання робіт машиністом холодильних
установок. Вимоги безпеки під час робіт: пуску і зупинки холодильної установки;
регулювання подачі холодоагенту у випарну систему; випуску з системи масла і
повітря; розморожування снігової шуби і продування обладнання гарячою парою
холодоагенту; заповнення системи холодоагентом із цистерн і балонів;
визначення місць витоку холодоагенту; технічного огляду апаратів холодильних
установок. Причини виробничого травматизму. Розслідування та облік нещасних
випадків на виробництві. Порядок складання акта про нещасний випадок.
Відповідальність за порушення правил експлуатації обладнання. Дії

обслуговуючого персоналу в аварійній ситуації.
Вимоги до безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском.
Установка запобіжної та запірної арматури, вимоги до них. Вимоги до
термометрів, манометрів, мановакуумметрів, КВП та апаратури, їх установлення.
Вимоги до випуску парів аміаку в атмосферу, вимоги безпеки праці під час
випуску аміаку.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Вимоги безпеки праці при
експлуатації машин. Зони безпеки та їх огородження. Об’єктивні засоби захисту.
Суб’єктивні засоби захисту. Світлова та звукова сигналізація. Попереджувальні
надписи, сигнальне фарбування.
Засоби індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від
шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від
несприятливих метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Прилади контролю безпечних умов праці на робочому місці машиніста
холодильних установок, порядок їх використання. Правила догляду за
устаткуванням й інструментами, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії машиніста холодильних установок: ураження
електричним струмом, опіках, обмороженнях, отруєннях аміаком та інших
травмах. Переломи, вивихи, механічні пошкодження, попадання аміаку в очі.
Штучне дихання, непрямий масаж серця.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в
процесі праці (увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на безпеку праці.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп
роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та робіт, для яких є потреба в
професійному доборі; організація безпеки праці на таких роботах згідно з
нормами та правилами.
Особливості безпеки праці машиніста холодильних установок. Можливі
наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт.
Прилади контролю безпечних умов праці. Світлова та звукова
сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.
Організація роботи з охорони праці. Організація ведення робіт з
підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у професійному доборі.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання
відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в
пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних
систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі
пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок,
покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів:
пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння,
вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова,
використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами
хімічних речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і
тяжкості наслідків аварій від кількості, фізико-хімічних властивостей і
параметрів пальних речовин, що використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та
вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів
в незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та
наслідки. Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму
на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини
електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний
стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії
електричного струму.
Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова та
лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання.

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами.
Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та
захисне
заземлення,
їх
призначення.
Робота
з
переносними
електросвітильниками.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і персональних
комп’ютерах.
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні
рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини,
викликають гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика.
Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і
жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за професією машиніст холодильних
установок.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих,
навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та
вентиляції.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та
аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників.
Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність
дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом
під час надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран,
носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення,
правила користування.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в
ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж
серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша
допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості), щоці,
тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках,
опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.
Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання
допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.
Транспортування
потерпілого.
Підготовка
потерпілого
до
транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)
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(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)
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Обслуговування холодильного обладнання
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І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1.1 Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки в навчальній
майстерні
Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до безпеки
праці. Ознайомлення з можливими причинами травматизму в лабораторії,
вимоги безпеки праці на робочому місці при виконанні окремих технологічних
операцій. Заходи попередження травматизму.
Ознайомлення учнів з професією машиніст холодильних установок, її
кваліфікаційною характеристикою. Ознайомлення з програмою навчання. Робочі
місця. Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом роботи і
правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержування і здачі інструмента
і пристосувань.
Ознайомлення з інструкцією з охорони праці. Практичне навчання
прийомам звільнення від електричного струму.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння.

Тема 1.2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорони праці.
Вправи:
- розмітка площин: нанесення різних видів рисок, контурів та ін.
Розмітка осьових ліній. Кернування. Розмітка контурів деталей з розрахунком
розмірів від краю та від осьових ліній. Розмітка контурів деталей за шаблонами.
Заточування та правлення розмічальних інструментів.
- рубання: правильне розміщення корпусу та ніг під час рубання, тримання
молотка, та зубила, рухи при нанесенні кистьового, ліктьового та плечового
ударів. Рубання листової сталі. Прорубування канавок за допомогою канавника.
Вирубування на плиті заготовок різних обрисів з листової сталі. Обрубування
країв клапанних гнізд, кранів з конусною пробкою. Контроль оброблених деталей.
- рихтування та випрямляння металу: випрямляння штабового металу,
прутка, листового металу. Рихтування загартованих деталей. Випрямляння
короткого пруткового матеріалу. Випрямляння наклепом.
- обпилювання: догляд за напилками, вибір напилка. Підготовка поверхні
до обпилювання, закріплення заготовки. Прийоми обпилювання. Контроль
обпилювальної поверхні. Види обпилювання: зовнішніх плоских поверхонь,
поверхонь кутників, кільця стержня на квадрат, циліндричних заготовок, угнутих і
опуклих поверхонь. Виготовлення шпонок. Обпилювання тонких пластинок.
- паяння: підготовка деталей та вибір припоїв і флюсів до паяння,
налагодження паяльного поста, вимоги до запалювання пальників, правила
нанесення припою, перевірка якості паяних з’єднань.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- площинна розмітка листового металу;
- рубка листового металу за допомогою зубила;
- обпилювання листового металу за допомогою напилків.
Тема 1.3. Розбирання, ремонт та складання обладнання холодильних
машин та установок
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпеки праці.
Ознайомлення з технологією складання і розбирання розбірних і
нерозбірних з’єднань, типових вузлів і механізмів, правилами розбирання,
дефекації та складання основних видів з’єднань та вузлів холодильних машин і
установок, інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- розбирання та складання різьбових з’єднань. Навчання прийомам
дефекації та зведення дефектної відомості. Видалення обірваних різьбових
з’єднань. Навчання прийомам видалення зламаних шпильок. Навчання прийомам
складення різьбових з’єднань. Правила техніки безпеки при складанні різьбових
з’єднань.
- розбирання та складання шліцьових, шпонкових, штифтових,
шплінтових, клинових з’єднань.
- розбирання та складання вузлів з підшипниками ковзання та кочення.
Складання підшипникових вузлів з нероз’ємними підшипниками
регулюючими підшипниками. Монтаж і демонтаж підшипників на валу і в

корпусі. Встановлення деталей на вал з різними посадками і способами фіксації.
Перевірка співпадання осей і паралельності валів.
- складання зубчастих, ланцюгових, черв’ячних та ремінних передач.
Монтаж і демонтаж передач. Перевірка правильності зачеплення і рівня шуму.
- складання і розбирання механізмів перетворення руху. Складання і
розбирання рейкових, гвинтових, кулачкових, кривошипно-шатунних та інших
механізмів. Контроль якості складання.
- розбирання та складання обладнання холодильних машин і
установок. Розбирання, вивчення та складання компресорів: поршневих,
ротаційних, гвинтових та інших конструкцій вітчизняного та зарубіжного
виробництва.
Розбирання, вивчення та складання теплообмінних апаратів. Ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Основні несправності в роботі сучасних холодильних машин. Чищення
випарників та конденсаторів нового покоління.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- розбирання та складання підшипників компресора ФВ-6 (АУ-100).
- розбирання та складання компресора ФАК;
- монтаж і демонтаж кривошипно-шатунного механізму поршневого
компресора.
Тема 1.4. Обслуговування холодильного обладнання
Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпеки праці.
Вправи:
- обслуговування конденсаторів: розміщення регулювальних засувок,
клапанів, вентилів. Прийоми очищення конденсаторів. ознайомлення з основними
несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Обслуговування нових типів конденсаторів. Якість їх роботи та економія.
- обслуговування чилерів: контроль параметрів роботи чилера, робота
вентилятора, концентрація розчину, наявність пошкоджень, витоків холодоагенту
очищення конденсатора і випарника, стан мастила,заміна сердечника фільтраосушувача і мастильного фільтра та інше.
- обслуговування випарників для охолодження холодоносіїв:
розміщення регулювальних засувок, клапанів, вентилів, періодичність видалення
масла, перевірка випарників на витікання холодильного агенту. Навчання
робочим прийомам очищення випарників від забруднень; необхідність
спостереження за рівнем холодильного агенту та концентрації розсолу. Правила
приготовлення розчину. Порядок перевірки лугового розсолу. Перевірка
ареометром концентрації розсолу. Ознайомлення з основними несправностями в
роботі, їх причинами і способами усунення.
- боротьба з корозією в розсільній системі: заходи, направлені на
зменшення корозії в розсільній системі. Аналіз концентрації розсолу. Додавання
солі в розсіл. Заходи, щодо боротьби з корозією в розсільних схемах
охолодження.
- обслуговування охолодних та розсільних батарей у камерах: навчання
прийомам відтаювання снігової шуби та допустима її величина для

максимальної температури. Порядок продування батарей для видалення з
внутрішньої поверхні труб масляної плівки та інших забруднень.
Обслуговування нових випарників з гофрованими ребрами та з
подовженим змієвиком теплообмінника.
операції
обслуговування
повітроохолоджувача:
перевірка
вентиляторів на заїдання лопатей; контроль за температурою нагрівання
підшипників вентилятора та його електродвигуна; контроль за рівномірним
покриттям сніговою шубою повітроохолоджувача та усунення причин поганої
теплопередачі; вентиляція охолодних камер.
Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
- обслуговування допоміжної апаратури холодильних установок:
трубопроводів та арматури, вибір електромагнітного вентиля, ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
- обслуговування водяних та розсільних насосів: підготовка насосів до
пуску, правила пуску відцентрових насосів, перевірка надходження масла.
Контроль підшипників та сальників насосів. Допустима температура нагріву
підшипників. Регулювання подавання розсолу по батареям. Виявлення причин
раптового припинення циркуляції розсолу в окремих приладах або ділянках
системи. Ознайомлення з основним и несправностями в роботі, їх причинами і
способами усунення.
- обслуговування теплових насосів: основні несправності в роботі,
причини та способи усунення. Майбутнє теплових насосів.
- обслуговування трубопроводів, арматури для холодильного
обладнання: вибір приєднувальної арматури. З’єднання труб на основі м’якого
припою та ін. Ознайомлення з основними несправностями в роботі, їх причинами і
способами усунення.
Обслуговування кулькових запірних вентилів, захист від нульового
перепаду тиску на вентилі.
- обслуговування приладів контролю: робота з манометрами,
термометрами, вимірювання температури, вимірювання тиску розрідження.
Розбирання та складання манометрів, вакуумметрів, підбір манометрів; візуальна
перевірка справності манометрів, вакуумметрів.
- виконання робіт спеціальним ручним інструментом: навчання
прийомам застосування: перехідника; гайкових ключів зі змінними головками;
блока для зарядження системи та визначення тиску, мановакууметра, манометра,
вентильного колектора, гнучких шлангів для зарядження, пристосувань для
очищення капілярних трубок, балонів для швидкого зарядження установки
холодоагентом, циліндра для зарядження установки холодоагентом, щіток для
зачистки та ін.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- очищення конденсаторів від забруднення;
- підготовка насосів до пуску;
- розбирання та складання манометрів та мановакууметрів.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2.1. Інструктаж з безпеки праці та пожежної безпеки на виробництві.
Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством. Структура виробництва й організації праці на
підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес, виготовлення
продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.
Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці. Система керування охороною праці організація служби безпеки
праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального
захисту.
2.2. Самостійне виконання робіт машиніста холодильних установок 2-го
розряду (під наглядом інструктора)
Самостійне виконання робіт, відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики Машиніст холодильних установок на 2 розряд та з дотриманням
норм безпеки праці, використанням новітніх технологій виробництва.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРОБНА РОБОТА
Приклади робіт
1. Розбирання і складання холодильного поршневого компресора.
2. Підготовка деталей до розмітки. Розмітка контурів деталей.
3. Видалення обірваних різьбових з’єднань. Складання різьбових з’єднань.
4. Розбирання та складання вузлів з підшипниками ковзання та кочення.
5. Вирубування на плиті заготовок різних обрисів з листової сталі.
6. Випрямляння листового металу.
7. З’єднання труб на основі різних припоїв.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 2 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
Основи слюсарної справи.
2.
Правила визначення припусків для подальшої обробки деталей.
3.
Вимірювальні інструменти та прилади.
4.
Основи електротехніки.
5.
Застосування холоду в різних галузях народного господарства.
6.
Основні фізичні терміни стосовно холодильного процесу.
7.
Номенклатуру холодильних агентів.
8.
Схеми простих холодильних машин.
9.
Класифікацію різних типів компресорів холодильних машин.
10. Призначення, будову, принцип дії, переваги та недоліки поршневих,
ротаційних компресорів з ротором, що котиться; гвинтових компресорів різних
типів.
11. Призначення, будову, принцип дії, переваги та недоліки випарників для
охолодження холодоносіїв, батарей безпосереднього охолодження, розсільних
батарей, конденсаторів з повітряним охолодженням, теплообмінників,
переохолодників, проміжних посудин, контрольно-вимірювальних приладів,
відцентрових насосів, трубопроводів та арматури різних типів холодильних
установок; способи їх розбирання, складання та заміни дефектних
трубопроводів та арматури.
12. Правила експлуатації та обслуговування компресорів різних типів,
конденсаторів з повітряним охолодженням, випарників, повітроохолоджувачів,
насосів.
13. Способи та порядок розбирання та складання компресорів холодильних
установок.
14. Основні несправності компресорів холодильної установки, способи
їх запобігання та усунення у роботі.
15. Види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
16. Правила змащування машин, що обслуговуються.
ВМІЄ:
1.
Організовувати робоче місце.
2.
Виконувати слюсарні операції.
3.
Читати прості схеми холодильних машин.
4.
Виконувати роботи з обслуговування поршневих компресорів,
конденсаторів з повітряним охолодженням, випарників різних типів,
повітроохолоджувачів, насосів, приладів контролю, трубопроводів та арматури
холодильних установок, а також установки з виробництва льоду під
керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

5.
Виконувати роботи спеціальним ручним інструментом.
6.
Виконувати розбирання та складання обладнання холодильних машин та
установок.
7.
Чистити, змащувати та заряджати механізми установок.
8.
Брати участь у поточному та планово-запобіжному ремонті устаткування,
апаратури і трубопроводів, які обслуговує.
9.
Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8163.00.10.10-2014__
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Професія: Машиніст холодильних установок
Код: 8163
Кваліфікація: машиніст холодильних установок 3-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 3-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
- основні закони фізики стосовно холодильного процесу;
- конструктивну будову холодильних установок різних систем;
- схему розташування трубопроводів, арматури, приладів автоматичного
регулювання і контрольних приладів;
- технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії
холодильних установок;
- будову ізотопних рівнемірів, електронних мостів, соленоїдних вентилів
та інших контрольно-вимірювальних приладів, електроприладів;
- вмикання і вимикання електроприладів;
- правила приймання і перевірки устаткування після ремонту;
- порядок і форму ведення технічної звітної документації установки.

Повинен уміти:

- обслуговувати холодильні установки сумарною холодопродуктивністю
до 2,1 млн. кДж/год (до 500000 ккал/год), а також установки для виробництва
льоду;
- читати схеми холодильних установок різних систем;
- регулювати роботу компресорів аміачних і водяних насосів, ресиверів,
конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильних установок.
- підтримувати оптимальний режим роботи холодильних установок;
- стежити за справністю двигунів трубопроводів, арматури, приладів та
апаратури;
- знімати індикаторні діаграми;
- визначати та усувати несправності у роботі агрегатів і апаратури
холодильних установок;
- контролювати якість холодильного агента, який подається у випарники, а
також тиск, температури у компресорах;
- робити ревізію та складати дефектні відомості на ремонт устаткування та
комунікацій;
- брати участь у ремонтних роботах згідно системи плановопопереджувальних ремонтів;
- приймати і перевіряти відремонтоване устаткування;
- вести записи про роботу установки і витратах холодильного агента та
електроенергії;
- стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати, разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької
діяльності,
державної
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.

5. Вимоги до
кваліфікації осіб

освітнього,

освітньо-кваліфікаційного

рівнів,

5.1 При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2 При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
машиніст холодильних установок 2-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1 року.
5.3 Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніст
холодильних установок 3-го розряду; без вимог до стажу роботи.
6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування, експлуатація та контролювання роботи технологічного
устаткування

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження. Епілепсія та інші психічні розлади, які

супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465, у редакції постанова КМУ від
10.10.2012 року, № 924).

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
Кваліфікація: 3 розряд
Загальний фонд навчального часу: 521 година
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємництва
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Холодильне обладнання та його експлуатація
Технологія використання холоду
Контрольно-вимірювальні прилади і
автоматика
Читання креслень
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Матеріалознавство
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу
(без п.4):

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
40
4
8
10
4
7
15
160
95
10
15
10
10
10
10
293
90
203
20
8
501

4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8163 Машиніст холодильних установок 3 розряду
-

4. Кабінети:
холодильного обладнання;
електротехніки з основами промислової електроніки;
охорони праці;
креслення;
економіки;
інформатики і обчислювальної техніки.

5. Лабораторії:
- холодильних установок.

6. Майстерні:
- слюсарна.
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« О с н о в и

№
з/п
1

2
3

п р а в о в и х

з н а н ь »
Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

Назва теми
Правове
регулювання
господарських
відносин у промисловості
Захист господарських прав та інтересів.
Розгляд господарських спорів
Адміністративний
проступок
і
адміністративна відповідальність

3

Усього годин:

8

2
3

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості
Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова
умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість.
Договори. Договірна дисципліна у промисловості.
Тема 2. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських
суперечок
Органи, що вирішують господарські суперечки. Закони, які
використовуються при розв’язанні господарських суперечок. Система
господарських судів. Подання позову. Вирішення господарських суперечок.
Тема 3.
Адміністративний
проступок
і
відповідальність
Поняття
адміністративного правопорушення і
відповідальності.
Адміністративна
відповідальність
неповнолітніх.
відповідальність за господарські порушення.

адміністративна
адміністративної
Адміністративна

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і

№
з/п
1
2
3

т е х н о л о г і ї »

Назва теми
Інформаційні технології
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні
технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
4

2

4
10

2
4

Тема 1. Інформаційні технології
Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс, визначення і
задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної технології,
автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.
Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та
виробництва. Джерела і етапи розвитку інформаційної технології в галузі.
Інформаційна криза і інформаційні ресурси. Особливості нових інформаційних
технологій в галузі.
Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для
автоматизації холодильного виробництва. Поняття про системи управління
холодильним автоматизованим обладнанням на основі комп’ютерних
технологій.
Тема 2. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Основні напрямки застосування обчислювальної техніки в галузі. Галузеве
програмне забезпечення.
Прикладне програмне забезпечення професійного спрямування відповідно
до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Ознайомлення з програмними продуктами професійного спрямування.
2. Створення презентації. Тема: «Моя професія».

Тема 3. Мережні системи та сервіси
Проблеми обміну інформацією. Передача інформації на відстань і безпека каналів
зв’язку. Принципи і методи обміну інформацією між різними відомствами.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Робота з тематичними пошуковими каталогами та пошуковими
машинами. Вивчення основних принципів їхньої роботи.
2. Робота з прикладними програмами професійного спрямування. Пошук
інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1
2
3

Назва теми
Підприємництво як форма діяльності в
умовах ринкової економіки
Виробнича діяльність підприємницьких
структур
Ефективність використання виробничих
фондів
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

3
2
2
7

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Правовий статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття
підприємства та його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.
Трудові доходи працівника підприємства. Соціальна діяльність підприємства.
Правові та економічні умови господарської діяльності підприємства.
Тема 2. Виробнича діяльність підприємницьких структур
Виробнича діяльність підприємницьких структур. Бізнес-план
інструмент виробничої діяльності.

як

Тема 3. Ефективність використання виробничих фондів
Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання.
Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура основних та
оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних та
оборотних виробничих фондів.

Типова навчальна програма з предмета
«Холодильне обладнання та його експлуатація»
№
з/п
1
2
3
4
5

Назва теми
Слюсарні роботи
Фізичні основи та способи одержання
холоду
Обладнання холодильних установок
Схеми холодильних установок
Обслуговування та ремонт холодильних
установок загальною продуктивністю до
500000 ккал/год.
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

10
4
20
21
40

95

Тема 1. Слюсарні роботи
Згинання металу. Згинання деталей та штабового металу. Згинання та
розвальцьовування труб. Дефекти згинання, їх запобігання. Організація
робочого місця. Вимоги охорони праці.
Різання металу. Різання ручними ножицями, ножівкою круглого,
квадратного, штабового та листового металу. Різання труб труборізом.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Свердління, зенкерування, зенкування та розвертання отворів. Свердлильні
станки, їх типи призначення і загальна будова. Свердла, їх види і призначення.
Вибір свердел, вибір режимів різання. Способи встановлення і закріплення
свердел. Процес свердління отворів. Зенкерування. Зенкування. Розвертання
отворів. Дефекти при обробці отворів, їх запобігання. Організація робочого
місця. Вимоги охорони праці.
Нарізування різьби. Профілі різьби. Інструмент для нарізування зовнішньої
та внутрішньої різьби. Процес нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби.
Підбір діаметра свердел. Дефекти при нарізуванні різьби, їх запобігання.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Шабрування. Призначення, галузь застосування і основні види
шабрування. Інструмент та пристосування для шабрування. Способи і засоби
визначення виступаючих місць на поверхні деталі. Прийоми шабрування.
Дефекти при шабруванні, їх запобігання. Організація робочого місця. Вимоги
охорони праці.
Паяння. Призначення і застосування паяння. Обладнання, інструмент і
пристосування, які застосовуються для паяння. Паяння легкоплавкими і
тугоплавкими припоями, температура паяння. Особливості паяння алюмінію та
його сплавів. Перевірка якості паяних з’єднань. Дефекти паяння, їх запобігання.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.

Тема 2. Фізичні основи та способи одержання холоду
Холодоносії, їх властивості та область застосування. Розчин солей. Заходи
щодо зменшення корозії металу холодоносіями. Підбирання концентрації солі в
розчинах.
Новітні технології. Установки з непрямим охолодженням. Переваги та
недоліки, можливості застосування. Однофазні та двофазні холодоносії.
Природне і штучне охолодження. Способи отримання штучного холоду.
Охолодження розширюванням газів, дроселюванням, за рахунок вихрового
ефекту та використанням термоелектричних процесів.
Тема 3. Обладнання холодильних установок
Багатоступінчасті поршневі компресори. Діапазон роботи поршневих
компресорів на аміаку та фреонах.
Блок-картерні компресори. Крейцкопфні компресори. Переваги опозитних
компресорів. Конструктивні елементи поршневих компресорів. Будова вузлів та
деталей поршневих компресорів Втрати холодопродуктивності в компресорі.
Загальні відомості та теорія відцентрових компресорів, їх конструкції.
Ротаційні пластинчасті компресори, схеми роботи, будова, використання, переваги
по відношенню до інших компресорів.
Турбокомпресори: принцип роботи, типи, будова, схеми роботи, їх
застосування.
Спіральні компресори: історія виникнення спіральних компресорів, типи,
будова, схеми роботи, область їх застосування, переваги спіральних компресорів
перед поршневими.
Особливості в регулюванні продуктивності спіральних компресорів. Принцип
роботи компресорів з імпульсивним регулюванням продуктивності.
Устрій для полегшення пуску та регулювання продуктивності компресорів.
Приводи компресорів. Способи з'єднання компресорів з приводами.
Електропривод компресорів; електродвигуни, що застосовуються, управління
ними.
Апарати холодильних установок. Конденсатори з водяним охолодженням,
їх призначення та класифікація. Конденсатори аміачні кожухотрубні
горизонтальні, вертикальні. Будова та робота конденсаторів. Коефіцієнт
теплопередачі та питоме теплове навантаження конденсаторів. Зрошувальні та
випарникові конденсатори, будова та принцип роботи.
Повітроохолоджувачі, їх призначення та схема роботи. Мокрі та змішані
повітроохолоджувачі, їх конструктивні особливості.
Допоміжна апаратура вітчизняного та зарубіжного виробництва:
масловіддільники, маслозбірники, віддільники рідини, ресивери, градирні,
повітровіддільники, фільтри, осушувачі, баки-концентратори, їх призначення,
види, особливості конструктивного виконання, переваги.
Основні несправності та дефекти апаратури, способи їх усунення. Порядок
розбирання, складання та установлення апаратури.

Насоси холодильних установок. Поршневі та шестеренні насоси. Будова,
принцип дії та застосування насосів різних типів. Параметри поршневих та
шестеренних насосів.
Основні дефекти насосів. Способи розбирання, усунення дефектів та
складання насосів.
Тема 4. Схеми холодильних установок
Схеми малих холодильних установок, холодильних камер; їх призначення,
загальна будова, принцип дії.
Схеми термоелектричних холодильників, їх призначення, загальна будова,
принцип дії. Схеми місцевих і центральних кондиціонерів, обладнання.
Схеми промислових холодильних установок сумарною холодопродуктивністю
до 500000 ккал/год.
Аміачні холодильні установки безпосереднього охолодження. Розсільна
система охолодження. Циркуляція холодильного агенту та розсолу в системі.
Технологічна схема аміачної холодильної установки безпосереднього
охолодження об'єкта. Прямоточні схеми та з віддільником рідини
безпосереднього охолодження.
Обладнання, яке входить в технологічну схему. Схема циркуляції
холодоагенту в холодильній машині.
Двоступінчасті холодильні установки при одержанні температури нижче 40°С. Технологічна схема низькотемпературної холодильної машини
безпосереднього охолодження. Обладнання, яке входить в технологічну схему.
Схема циркуляції холодоагенту, масла та води. Схема повітрообміну при
безпосередньому охолодженні. Способи охолодження камер.
Технологічна схема низькотемпературної двоступінчастої холодильної
машини, яка працює з охолодженням теплоносія. Схема циркуляції холодоагенту,
масла, води, теплоносія. Масло, теплоносій, холодоагент, що застосовуються у
машині. Графік залежності холодопродуктивності від температури кипіння.
Технологічна схема каскадної холодильної машини. Схема циркуляції
холодоагенту, масла, води, теплоносія. Обладнання, що застосовується. Принцип
дії.
Технологічна схема холодильної установки на дві температури кипіння.
Обладнання, яке входить в технологічну схему. Прилади контролю і автоматики,
принцип дії.
Технологічна схема трикамерної холодильної установки. Обладнання, яке
входить в технологічну схему. Принцип дії. Прилади контролю і автоматики.
Технологічна схема пароежекторної холодильної установки. Обладнання,
яке входить в технологічну схему, принцип дії. Прилади контролю і автоматики.
Тема 5. Обслуговування та ремонт холодильних установок загальною
холодопродуктивністю до 500000 ккал/год.
Загальні вимоги та завдання експлуатації холодильних установок.
Організація експлуатації. Завдання машиніста холодильних установок.
Обладнання робочого місця. Порядок допуску робітників до експлуатації
установок.
Технічна документація з обслуговування холодильних установок загальною

холодопродуктивністю до 500000 ккал/год. Порядок приймання та здавання
зміни. Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки. Правила перевірки
справності компресорів, насосів, мішалок, теплопередавальної апаратури,
арматури, приладів та двигунів. Порядок та способи перевірки в системах
холодоагенту, холодоносія, мастильного масла, охолодної води, герметичності
аміачної, фреонової та розсільної систем, щільності розсолу, рівня масла, натягу
ременів, надійності муфти, справності захисних засобів.
Порядок
пуску
холодильних
установок
одноступінчастого
та
двоступінчастого стиснення. Послідовність дії машиніста при пуску та зупинці
холодильної установки.
Температурний режим роботи холодильної установки. Ознаки нормальної
роботи. Температура всмоктування, нагнітання, конденсації та охолодної води,
входу та виходу води, входу та виходу розсолу. Нормальні температури перед
регулюванням вентилем, на нагрівання компресорів, мастила.
Тиск випаровування, конденсації, змащування, розсолу, охолодної води.
Перепади тиску у системі мащення. Розгляд аварійних ситуацій. Дія персоналу в
аварійних ситуаціях.
Види робіт при технічному догляді за холодильною установкою:
змащування компресора, добавлення мастила в картер компресора, догляд за
сальниками, спостереження за нагріванням корпуса компресора, випускання
мастила з апаратів та з масловіддільника у маслозбірник, спостереження за
температурою води, яка надходить на охолодження конденсатора.
Виявлення витікання холодоагенту з системи. Виявлення витікання
холодильного агенту за допомогою сучасних електронних шукачів.
Ознаки, що визначають нестачу в системі холодоагенту. Правила
випускання повітря перед добавленням холодоагенту та всмоктування
холодоагенту з різних апаратів. Норми заповнення системи холодоагентом.
Порядок випускання холодоагенту з системи у балон або ресивер.
Добавлення холодоагенту в систему.
Запобіжні заходи під час перепускання аміаку та фреону у систему або з
одного апарата у другий.
Добавлення холодоагенту в систему за допомогою манометричного колектора.
Контроль за станом приладів автоматики та роботою установки.
Обслуговування компресорів вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Герметичних, напівгерметичних, поршневих та спіральних компресорів.
Особливості в регулюванні продуктивності компресорів, мащення, основні
несправності в роботі (зниження рівня шумності, причини перегріву, відмови
компресорів, запобігання від гідравлічних ударів).
Визначення їх стану та режиму роботи (загальним оглядом, за шумом,
стуканням та вібрацією, за ступенем нагрівання вузлів, за характером роботи
системи змащування, за продуктивністю, за записами в добовому журналі).
Допустима різниця тиску для компресорів, що працюють на фреоні та аміаку.
Способи контролю різниці тиску.
Марки масла, що використовуються для змащення компресорів, які
працюють на фреоні та аміаку, їх фізичні властивості. Допустимий вміст в маслі
води, кислоти та механічних домішок.

Обов'язки чергового машиніста з контролю температури частин компресора,
що труться, рівня масла в картері та масляному насосі.
Допустима різниця тиску між тиском масла в насосі та картері компресора.
Допустимий рівень масла в картері компресора.
Способи відновлення масла після відпрацювання допустимої кількості
годин експлуатації. Перевірка основних властивостей масла. Способи очищення
масла від забруднень.
Обслуговування конденсаторів та способи контролю наявності повітря в
конденсаторі. Випускання повітря з системи. Періодичність випускання повітря з
апарата. Способи перевірки витікання холодоагентів у воду та появлення свищів
у трубах. Способи очищення труб від забруднення та видалення забруднень.
Способи перевірки масла в конденсаторі та його видалення.
Обслуговування охолодних батарей у камерах при безпосередньому
випаровуванні. Способи видалення снігової «шуби» та допустима її величина для
максимальної теплопередачі. Вплив снігової «шуби» на роботу холодильної
установки. Послідовність дій машиніста при відтаюванні снігової «шуби».
Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої поверхні труб масляної
плівки та інших забруднень.
Обслуговування розсільних батарей, операції обслуговування. Порядок
роботи при спусканні повітря з батарей, регулювання подавання розсолу по
батареях. Послідовність операцій при відтаюванні снігової «шуби» теплим
розсолом.
Операції обслуговування повітроохолоджувачів.
Перевірка вентиляторів на заїдання лопатей; контроль за температурою
нагрівання підшипників вентилятора та його електродвигуна; контроль за
рівномірним покриттям сніговою «шубою» повітроохолоджувача та усунення
причин поганої теплопередачі; вентиляція охолодних камер, спускання розсолу в
розсільному повітроохолоджувачу із змійовиків.
Обслуговування допоміжних апаратів вітчизняного та зарубіжного
виробництва, операції обслуговування: ресиверів, фільтрів, осушувачів,
повітровіддільників, віддільників рідини, масловіддільників та маслозбірників.
Графік та періодичність спускання масла для оцінки роботи масловіддільників.
Спостереження за роботою запірної арматури.
Обслуговування водяних та розсільних насосів. Правила пуску
відцентрових, поршневих насосів. Контроль підшипників та сальників насосів.
Допустима температура нагріву підшипників. Спостереження за герметичністю
роз’ємних з’єднань, сальників та запірної арматури.
Заходи з економії електроенергії, води, масла, холодоагента. Норми витрат
експлуатаційних матеріалів. Заходи щодо економії витрат холоду в
охолоджуваних приміщеннях.
Особливості обслуговування холодильних установок з гвинтовим
компресором.
Основні причини порушень в роботі холодильних установок:
невідповідність продуктивності компресора і поверхні апаратів, неправильне
регулювання, недостатня кількість холодильного агенту, переповнення системи,
наявність повітря, недостатня подача води, забруднення ТРВ та труб
конденсатора, випарників, відкладення із води і розсолу та ін.

Відхилення від нормальної роботи холодильних установок.
Характерні несправності в роботі компресорів, насосів, допоміжного
обладнання та способи їх усунення.
Особливості обслуговування фреонових установок вітчизняного та
зарубіжного виробництва. Вплив води, повітря, кислоти на їх роботу.
Види ремонту холодильних установок, організація ремонту, системи
планово-попереджувального ремонту, дефектні відомості і їх складання. Перелік
робіт при кожному виду ремонту. Інструменти, пристосування, що
використовують при ремонті.
Підготовка холодильної установки до ремонту. Видалення із холодильної
установки агенту, змащення, холодоносія. Розкриття машин, апаратів і
трубопроводів.
Технологія ремонту деталей компресора, збірних одиниць, теплообмінних
апаратів, допоміжного обладнання.
Випробування обладнання після ремонту. Недопустимість гідравлічного
випробування фреонових систем.
Порядок
здавання
відремонтованого
холодильного
обладнання.
Випробування і заправлення системи холодильним агентом, маслом
холодоносієм після ремонту.
Порядок підготовки холодильного обладнання до монтажу. Стислі
відомості про монтаж компресорів, трубопроводів, арматури та апаратури.
Монтаж нових низькотемпературних спіральних компресорів. Дотримання
вимог при монтажу.
Правила монтажу нових терморегулювальних вентилів серії ТІ,
терморегулювальних вентилів з МОР-заправленням.
Випробування холодильних установок на міцність, щільність та
герметичність після монтажу.

Типова навчальна програма з предмета
«Технологія використання холоду»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Технологія швидкого заморожування
продуктів
Холод при кондиціюванні повітря
Холод на транспорті
Холод у хімічній промисловості
Холод у нафтовій і газовій промисловості
Холод у машинобудівництві і металургії
Інші галузі застосування холоду
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
2
2
1
1
1
2
10

Тема 1. Технологія швидкого заморожування продуктів
Застосування швидкоморозильних апаратів для заморожування продуктів.
Види апаратів. Їх особливості і переваги. Сублімація.
Тема 2. Холод при кондиціюванні повітря
Призначення кондиціювання повітря у виробничих, адміністративних,
громадських і побутових будівлях, холодильних камерах, в харчовій
промисловості, тваринництві, на водному, автомобільному, залізничному,
повітряному транспорті.
Тепловий і вологісний баланси приміщень. Розрахункові параметри
повітря. Комфортні і технологічні вимоги до параметрів повітря у приміщенні.
Схеми кондиціювання в залежності від призначення.
Типи кондиціонерів. Нові стратегії на ринку кондиціонерів. Способи обробки
повітря.
Сучасні системи охолодження і кліматизації об’єктів.
Тема 3. Холод на транспорті
Види холодильного транспорту: автомобільний, залізничний, водний.
Холодильні контейнери. Його призначення і особливості застосування. Способи
охолодження і температури.
Авторефрижератори. Залізничні вагони-холодильники з індивідуальним
охолодженням власним енергопостачанням. Рефрижераторні секції та потяги з
рефрижераторами.
Добувачі (промислові) судна-рефрижератори. Прийомно-транспортні
рефрижератори. Контейнери-холодильники. Конструкція та принцип дії.
Регулювання температур заморожування продукції під час транспортування.
Новітні технології холоду на транспорті. Транспортування продуктів, які
швидко псуються. Холодильний автотранспорт. Залізничний вагонрефрижератор. Авіаперевезення продуктів, які швидко псуються. Міжнародні

перевезення.
Тема 4. Холод у хімічній промисловості
Застосування холоду при зрідженні газів, роз’єднанні складних розчинів,
кристалізації солей, підсиленні концентрації розчинів, виробництві аміаку, каучуку,
при переробці нафтопродуктів.
Застосування глибокого холоду при розподілі повітря на газові компоненти і
отриманні рідких газів.
Тема 5. Холод у нафтовій і газовій промисловості
Застосування холоду для переробки нафти і нафтопродуктів. Зрідження газів
за допомогою холоду. Особливості процесів, температури.
Застосування глибокого холоду при розподілу повітря на газові компоненти і
отриманні рідких газів.
Тема 6. Холод у машинобудівництві і металургії
Застосування холоду у машинобудівництві і металургії при обробці деталей,
інструмента і сталей, для загартовування і штучного «старіння».
Тема 7. Інші галузі застосування холоду
Застосування холоду у медицині і фармакології.
Застосування холоду для штучних катків.
Застосування холоду для прокладки шахт і тунелів.
Застосування холоду у будівництві, легкій, текстильній, хутровій
промисловості, при виробництві оптичних приладів тощо.
Застосування штучного холоду у чайній промисловості.
Кліматичні установки. Висотні установки. Науково-дослідницькі
установки.
Опріснювачі солоної води.
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«Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Прилади для вимірювання та контролю
температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю рівня
рідини та витрат
Виконавчі елементи та геркони
Прилади сигналізації та регулювання
Основи промислової електроніки
Елементи автоматики. Автоматизація
холодильних установок
Надійність систем автоматики та перспективи
їх розвитку
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

3
3
2
3
1
2
1
15

Тема 1. Прилади для вимірювання і контролю температури та тиску
Основні завдання, терміни та визначення в галузі механізації і
автоматизації виробничих процесів та метрології.
Стислі відомості про службу та систему КВП і А галузі, підприємства.
Прилади для вимірювання та контролю тиску. Манометри та
мановакууметри, їх класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна
характеристика.
Манометри диференційні з перетворювачами, призначення, принцип дії,
область застосування. Електронні перетворювачі тиску.
Реле різниці тиску (контролю мащення), регулятори тиску їх класифікація,
призначення, принцип дії, стисла технічна характеристика.
Класифікація приладів для вимірювання температури. Термометри, типи, їх
класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна характеристика, основні
правила установки.
Термоелектричні термометри, їх конструкція і матеріали в залежності від
діапазону вимірювання температури. Принцип дії, межі вимірювання,
градуювання, переваги та недоліки.
Показуючі та самописні прилади. Логометри ЛПР-54, ЛР-02, ДЛР-01 та інші
їх призначення, будова, принцип дії, межі вимірювання, градуювання, переваги та
недоліки.

Автоматичні
мости,
врівноваженого моста.

призначення,

будова,

градуювання,

схема

Тема 2. Прилади для вимірювання та контролю рівня рідин та витрат
Класифікація приладів для вимірювання рівня рідин у резервуарах.
Механічні вимірники рівня, їх переваги та недоліки.
Поплавкові, буйкові рівні, їх призначення, будова, правила використання.
Одиниці вимірювання кількості та витрат рідини, газів та пари.
Класифікація приладів для вимірювання кількості та витрат рідини, газів, пари.
Лічильники та витратоміри. Методи вимірювання. Швидкісні та об'ємні
лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення, будова, принцип дії,
правила користування.
Тема 3. Виконавчі елементи та геркони
Соленоїдні вентилі, зворотні клапани, автоматичні перемикачі режимів, їх
класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
експлуатації.
Геркони, їх класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла
характеристика, правила експлуатації.
Тема 4. Прилади сигналізації та регулювання
Номенклатура приладів сигналізації. Призначення, будова, технічна
характеристика та правила монтажу реле тиску, реле перепаду тиску, реле рівня,
реле протоку, датчика реле температури. Терморегулювальні вентилі із
зовнішнім та внутрішнім рівнянням, їх класифікація, призначення, будова,
принцип дії, стисла характеристика, правила монтажу та регулювання.
Основні поняття та визначення автоматичного регулювання.
Автоматичні регулятори прямої та непрямої дії. Регулятори температури,
тиску, їх призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
монтажу та експлуатації.
Тема 5. Основи промислової електроніки
Предмет промислової електроніки. Електронна емісія, її різновиди.
Електровакуумні прилади, їх характеристика та призначення.
Газорозрядні прилади: Іонні прилади, неонова та газорозрядна лампи, їх
призначення. Маркірування та цоколювання іонних приладів.
Напівпровідникові прилади, їх види, призначення, стисла характеристика.
Тема 6. Елементи автоматики. Автоматизація холодильних установок
Класифікація елементів автоматики, їх стисла характеристика. Системи
автоматизації холодильної установки. Автоматичні устрої. Системи автоматичного
регулювання, захисту, сигналізації, вимірювання, управління. Технологічні та
принципові схеми цих систем, їх будова, характеристика, недоліки та переваги.
Схеми автоматизації компресорних агрегатів. Одноступінчасті компресорні
агрегати з поршневими компресорами. Функції типової схеми, їх автоматизації.
Прилади автоматики.
Одноступінчастий гвинтовий компресорний агрегат. Склад агрегату. Система

автоматизації агрегату, їх особливості.
Схема автоматизації апаратів. Автоматизація конденсаторної групи,
прилади системи автоматизації.
Автоматизація випарникової системи з проміжним теплоносієм, склад
випарникової системи, функції системи автоматизації.
Автоматизація насосно-циркуляційної випарникової системи охолодження,
склад системи, функції системи автоматизації.
Тема 7. Надійність систем автоматики та перспективи їх розвитку
Надійність систем автоматики. Основні поняття. Фактори, що забезпечують
надійність. Відкази: несподівані, поступові, остаточні, переміщувальні, залежні,
незалежні, конструкційні, психологічні та експлуатаційні, їх характеристика.
Показники надійності систем автоматики.
Перспективи розвитку та характеристика електронних устроїв автоматизації
та управління.
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Тема 1. Практичне застосування геометричних побудов
Побудова перпендикулярів, кутів заданого розміру. Поділ відрізків і кутів
на рівні частини. Поділ кола на рівні частини із застосуванням геометричних
способів за допомогою таблиці хорд. Виявлення геометричних елементів в
контурах деталей.
Прийоми геометричних побудов під час розмічання плоских деталей на
площині.
Спряження двох пересічних прямих дугою кола заданого радіусу.
Спряження двох дуг дугою заданого радіусу.
Тема 2. Аксонометричні і прямокутні проекції
Зображення основного геометричних тіл. Проектування геометричних тіл
(призми, піраміди, циліндра, конуса, кулі) на три площини проекцій з аналізом
проекцій елементів цих тіл (вершин, ребер, граней, твірних). Проекції точок, що
належать поверхні предмета. Побудова третьої проекції за двома заданими
Проекції точок, що належать поверхні предмета.
Ескізи. Призначення ескізів. Послідовність виконання ескізу: вибір
головного зображення, визначення необхідної кількості (числа) зображень,
послідовність їх зарисовування.
Нанесення розмірів і граничних відхилень.
Тема 3. Основні відомості з будівельного креслення
Особливості будівельних креслень, їх види та призначення. Умовні
графічні позначення елементів будівель і їх обладнання. Креслення планів,
фасадів і розрізів будівель.
Поняття про нанесення розмірів і висотних відміток на будинкових
кресленнях. Масштаби будівельного креслення.

Тема 4. Читання і виконання креслень і схем
Умовне позначення вищого рівня. Умовне позначення функціональної
групи. Координатний, позиційний (послідовний) або координатно-позиційні
методи побудови умовних конструктивних позначень. позначення електричних
контактів. Адресне позначення об’єктів.
Загальні відомості про електричні схеми. Умовні графічні позначення на
електричних схемах. Призначення умовних графічних позначень та знаків, що
передбачаються державними стандартами. Графічне позначення загальне
застосування. позначення резисторів. Резистори загальні і спеціального
призначення. Резистори дротяні, недротяні, металофольгові. Змінні резистори.
Регулюванні резистори. Терморезистори, варистори.
Позначення конденсаторів. Конденсатори постійної ємності. Конденсатори
змінної ємності. Регульовані конденсатори. Саморегулюванні конденсатори.
Конденсатори загального і спеціального призначення. Позначення кожушок
індуктивності (варіометрів) дроселів, трансформаторів, автотрансформаторів.
Позначення комутаційних пристроїв. Вимикачі. Перемикачі. Кнопкові
вимикачі і перемикачі. Багатопозиційні перемикачі. Реле. Поляризовані реле.
З’єднувачі. Позначення електровакуумних приладів (діоди, транзистори).
Позначення акустичних, п’єзоелектричних та електровимірювальних приладів.
Позначення джерел живлення. Позначення запобіжників. Позначення
електромашин та ліній електрозв’язку.
Правила виконання принципових схем. Поєднаний і рознесений способи
умовного графічного позначення елементів. Виконання схем у багато і
однолінійному зображенні. Порядок запису елементів у специфікації.
Правила виконання схеми з’єднань. Правила виконання схем підключення,
монтажних схем і схем інших типів. Види монтажу: вільний (площинний),
об’ємний, блочний, друкований.
Принципова схема холодильної установки. Схема роботи термометрів
опору з логометром та електронним мостом. Схеми з професії.
Початок читання схеми з входу або з кінця пристрою; визначення окремих
елементів, які входять до складу функціональних груп, встановити їх
призначення в схемі і значення параметрів за специфікацією.
Основні правила читання принципових електричних схем.
Визначення шляху проходження струму у кожному колі, починаючи від
джерела живлення або від тих точок, до яких підведено струм.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« Е л е к т р о т е х н і к а
п р о м и с л о в о ї

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

з

о с н о в а м и

е л е к т р о н і к и »

Назва теми
Основи електростатики
Постійний струм та кола постійного струму
Електромагнетизм
Змінний струм та кола змінного струму
Електричні вимірювання.
Електровимірювальні прилади
Трансформатори
Електричні машини змінного струму
Електричні машини постійного струму
Електричні апарати
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
1
1
1
1
1
1
1
2
10

Тема 1. Основи електростатики
Силові та еквіпотенціальні лінії електричного поля. Провідники та
діелектрики в електричному полі.
Тема2. Постійний струм та кола постійного струму
Поняття про нелінійні кола постійного струму.
Тема 3. Електромагнетизм
Простіші магнітні поля. Основні характеристики магнітного поля.
Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму
Активний, індуктивний, ємкісний опір, їх з’єднання; потужність.
Тема 5. Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади
Методи і похибки вимірювань. Клас точності і класифікація
електровимірювальних приладів.

Тема 6. Трансформатори
Режими роботи трансформаторів. Трифазні і автотрансформатори.
Тема 7. Електричні машини змінного струму
Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Коефіцієнт
корисної дії двигунів.
Тема 8. Електричні машини постійного струму
Втрати і коефіцієнт корисної дії машин постійного струму. Оберненість
машин постійного струму.
Тема 9. Електричні апарати
Автоматичні
вимикачі.
Електромагнітні
виконавчі
пристрої.
Електромагнітні контактори і пускачі. Безконтактні контактори. Електричні
реле.
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Тема 1. Основні відомості про будову і властивості металів
Кристалізація металів і сплавів. Сплави – хімічні з’єднання, твердий
розчин, механічна суміш.
Загальна класифікація властивостей металів. Хімічні властивості:
окислюваність і кислотостійкість, корозійна стійкість.
Тема 2. Основні відомості з теорії сплавів
Діаграма стану залізовуглецевих сплавів. Її призначення, характерні лінії,
точки, фази. Структура залізовуглецевих сплавів та їх властивості.
Тема 3. Чавуни
Методи отримання відливок. Вплив вуглецю і постійних домішок на
властивості чавуну.
Механічні та технологічні властивості сірого, ковкого та високоміцного
чавунів. Основні марки чавунів, їх застосування.
Тема 4. Сталі
Вуглецеві сталі звичайної якості.
Легуючі елементи та їх вплив на властивості сталі.
Сталі з особливими властивостями: стійкі до спрацювання з високою
магнітною проникністю, немагнітні, корозійно стійкі.
Механічні і технологічні властивості кожної групи сталей, їх склад і

застосування. Основні марки вуглецевих і легованих сталей.
Тема 5. Кольорові метали і сплави
Внутрішня будова. Механічні властивості. Технологія виготовлення
кольорових сплавів і галузі застосування.
Алюмінієві сплави-силуміни: склад, призначення, властивості, сфера
застосування, марки і позначення за Державним стандартом.
Тема 6. Термічна і хімічно термічна обробка металів
Характерні особливості мартенсіту, сорбіту, тростіту.
Структура, механічні і технологічні властивості відпаленої, нормалізованої
і загартованої сталі, причини їх виникнення і способи попередження.
Коротка характеристика процесів хіміко-термічної обробки: цементація,
азотування, ціанування, дифузійна металізація, гальванічні покриття.
Особливості обробки сірого чавуну.
Тема 7. Загальні відомості про порошкову металургію. Склад
металокерамічних твердих сплавів
Безвольфрамні тверді сплави. Абразивні матеріали. Характеристика
абразивного інструменту.
Металокерамічні тверді сплави їх структура і сфера застосування. Литі і
порошкоподібні тверді сплави.
Тема 8. Неметалеві матеріали
Полімери, їх властивості. Природні та синтетичні полімери.
Термостійкі і термопластичні полімери. Шарові пластмаси. Газонаповнені
пластмаси, їх застосування. Зниження металоємності виробництва. Економічне
використання матеріалів. Вимоги до стійкості та міцності деталей. Широке
застосування нових металевих матеріалів з покращеними властивостями.
Загальні відомості про безвідхідну технологію.
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Назва теми
Правові та організаційні основи охорони праці

Основи охорони праці в холодильній галузі.
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи

1
4

1
1
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні законодавчі акти з охорони праці та безпечної діяльності
підприємств.
Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань.
Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Колективний договір,
його укладання і виконання. Державний нагляд за охороною праці.
Проведення інструктажів з охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Виробничий і побутовий травматизм. Нещасні випадки, повязані з працею на
виробництві, і побутові. Професійні захворювання і професійні отруєння.
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві,
професійних захворювань і професійних отруєнь.

Тема 2. Основи охорони праці в холодильній галузі. Загальні відомості
про потенціал небезпек. Організація роботи з охорони праці
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професіями в галузі.
Правила безпеки під час пуску, роботи та зупинення устаткування, що
обслуговується. Дії обслуговуючого персоналу в аварійній ситуації.
Вимоги до безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском.
Зони безпеки та їх огородження. Прилади контролю безпечних умов праці
на робочому місці машиніста холодильних установок, порядок їх використання.
Безпека праці під час експлуатації механічного, пневматичного і електричного
інструменту.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій, які
характерні для професії машиніста холодильних установок:
Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від
шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Правила запобігання
нещасних випадків. План ліквідації аварій та евакуації з приміщення у разі
аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння
і автоматичної пожежної сигналізації.
Вогнегасні матеріали та речовини.
Пожежна техніка для захисту об’єктів: пожежні машини, автомобілі та
мотопомпи, установки для пожежогасіння, вогнегасники, ручний пожежний
інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Вимоги пожежної
безпеки в цеху, на дільниці робіт.
Тема 4. Основи електробезпеки
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження
працюючих електричним струмом.
Виконання заземлення і занулення електроустановок, їх захист.
Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, двигунами,
трансформаторами.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Основні шкідливі виробничі фактори (загазованість приміщення, іонізуючі
випромінювання, шум, вібрація) в цехах, гранично допустимі рівні, вплив на
працівників.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих
та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.
Вимоги до освітлення робочого місця. Види освітлення. Правила
експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове
забезпечення
працівників.
Медичні
огляди

працюючих.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.
Правила надання першої допомоги при пораненнях, втраті свідомості,
опіках, ураженні електричним струмом. Транспортування потерпілого. Способи
реанімації.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 3 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2.1
2.2

Теми
І. Виробниче навчання
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Слюсарні роботи
Обслуговування та експлуатація холодильних установок
Ремонт та монтаж холодильних установок
Робота з КВП та елементами автоматики
Комплексні перевірочні роботи
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці
Самостійне виконання робіт машиніста холодильних
установок 3-го розряду (під наглядом інструктора)
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
18
36
12
12
6
90
7
196

203
293

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до охорони праці.
Ознайомлення з можливими причинами травматизму в лабораторії. Вимоги
охорони праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих
технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.
Організація робочого місця машиніста холодильних установок. Обов’язки,
права, відповідальність машиніста холодильних установок. Взаємодія з іншими
працівниками. Засоби індивідуального захисту машиніста холодильних
установок.
Ознайомлення з інструкцією з охорони праці. Практичне навчання прийомам
звільнення від електричного струму.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди. Правила
користування первинними засобами гасіння.
Тема 1.2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Призначення та застосування операцій, будова та призначання інструментів,
матеріали для їх виготовлення, обладнання та пристосування, режим оброблення,
контрольно-вимірювальний та перевірочний інструмент, способи контролю,

організація робочого місця та безпека праці.
Вправи:
- згинання металу: Згинання деталей та штабового металу. Згинання та
розвальцьовування труб. Дефекти згинання, їх запобігання. Організація
робочого місця. Вимоги охорони праці.
- різання металу: Різання ручними ножицями, ножівкою круглого,
квадратного, штабового та листового металу. Різання труб труборізом.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
- свердління, зенкерування, зенкування та розвертання отворів:
Способи встановлення і закріплення свердел. Процес свердління отворів.
Зенкерування. Зенкування. Розвертання отворів. Дефекти при обробці отворів, їх
запобігання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
- нарізування різьби: Процес нарізування внутрішньої та зовнішньої
різьби. Підбір діаметра свердел. Дефекти при нарізуванні різьби, їх запобігання.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
- паяння: підготовка деталей та вибір припоїв і флюсів до паяння,
налагодження паяльного поста, вимоги до запалювання пальників, правила
нанесення припою, перевірка якості паяних з’єднань. Особливості паяння міді,
алюмінію та їх сплавів.
- шабрування: Способи і засоби визначення виступаючих місць на
поверхні деталі. Прийоми шабрування. Дефекти при шабруванні, їх запобігання.
Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Навчально-виробничі роботи: (приклади)
- різання листового металу ручними ножицями;
- свердління листового металу за допомогою ручного дриля;
- нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби.
Тема 1.3. Обслуговування та експлуатація холодильних установок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Обслуговування та експлуатація холодильних установок призначення та
застосування операцій, будова та призначання інструментів, матеріали для їх
виготовлення, обладнання та пристосування, режим роботи, контрольновимірювальні прилади, способи контролю, організація робочого місця та безпека
праці, з кожної теми викладаються та демонструються майстром виробничого
навчання при проведенні інструктажу.
Вправи:
- оформлення технічної документації з обслуговування холодильних
установок загальною холодопродуктивністю до 500000 ккал/год. Порядок
приймання та здавання зміни. Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
- підготовча робота перед пуском холодильної установки. Правила
перевірки справності компресорів, насосів, мішалок, теплопередаючої апаратури,
арматури, приладів та двигунів. Порядок та способи перевірки в системах
холодоагенту, холодоносія, мастильного масла, охолодної води, герметичності
аміачної, фреонової та розсільної систем, щільності розсолу, рівня масла, натягу
ременів, надійності муфти, справності захисних засобів.
- пуск холодильних установок одноступінчастого та двоступінчастого
стиснення. Послідовність дії машиніста при пуску та зупинці холодильної

установки.
- регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.
Ознаки нормальної роботи. Температура всмоктування, нагнітання, конденсації та
охолодної води, входу та виходу води, входу та виходу розсолу. Нормальні
температури перед регулюванням вентилем, на нагрівання компресорів, мастила.
- регулювання тиску випаровування, конденсації, змащування розсолу,
охолодної води. Перепади тиску у системі мащення. Розгляд аварійних ситуацій.
- технічний догляд за холодильною установкою: змащування компресора,
додавання масла, догляд за сальниками, спостереження за нагріванням корпуса
компресора, випуск масла з масловіддільника у маслозбірник, спостереження за
температурою води, яка надходить на охолодження конденсатора.
- контроль за станом приладів автоматики та роботою установки.
- запобіжні заходи під час перепускання аміаку та фреону у систему або з
одного апарата у другий.
- обслуговування компресорів. Визначення допустимого вмісту в маслі
води, кислоти та механічних домішок. Контроль температури частин компресора,
що труться, рівня масла в картері та масляному насосі.
Допустима різниця тиску між тиском масла в насосі та картері компресора.
Допустимий рівень масла в картері компресора. Способи відновлення масла після
відпрацювання допустимої кількості годин експлуатації. Перевірка основних
властивостей масла.
Обслуговування сучасних компресорів різних типів. Обслуговування
герметичних, напівгерметичних, поршневих та спіральних компресорів.
Особливості в регулюванні продуктивності компресорів, зниження рівня
шумності, мащення, причини перегріву, відмови компресорів, запобігання від
гідроудару.
Особливості обслуговування сучасних фреонових холодильних установок.
Вплив води, повітря, кислоти на їх роботу.
Допустима різниця тиску для компресорів, що працюють на фреоні та
аміаку. Способи контролю різниці тиску.
- обслуговування конденсаторів: способи контролю наявності повітря в
конденсаторі. Періодичність випускання повітря з апарата. Способи перевірки
витікання холодоагентів у воду та появлення свищів у трубах. Способи очищення
труб від забруднення та видалення забруднень. Способи перевірки масла в
конденсаторі та його видалення. Обслуговування нових типів конденсаторів.
Якість їх роботи та економія.
- обслуговування випарників. Періодичність видалення масла. Перевірка
випарників на витікання холодоагенту. Способи очищення випарників від
забруднень; необхідність спостерігання за рівнем холодоагента та концентрації
розсолу. Порядок перевірки лугового розсолу. Перевірка ареометром концентрації
розсолу.
Обслуговування нових випарників з гофрованими ребрами та з
подовженим змієвиком теплообмінника. Ознайомлення з основними
несправностями їх в роботі, причинами і способами усунення . Ознайомлення з
сучасними системами випарного охолодження.
- обслуговування водяних та розсільних насосів. Правила пуску

відцентрових насосів. Контроль підшипників та сальників насосів. Допустима
температура нагріву підшипників. Регулювання подавання розсолу по батареям.
Виявлення причин раптового припинення роботи водяних та розсільних насосів.
Світовий ринок теплових насосів: їх обслуговування, основні несправності
в роботі, причини та способи усунення. Майбутнє теплових насосів.
- обслуговування охолодних та розсільних батарей у камерах. Способи
видалення снігової шуби та допустима її величина для максимальної
теплопередачі. Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої
поверхні труб масляної плівки та інших забруднень.
- обслуговування повітроохолоджувача. Перевірка вентиляторів на
заїдання лопатей; контроль за температурою нагрівання підшипників вентилятора
та його електродвигуна; контроль за рівномірним покриттям сніговою шубою
повітроохолоджувача та усунення причин поганої теплопередачі; вентиляція
охолодних камер, спускання розсолу в розсільному повітроохолоджувачі із
змійовиків.
Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
- обслуговування масловіддільників та маслозбірників. Способи
очищення масла від забруднень. Спостереження за роботою запірної арматури,
періодичність випуску масла, випуск масла назовні із маслозбірника.
Обслуговування масловіддільників в сучасних холодильних установках.
- обслуговування холодильних установок з гвинтовим, ротаційним,
турбокомпресором та інших компресорів вітчизняного та зарубіжного
виробництва.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- перевірка справності компресора ФАК-1,5;
- перевірка системи мащення поршневого компресора;
- випробування холодильної установки на щільність та герметичність.
Тема 1.4. Ремонт та монтаж холодильних установок.
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Вправи:
- визначення основних порушень в роботі холодильних установок.
Відхилення від нормальної роботи холодильних установок. Характерні
несправності в роботі компресорів, насосів, допоміжного обладнання та способи їх
усунення.
- виявлення витікання холодоагенту з системи. Ознаки, що визначають
нестачу в системі холодоагенту. Виявлення витікання холодильного агенту за
допомогою сучасних електронних шукачів.
Правила випускання повітря перед добавленням холодоагенту та
всмоктування холодоагенту з різних апаратів. Норми заповнення системи
холодоагентом. Порядок випускання холодоагенту з системи у балон або ресивер.
Добавлення холодоагенту в систему. Добавлення холодильного агенту в систему
за допомогою манометричного колектора.
- ремонт холодильних установок. Технологія ремонту. Випробування
обладнання після ремонту. Порядок здавання відремонтованого холодильного
обладнання.

- підготовка холодильного обладнання до монтажу. Монтаж
компресорів, трубопроводів, арматури та апаратури. Випробування холодильних
установок на міцність, щільність та герметичність. Зовнішній огляд обладнання
перед запуском. Перевірка достатності заповнення системи холодильним агентом,
маслом, розсолом, водою. Монтаж нових низькотемпературних спіральних
компресорів. Дотримання вимог при монтажі.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- виявлення місць витікання холодоагента з установки;
- заправка маслом холодильного агрегату;
- заміна фільтра-осушувача в холодильній установці.
Тема 1.5. Робота з КВП та елементами автоматики
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, безпеки праці.
Обслуговування та експлуатація КВП та елементів автоматики холодильних
установок, призначення та застосування операцій, будова та призначання
інструментів, матеріали для їх виготовлення, обладнання та пристосування, режим
роботи контрольно-вимірювальних приладів, способи контролю, організація
робочого місця та безпека праці (з кожної теми викладаються та демонструються
майстром виробничого навчання при проведенні інструктажу).
Вправи:
- контроль та регулювання температури та тиску: Робота з
логометрами, потенціометрами, реле тиску і температури на одну та декілька
точок вимірювання. Похибки, їх причини. Правила монтажу реле тиску, реле
перепаду тиску, датчика реле температури, терморегулювальних вентилів із
зовнішнім
та
внутрішнім
рівнянням.
Правила
монтажу
нових
терморегулювальних вентилів серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОРзаправленням. Діапазон застосування, умови нормальної роботи.
- контроль та регулювання рівня рідин та витрат: Методи вимірювання.
Швидкісні та об'ємні лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення,
будова, принцип дії, правила користування. Регулятори рівня.
- робота з виконавчими елементи: Робота з соленоїдними вентилями,
зворотними клапанами, автоматичними перемикачами режимів. Правила
експлуатації.
- робота з приладами сигналізації. Правила монтажу та експлуатації
приладів сигналізації.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- заміна ТРВ у холодильній установці ФАК;
- монтаж мановакууметра на компресорі АВ-45;
- заміна реле температури в холодильній установці.
-

Тема 1.6. Комплексні перевірочні роботи.
Виконання робіт, які включають всі раніше вивчені операції, з
використанням різних пристосувань. Роботи виконуються по інструкційнотехнологічних картах з дотриманням нормативів часу.

ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством. Структура виробництва й організації праці на
підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес, виготовлення
продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.
Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці. Система керування охороною праці організація служби безпеки
праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального
захисту.
2.2. Самостійне виконання робіт машиніста холодильних установок 3-го
розряду (під наглядом інструктора)
Самостійне виконання робіт, відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики Машиніст холодильних установок на 3 розряд та з дотриманням
норм безпеки праці, використанням новітніх технологій виробництва.
Оволодіння передовими методами праці. Освоєння встановлених норм часу при
дотриманні технічних умов роботи, що виконуються.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Згинання та розвальцьовування труб. Різання труб труборізом.
2. Виявлення нестачі масла в компресорі. Дозаправка масла в компресор.
3. Розбирання компресорів середньої потужності на вузли і деталі.
4. Виявлення та усунення несправності роботі холодильних установок.
5. Підготовка до пуску і пуск холодильних насосів.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 3 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
a.
Основи слюсарної справи.
b.
Правила визначення припусків для обробки деталей.
c.
Вимірювальні інструменти та прилади.
d.
Основи електротехніки.
e.
Застосування холоду в різних галузях народного господарства.
f.
Основні закони фізики стосовно холодильного процесу.
g.
Номенклатуру холодильних агентів.
h.
Схеми холодильних установок різних систем.
i.
Класифікацію різних типів компресорів холодильних машин.
j.
Призначення, конструктивну будову, принцип дії, переваги та
недоліки
поршневих,
відцентрових,
ротаційних
пластинчастих
компресорів, турбокомпресорів різних типів.
k.
Пристрої для полегшення пуску та регулювання продуктивності
компресора.
l.
Способи та порядок розбирання та складання компресорів
холодильних установок.
m.
Основні несправності компресорів холодильної установки, способи
їх запобігання та усунення у роботі.
n.
Види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
o.
Правила змащування машин, що обслуговуються.
p.
Призначення , будову, принцип дії, переваги та недоліки,
конденсаторів з водяним охолодженням, повітроохолоджувачів,
масловіддільників, маслозбірників, віддільників рідини, ресиверів різних
типів, поршневих та шестеренних насосів, повітровіддільників, фільтрів,
фільтрів-осушувачів, баків-концентраторів, контрольно-вимірювальних
приладів, електроприладів.
q.
Основні несправності та дефекти апаратури, способи їх усунення.
r.
Систему вмикання та вимикання електроприладів, управління
ними.
s.
Схему розташування трубопроводів, арматури, приладів
автоматичного регулювання і контрольних приладів.
t.
Технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії
холодильних установок.
u.
Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки.
v.
Порядок пуску та зупинки холодильних установок сумарною
холодопродуктивністю до 500000 ккал/год. одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення.
w.
Температурний режим та відхилення від оптимального режиму

роботи холодильної установки. Правила обслуговування компресорів,
конденсаторів, випарників, охолодних батарей у камерах різних систем
охолодження,
повітроохолоджувачів,
ресиверів,
насосів,
масловіддільників, маслозбірників та іншого устаткування холодильних
установок.
x.
Правила виконання робіт технічного догляду за холодильною
установкою.
y.
Характерні несправності в роботі обладнання холодильних
установок, причини та способи їх усунення.
z.
Порядок розбирання, складання та встановлення апаратури.
aa. Види ремонту холодильних установок, технологія ремонту,
випробування обладнання після ремонту.
bb. Правила організації робочого місця.
cc. Порядок приймання та здавання зміни.
dd. Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
ee. Заходи з економії електроенергії, води, масла, холодильного агенту,
витрат холоду.
ВМІЄ:
1.
Організовувати робоче місце.
2.
Дотримуватись вимог безпеки праці при виконанні робіт.
3.
Виконувати слюсарні операції.
4.
Приймати та здавати зміну.
5.
Читати схеми холодильних установок різних систем.
6.
Виконувати підготовчі роботи перед пуском холодильних установок
одноступінчастого та двоступінчастого стиснення.
7.
Здійснювати пуск та зупинку холодильних установок сумарною
холодопродуктивністю до 500000 ккал/год. одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення.
8.
Регулювати роботу обладнання та механізмів, температурний режим
холодильної установки: тиск випаровування, конденсації, розсолу,
охолодної води, змащування.
9.
Виконувати роботи технічного догляду за холодильною установкою:
виявлення місць протікання холодильного агента з системи, випускання
холодильного агента з системи у балон або ресивер, додавання
холодильного агента в систему, випускання із системи мастила та повітря,
добавлення мастила в картер компресора, заходи боротьби з корозією в
розсільній системі.
10.
Дотримуватись запобіжних заходів під час перепускання аміаку та
фреону у систему або з одного апарата у другий.
11. Стежити за справністю двигунів, трубопроводів, арматури, приладів
автоматики та апаратури.
12. Виконувати роботи з обслуговування поршневих, компресорів,
конденсаторів з водяним охолодженням, випарників різних типів,
охолодних та розсільних батарей у камерах, повітроохолодників, ресиверів,
масловіддільників та маслозбірників, водяних та розсільних насосів,

приладів контролю, трубопроводів та арматури холодильних установок, а
також установки з виробництва льоду.
13. Виконувати роботи з обслуговування холодильних установок з
гвинтовим, ротаційним, турбокомпресором, з КВП та елементами
автоматики.
14. Визначати основні відхилення від нормальної роботи холодильних
установок, причини та способи їх усунення.
15. Підтримувати найпродуктивніший режим роботи холодильної
установки.
16. Виконувати роботи спеціальним ручним інструментом.
17. Виконувати розбирання та складання обладнання холодильних
машин та установок.
18. Робити ревізію та складати дефектні відомості на ремонт
устаткування та комунікацій.
19. Брати участь у всіх видах ремонтних робіт устаткування, апаратури і
трубопроводів, які обслуговує.
20. Чистити, змащувати та заряджати механізми установок.
21. Приймати і перевіряти відремонтоване устаткування.
22. Знімати індикаторні діаграми.
23. Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.
24. Стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.
25. Вести записи про роботу холодильної установки і витратах
холодильного агента та електроенергії.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8163.00.10.10-2014__
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст холодильних установок
Код: 8163
Кваліфікація: машиніст холодильних установок 4-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 4-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

У разі обслуговування установок сумарною холодопродуктивністю понад
2,1 до 6,3 млн. кДж/год. (понад 500000 до 1,5 млн. ккал/год.)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
- конструктивні особливості, будову холодильних установок різних систем,
їх технічні характеристики, правила обслуговування;
- схему розташування обладнання холодильної станції, трубопроводів,
арматури;
- схему розташування автоматичних пристроїв регулювання і блокування
устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
- технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії
холодильних установок;
- норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для
вироблення холоду.

Повинен уміти:

- обслуговувати холодильні установки сумарною холодопродуктивністю
понад 2,1 до 6,3 млн. кДж/год. (понад 500000 до 1,5 млн. ккал/год.), а також
установки для виробництва льоду.
- встановлювати і підтримувати оптимальний режим роботи холодильних
установок.
- регулювати роботу компресорів аміачних і водяних насосів, ресиверів,
конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильних установок.
- стежити за справністю компресорів, двигунів, трубопроводів, арматури,
приладів та апаратури;
- брати участь в огляді та у ремонтних роботах устаткування холодильних
установок згідно системи планово-попереджувальних ремонтів;
- стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче
місце;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів

безпечного ведення робіт;
д) використовувати, разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької
діяльності,
державної
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.

5. Вимоги до
кваліфікації осіб

освітнього,

освітньо-кваліфікаційного

рівнів,

5.1 При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.2 При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
машиніст холодильних установок 3-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1 року.
5.3 Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніст
холодильних установок 4-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування, експлуатація та контролювання роботи
устаткування

технологічного

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку
навчання відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження. Епілепсія та інші психічні розлади, які
супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465, у редакції постанова КМУ від
10.10.2012 року, № 924).

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
Кваліфікація: 4 розряд
Загальний фонд навчального час: 306 годин
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємства
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Холодильне обладнання та його експлуатація
Контрольно-вимірювальні прилади і
автоматика
Читання креслень
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація (або
проміжна (поетапна) кваліфікаційна
атестація при продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
36
4
8
10
4
8
10
75
40
10
7
8
10
177
72
105
10
8
296

4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8163 Машиніст холодильних установок 4 розряду
-

7. Кабінети:
холодильного обладнання;
електротехніки з основами промислової електроніки;
охорони праці;
креслення;
економіки;
інформатики і обчислювальної техніки.
8. Лабораторії:
холодильних установок.
9. Майстерні:
слюсарна.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників:

-

допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з
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« О с н о в и

№
з/п
1

2
3

п р а в о в и х

Назва теми
Злочин і покарання
Правова охорона природи
Подружжя, батьки, діти – їхні права і
обов’язки
Усього годин:

з н а н ь »
Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

4
2
2
8

Тема 1. Злочин і покарання
Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права.
Злочин та інші правопорушення.
Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна
відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну
небезпеку і протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання
злочинця. Крайня необхідність.
Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність,
справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.
Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи
відповідно до вчинку. Звільнення від кримінальної відповідальності та від
покарання. Кримінальна відповідальність за господарські злочини.
Тема 2. Правова охорона природи
Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людинасуспільство». Основні принципи охорони навколишнього середовища.
Екологізація усього виробничо-господарського процесу – принцип
господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання земель.
Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного
світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього
середовища.

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки
Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї.
Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові
права і обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. Особисті та майнові
правовідносини між батьками і дітьми. Права і обов’язки батьків і дітей.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і

№
з/п

1
2

т е х н о л о г і ї »

Назва теми
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні
технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

6

2

4
10

2
4

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології.
Ієрархічні системи управління холодильним виробництвом. Ієрархія
інформаційних технологій за рівнями складності об’єктів інформатизації: АРМ
(робочі станції, автономні РМ), мережеві інформаційно-пошукові системи,
мережеві автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи реального часу.
Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за напрямом
професії).
Практичні роботи:
1. Використання можливостей програмних продуктів за напрямом професії у
професійному навчанні.
2. Створення проекту з використанням можливостей програмних продуктів за
напрямом професії.
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Використання комп’ютерних мереж у процесі автоматизованого
управління обладнанням холодильного (морозильного цеху (підприємства).
Особливості побудови і роботи комп’ютерних мереж та мережевого обладнання.
Інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи та використання їх
за допомогою комп’ютерних мереж холодильного підприємства. Поняття
електронної комерції та її використання холодильним підприємством.
Практичні роботи:
1. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними
бібліотеками: створення бібліографічного каталогу за професією.
2. Робота з інформаційно-довідковими системами та електронними

бібліотеками: підбір інформаційних ресурсів для написання повідомлення,
реферату, пошукової роботи, дослідницьких спостережень.
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№
з/п
1
2
3

Назва теми
Витрати та собівартість продукції, робіт та
послуг. Ціна продукції
Фінансові результати діяльності
підприємства
Якість продукції та економічна ефективність
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
2
8

Тема 1. Витрати та собівартість продукції, робіт та послуг. Ціна
продукції
Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва. Собівартість
продукції, її види. Показники собівартості продукції. Групування витрат, що
формують собівартість продукції. Калькуляції собівартості продукції за
статтями витрат. Джерело зниження собівартості.
Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.
Тема 2. Фінансові результати діяльності підприємства
Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи
розрахунку прибутку.
Рентабельність
продукції
і
виробництва.
Шляхи
підвищення
рентабельності.
Тема 3. Якість продукції та економічна ефективність
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники якості.
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи
забезпечення
виробництва
високоякісною
продукцією.
Конкурентоспроможність продукції.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
«Холодильне обладнання та його експлуатація»

№
з/п
1
2
3

Назва теми
Обладнання холодильних установок.
Схеми холодильних установок
Обслуговування та ремонт холодильних
установок загальною продуктивністю 500000
– 1,5 млн. ккал/год.
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

10
10
20

40

Тема 1. Обладнання холодильних установок
Принцип роботи, будова, схеми роботи: компресорів, турбокомпресорів,
апаратури холодильних установок вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Трубопроводи та арматура холодильних установок. Новітні технології в
виробництві трубопроводів. Способи розбирання, складання та заміни дефектних
трубопроводів та арматури. Регулювальна та запірна арматура, її призначення,
конструктивне використання та застосування.
Терморегулювальні вентилі, нові ТРВ серії ТІ, ТРВ з МОР-заправленням.
Електронні розширювальні вентилі. Відмінність між електронними
регуляторами і ТРВ. Призначення, особливості конструкції, переваги.
Кулькові запірні вентилі. Захист від нульового перепаду тисків на вентилі.
Тема 2. Схеми холодильних установок
Схема аміачної холодильної установки безпосереднього охолодження
об'єкта. Обладнання, яке входить в технологічну схему. Схема
низькотемпературної
холодильної
установки,
низькотемпературної
двоступінчастої холодильної машини, каскадної холодильної машини. Схема
циркуляції холодоагента, масла, води, теплоносія. Обладнання, яке
використовується. Схема розсільної системи охолодження, насосні та безнасосні
системи. Прилади контролю і автоматики в схемах холодильних установок.
Тема 3. Обслуговування та ремонт холодильних установок загальною
продуктивністю 500000-1,5 млн. ккал/год.
Технічна документація з обслуговування холодильних установок загальною
холодопродуктивністю 500000–1,5 млн. ккал/год. Підготовчі роботи перед пуском

холодильної установки, її технічне обслуговування та контроль за станом приладів
автоматики. Обслуговування розсільного насоса та компресорів, конденсаторів,
випарника, повітроохолоджувача та іншого обладнання холодильних установок
вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Причини порушень в роботі холодильних установок та способи їх усунення.
Види ремонту та технологія ремонту деталей, складальних одиниць та
обладнання. Порядок монтажу компресорів, арматури та апаратури холодильних
установок вітчизняного та зарубіжного виробництва. Правила монтажу нових
терморегулювальних вентилів серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОРзаправленням. Монтаж нових низькотемпературних спіральних компресорів.
Дотримання вимог при монтажу.

Т и п о в а
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п р е д м е т а
«Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика»

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Прилади для вимірювання та контролю
температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю рівня
рідини та витрат
Виконавчі елементи та геркони
Прилади сигналізації та регулювання
Основи промислової електроніки
Елементи автоматики. Автоматизація
холодильних установок
Надійність систем автоматики та перспективи
їх розвитку
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
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Тема 1. Прилади для вимірювання і контролю температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю тиску. Манометри та мановакууметри, їх класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна
характеристика.
Манометри з дистанційними передачами показань. Електроконтактні
манометри.
Класифікація приладів для вимірювання температури. Термометри, типи, їх
класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна характеристика, основні
правила установки.
Мілівольтметри, їх класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна
характеристика.
Логометри, потенціометри на одну та декілька точок вимірювання.
Похибки, їх причини. Термографи, психрометри, ареометри, їх призначення,
будова, стисла характеристика.
Тема 2. Прилади для вимірювання та контролю рівня рідин та витрат
Класифікація приладів для вимірювання рівня рідин у резервуарах.
Механічні вимірники рівня, їх переваги та недоліки.
Ємкісні, сильфонні рівні, їх призначення, будова, правила використання.
Імпульсний розширювальний вентиль, призначення, принцип дії, стисла

технічна характеристика.
Одиниці вимірювання кількості та витрат рідини, газів та пари.
Класифікація приладів для вимірювання кількості та витрат рідини, газів, пари.
Лічильники та витратоміри. Методи вимірювання. Швидкісні та об'ємні
лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення, будова, принцип дії,
правила користування.
Тема 3. Виконавчі елементи та геркони
Соленоїдні вентилі, зворотні клапани, автоматичні перемикачі режимів, їх
класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
експлуатації.
Геркони, їх класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла
характеристика, правила експлуатації.
Тема 4. Прилади сигналізації та регулювання
Номенклатура приладів сигналізації. Призначення, будова, технічна
характеристика та правила монтажу реле тиску, реле перепаду тиску, реле рівня,
реле протоку, датчика реле температури. Терморегулювальні вентилі із
зовнішнім та внутрішнім рівнянням, їх класифікація, призначення, будова,
принцип дії, стисла характеристика, правила монтажу та регулювання.
Основні поняття та визначення автоматичного регулювання.
Автоматичні регулятори прямої та непрямої дії. Регулятори температури,
тиску, їх призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
монтажу та експлуатації.
Тема 5. Основи промислової електроніки
Предмет промислової електроніки. Електронна емісія, її різновиди.
Електровакуумні прилади, їх характеристика та призначення.
Газорозрядні прилади: Іонні прилади, неонова та газорозрядна лампи, їх
призначення. Маркірування та цоколювання іонних приладів.
Напівпровідникові прилади, їх види, призначення, стисла характеристика,
маркірування.
Тема 6. Елементи автоматики. Автоматизація холодильних установок
Класифікація елементів автоматики, їх стисла характеристика. Системи
автоматизації холодильної установки. Автоматичні устрої. Системи автоматичного
регулювання, захисту, сигналізації, вимірювання, управління. Технологічні та
принципові схеми цих систем, їх будова, характеристика, недоліки та переваги.
Схеми автоматизації компресорних агрегатів. Одноступінчасті компресорні
агрегати з поршневими компресорами. Функції типової схеми, їх автоматизації.
Прилади автоматики.
Одноступінчастий гвинтовий компресорний агрегат. Склад агрегату. Система
автоматизації агрегату, їх особливості.
Схема автоматизації апаратів. Автоматизація конденсаторної групи,
прилади системи автоматизації.
Автоматизація випарникової системи з проміжним теплоносієм, склад
випарникової системи, функції системи автоматизації.

Автоматизація насосно-циркуляційної випарникової системи охолодження,
склад системи, функції системи автоматизації.
Тема 7. Надійність систем автоматики та перспективи їх розвитку
Надійність систем автоматики. Основні поняття. Фактори, що забезпечують
надійність. Відкази: несподівані, поступові, остаточні, переміщувальні, залежні,
незалежні, конструкційні, психологічні та експлуатаційні, їх характеристика.
Показники надійності систем автоматики.
Перспективи розвитку та характеристика електронних пристроїв
автоматизації та управління.
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Тема 1. Технічне креслення
Історичний розвиток креслення.
Різновиди сучасних технічних креслень: креслення деталі, складальне
креслення, креслення загального вигляду, теоретичне креслення, габаритне
креслення, монтажне та ремонтне креслення.
Види виробів. Зображення. Умовності і спрощення. Виконання
проекційних креслень. Виносні елементи.
Тема 2. Креслення будівельних конструкцій
Залізобетонні конструкції. Металеві конструкції. Дерев’яні конструкції.
Кам’яні конструкції.
Тема 3. Креслення деталей
Ескізування, порядок виконання ескізу. Вимірювальні інструменти.
Креслення деталей. Виконання креслення деталей Позначення граничних
відхилень форми і розташування поверхонь.
Відображення на кресленнях відомостей про матеріал деталі та його стан.
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Тема 1. Електрообладнання холодильних установок
Огляд електрообладнання компресорних та апаратних цехів. Електричний
привід холодильних машин. Електричні двигуни компресорів, насосів,
вентиляторів, мішалок та ін.
Особливості трифазного синхронного двигуна з короткозамкнутим ротором,
з фазним ротором синхронного двигуна. Пускова та захисна апаратура двигунів.
Освітлювальна апаратура. Трансформатори, випрямлячі, прилади сигналізації та
контролю. Вимоги до електрообладнання.
Тема 2. Електродвигуни та регулятори управління електродвигунами
Теорія електродвигунів. Основні вузли найпростішого електродвигуна.
Конденсатори, їх призначення та типи: пускові та робочі.
Двигуни з розщепленою фазою, їх використання. Двигуни з конденсаторним
пуском. Двошвидкісні двигуни. Відцентровий розмикач. Його призначення.
Однофазні конденсаторні двигуни з постійно розщепленою фазою. Двигуни з
конденсаторним пуском і роботою. Двигуни з екранованими полюсами, їх
призначення та характеристика.
Прилади захисту однофазних двигунів. Внутрішній та зовнішній захист від
перевантажень.
Перевірка однофазних двигунів. Визначення розміщення клем на
компресорі. Пробій обмотки на корпус. Заміна конденсаторів.
Пускові реле та їх призначення. Струмове пускове реле. Теплове реле.
Пускове реле напруги. Напівпровідникове пускове реле. Термореле та його
призначення. Реле низького та високого тиску. Реле контролю змащення та його
призначення. Реле часу відтавання та його призначення. Контактори та пускачі,
їх призначення та відмінність.
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації
робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно-правових
актів з охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про
охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
Тема 2. Основи охорони праці в холодильній галузі. Потенціал
небезпек. Організація роботи з охорони праці
Загальні правила поведінки працівників на території підприємства у
виробничих та допоміжних приміщеннях.
Основні небезпеки під час проведення робіт за професіями в галузі.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі. Створення безпечних умов
праці при виконанні робіт машиніста холодильних установок.
Правила безпеки під час експлуатації холодильного обладнання, та іншого
устаткування, інструменту, пристроїв.
Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і темп

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх
вплив на безпеку праці.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Вимоги пожежної безпеки в цеху, на дільниці робіт.
Основні вимоги до шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння
і автоматичної пожежної сигналізації.
Пожежна техніка для захисту об’єктів.
Особливості горіння та вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні,
неорганізованих газових викидів в незамкнутому просторі.
Тема 4. Основи електробезпеки
Основні причини електротравматизму. Класифікація виробничих
приміщень відносно небезпеки ураження працюючих електричним струмом.
Допуск до роботи з електрикою. Наряд-допуск.
Колективні засоби захисту в електроустановках.
Індивідуальні засоби захисту в електроустановках.
Вказівні, попереджувальні, приписуючи знаки безпеки і знаки заборони.
Ізолюючі прилади.
Засоби захисту від статичної електрики.
Тема 5. Основи гігієни праці, виробнича санітарія. Медичні огляди
Вентиляція і конденціонування повітря. Правила експлуатації систем
опалення й вентиляції.
Санітарна
характеристика
робочого
місця.
Санітарно-побутове
забезпечення працюючих.
Професійні захворювання: причини, види, облік, профілактика.
Медичне та санітарне обслуговування робітників. Медичні огляди.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Способи штучного дихання.
Послідовність надання допомоги при непрямому масажі серця.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 4 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)
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Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Слюсарні роботи
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установок
Обслуговування та експлуатація холодильних установок
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
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І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до охорони праці.
Ознайомлення з можливими причинами травматизму в лабораторії. Вимоги
охорони праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих
технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.
Ознайомлення з інструкцією з охорони праці. Практичне навчання прийомам
звільнення від електричного струму.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння.
Ознайомлення слухачів з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання.
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом
роботи і правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі
інструмента і пристосувань.
Тема 1.2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Призначення та застосування операцій, будова та призначання інструментів,
матеріали для їх виготовлення,
обладнання
та
пристосування,
режим
оброблення, контрольно-вимірювальний та перевірочний інструмент, способи

контролю, організація робочого місця та охорона праці (з кожної теми
викладаються та демонструються майстром виробничого навчання при
проведенні інструктажу).
Вправи:
- згинання, різання металу, свердління, зенкерування, зенкування та
розвірчування отворів, нарізування різьби, паяння, шабрування: Дефекти
операцій, їх запобігання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- нарізання трубних різьб;
- зенкування циліндричних отворів;
- розвірчування отворів.
Тема 1.3. Розбирання та складання обладнання холодильних установок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з технологією складання і
розбирання розбірних і
нерозбірних з’єднань, типових вузлів і механізмів, правилами розбирання,
дефектації та складання основних видів з'єднань та вузлів холодильних машин і
установок, інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- розбирання та складання різьбових, шліцьових, шпонкових,
штифтових, шплінтових, клинових з'єднань, вузлів з підшипниками
ковзання та кочення, зубчастих, ланцюгових, черв'ячних та ремінних
передач.
- складання і розбирання механізмів перетворення руху.
Навчання прийомам дефектації та зведення дефектної відомості. Навчання
прийомам роботи. Правила охорони безпеки при складанні та розбиранні
з'єднань і механізмів перетворення руху. Контроль якості складання.
розбирання та складання обладнання холодильних машин і установок.
Розбирання, вивчення та складання компресорів вітчизняного та зарубіжного
виробництва: поршневих, ротаційних та інших конструкцій. Розбирання,
вивчення та складання теплообмінних апаратів вітчизняного та зарубіжного
виробництва. Ознайомлення з основними несправностями в роботі, їх причинами і
способами усунення.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- розбирання та складання компресора АУ-100;
- розбирання та складання масляного насоса;
- розбирання та складання гвинтових компресорів.
Тема 1.4. Обслуговування та експлуатація холодильних установок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з операціями по обслуговуванню холодильних установок
інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- обслуговування конденсаторів та випарників: розміщення
регулювальних засувок, клапанів, вентилів. Прийоми очищення конденсаторів.
Відтаювання снігової шуби, ознайомлення з основними несправностями в роботі,
їх причинами і способами усунення.

Обслуговування нових типів конденсаторів. Якість їх роботи та економія.
Обслуговування нових випарників з гофрованими ребрами та з подовженим
змієвиком теплообмінника. Ознайомлення з основними несправностями їх в
роботі, причинами і способами усунення. Ознайомлення з сучасними системами
випарного охолодження.
- обслуговування чилерів: контроль параметрів роботи чилера, робота
вентилятора, концентрація розчину, наявність пошкоджень, витоків
холодоагенту; очищення конденсатора і випарника, стан мастила, заміна
сердечника фільтра-осушувача і мастильного фільтра та інше.
- обслуговування допоміжної апаратури холодильних установок:
трубопроводів та арматури, вибір електромагнітного вентиля, ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
- обслуговування насосів: підготовка насосів до пуску, пуск працюючих
насосів перевірка надходження масла, ознайомлення з основними несправностями
в роботі, їх причинами і способами усунення.
- обслуговування теплових насосів: основні несправності в роботі,
причини та способи усунення. Майбутнє теплових насосів.
- обслуговування трубопроводів, арматури для холодильного
обладнання: Вибір приєднувальної арматури, заповнення системи холодоагентом.
Вправи із з'єднання труб на основі м'якого припою та ін. Ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Обслуговування кулькових запірних вентилів, захист від нульового перепаду
тиску на вентилі.
- виконання робіт спеціальним ручним інструментом: навчання
прийомам застосування: перехідника; гайкових ключів зі змінними головками;
блока для зарядження системи та визначення тиску, мановакууметра, манометра,
вентильного колектора, гнучких шлангів для зарядження, пристосувань для
очищення капілярних трубок, балонів для швидкого зарядження установки
холодоагентом, циліндра для зарядження установки холодоагентом, щіток для
зачистки та ін.
- оформлення технічної документації з обслуговування холодильних
установок загальною холодопродуктивністю понад 500000 ккал/год. до 1,5
млн. ккал/год. Порядок приймання та здавання зміни. Порядок ведення журналу
обліку роботи установки.
- підготовча робота перед пуском холодильної установки. Правила
перевірки справності компресорів, насосів, мішалок, теплопередавальної
апаратури, арматури, приладів та двигунів. Порядок та способи перевірки в
системах холодоагенту, холодоносія, мастильного масла, охолодної води,
герметичності аміачної, фреонової та розсільної систем, щільності розсолу, рівня
масла, натягу ременів, надійності муфти, справності захисних засобів.
- пуск холодильних установок одноступінчастого та двоступінчастого
стиснення холодопродуктивністю понад 500000 ккал/год. до 1,5 млн.
ккал/год. Послідовність дії машиніста при пуску та зупинці холодильної
установки.
- регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.
Ознаки нормальної роботи. Температура всмоктування, нагнітання, конденсації та
охолодної води, входу та виходу води, розсолу. Нормальні температури перед

регулюванням вентилем, на нагрівання компресорів, мастила.
- виявлення витікання холодоагенту з системи. Ознаки, що визначають
нестачу в системі холодоагенту. Виявлення витікання холодильного агенту за
допомогою сучасних електронних шукачів. Правила випускання повітря перед
добавленням холодоагенту та всмоктування холодоагенту з різних апаратів.
Норми заповнення системи холодоагентом. Порядок випускання холодоагенту з
системи у балон або ресивер. Добавлення холодоагенту в систему. Добавлення
холодоагенту за допомогою манометричного колектора.
- контроль за станом приладів автоматики та роботою установки.
- боротьба з корозією в розсільній системі. Аналіз концентрації розсолу.
Додавання солі в розсіл. Обслуговування розсільного насосу: регулювання
подавання розсолу по батареях.
- запобіжні заходи під час перепускання аміаку та фреону у систему або з
одного апарата у другий.
- обслуговування охолодних та розсільних батарей у камерах: Способи
видалення снігової шуби та допустима її величина для максимальної
теплопередачі. Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої
поверхні труб масляної плівки та інших забруднень.
- обслуговування повітроохолоджувача. Перевірка вентиляторів на
заїдання лопатей; контроль за температурою нагрівання підшипників вентилятора
та його електродвигуна; контроль за рівномірним покриттям сніговою шубою
повітроохолоджувача та усунення причин поганої теплопередачі; вентиляція
охолодних камер, спускання розсолу в розсільному повітроохолоджувачу із
змійовиків. Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
- обслуговування масловіддільників та маслозбірників. Способи очищення
масла від забруднень. Спостереження за роботою запірної арматури.
Обслуговування масловіддільників в сучасних холодильних установках.
- обслуговування холодильних установок з гвинтовим, ротаційним,
турбокомпресором та інших компресорів вітчизняного та зарубіжного
виробництва.
- визначення основних порушень в роботі холодильних установок.
Відхилення від нормальної роботи холодильних установок. Характерні
несправності в роботі компресорів, насосів, допоміжного обладнання та способи їх
усунення.
- ремонт холодильних установок. Технологія ремонту. Випробування
обладнання після ремонту. Порядок здавання відремонтованого холодильного
обладнання.
- підготовка холодильного обладнання до монтажу. Монтаж компресорів,
трубопроводів, арматури та апаратури. Монтаж нових низькотемпературних
спіральних компресорів. Дотримання вимог при монтажу.
Випробування холодильних установок на міцність, щільність та
герметичність. Зовнішній огляд обладнання перед запуском. Перевірка
достатності заповнення системи холодильним агентом, маслом, розсолом, водою.
- контроль та регулювання температури та тиску: Робота з
логометрами, потенціометрами, реле тиску і температури на одну та декілька
точок вимірювання. Похибки, їх причини. Правила монтажу реле тиску, реле
перепаду тиску, датчика реле температури, терморегулювальних вентилів із

зовнішнім та внутрішнім рівнянням. Правила монтажу нових
терморегулювальних вентилів серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОРзаправленням. Діапазон застосування, умови нормальної роботи.
- контроль та регулювання рівня рідин та витрат: Методи вимірювання.
Швидкісні та об'ємні лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення,
будова, принцип дії, правила користування. Регулятори рівня.
- робота з виконавчими елементами: Робота з соленоїдними вентилями,
зворотними клапанами, автоматичними перемикачами режимів. Правила
експлуатації.
- робота з приладами сигналізації. Правила монтажу та експлуатації
приладів сигналізації.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- обслуговування випарників під час відтаювання снігової «шуби»;
- перевірка герметичності холодильної установки;
- регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці.
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством. Структура виробництва й організації праці на
підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес, виготовлення
продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.
Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці. Система керування охороною праці організація служби безпеки
праці на підприємстві. Застосування засобів безпеки праці й індивідуального
захисту.
2.2. Самостійне виконання робіт машиніста холодильних установок 4-го
розряду
Самостійне виконання робіт, відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики Машиніст холодильних установок на 4 розряд та з
дотриманням норм безпеки праці, використанням новітніх технологій
виробництва.
Примітка
Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітнього
устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому
порядку.

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт
1. Виконання операцій по приготуванню розсолу з води, хлористого натрію і
хлористого кальцію. Визначення концентрації розсолу.
2. Регулювання і обслуговування реле температури.
3. Визначення місць витікання фреону.
4. Видалення повітря з системи холодильної установки.
5. Підготовка до пуску і пуск холодильної установки. Холодопродуктивність
понад 500 тис. ккал/год. до 1,5 млн. ккал/год.
6. Регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.
7. Спостереження за роботою холодильної установки. Ведення технічної
документації.
8. Добавлення масла в картер компресора.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія – 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 4 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
Основи слюсарної справи.
1.
Правила визначення припусків для подальшої обробки деталей.
2.
Вимірювальні інструменти та прилади.
3.
Основи електротехніки.
4.
Застосування холоду в різних галузях народного господарства.
5.
Основні закони фізики стосовно холодильного процесу.
6.
Номенклатуру холодильних агентів.
7.
Схеми холодильних установок різних систем.
8.
Класифікацію різних типів компресорів холодильних машин.
9.
Конструктивні особливості, призначення, будову, принцип дії,
переваги та недоліки холодильних установок різних систем, їх
технічні характеристики, правила обслуговування: поршневих,
відцентрових, ротаційних, спіральних компресорів, турбокомпресорів
різних типів; повітроохолоджувачів, випарників, конденсаторів,
масловіддільників маслозбірників, віддільників рідини, ресиверів,
повітровіддільників,
фільтрів,
фільтрів-осушувачів,
баківконцентраторів, насосів різних типів.
10.
Трубопроводи та арматуру холодильних установок.
11.
Пристрої для полегшення пуску та регулювання продуктивності
компресора.
12.
Види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
13.
Правила змащування машин, що обслуговуються.
14.
Способи та порядок розбирання та складання компресорів
холодильних установок, апаратури, встановлення та заміна дефектних
трубопроводів та арматури.
15.
Основні несправності, способи запобігання та їх усунення у роботі
компресорів, апаратури холодильної установки. Систему вмикання та
вимикання електроприладів, управління ними.
16.
Технологічний процес виробництва холоду і коефіцієнт корисної дії
холодильних установок.
17.
Схему розташування обладнання холодильної станції, трубопроводів,
18.
арматури, автоматичних пристроїв, регулювання і блокування
устаткування.
19.
Правила організації робочого місця.
20.
Порядок приймання та здавання зміни.
21.
Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки.
22.
Порядок пуску та зупинки холодильних установок сумарною
холодопродуктивністю 500000-1,5 млн. ккал/год. одноступінчастого

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

та двоступінчастого стиснення.
Температурний режим та відхилення від оптимального режиму
роботи холодильної установки.
Правила виконання робіт технічного догляду за холодильною
установкою.
Характерні несправності в роботі обладнання холодильних установок,
причини та способи їх усунення.
Види ремонту та технологію ремонту деталей, складальних одиниць
та обладнання, випробування обладнання після ремонту.
Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
Заходи з економії електроенергії, води, масла, холодильного агенту,
витрат холоду.
Норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для
вироблення холоду.

ВМІЄ:
1. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
2. Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони
праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.
3. Виконувати слюсарні роботи.
4. Приймати та здавати зміну.
5. Читати схеми холодильних установок різних систем.
6. Виконувати підготовчі роботи перед пуском холодильних установок
одноступінчастого та двоступінчастого стиснення.
7. Здійснювати пуск та зупинку холодильних установок сумарною
холодопродуктивністю 500000-1,5 млн. ккал/год. одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення.
8. Регулювати роботу обладнання та механізмів, температурний режим
холодильної установки: тиск випаровування, конденсації, розсолу,
охолодної води, змащування.
9. Виконувати роботи технічного догляду за холодильною установкою:
виявлення місць протікання холодильного агента з системи, випускання
холодильного агента з системи у балон або ресивер, додавання
холодильного агента в систему, випускання із системи мастила та
повітря, добавлення мастила в картер компресора, заходи боротьби з
корозією в розсільній системі.
10. Дотримуватись запобіжних заходів під час перепускання аміаку та фреону
у систему або з одного апарата у другий.
11. Виконувати роботи з обслуговування поршневих компресорів,
конденсаторів, випарників, охолодних та розсільних батарей у камерах,
повітроохолоджувачів, ресиверів, масловіддільників та маслозбірників,
водяних та розсільних насосів, приладів контролю, трубопроводів та
арматури холодильних установок, а також установки з виробництва льоду.
12. Виконувати роботи з обслуговування холодильних установок з
гвинтовим, ротаційним, турбокомпресором, з КВП та елементами
автоматики.

13. Визначати основні відхилення від нормальної роботи холодильних
установок, причини та способи їх усунення.
14. Встановлювати та підтримувати найпродуктивніший режим роботи
холодильних установок.
15. Стежити за справністю компресорів, двигунів, трубопроводів, арматури,
приладів автоматики та апаратури.
16. Виконувати роботи спеціальним ручним інструментом.
17. Розбирати та складати обладнання холодильних установок.
18. Робити ревізію та складати дефектні відомості на ремонт устаткування та
19.комунікацій.
20. Брати участь у огляді та всіх видах ремонтних робіт устаткування
холодильних установок, які обслуговує.
21. Чистити, змащувати та заряджати механізми установок.
22. Приймати і перевіряти відремонтоване устаткування.
23. Знімати індикаторні діаграми.
24. Стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.
25. Вести записи про роботу холодильної установки і витратах холодильного
агента та електроенергії.
26. Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, правила безпечного обслуговування
устаткування, машин та механізмів.

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8163.00.10.10-2014__
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст холодильних установок
Код: 8163
Кваліфікація: машиніст холодильних установок 5-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 5-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

У разі обслуговування установок сумарною холодопродуктивністю понад
6,3 до 12,6 млн. кДж/год. (понад 1,5 до 3 млн. ккал/год.)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
- кінематичні схеми обслуговуваних компресорів, холодильних агрегатів
різних систем, електродвигунів;
- експлуатаційні характеристики компресорів, електричних двигунів;
- схему розташування обладнання холодильної установки;
- схему розташування автоматичних пристроїв регулювання і блокування
устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
- схеми технологічних процесів виробництва холоду і коефіцієнт корисної
дії холодильних установок;
- будову і особливості роботи систем блокування і сигналізації;
- правила зупинки обладнання на ремонт, приймання, перевірки,
обкатування і випробування устаткування після ремонту.

Повинен уміти:

- обслуговувати холодильні установки сумарною холодопродуктивністю
понад 6,3 до 12,6 млн. кДж/год. (понад 1,5 до 3 млн. ккал/год.) (потужність
установок визначена в нормальних калоріях), а також установки для виробництва
льоду;
- обслуговувати автоматичні холодильні установки;
- регулювати роботу компресорів різних типів, холодильних агрегатів
різних систем, електродвигунів;
- перемикати, виводити в резерв, на ремонт, введення в роботу
обладнання, трубопроводів холодильної станції після ремонту;
- здійснювати ремонт устаткування холодильної станції;
- розв’язувати складні непередбачувані задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи холодильних установок та приймати
відповідні рішення;
- стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче

місце;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені
тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької
діяльності,
державної
реєстрації
суб’єктів
підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах
професійної діяльності.

5. Вимоги до
кваліфікації осіб

освітнього,

освітньо-кваліфікаційного

рівнів,

5.3 При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.4 При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
машиніст холодильних установок 4-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1 року.
5.3 Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніст
холодильних установок 5-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування, експлуатація та контролювання роботи
устаткування

технологічного

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження. Епілепсія та інші психічні розлади, які
супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465, у редакції постанова КМУ від
10.10.2012 року, № 924).

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія – 8163 Машиніст холодильних установок
Кваліфікація: 5 розряд
Загальний фонд навчального часу: 246 годин
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
4
5
6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи галузевої економіки і підприємства
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Холодильне обладнання та його експлуатація
Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика
Електротехніка з основами промислової
електроніки
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без п.4):

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи
36
4
8
10
4
8
10
62
36
10
6
10
130
30
100
10
8
236

4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8163 Машиніст холодильних установок 5 розряду
-

10.Кабінети:
холодильного обладнання;
електротехніки з основами промислової електроніки;
охорони праці;
креслення;
економіки;
інформатики і обчислювальної техніки.
11.
Лабораторії:
холодильних установок.
12.Майстерні:
слюсарна.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;

-

предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
«Основи правових знань»

№
з/п

Назва теми

Право громадян України на працю. Трудовий
договір
2 Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку. Соціальні гарантії
Усього годин:
1

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

4
4
8

Тема 1. Право громадян України на працю. Трудовий договір
Трудове право як самостійна галузь права. Трудовий договір, його зміст та
порядок укладання. Контрактна форма трудового договору. Підстави для
розірвання трудового договору.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.
Соціальні гарантії
Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.
Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу. Правове
регулювання надурочних робіт. Режим робочого часу та його види за
трудовим правом. Спеціальні режими робочого часу та їх правове
забезпечення.
Основні державні соціальні гарантії та порядок визначення їх розмірів.
Порядок визначення та застосування державних соціальних гарантій в реалізації
державної соціально-економічної політики. Види державної соціальної
допомоги.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і

№
з/п
1

2

т е х н о л о г і ї »

Назва теми
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні
технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

4

2

6
10

2
4

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення
галузевого спрямування, його особливості.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Вивчення нових можливостей прикладних програм професійного
спрямування (за напрямом професії).
2. Проектування (планування) з використанням можливості програмних
продуктів галузевого спрямування.
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерів у локальних і
глобальних мережах. Основні принципи організації інформаційних мереж
підприємства, установи з використанням інтернет-технологій.
Інтернет-технології.
Взаємодія
локальних
мереж
холодильного
підприємства та глобальних комп’ютерних мереж. Основні принципи мережевої
взаємодії комп’ютерів у глобальних мережах. Основні принципи організації
інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтернеттехнологій.
Телеконференції. Дошки оголошень. Internet-магазини та аукціони.
Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні
кредитні картки та електронні «гроші».
Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Методи
реклами в Інтернет та її використання для підвищення ефективності діяльності
холодильного підприємства. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна,
інтерактивна.

Лабораторно-практичні роботи:
1. Представлення статистичної інформації з використанням ділової
графіки (за напрямом професії).
2. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг
галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet.
3. Робота з дошками оголошень, Internet-магазинами та аукціонами.
4. Робота з Internet-магазинами галузевого спрямування, пошук товарів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« О с н о в и

г а л у з е в о ї

е к о н о м і к и

і

п і д п р и є м н и ц т в а »

№
з/п
1
2
3

Назва теми
Інноваційна діяльність підприємства
Комерційна діяльність підприємств
Інвестиційна діяльність підприємств та їхня
ефективність
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
3
3
8

Тема 1. Інноваційна діяльність підприємства
Інновації, їх місце в діяльності сучасного підприємства.
Науково-технічний прогрес, його форми. Основі напрямки сучасного НТП.
Показники рівня НТП. Поняття ефективності заходів по впровадженню
НТП, економічний ефект заходів НТП. Вартісна оцінка витрати на
впровадження досягнень НТП і результатів реалізації заходів НТП.
Тема 2. Комерційна діяльність підприємств
Маркетинг у підприємницькій діяльності галузі. Сутність маркетингу, його
головна мета. Види маркетингової діяльності. Вивчення ринку.
Сегментація ринку. Товарна політика маркетингу. Вивчення конкурента.
Канали просування товарів до споживача.
Кредити. Види кредитів.
Страхування майна, виробничої діяльності.
Гуртова і роздрібна торгівля. Фірмові магазини. Реклама товарів. Види
реклами. Сервісне обслуговування. Гарантія якості.
Тема 3. Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність
Основні особливості інвестиційної діяльності підприємства. Класифікація
видів інвестицій підприємства.
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Назва теми
Холодильні машини та агрегати
Аміачні холодильні установки
Фреонові холодильні установки
Підбір обладнання для машинних відділень
Розрахунок
теплопритоків
в
камери
холодильника
та
вибір
холодильного
обладнання
Обслуговування та ремонт холодильних
установок загальною холодопродуктивністю
1,5-3 млн. ккал/год.
Автоматизація холодильних установок
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

4
4
4
2
2

18

2
36

Тема 1. Холодильні машини та агрегати
Принцип штучного охолодження. Одержання низьких температур та способи
охолодження: при використанні процесів зміни агрегатного стану тіл; шляхом
розширення з проведенням зовнішньої корисної роботи; за рахунок
дроселювання; за рахунок вихрового ефекту; з використанням термоелектричних
процесів. Принцип роботи холодильної машини. Зворотний цикл Карно.
Холодильні агенти. Вимоги до холодильних агентів. Термодинамічні,
фізико-хімічні властивості та характеристика холодоагентів. Термодинамічні
діаграми.
Холодильний агент: вода, вуглекислота, їх властивості.
Використання вуглекислоти у кондиціонерах. Економічна надійність нового
використання вуглекислоти.
Нові холодильні агенти. Характеристика нових холодильних агентів.
Проблеми, що виникли з переходом на нові холодильні агенти. Холодоагенти й
мастила. Особливості використання. У пошуках ідеального холодильного агенту.
Схеми та цикли одноступінчастих компресорних холодильних машин
вітчизняного та зарубіжного виробництва. Робочий процес в компресорі. Дійсний
робочий процес в поршневому компресорі. Холодопродуктивність компресора.

Потужність компресора та енергетичні втрати.
Допоміжні апарати та арматура вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Допоміжні апарати: масловіддільники, маслозбірники, ресивери, переохолодники,
теплообмінники, віддільники рідини, проміжні посудини, фільтри та осушувачі,
повітровіддільники, насоси, пристрої для охолодження рециркульованої
(обертової) води. Арматура: вентилі, засуви, клапани, їх характеристика.
Холодильні агрегати. Компресорні агрегати. Компресорно-конденсаторні
агрегати вітчизняного та зарубіжного виробництва: сальникові, безсальникові,
герметичні, напівгерметичні, спіральні, типу АК малої, середньої та великої
холодопродуктивності. Апаратні, комплексні агрегати, їх характеристика,
кінематичні схеми.
Моноблочні холодильні машини.
Адсорбційні холодильні машини безпосередньої та періодичної дії.
Пароежекторні машини, їх характеристика.
Тема 2. Аміачні холодильні установки
Характеристика аміачних холодильних установок. Компресори аміачних
холодильних установок. Основні теплопередавальні апарати. Допоміжні апарати
аміачних холодильних установок. Аміачні холодильні агрегати. Типи, особливості,
характеристика вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Монтаж аміачних холодильних установок. Приймання будівель, споруджень
та фундаментів під монтаж. Приймання обладнання під монтаж. Проект організації
монтажних робіт. Загальна характеристика монтажних робіт.
Встановлення обладнання на фундамент. Монтаж трубопроводів та
арматури. Підготування до пуску та здавання в експлуатацію. Монтаж
агрегатованих аміачних холодильних машин. Вимоги, що ставляться до
розміщення аміачних холодильних машин. Монтаж. Приймання обладнання в
монтаж. Випробування на міцність, щільність. Наповнення системи аміаком.
Монтаж теплопередавальних та допоміжних апаратів: конденсаторів, випарників,
охолодних батарей. Оребрення труб навиванням. Монтаж допоміжної апаратури.
Схема монтажу масловіддільника із зрівняльною колонкою. Схема монтажу
градирні.
Монтаж приладів автоматики. Способи кріплення термобалонів
терморегулювальних вентилів. Правила монтажу нових терморегулювальних
вентилів серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОР-заправленням.
Монтаж реле тиску, вентилів, реле температури, поплавкових реле рівня
ПРУ, поплавкових регуляторів рівня ПРУД, реле протоки води РП-67.
Виготовлення, очищення та монтаж аміачних трубопроводів. Способи гнуття
труб. Установлення компенсатора.
Правила та заходи безпеки щодо монтажу холодильного обладнання.
Тема 3. Фреонові холодильні установки
Будова фреонових холодильних установок. Компресори фреонових
холодильних машин вітчизняного та зарубіжного виробництва. Основні
теплопередавальні апарати. Допоміжні апарати та устрої фреонових холодильних
установок. Послідовність монтажних робіт. Особливості монтажу фреонових

холодильних машин та установок. Виготовлення та монтаж трубопроводів,
інструмент для оброблення мідних труб. Випробування установки на щільність.
Заправлення машини маслом та фреоном.
Монтаж малих фреонових холодильних машин. Вимоги щодо розміщення
фреонових холодильних машин. Монтаж нових низькотемпературних спіральних
компресорів. Дотримання вимог при монтажі.
Правила та заходи безпеки під час монтажу фреонових холодильних машин.
Тема 4. Підбір обладнання для машинних відділень
Вибір типу та числа холодильних машин. Типи графіків навантаження на
холодильне обладнання: рівномірний, змінний, ступінчастий (піковий).
Вибір типу та числа випарників, конденсаторів, іншого обладнання. Шляхи
вибору апаратів.
Стислі відомості про проектування машинних відділень (холодильних
цехів). Раціональне планування машинного відділення.
Вимоги безпеки при проектуванні холодильних установок.
Тема 5. Розрахунок теплопритоків в камери холодильника та вибір
холодильного обладнання
Розрахунок теплопритоків в камери холодильника. Теплопритоки через
огорожу, від продуктів. Теплопритоки із зовнішнім повітрям при вентиляції
камери. Експлуатаційні теплопритоки.
Розрахунок та підбір холодильного обладнання. Розрахунок та підбір малих
агрегатованих холодильних машин.
Тема 6. Обслуговування та ремонт холодильних установок загальною
холодопродуктивністю 1,5-3 млн. ккал/год.
Зміст теми викладений в програмі з предмета «Холодильне обладнання та
його експлуатація» для підвищення кваліфікації робітників на 2-й, 3-й розряди.
Викладач повинен, в разі необхідності, внести корективи згідно з вимогами
кваліфікаційної характеристики 5-го розряду.
Тема 7. Автоматизація холодильних установок
Мета та об'єми автоматизації. Основні поняття теорії автоматичного
регулювання. Властивості об'єктів регулювання. Способи регулювання параметрів
та охолоджувального об'єкта. Автоматичні регулятори. Регулювання заповнення
випарників рідким холодоагентом.
Регулювання температури охолоджувального об'єкта. Реле температури
манометричного та біметалевого типів, їх будова та принципова схема.
Регулювання тиску конденсації у конденсаторі. Одно- та двоблочне реле
тиску, їх будова та принципова схема.
Реле рівня з виконавчим механізмом – соленоїдним вентилем.
Автоматичне відтавання інею з охолодних приладів.
Автоматизація холодильних установок. Схеми автоматизації компресорних
агрегатів. Схеми автоматизації апаратів.
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«Контрольно-вимірювальні прилади і автоматика»

№
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Назва теми
Прилади для вимірювання та контролю
температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю рівня
рідини та витрат
Виконавчі елементи та геркони
Прилади сигналізації та регулювання
Основи промислової електроніки
Елементи
автоматики.
Автоматизація
холодильних установок
Надійність систем автоматики та перспективи їх
розвитку
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
1
1
1
2
1
10

Тема 1. Прилади для вимірювання і контролю температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю тиску. Манометри та
мановакууметри, регулятори тиску, їх класифікація, призначення, принцип дії,
стисла технічна характеристика.
Класифікація приладів для вимірювання температури. Термометри, типи, їх
класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна характеристика, основні
правила установки. Логометри, потенціометри на одну та декілька точок
вимірювання. Похибки, їх причини. Термографи, психрометри, ареометри, їх
призначення, будова, стисла характеристика.
Тема 2. Прилади для вимірювання та контролю рівня рідин та витрат
Класифікація приладів для вимірювання рівня рідин у резервуарах.
Механічні вимірники рівня, їх переваги та недоліки.
Мембранні, п'єзометричні рівні, їх призначення, будова, правила
використання.
Одиниці вимірювання кількості та витрат рідини, газів та пари. Регулятори
потоку рідини, їх призначення, будова, стисла характеристика. Класифікація
приладів для вимірювання кількості та витрат рідини, газів, пари. Лічильники та
витратоміри. Методи вимірювання. Швидкісні та об'ємні лічильники кількості.
Витратоміри: типи, призначення, будова, принцип дії, правила користування.

Тема 3. Виконавчі елементи та геркони
Соленоїдні вентилі, зворотні клапани, автоматичні перемикачі режимів, їх
класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
експлуатації.
Геркони, їх класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла
характеристика, правила експлуатації.
Тема 4. Прилади сигналізації та регулювання
Номенклатура приладів сигналізації. Призначення, будова, технічна
характеристика та правила монтажу реле тиску, реле перепаду тиску, реле рівня,
реле протоку, датчика реле температури. Терморегулювальні вентилі із
зовнішнім та внутрішнім рівнянням, їх класифікація, призначення, будова,
принцип дії, стисла характеристика, правила монтажу та регулювання.
Основні поняття та визначення автоматичного регулювання.
Автоматичні регулятори прямої та непрямої дії. Регулятори температури,
тиску, їх призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
монтажу та експлуатації.
Тема 5. Основи промислової електроніки
Предмет промислової електроніки. Електронна емісія, її різновиди.
Електровакуумні прилади, їх характеристика та призначення.
Газорозрядні прилади: Іонні прилади, неонова та газорозрядні лампи, їх
призначення. Маркірування та цоколювання іонних приладів.
Напівпровідникові прилади, їх види, призначення, стисла характеристика,
маркірування.
Тема 6. Елементи автоматики. Автоматизація холодильних установок
Класифікація елементів автоматики, їх стисла характеристика. Системи
автоматизації холодильної установки. Автоматичні устрої. Системи автоматичного
регулювання, захисту, сигналізації, вимірювання, управління. Технологічні та
принципові схеми цих систем, їх будова, характеристика, недоліки та переваги.
Схеми автоматизації компресорних агрегатів. Одноступінчасті компресорні
агрегати з поршневими компресорами. Функції типової схеми, їх автоматизації.
Прилади автоматики.
Одноступінчастий гвинтовий компресорний агрегат. Склад агрегату.
Система автоматизації агрегату, їх особливості.
Схема автоматизації апаратів. Автоматизація конденсаторної групи,
прилади системи автоматизації.
Автоматизація випарникової системи з проміжним теплоносієм, склад
випарникової системи, функції системи автоматизації.
Автоматизація насосно-циркуляційної випарникової системи охолодження,
склад системи, функції системи автоматизації.
Тема 7. Надійність систем автоматики та перспективи їх розвитку
Надійність систем автоматики. Основні поняття. Фактори, що
забезпечують надійність. Відкази: несподівані, поступові, остаточні,

переміщувальні, залежні, незалежні, конструкційні, психологічні та
експлуатаційні, їх характеристика. Показники надійності систем автоматики.
Перспективи розвитку та характеристика електронних устроїв автоматизації
та управління.
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Назва теми
Напівпровідникові прилади
Експлуатація електродвигунів
Усього годин:

2
4
6

Тема 1. Напівпровідникові прилади
Діоди. Біполярні, польові транзистори. Тиристори. Оптоелектронні прилади.
Інтегральні мікросхеми. Випрямлячі. Електронні підсилювачі.
Тема 2. Експлуатація електродвигунів
Вплив режимів роботи і умов експлуатації на ізоляцію електродвигунів.
Особливості вологообміну між ізоляцією електродвигунів і навколишнім
середовищем.
Технічне обслуговування і поточний ремонт електродвигунів.
Зберігання електродвигунів.
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Назва теми
Правові та організаційні основи охорони праці

Основи охорони праці в холодильній галузі.
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація роботи
з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:
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Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і
види інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і
посадових осіб.
Тема 2. Основи охорони праці в холодильній галузі. Організація
роботи з охорони праці
Вимоги нормативно-правових актів про охорону праці щодо безпеки
виробничих процесів, обладнання будівель і споруд.
Основні небезпеки під час проведення робіт за професією.
Організація ведення робіт з підвищеною небезпекою. Створення
безпечних умов праці при виконанні цих робіт.
Запобігання виникнення аварій техногенного характеру.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування
промислових аварій.
Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для
виробництв підвищеної вибухонебезпеки.
Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки
Засоби захисту в електроустановках.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої. Ізолюючі прилади. Робота
з переносними електросвітильниками.
Тема 5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. Медичні огляди
Основні гігієнічні особливості праці за професією.
Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря систем
опалення та вентиляції.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги при важких
випадках.
Ознаки переохолодження і перша допомога потерпілому.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 5 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п

Теми

1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

І. Виробниче навчання
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Слюсарні роботи
Розбирання та складання обладнання холодильних
установок.
Обслуговування та експлуатація холодильних
установок
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з
охорони праці
Самостійне виконання робіт машиніста
холодильних установок 5-го розряду.
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
6
6
12
30
8
92

100
130

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до охорони праці.
Ознайомлення з можливими причинами травматизму в лабораторії. Вимоги
безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих
технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.
Ознайомлення з інструкцією з охорони праці. Практичне навчання
прийомам звільнення від електричного струму.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння.
Ознайомлення слухачів з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання.
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом
роботи і правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі
інструмента і пристосувань.
Тема 1.2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.

Призначення та застосування операцій, будова та призначання інструментів,
матеріали для їх виготовлення, обладнання та пристосування, режим оброблення,
контрольно-вимірювальний та перевірочний інструмент, способи контролю,
організація робочого місця та безпека праці (з кожної теми викладаються та
демонструються майстром виробничого навчання при проведенні інструктажу).
Вправи:
- згинання, різання металу, свердління, зенкерування, зенкування та
розвертання отворів, нарізування різьби, паяння, шабрування. Дефекти
операцій, їх запобігання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- виготовлення отворів на стаціонарному свердлильному верстаті;
- нарізання різьби з нестандартним кроком і профілем.
Тема 1.3. Розбирання та складання обладнання холодильних установок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з технологією складання і розбирання розбірних і
нерозбірних з’єднань, типових вузлів і механізмів, правилами розбирання,
дефектації та складання основних видів з'єднань та вузлів холодильних машин і
установок, інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- розбирання та складання різьбових, шліцьових, шпонкових,
штифтових, шплінтових, клинових з'єднань, вузлів з підшипниками
ковзання та кочення, зубчастих, ланцюгових, черв'ячних та ремінних передач.
- складання і розбирання механізмів перетворення руху.
Навчання прийомам дефектації та зведення дефектної відомості. Навчання
прийомам роботи. Правила охорони безпеки при складанні та розбиранні з'єднань
і механізмів перетворення руху. Контроль якості складання.
- розбирання та складання обладнання холодильних машин і
установок. Розбирання, вивчення та складання компресорів: поршневих,
ротаційних та інших конструкцій вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Розбирання, вивчення та складання теплообмінних апаратів вітчизняного та
зарубіжного виробництва. Ознайомлення з основними несправностями в роботі, їх
причинами і способами усунення.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- розбирання та складання компресора АВ-200;
- оформлення дефектних відомостей.
Тема 1.4. Обслуговування та експлуатація холодильних установок
(холодопродуктивністю понад 1,5 до 3 млн. ккал/год.)
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з операціями по обслуговуванню холодильних установок
інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- обслуговування конденсаторів та випарників: розміщення
регулювальних засувок, клапанів, вентилів. Прийоми очищення конденсаторів.
Відтаювання снігової шуби, ознайомлення з основними несправностями в роботі,

їх причинами і способами усунення.
Обслуговування нових типів конденсаторів. Якість їх роботи та
економія.
Обслуговування нових випарників з гофрованими ребрами та з
подовженим змієвиком теплообмінника. Ознайомлення з основними
несправностями їх в роботі, причинами і способами усунення.
Ознайомлення з сучасними системами випарного охолодження.
- обслуговування чилерів: контроль параметрів роботи чилера, робота
вентилятора, концентрація розчину, наявність пошкоджень, витоків
холодоагенту;очищення конденсатора і випарника, стан мастила, заміна
сердечника фільтра-осушувача і мастильного фільтра та інше.
- обслуговування допоміжної апаратури холодильних установок:
трубопроводів та арматури, вибір електромагнітного вентиля, ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення
- обслуговування насосів: підготовка насосів до пуску, пуск працюючих
насосів, перевірка надходження масла, ознайомлення з основними несправностями
в роботі, їх причинами і способами усунення.
- обслуговування теплових насосів: основні несправності в роботі,
причини та способи усунення. Майбутнє теплових насосів.
- обслуговування трубопроводів, арматури для холодильного
обладнання: Вибір приєднувальної арматури, заповнення системи холодоагентом.
Вправи із з'єднання труб на основі м'якого припою та ін. Ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Обслуговування кулькових запірних вентилів, захист від нульового перепаду
тиску на вентилі.
- виконання робіт спеціальним ручним інструментом: навчання
прийомам застосування: перехідника; гайкових ключів зі змінними головками;
блока для зарядження системи та визначення тиску, мановакууметра, манометра,
вентильного колектора, гнучких шлангів для зарядження, пристосувань для
очищення капілярних трубок, балонів для швидкого зарядження установки
холодоагентом, циліндра для зарядження установки холодоагентом, щіток для
зачистки та ін.
- оформлення технічної документації з обслуговування холодильних
установок загальною холодопродуктивністю понад 1,5 млн. ккал/год. до 3
млн. ккал/год. Порядок приймання та здавання зміни. Порядок ведення журналу
обліку роботи установки.
- підготовча робота перед пуском холодильної установки. Правила
перевірки справності компресорів, насосів, мішалок, теплопередавальної
апаратури, арматури, приладів та двигунів. Порядок та способи перевірки в
системах холодоагенту, холодоносія, мастильного масла, охолодної води,
герметичності аміачної, фреонової та розсільної систем, щільності розсолу, рівня
масла, натягу ременів, надійності муфти, справності захисних засобів.
- пуск холодильних установок одноступінчастого та двоступінчастого
стиснення холодопродуктивністю понад 1,5 млн. ккал/год. до 3 млн.
ккал/год. Послідовність дії машиніста при пуску та зупинці холодильної
установки.

- регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.
Ознаки нормальної роботи. Температура всмоктування, нагнітання, конденсації та
охолодної води, входу та виходу води, входу та виходу розсолу. Нормальні
температури перед регулюванням вентилем, на нагрівання компресорів, мастила.
- виявлення витікання холодоагенту з системи. Ознаки, що визначають
нестачу в системі холодоагенту. Виявлення витікання холодильного агенту за
допомогою сучасних електронних шукачів.
Правила випускання повітря перед добавленням холодоагенту та
всмоктування холодоагенту з різних апаратів. Норми заповнення системи
холодоагентом. Порядок випускання холодоагенту з системи у балон або ресивер.
Добавлення холодоагенту в систему. Добавлення холодильного агенту в систему
за допомогою манометричного колектора.
- контроль за станом приладів автоматики та роботою установки.
- боротьба з корозією в розсільній системі. Аналіз концентрації розсолу.
Додавання солі в розсіл. Обслуговування розсільного насосу: регулювання
подавання розсолу по батареях.
- запобіжні заходи під час перепускання аміаку та фреону у систему або
з одного апарата у другий.
- обслуговування охолодних та розсільних батарей у камерах: Способи
видалення снігової шуби та допустима її величина для максимальної
теплопередачі. Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої
поверхні труб масляної плівки та інших забруднень.
- обслуговування повітроохолоджувача. Перевірка вентиляторів на
заїдання лопатей; контроль за температурою нагрівання підшипників вентилятора
та його електродвигуна; контроль за рівномірним покриттям сніговою шубою
повітроохолоджувача та усунення причин поганої теплопередачі; вентиляція
охолодних камер, спускання розсолу в розсільному повітроохолоджувачу із
змійовиків. Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
- обслуговування масловіддільників та маслозбірників. Способи
очищення масла від забруднень. Спостереження за роботою запірної арматури.
Обслуговування масловіддільників в сучасних холодильних установках.
- обслуговування холодильних установок з гвинтовим, ротаційним,
турбокомпресором та іншими видами компресорів вітчизняного та
зарубіжного виробництва.
- визначення основних порушень в роботі холодильних установок.
Відхилення від нормальної роботи холодильних установок. Характерні
несправності в роботі компресорів, насосів, допоміжного обладнання та способи їх
усунення.
- ремонт холодильних установок. Технологія ремонту. Випробування
обладнання після ремонту. Порядок здавання відремонтованого холодильного
обладнання.
- підготовка холодильного обладнання до монтажу. Монтаж
компресорів, трубопроводів, арматури та апаратури. Монтаж нових
низькотемпературних спіральних компресорів. Дотримання вимог при монтажі.
Випробування холодильних установок на міцність, щільність та
герметичність. Зовнішній огляд обладнання перед запуском. Перевірка

достатності заповнення системи холодильним агентом, маслом, розсолом, водою.
- контроль та регулювання температури та тиску: Робота з
логометрами, потенціометрами, реле тиску і температури на одну та декілька
точок вимірювання. Похибки, їх причини. Правила монтажу реле тиску, реле
перепаду тиску, датчика реле температури, терморегулюючих вентилів із
зовнішнім
та
внутрішнім
рівнянням.
Правила
монтажу
нових
терморегулювальних вентилів серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОРзаправленням. Діапазон застосування, умови нормальної роботи.
- контроль та регулювання рівня рідин та витрат: Методи вимірювання.
Швидкісні та об'ємні лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення,
будова, принцип дії, правила користування. Регулятори рівня.
- робота з виконавчими елементи: Робота з соленоїдними вентилями,
зворотними клапанами, автоматичними перемикачами режимів. Правила
експлуатації.
- робота з приладами сигналізації. Правила монтажу та експлуатації
приладів сигналізації.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- перепускання холодоагента з одного апарату в інший;
- видалення з внутрішньої поверхні труб масляної плівки та інших
забруднень;
- монтаж компресорів.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці.
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством. Структура виробництва й організації праці на
підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес, виготовлення
продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.
Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці. Система керування охороною праці, організація служби охорони
праці на підприємстві. Застосування засобів и праці й індивідуального захисту.
2.2. Самостійне виконання робіт машиніста холодильних установок 5-го
розряду
Самостійне виконання робіт, відповідно до вимог кваліфікаційної
характеристики Машиніст холодильних установок на 5 розряд та з дотриманням
норм безпеки праці, використанням новітніх технологій виробництва.
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і прогресивних
методів обслуговування і ремонту холодильного обладнання. Раціональна
організація робочого місця, дотримання вимог і правил охорони праці. Ощадлива
витрата матеріалів і електроенергії.
Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється
кожним навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій,
новітнього устаткування та матеріалів, умов виробництва за погодженням з
підприємствами-замовниками кадрів та затверджується в установленому

порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Монтаж конденсаторів і випарників.
2. Випробування аміачної установки на щільність.
3. Заправка установки аміаком.
4. Регулювання заповнення випарників рідким холодоагентом.
5. Проведення ревізії та складання дефектних відомостей на ремонт
холодильного обладнання.
6. Відтанення снігової «шуби» з охолодних батарей.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 5 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1. Основи слюсарної справи.
2. Правила визначення припусків для подальшої обробки деталей.
3. Вимірювальні інструменти та прилади.
4. Основи електротехніки.
5. Застосування холоду в різних галузях народного господарства.
6. Основні закони фізики стосовно холодильного процесу
7. Номенклатуру холодильних агентів.
8. Схеми холодильних установок різних систем.
9. Схеми установок кондиціювання повітря.
10. Класифікацію різних типів компресорів холодильних машин.
11. Конструктивні особливості, призначення, будову, принцип дії, переваги та
недоліки холодильних установок різних систем, їх технічні характеристики,
правила обслуговування: поршневих, відцентрових, ротаційних, спіральних
компресорів, турбокомпресорів різних типів; повітроохолоджувачів, випарників,
конденсаторів, масловіддільників, маслозбірників, віддільників рідини,
ресиверів,
повітровіддільників,
фільтрів,
фільтрів-осушувачів,
баківконцентраторів, насосів різних типів.
12. Трубопроводи та арматуру холодильних установок.
13. Кінематичні схеми обслуговуваних компресорів, холодильних агрегатів
різних систем, електродвигунів.
14. Експлуатаційні характеристики компресорів, електродвигунів.
15. Пристрої для полегшення пуску та регулювання продуктивності
компресора.
16. Холодильні агрегати, компресорні агрегати, компресорно-конденсаторні
агрегати різної холодопродуктивності.
17. Види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
18. Правила змащування машин, що обслуговуються.
19. Основні несправності, способи запобігання та їх усунення у роботі
компресорів, апаратури холодильної установки.
20. Систему вмикання та вимикання електроприладів, управління ними.
21. Схеми технологічних процесів виробництва холоду і коефіцієнт корисної
дії холодильних установок.
22. Схему розташування обладнання холодильної станції, трубопроводів,
арматури, автоматичних пристроїв, регулювання і блокування устаткування.
23. Будову, особливості роботи систем блокування і сигналізації.
24. Аміачні та фреонові холодильні установки, агрегати: характеристику,
типи, особливості в обслуговуванні.
25. Особливості монтажу аміачних та фреонових холодильних установок
загальною холодопродуктивністю понад 1,5 млн. ккал/год. до 3 млн. ккал/год.,

приладів автоматики, правила та заходи безпеки під час монтажу.
26. Правила організації робочого місця.
27. Порядок приймання та здавання зміни.
28. Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки.
29. Порядок пуску та зупинки холодильних установок одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення загальною холодопродуктивністю понад 1,5 млн.
ккал/год. до 3 млн. ккал/год..
30. Температурний режим та відхилення від оптимального режиму роботи
холодильної установки.
31. Правила виконання робіт технічного догляду за холодильною установкою.
32. Характерні несправності в роботі обладнання холодильних установок,
відхилення від оптимального режиму,причини та способи їх усунення.
33. Правила зупинки обладнання на ремонт, приймання, перевірки,
обкатування і випробування устаткування після ремонту.
34. Способи та порядок розбирання, складання компресорів, апаратури,
заміни дефектних трубопроводів та арматури холодильних установок.
35. Види ремонту та технологію ремонту деталей, складальних одиниць та
обладнання, випробування обладнання після ремонту.
36. Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
37. Розрахунок теплопритоків в камери холодильника та підбір холодильного
обладнання для машинних відділень.
38. Заходи з економії електроенергії, води, масла, холодильного агенту, витрат
холоду.
39. Норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для
вироблення холоду.
ВМІЄ:
6. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
7. Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони
праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.
8. Виконувати слюсарні роботи.
9. Приймати та здавати зміну.
10. Читати схеми холодильних установок різних систем.
11. Обслуговувати автоматизовані холодильні установки.
12. Виконувати підготовчі роботи перед пуском холодильних установок
одноступінчастого та двоступінчастого стиснення.
13. Здійснювати пуск та зупинку холодильних установок одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення загальною холодопродуктивністю понад 1,5 млн.
ккал/год. до 3 млн. ккал/год.
14. Регулювати роботу обладнання та механізмів, температурний режим
холодильної установки: тиск випаровування, конденсації, розсолу, охолодної
води, змащування.
15. Регулювати роботу компресорів різних типів, холодильних агрегатів різних
систем, електродвигунів холодильних установок.
16. Виконувати роботи технічного догляду за холодильною установкою:
виявлення місць протікання холодильного агента з системи, випускання
холодильного агента з системи у балон або ресивер, додавання холодильного

агента в систему, випускання із системи мастила та повітря, добавлення мастила
в картер компресора, заходи боротьби з корозією в розсільній системі.
17. Дотримуватись запобіжних заходів під час перепускання аміаку та фреону у
систему або з одного апарата у другий.
18. Виконувати роботи з обслуговування поршневих компресорів,
конденсаторів з водяним охолодженням, випарників різних типів, охолодних та
розсільних батарей у камерах, повітроохолоджувачів, масловіддільників та
маслозбірників, водяних та розсільних насосів, трубопроводів та арматури
холодильних установок, а також установки з виробництва льоду.
19. Виконувати роботи з обслуговування холодильних установок з гвинтовим,
ротаційним, турбокомпресором, з КВП, виконавчими елементами та приладами
сигналізації.
20. Визначати основні відхилення від нормальної роботи холодильних
установок.
21. Встановлювати, регулювати та підтримувати найпродуктивніший режим
роботи холодильних установок.
22. Стежити за справністю компресорів, двигунів, трубопроводів, арматури,
приладів та апаратури.
23. Виконувати роботи спеціальним ручним інструментом.
24. Перемикати, виводити в резерв, на ремонт, розбирати та складати
обладнання холодильних машин і установок; введення в роботу обладнання,
трубопроводів холодильної станції після ремонту.
25. Робити ревізію та складати дефектні відомості на ремонт устаткування та
комунікацій.
26. Виконувати різні види ремонтних робіт холодильної станції та установок
для виробництва льоду сумарною холодопродуктивністю понад 1,5 млн.
ккал/год. до 3 млн. ккал/год.
27. Чистити, змащувати та заряджати механізми установок.
28. Знімати індикаторні діаграми.
29. Виконувати роботи по підготовці холодильного обладнання до монтажу.
30. Виконувати монтаж холодильного обладнання та їх випробування після
монтажу.
31. Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.
32. Стежити за роботою машиністів більш нижчого розряду в зміні.
33. Вести записи про роботу холодильної установки і витратах холодильного
агента та електроенергії.
34. Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища, правила безпечного обслуговування устаткування, машин та
механізмів.
35. Розв’язувати складні непередбачені задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи холодильної установки та приймати
відповідальне рішення.
36. Використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти
ДСПТО 8163.00.10.10-2014__
(позначення стандарту)

Професія: Машиніст холодильних установок
Код: 8163
Кваліфікація: машиніст холодильних установок 6-го розряду

Видання офіційне

Київ – 2014

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

2. Кваліфікація: машиніст холодильних установок 6-го розряду
(рівень кваліфікації – розряд, клас, категорія)

У разі обслуговування установок сумарною холодопродуктивністю понад 12,6
млн. кДж/год. (понад 3 млн. ккал/год.)

3. Кваліфікаційні вимоги
Повинен знати:
- кінематичні схеми і конструкцію компресорів різних систем і типів,
електродвигунів;
- схему розташування обладнання холодильної станції, трубопроводів,
арматури;
- експлуатаційні характеристики холодильних станцій;
- схеми технологічних процесів виробництва холоду і коефіцієнт корисної
дії холодильних установок;
- схему розташування автоматичних пристроїв регулювання і блокування
устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
- правила обслуговування систем блокування і сигналізації;
- правила зупинки обладнання на ремонт, приймання, перевірки,
обкатування і випробування устаткування після ремонту;
- правила відбору проб води, мастил, теплоносія;
- способи економії матеріальних ресурсів, зниження собівартості
вироблення холоду;
- порядок і правила локалізації та ліквідації аварій.

Повинен уміти:
- обслуговувати холодильні установки сумарною холодопродуктивністю
понад 12,6 млн. кДж/год. (понад 3 млн. ккал/год.) (потужність установок
визначена в нормальних калоріях), а також установки для виробництва льоду;
- встановлювати, регулювати, підтримувати і спостерігати за
оптимальним технологічним режимом роботи холодильної станції;
- перемикати, виводити в резерв, на ремонт, введення в роботу
обладнання, трубопроводів холодильної станції після ремонту;
- здійснювати ремонт устаткування холодильної станції;
- розв’язувати складні непередбачувані задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи холодильних установок та приймати
відповідні рішення;
- спостерігати, контролювати, нести відповідальність за роботу машиністів
холодильних установок нижчих розрядів.

4. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;
б) дотримуватися норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й
навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати, разі необхідності, засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
е) знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання
професійних обов’язків;
ж) володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення
підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької
діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до
кваліфікації осіб

освітнього,

освітньо-кваліфікаційного

рівнів,

5.5 При продовженні професійно-технічної освіти
Базова або повна загальна середня освіта.
5.6 При підвищенні кваліфікації
Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта,
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією
машиніст холодильних установок 5-го розряду; стаж роботи за професією не
менше 1 року.
5.3 Після закінчення навчання
Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньокваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією машиніст
холодильних установок 6-го розряду; без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника
Обслуговування, експлуатація та контролювання за роботою технологічного
устаткування

7. Специфічні вимоги
7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється після закінчення строку навчання
відповідно до законодавства.
7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій
приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та
небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок,
затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993).
7.3 Медичні обмеження. Епілепсія та інші психічні розлади, які
супроводжуються нападами із затьмаренням свідомості (постанова Кабінету
Міністрів України від 27.09.2000 року № 1465, у редакції постанова КМУ від
10.10.2012 року, № 924).

Типовий навчальний план підготовки
кваліфікованих робітників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
Кваліфікація: 6 розряд
Загальний фонд навчального часу: 205 годин
№
з/п

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
5
6

Навчальні предмети

Загально-професійна підготовка
Основи правових знань
Інформаційні технології
Основи
галузевої
економіки
і
підприємства
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Обладнання
та
експлуатація
холодильних установок
Контрольно-вимірювальні прилади і
автоматика
Охорона праці
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна атестація
Загальний обсяг навчального часу (без
п.4):

Кількість годин
Всього
З них на
лабораторнопрактичні
роботи

36
8
10
8

4
4

10
43
23
10
10
108
30
78
10
8
195

4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих
робітників за професією 8163 Машиніст холодильних установок 5 розряду
-

13.Кабінети:
холодильного обладнання;
електротехніки з основами промислової електроніки;
охорони праці;
креслення;
економіки;
інформатики і обчислювальної техніки.
14. Лабораторії:
холодильних установок.
15. Майстерні:
слюсарна.

Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих
робітників:
- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об'єднання;
- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися
при наявності обладнаного робочого місця;
- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за
згодою підприємств-замовників кадрів.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« О с н о в и

№
з/п

п р а в о в и х

Назва теми

Основи приватного права
2 Правове регулювання господарських
відносин
3 Господарсько-правова відповідальність
Усього годин:
1

з н а н ь »
Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

2
2
4
8

Тема 1. Основи приватного права
Поняття. Загальна характеристика й умови дійсності правочинів. Наслідки
недотримання вимог закону при укладанні правочинів. Поняття й види
реституції. Нікчемні й заперечні правочини.
Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види
зобов’язань. Поняття про авторське право.
Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової
відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди.
Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.
Тема 2. Правове регулювання господарських відносин
Договір підряду. Порядок і строки укладання договору. Права та обов’язки
сторін. Виконання договору. Відповідальність сторін за порушення договору.
Припинення договору.
Особливості працевлаштування в сучасних умовах. Роль особи у
вирішенні питань власної зайнятості.
Тема 3. Господарсько-правова відповідальність
Поняття
відповідальності
в
господарському
праві.
Функції
відповідальності: стимулююча, штрафна, попередження правопорушень,
компенсаційна, інформаційна.
Види та підстави відповідальності. Кримінальна відповідальність за
господарські злочини.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« І н ф о р м а ц і й н і

№
з/п
1

2

т е х н о л о г і ї »

Назва теми
Програмні засоби ПК. Комп’ютерні
технології
Мережні системи та сервіси
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

4

2

6
10

2
4

Тема 1. Програмне забезпечення ПК. Комп’ютерні технології
Напрямки застосування прикладного програмного забезпечення галузевого
спрямування, його особливості.
Лабораторно-практичні роботи:
a. Робота з прикладними програмами професійного спрямування (за
напрямом професії).
b. Проектування (планування) роботи холодильного підприємства з
використанням можливості програмних продуктів галузевого спрямування.
Тема 2. Мережні системи та сервіси
Інтернет-технології. Взаємодія комп’ютерів в локальних і глобальних
мережах. Основні принципи мережевої взаємодії комп’ютерних мереж
холодильного підприємства та глобальних мереж. Основні принципи організації
інформаційних мереж підприємства, установи з використанням інтернеттехнологій.
Телеконференції. Дошки оголошень. Internet магазини та аукціони.
Інфраструктура електронної комерції. Електронні платежі. Електронні
кредитні картки та електронні «гроші».
Інформаційні технології та реклама в електронній комерції. Інформаційні
технології та реклама в електронній комерції. Методи реклами в Інтернет та її
використання для підвищення ефективності діяльності холодильного
підприємства. Стратегії реклами в Інтернет: активна, пасивна, інтерактивна.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Представлення статистичної інформації з використанням ділової графіки
(за напрямом професії).

2. Створення мультимедійного каталогу новинок товарів і послуг
галузевого спрямування на основі знайденої інформації в мережі Internet.

Т и п о в а
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з

п р е д м е т а
« О с н о в и
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і

п і д п р и є м н и ц т в а »

№
з/п
1
2
3

Назва теми
Основи підприємницької діяльності в галузі
Основи організації управління виробництвом
в галузі
Система обслуговування у сфері
промисловості
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

3
3
2
8

Тема 1. Основи підприємницької діяльності в галузі
Процес створення підприємства в галузі. Вибір сфери підприємницької
діяльності. Способи входження в бізнес. Бізнес-план як інструмент
підприємницької діяльності, призначення і структура. Джерела залучення
коштів. Складання установчих документів. Державна реєстрація суб'єктів
підприємницької діяльності.
Тема 2. Основи організації управління виробництвом
Поняття та необхідність управління. Суть управлінської діяльності.
Інструменти управління. Сучасні принципи управління: чіткий розподіл праці,
дотримання дисципліни і порядку, повноваження і відповідальність, мотивація
до високопродуктивної праці.
Організаційні структури управління підприємством, її переваги. Шляхи
удосконалення управління виробництвом.
Тема 3. Система обслуговування у сфері промисловості
Система обслуговування у сфері промисловості. Використання ЕОМ у
промисловості. Програми для офісу. Інтернет, комп’ютерні мережі. Юридичні
консультації.

Т и п о в а
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№
з/п

Назва теми

Захисні та теплоізоляційні конструкції
холодильників
2 Системи охолодження
3 Порівняльна характеристика аміачних та
фреонових холодильних установок
4 Теплообмінні апарати, швидкоморозильні
апарати та допоміжне обладнання системи
охолодження
5 Камери холодильної обробки та зберігання
продуктів
6 Процеси теплота масообміну під час
холодильної обробки та зберігання продуктів
7 Кондиціонування повітря
8 Системи відведення теплоти конденсації в
холодильних установках
9 Загальні відомості щодо проектування
холодильників
10 Обслуговування та ремонт холодильних
установок
без
обмеження
холодопродуктивності
Усього годин:
1

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

1
1
1
4

1
1
2
1
1
10

23

Тема 1. Захисні та теплоізоляційні конструкції холодильників
Захисні конструкції холодильників: стіни, підлога та крівля, їх типи,
особливості.
Призначення теплоізоляції. Теплоізоляційні матеріали, вимоги до них.
Класифікація теплоізоляційних матеріалів, їх характеристика. Тепло та масообмін в
ізоляції. Види теплообміну в ізоляції.
Коефіцієнт теплопровідності ізоляції. Вибір ізоляційних конструкцій
холодильника.

Тема 2. Системи охолодження
Загальна характеристика. Сучасні системи охолодження.
Класифікація систем охолодження, їх вимоги щодо систем охолодження
Безнасосні системи безпосереднього охолодження, прямоточні системи та їх
різновиди. Системи з віддільником рідини, їх недоліки.
Насосно-циркуляційні системи охолодження.
Системи з проміжним холодоносієм. Загальні відомості. Закриті системи.
Відкриті системи. Проміжні холодоносії: розсоли, етиленгліколь, фреон, тверді
холодоносії, їх характеристика. Переваги та недоліки систем охолодження з
проміжними холодоносіями.
Циркуляція холодоагента в системі. Системи розморожування снігової
«шуби», їх характеристика.
Тема 3. Порівняльна характеристика аміачних та фреонових
холодильних установок
Фізико-хімічні властивості аміаку та фреону. Щільність та в'язкість.
Теплопровідність та теплопередача. Розчинність. Текучість. Вплив на метали.
Хімічна стійкість.
Порівняльна характеристика термодинамічних властивостей аміаку та
фреону. Температура кипіння, тиску в конденсаторі, теплота пароутворення,
об'ємної холодопродуктивності, температури замерзання, критичної температури.
Оцінка ризику використання аміаку як холодоагенту. Ушкодження і
негативні властивості, токсичність, займистість. Майбутнє природних
холодильних агентів.
Холодильний агент: вода, вуглекислота, їх властивості.
Використання вуглекислоти у кондиціонерах. Економічна надійність нового
використання вуглекислоти.
Нові холодильні агенти. Характеристика нових холодильних агентів.
Проблеми, що виникли з переходом на нові холодильні агенти. Холодоагенти й
мастила. Особливості використання. Пошуки ідеального холодильного агента.
Особливості конструкції компресорів аміачних та фреонових холодильних
установок вітчизняного та зарубіжного виробництва. Вибір матеріалів
компресорів. Ущільнення картера фреонових компресорів. Направлення руху
пари в аміачних та фреонових компресорах.
Особливості експлуатації. Перегрів всмоктувальної пари. Розчинність
фреону в мастильному маслі, необхідність системи повернення масла в картері
компресора, вибір мастильного масла для аміачних та фреонових установок.
Небезпека попадання вологи, особливості заряджання та дозарядження фреонових
установок.
Особливості техніко-економічних показників. Кількість виробленого холоду
та виробничі затрати: витрати електроенергії, води та ін.

Тема 4. Теплообмінні апарати, швидкоморозильні апарати та
допоміжне обладнання систем охолодження
Випарники, їх класифікація по характеру охолоджуваної рідини, залежно від
умов циркуляції охолоджуваної рідини, характеру заповнення холодоагентом,
залежно від того, на якій поверхні кипить холодоагент, характер руху
холодоагенту.
Новітні технології. Випарники з гофрованим ребром та із подовженим
змієвиком теплообмінника. Особливості конструкції, переваги, застосування.
Головні параметри сучасного теплообмінного обладнання.
Повітроохолоджувачі: поверхневі та зрошувальні; охолоджуючі батареї, їх
характеристика. Основні закономірності розрахунку теплообмінних апаратів.
Розрахунок повітроохолоджувачів. Режими роботи: сухий, вологий.
Новітні
технології
у
виробництві
повітроохолоджувачів.
Повітроохолоджувач серії ТЕР. Спеціальний шокфростер з високонапірним
осьовим вентилятором.
Швидкоморозильні апарати, їх класифікація та стисла характеристика.
Конструкції швидкоморозильних апаратів. Повітряні морозильні апарати.
Безконтактні апарати. Швидкоморозильні апарати шокової терапії. Морозильні
ларі. Контактні апарати, їх характеристика. Допоміжне обладнання вітчизняного
та зарубіжного виробництва та його характеристика.
Тема 5. Камери холодильної обробки та зберігання продуктів
Загальні відомості. Теплопередача в камерах: система з теплозахисною
сорочкою; панельна система; система повітряного охолодження спеціальним
повітророзділом; система батарейного охолодження з льодовими екранами і т.п.
Класифікація камер холодильної обробки м'яса. Конструкції камер
холодильної обробки м'яса. Режими обробки м'яса. Режим заморожування м'яса.
Теплове навантаження камер потокового охолодження та заморожування.
Режими холодильної обробки та зберігання плодів та овочів. Новітні
технології при збереженні плодів у регульованому газовому середовищі. Зберігання
яблук за допомогою холоду.
Режим холодильної обробки та зберігання рибопродуктів. Режими
холодильної обробки та зберігання молочних продуктів.
Тема 6. Процеси тепло та масообміну під час холодильної обробки та
зберігання продуктів
Умови зберігання, охолодження та заморожування продуктів. Рівноважна
температура повітря в камерах. Рівноважна відносна вологість повітря. Тепловий
баланс камер холодильників. Розрахунок усихання харчових продуктів в камерах
зберігання. Залежність усихання продуктів від процесів тепло та масообміну в
камерах холодильників. Вплив упаковки продукту на усихання. Стислі відомості.
Тема 7. Кондиціонування повітря
Основні функції системи кондиціонування повітря. Основні причини
застосування кондиціонування повітря. Способи віддачі тепла організмом
людини. Умови, які впливають на здатність організму людини віддавати тепло.

Умови, що впливають на стан комфорту. Розподіл кондиціонованого повітря в
приміщенні. Вимоги щодо системи розподілу повітря.
Типи вентиляторів, що використовуються в установках кондиціонування
повітря. Вимоги щодо вентилятора. Шум від вентилятора. Камера охолодження.
Призначення зволожувача. Канали подавання повітря. Вихідний пристрій.
Кондиціонувальний простір. Випускний пристрій. Повітряні всмоктувальні
канали. Фільтри. Термінологія кондиціонування повітря.
Схеми установок кондиціонування повітря. Вибір розрахункових параметрів
повітря. Схеми кондиціонування повітря: центральна, місцева, автономна.
Обладнання для кондиціонування повітря. Нові стратегії на ринку кондиціонерів.
Автономні та роздільні установки кондиціонування повітря.
Автоматизація систем вентиляції та кондиціонування повітря. Регулювання
систем кондиціювання повітря. Оптимальний режим регулювання СКП, технічні
засоби автоматичного регулювання СКП.
Тема 8. Системи відведення теплоти конденсації в холодильних
установках
Види систем охолодження конденсаторів та повітроохолоджувачів: водяна,
повітряна та випарна, їх характеристика.
Водоохолоджувачі. Конструкції водоохолоджувачів: бризкальні басейни,
відкриті градирні, вентиляторні градирні; сумісна робота водоохолоджувачів з
конденсаторами. Принципові схеми. Конденсатори випарного охолодження.
Конструкції конденсаторів вітчизняного та зарубіжного виробництва.
Конденсатори повітряного охолодження та їх конструкції. Вибір конденсатора.
Тема 9. Загальні відомості щодо проектування холодильників
Завдання на проектування, техніко-економічне обґрунтування, інженерні
дослідження, технічний проект, робочий проект, їх стисла характеристика.
Нові можливості проектування й монтажу. Поєднання запірної та
регулювальної арматури. Переваги. Вибір параметрів клімату для проектування
холодильників.
Визначення місткості холодильника. Основні планувальні рішення
холодильника. Визначення теплового навантаження на холодильне обладнання.
Підбирання обладнання машинних та апаратних відділень. Компонування вузлів
холодильних установок. Вимоги до розміщення обладнання.
Промерзання ґрунту. Склад ґрунту. Розрахунок глибини та тривалості
замерзання. Пучність ґрунту та засоби щодо його запобігання. Види обігрівання
підлоги холодильників: повітряний, обігрівання рідиною, парою холодоагента та
електрообігрівання, їх стисла характеристика.
Тема 10. Обслуговування та ремонт холодильних установок без
обмеження холодопродуктивності
Технічна документація з обслуговування холодильних установок
вітчизняного та зарубіжного виробництва без обмеження холодопродуктивності.
Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки, технічне обслуговування
та контроль за станом приладів автоматики. Обслуговування розсільного насосу

та компресорів, конденсаторів, випарника, повітроохолоджувача та іншого
обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва. Причини порушень в
роботі холодильних установок та способи їх усунення. Види ремонту та
технологія ремонту деталей, складальних одиниць та обладнання. Порядок
монтажу компресорів, арматури та апаратури.
Правила монтажу нових терморегулювальних вентилів серії ТІ,
терморегулювальних вентилів з МОР-заправленням.
Монтаж нових низькотемпературних спіральних компресорів. Дотримання
вимог при монтажу.

Т и п о в а

н а в ч а л ь н а

п р о г р а м а

з

п р е д м е т а
« К о н т р о л ь н о - в и м і р ю в а л ь н і
п р и л а д и

№
з/п
1
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і
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Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

Назва теми
Прилади для вимірювання та контролю
температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю рівня
рідини та витрат
Виконавчі елементи та геркони
Прилади сигналізації та регулювання
Основи промислової електроніки
Елементи
автоматики.
Автоматизація
холодильних установок
Надійність систем автоматики та перспективи
їх розвитку

1

Усього годин:

10

2
1
2
1
2
1

Тема 1. Прилади для вимірювання і контролю температури та тиску
Прилади для вимірювання та контролю тиску. Манометри та мановакууметри, їх класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна
характеристика.
Класифікація приладів для вимірювання температури. Термометри, типи, їх
класифікація, призначення, принцип дії, стисла технічна характеристика, основні
правила установки.
Радіаційні пірометри, призначення, будова, принцип дії. Оптичні
пірометри, призначення, будова, принцип дії. Основні несправності.
Тема 2. Прилади для вимірювання та контролю рівня рідин та витрат
Класифікація приладів для вимірювання рівня рідин у резервуарах.
Механічні вимірники рівня, їх переваги та недоліки.
Поплавкові, буйкові, ємкісні, сильфонні, мембранні, п'єзометричні рівні, їх
призначення, будова, правила використання.
Одиниці вимірювання кількості та витрат рідини, газів та пари.
Класифікація приладів для вимірювання кількості та витрат рідини, газів, пари.

Лічильники та витратоміри. Методи вимірювання. Швидкісні та об'ємні
лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення, будова, принцип дії,
правила користування.
Тема 3. Виконавчі елементи та геркони
Соленоїдні вентилі, зворотні клапани, автоматичні перемикачі режимів, їх
класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
експлуатації.
Геркони, їх класифікація, призначення, будова, принцип дії, стисла
характеристика, правила експлуатації.
Тема 4. Прилади сигналізації та регулювання
Номенклатура приладів сигналізації. Призначення, будова, технічна
характеристика та правила монтажу реле тиску, реле перепаду тиску, реле рівня,
реле протоку, датчика реле температури. Терморегулюючі вентилі із зовнішнім
та внутрішнім рівнянням, їх класифікація, призначення, будова, принцип дії,
стисла характеристика, правила монтажу та регулювання.
Основні поняття та визначення автоматичного регулювання.
Автоматичні регулятори прямої та непрямої дії. Регулятори температури,
тиску, їх призначення, будова, принцип дії, стисла характеристика, правила
монтажу та експлуатації.
Тема 5. Основи промислової електроніки
Предмет промислової електроніки. Електронна емісія, її різновиди.
Електровакуумні прилади, їх характеристика та призначення.
Газорозрядні прилади: Іонні прилади, неонова та газорозрядні лампи, їх
призначення. Маркірування та цоколювання іонних приладів.
Напівпровідникові прилади, їх види, призначення, стисла характеристика,
маркірування.
Тема 6. Елементи автоматики. Автоматизація холодильних установок
Класифікація елементів автоматики, їх стисла характеристика. Системи
автоматизації холодильної установки. Автоматичні пристрої. Системи
автоматичного регулювання, захисту, сигналізації, вимірювання, управління.
Технологічні та принципові схеми цих систем, їх будова, характеристика,
недоліки та переваги.
Схеми автоматизації компресорних агрегатів. Одноступінчасті компресорні
агрегати з поршневими компресорами. Функції типової схеми, їх автоматизації.
Прилади автоматики.
Одноступінчастий гвинтовий компресорний агрегат. Склад агрегату. Система
автоматизації агрегату, їх особливості.
Схема автоматизації апаратів. Автоматизація конденсаторної групи,
прилади системи автоматизації.
Автоматизація випарникової системи з проміжним теплоносієм, склад
випарникової системи, функції системи автоматизації.
Автоматизація насосно-циркуляційної випарникової системи охолодження,

склад системи, функції системи автоматизації.
Тема 7. Надійність систем автоматики та перспективи їх розвитку
Надійність систем автоматики. Основні поняття. Фактори, що забезпечують
надійність. Відмови: несподівані, поступові, остаточні, переміщувальні, залежні,
незалежні, конструкційні та експлуатаційні, їх характеристика. Показники
надійності системи автоматики.
Перспективи розвитку та характеристика електронних пристроїв
автоматизації та управління.
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Назва теми
Правові та організаційні основи охорони праці

Основи охорони праці в холодильній галузі.
Загальні відомості про потенціал небезпек.
Психологія безпеки праці. Організація
роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека
виробництва і вибухозахист
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них
на
Усього
лабораторнопрактичні
роботи

1
4

1
1
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження й усунення
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів
захисту
працівників.
Порядок
забезпечення
працівників
засобами
індивідуального та колективного захисту.
Тема 2. Основи охорони праці в холодильній галузі. Організація
роботи з охорони праці
Основні види небезпек при виконанні робіт за професією.
Роботи з підвищеною небезпекою в галузі Створення безпечних умов
праці на виробництві.
Запобігання виникненню аварій техногенного характеру. План евакуації з
приміщень у разі аварії.
Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і
вибухозахист
Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і
здоров’я людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх
наслідки.
Протипожежний захист у галузі.

Тема 4. Основи електробезпеки
Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди
Граничні норми підіймання та переміщення вантажів.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основні правила транспортування потерпілого. Вимоги до транспортних
засобів.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 6 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

№
з/п
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1
2.2

Теми
І. Виробниче навчання
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Слюсарні роботи
Розбирання та складання обладнання холодильних
установок
Обслуговування та експлуатація холодильних
установок
Усього годин:
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством, інструктаж з
охорони праці
Самостійне виконання робіт машиніста
холодильних установок 6-го розряду.
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин:
Разом:

Кількість
годин
6
6
6
12
30
8
70

78
108

І. ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ
Тема 1.1. Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки
Інструктаж з охорони праці. Загальні організаційні вимоги до охорони праці.
Ознайомлення з можливими причинами травматизму в лабораторії. Вимоги
безпеки праці на конкретних робочих місцях і при виконанні окремих
технологічних операцій. Заходи попередження травматизму.
Ознайомлення з інструкцією з охорони праці. Практичне навчання прийомам
звільнення від електричного струму.
Заходи попередження пожеж. Порядок виклику пожежної команди.
Правила користування первинними засобами гасіння
Ознайомлення слухачів з кваліфікаційною характеристикою та програмою
навчання.
Робочі місця. Загальні організаційні вимоги. Ознайомлення з режимом
роботи і правилами внутрішнього розпорядку, порядком одержання і здачі
інструмента і пристосувань.

Тема 1.2. Слюсарні роботи
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Призначення та застосування операцій, будова та призначання інструментів,
матеріали для їх виготовлення, обладнання та пристосування, режим оброблення,
контрольно-вимірювальний та перевірочний інструмент, способи контролю,
організація робочого місця та охорона праці (з кожної теми викладаються та
демонструються майстром виробничого навчання при проведенні інструктажу).
Вправи:
- згинання, різання металу, свердління, зенкерування, зенкування та
розвертання отворів, нарізування різьби, паяння, шабрування: Дефекти
операцій, їх запобігання. Організація робочого місця. Вимоги охорони праці.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- різання металу за допомогою преса;
- обпилювання деталей з високою точністю обробки.
Тема 1.3. Розбирання та складання обладнання холодильних установок
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з технологією складання і розбирання розбірних і
нерозбірних з’єднань, типових вузлів і механізмів, правилами розбирання,
дефектації та складання основних видів з'єднань та вузлів холодильних машин і
установок, інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- розбирання та складання різьбових, шліцьових, шпонкових,
штифтових, шплінтових, клинових з'єднань, вузлів з підшипниками
ковзання та кочення, зубчастих, ланцюгових, черв'ячних та ремінних передач.
- по складанню і розбиранню механізмів перетворення руху
Навчання прийомам дефектації та зведення дефектної відомості. Навчання
прийомам роботи. Правила техніки безпеки при складанні та розбиранні з'єднань і
механізмів перетворення руху. Контроль якості складання.
- розбирання та складання обладнання холодильних машин і
установок. Розбирання, вивчення та складання компресорів: поршневих,
ротаційних та інших конструкцій вітчизняного та зарубіжного
виробництва. Розбирання, вивчення та складання теплообмінних апаратів
вітчизняного та зарубіжного виробництва. Ознайомлення з основними
несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- розбирання та складання V-подібних компресорів;
- розбирання та складання гвинтових компресорів.
Тема 1.4. Обслуговування та експлуатація холодильних установок
(холодопродуктивністю понад 3 млн. ккал/год.)
Інструктаж за змістом занять, організації робочого місця, охорони праці.
Ознайомлення з операціями по обслуговуванню холодильних установок
інструментами, пристосуванням, що застосовується.
Вправи:
- обслуговування конденсаторів та випарників: розміщення

регулювальних засувок, клапанів, вентилів. Прийоми очищення конденсаторів.
Відтаювання снігової шуби, ознайомлення з основними несправностями в роботі,
їх причинами і способами усунення.
Обслуговування нових типів конденсаторів. Якість їх роботи та економія.
Обслуговування нових випарників з гофрованими ребрами та з
подовженим змієвиком теплообмінника. Ознайомлення з основними
несправностями їх в роботі, причинами і способами усунення.
Ознайомлення з сучасними системами випарного охолодження.
- обслуговування чилерів: контроль параметрів роботи чилерів, робота
вентилятора, концентрація розчину, наявність пошкоджень, витоків холодоагенту;
очищення конденсатора і випарника, стан мастила,заміна сердечника фільтраосушувача і мастильного фільтра та інше.
- обслуговування допоміжної апаратури холодильних установок:
трубопроводів та арматури, вибір електромагнітного вентиля, ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення
- обслуговування насосів: підготовка насосів до пуску, пуск працюючих
насосів перевірка надходження масла, ознайомлення з основними несправностями
в роботі, їх причинами і способами усунення.
- обслуговування теплових насосів: основні несправності в роботі,
причини та способи усунення. Майбутнє теплових насосів.
- обслуговування трубопроводів, арматури для холодильного
обладнання: Вибір приєднувальної арматури, заповнення системи холодоагентом.
Вправи із з'єднання труб на основі м'якого припою та ін. ознайомлення з
основними несправностями в роботі, їх причинами і способами усунення.
Обслуговування кулькових запірних вентилів, захист від нульового
перепаду тиску на вентилі.
- виконання робіт спеціальним ручним інструментом: навчання
прийомам застосування: перехідника; гайкових ключів зі змінними головками;
блока для зарядження системи та визначення тиску, мановакууметра, манометра,
вентильного колектора, гнучких шлангів для зарядження, пристосувань для
очищення капілярних трубок, балонів для швидкого зарядження установки
холодоагентом, циліндра для зарядження установки холодоагентом, щіток для
зачистки та ін.
- оформлення технічної документації з обслуговування холодильних
установок загальною холодопродуктивністю понад 3 млн. ккал/год. Порядок
приймання та здавання зміни. Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
- підготовчі роботи перед пуском холодильної установки. Правила
перевірки справності компресорів, насосів, мішалок, теплопередавальної
апаратури, арматури, приладів та двигунів. Порядок та способи перевірки в
системах холодоагенту, холодоносія, мастильного масла, охолодної води,
герметичності аміачної, фреонової та розсільної систем, щільності розсолу, рівня
масла, натягу ременів, надійності муфти, справності захисних засобів.
- пуск холодильних установок одноступінчастого та двоступінчастого
стиснення холодопродуктивністю понад 3 млн. ккал/год. Послідовність дії
машиніста при пуску та зупинці холодильної установки.
- регулювання температурного режиму роботи холодильної установки.

Ознаки нормальної роботи. Температура всмоктування, нагнітання, конденсації та
охолодної води, входу та виходу води, входу та виходу розсолу. Нормальні
температури перед регулюванням вентилем, на нагрівання компресорів, мастила.
- виявлення витікання холодоагенту з системи. Ознаки, що визначають
нестачу в системі холодоагенту. Виявлення витікання холодильного агенту за
допомогою сучасних електронних шукачів.
Правила випускання повітря перед добавленням холодоагенту та
всмоктування холодоагенту з різних апаратів. Норми заповнення системи
холодоагентом. Порядок випускання холодоагенту з системи у балон або ресивер.
Добавлення холодоагенту в систему.
Добавлення холодильного агенту в систему за допомогою манометричного
колектора.
- контроль за станом приладів автоматики та роботою установки.
- боротьба з корозією в розсільній системі. Аналіз концентрації розсолу.
Додавання солі в розсіл. Обслуговування розсільного насосу: регулювання
подавання розсолу по батареях.
- запобіжні заходи під час перепускання аміаку та фреону у систему або з
одного апарата у другий.
- обслуговування охолодних та розсільних батарей у камерах: Способи
видалення снігової шуби та допустима її величина для максимальної
теплопередачі. Порядок продування батарей для видалення з внутрішньої
поверхні труб масляної плівки та інших забруднень.
- обслуговування повітроохолоджувача. Перевірка вентиляторів на
заїдання лопатей; контроль за температурою нагрівання підшипників вентилятора
та його електродвигуна; контроль за рівномірним покриттям сніговою шубою
повітроохолоджувача та усунення причин поганої теплопередачі; вентиляція
охолодних камер, спускання розсолу в розсільному повітроохолоджувачу із
змійовиків.
Обслуговування повітроохолоджувача серії ТЕР.
- обслуговування масловіддільників та маслозбірників. Способи
очищення масла від забруднень. Спостереження за роботою запірної арматури.
Обслуговування масловіддільників в сучасних холодильних установках.
- обслуговування холодильних установок з гвинтовим, ротаційним,
турбокомпресором та іншими компресорами вітчизняного та зарубіжного
виробництва.
Особливості обслуговування сучасних фреонових холодильних установок.
Вплив води, повітря, кислоти на їх роботу.
- визначення основних порушень в роботі холодильних установок.
Відхилення від нормальної роботи холодильних установок. Характерні
несправності в роботі компресорів, насосів, допоміжного обладнання та способи їх
усунення.
- ремонт холодильних установок. Технологія ремонту. Випробування
обладнання після ремонту. Порядок здавання відремонтованого холодильного
обладнання.
- підготовка холодильного обладнання до монтажу. Монтаж компресорів,
трубопроводів, арматури та апаратури. Монтаж нових низькотемпературних

спіральних компресорів. Дотримання вимог при монтажі.
Випробування холодильних установок на міцність, щільність та
герметичність. Зовнішній огляд обладнання перед запуском. Перевірка
достатності заповнення системи холодильним агентом, маслом, розсолом, водою.
- контроль та регулювання температури та тиску: Робота з логометрами,
потенціометрами, реле тиску і температури на одну та декілька точок
вимірювання. Похибки, їх причини. Правила монтажу реле тиску, реле перепаду
тиску, датчика реле температури, терморегулюючих вентилів із зовнішнім та
внутрішнім рівнянням. Правила монтажу нових терморегулювальних вентилів
серії ТІ, терморегулювальних вентилів з МОР-заправленням. Діапазон
застосування, умови нормальної роботи.
- контроль та регулювання рівня рідин та витрат: Методи вимірювання.
Швидкісні та об'ємні лічильники кількості. Витратоміри: типи, призначення,
будова, принцип дії, правила користування. Регулятори рівня.
- робота з виконавчими елементи: Робота з соленоїдними вентилями,
зворотними клапанами, автоматичними перемикачами режимів. Правила
експлуатації.
- робота з приладами сигналізації. Правила монтажу та експлуатації
приладів сигналізації.
Навчально-виробничі роботи (приклади):
- пуск та зупинка холодильної установки;
- випробування холодильної установки на герметичність;
- регулювання подачі розсолу по батареях холодильної установки.
ІІ. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА
2.1. Ознайомлення з підприємством, інструктаж з охорони праці
Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки на підприємстві.
Ознайомлення з підприємством. Структура виробництва й організації праці на
підприємстві. Основні цехи підприємства, технологічний процес, виготовлення
продукції, устаткування. Технічні служби, їхні задачі й основні функції.
Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій ділянці, у бригаді, на
робочому місці. Система керування охороною праці організація служби безпеки
праці на підприємстві. Застосування засобів охорони праці й індивідуального
захисту.
2.2. Самостійне виконання робіт машиніста холодильних установок
6–го розряду
Оволодіння навичками виконання операцій, робіт, передбачених вимогами
кваліфікаційних характеристик машиніста холодильних установок 6-го, розряду.
Оволодіння передовими методами праці. Освоєння встановлених норм часу при
дотриманні технічних умов роботи, що виконуються.
Застосування високо продуктивних інструментів, пристосувань і
прогресивних методів обслуговування і ремонту холодильного обладнання
новаторів виробництва. Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог
і правил охорони праці. Ощадлива витрата матеріалів і електроенергії.

Примітка. Детальна програма виробничої практики розробляється кожним
навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, новітніх
устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за погодженням з підприємствамизамовниками кадрів та затверджується в установленому порядку.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт
1. Технічне обслуговування та контроль за станом приладів автоматики.
2. Підбирання обладнання машинних та апаратних відділень.
3. Ведення технічної документації з обслуговування холодильних
установок без обмеження холодопродуктивності.
4. Підготовка до пуску і пуск в роботу двохступінчастих компресорів.
5. Продування батарей для видалення забруднень.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

Кваліфікація: 6 розряд
(рівень кваліфікації - розряд, клас, категорія)

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ:
1.
Правила організації робочого місця.
2.
Основи слюсарної справи.
3.
Правила визначення припусків для подальшої обробки деталей.
4.
Вимірювальні інструменти та прилади.
5.
Основи електротехніки.
6.
Застосування холоду в різних галузях народного господарства.
7.
Основні закони фізики стосовно холодильного процесу
8.
Номенклатуру холодильних агентів.
9.
Властивості робочих речовин, їх переваги та недоліки.
10.
Класифікацію систем охолодження, їх особливості.
11.
Схеми установок кондиціювання повітря.
12.
Типи і класифікацію холодильного обладнання, контрольновимірювальних приладів та автоматики.
13.
Конструктивні особливості, призначення, будову, принцип дії, переваги
та недоліки холодильних установок різних систем, їх технічні характеристики,
правила обслуговування: поршневих, відцентрових, ротаційних, спіральних
компресорів, турбокомпресорів різних типів; повітроохолоджувачів, випарників,
конденсаторів, масловіддільників, маслозбірників, віддільників рідини,
ресиверів, повітровіддільників, фільтрів, фільтрів-осушувачів, баківконцентраторів, насосів різних типів.
14.
Трубопроводи та арматуру холодильних установок.
15.
Кінематичні схеми і конструкцію обслуговуваних компресорів,
холодильних агрегатів різних систем і типів, електродвигунів.
16.
Експлуатаційні характеристики компресорів, електродвигунів.
17.
Пристрої для полегшення пуску та регулювання продуктивності
компресора.
18.
Підготовчі роботи перед пуском холодильної установки.
19.
Порядок пуску та зупинки холодильних установок одноступінчастого та
двоступінчастого стиснення загальною холодопродуктивністю понад 3 млн.
ккал/год.
20.
Температурний режим та відхилення від оптимального режиму роботи
холодильної установки.
21.
Правила виконання робіт технічного догляду за холодильною
установкою.
22.
Характерні несправності в роботі обладнання холодильних установок,
причини та способи їх усунення.
23.
Холодильні агрегати, компресорні агрегати, компресорно-конденсаторні
агрегати різної холодопродуктивності.

24.
Види і сорти застосовуваних мастильних матеріалів.
25.
Правила змащування машин, що обслуговуються.
26.
Основні несправності, способи запобігання та їх усунення у роботі
компресорів, апаратури, арматури холодильної установки.
27.
Систему вмикання та вимикання електроприладів, управління ними.
28.
Схеми технологічних процесів виробництва холоду і коефіцієнт
корисної дії холодильних установок.
29.
Схему розташування обладнання холодильної станції, трубопроводів,
арматури, автоматичних пристроїв, регулювання і блокування устаткування.
30.
Будову, особливості роботи систем блокування і сигналізації.
31.
Схеми технологічних процесів виробництва холоду і коефіцієнт
корисної дії холодильних установок.
32.
Аміачні та фреонові холодильні установки, агрегати: порівняльну
характеристику, типи, особливості в конструкції, обслуговуванні, технікоекономічних показниках.
33.
Вимоги та особливості монтажу аміачних та фреонових холодильних
установок загальною холодопродуктивністю понад 3 млн. ккал/год., приладів
автоматики, правила та заходи безпеки під час монтажу.
34.
Порядок приймання та здавання зміни.
35.
Правила зупинки обладнання на ремонт, приймання, перевірки,
обкатування і випробування устаткування після ремонту.
36.
Способи та порядок розбирання, складання компресорів, апаратури,
заміни дефектних трубопроводів та арматури холодильних установок.
37.
Види ремонту та технологію ремонту деталей, складальних одиниць та
обладнання, випробування обладнання після ремонту.
38.
Порядок ведення журналу обліку роботи установки.
39.
Розрахунок теплопритоків в камери холодильника та підбір
холодильного обладнання для машинних відділень.
40.
Режими холодильної обробки та зберігання різноманітних продуктів.
41.
Загальні відомості щодо проектування холодильників.
42.
Правила відбору проб води, мастила, холодоносія.
43.
Порядок і правила локалізації і ліквідації аварій.
44.
Норми витрат електроенергії та експлуатаційних матеріалів для
вироблення холоду.
45.
Способи економії матеріальних ресурсів, зниження собівартості
вироблення холоду.
ВМІЄ:
37. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.
38. Виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони
праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.
39. Виконувати слюсарні роботи.
40. Приймати та здавати зміну.
41. Читати схеми холодильних установок різних систем.
42. Обслуговувати автоматизовані холодильні установки.
43. Виконувати підготовчі роботи перед пуском холодильних установок

одноступінчастого та двоступінчастого стиснення.
44.
Здійснювати пуск та зупинку холодильних установок одноступінчастого
та двоступінчастого стиснення загальною холодопродуктивністю понад 3 млн.
ккал/год.
45. Регулювати роботу обладнання та механізмів, температурний режим
холодильної установки: тиск випаровування, конденсації, розсолу, охолодної
води, змащування.
46.
Регулювати роботу компресорів різних типів, холодильних агрегатів
різних систем, електродвигунів холодильних установок.
47.
Виконувати роботи технічного догляду за холодильною установкою:
виявлення місць протікання холодильного агента з системи, випускання
холодильного агента з системи у балон або ресивер, додавання холодильного
агента в систему, випускання із системи мастила та повітря, добавлення
мастила в картер компресора, заходи боротьби з корозією в розсільній системі.
48.
Дотримуватись запобіжних заходів під час перепускання аміаку та фреону
у систему або з одного апарата у другий.
49.
Виконувати роботи з обслуговування поршневих компресорів,
конденсаторів з водяним охолодженням, випарників різних типів, охолодних та
розсільних батарей у камерах, повітроохолодників, масловіддільників та
маслозбірників, водяних та розсільних насосів, трубопроводів та арматури
холодильних установок, а також установки з виробництва льоду.
50.
Виконувати роботи з обслуговування холодильних установок з
гвинтовим, ротаційним, спіральним,турбокомпресором, з КВП, виконавчими
елементами та приладами сигналізації.
51.
Визначати основні відхилення від нормальної роботи холодильних
установок.
52. Встановлювати, регулювати та підтримувати найпродуктивніший режим
роботи холодильних установок.
53. Стежити за справністю компресорів, двигунів, трубопроводів, арматури,
приладів автоматики та апаратури.
54.
Виконувати роботи спеціальним ручним інструментом.
55.
Перемикати, виводити в резерв, на ремонт, розбирати та складати
обладнання холодильних машин і установок; введення в роботу обладнання,
трубопроводів холодильної станції після ремонту.
56.
Робити ревізію та складати дефектні відомості на ремонт устаткування та
комунікацій.
57.
Виконувати різні види ремонтних робіт холодильних установок сумарною
холодопродуктивністю понад 3 млн. ккал/год. та установок для виробництва
льоду.
58.
Чистити, змащувати та заряджати механізми установок.
59. Знімати індикаторні діаграми.
60.
Виконувати роботи по підготовці холодильного обладнання до монтажу.
61.
Виконувати монтаж холодильного обладнання та їх випробування після
монтажу.
62.
Дотримуватись вимог нормативних документів щодо охорони праці.
63.
Спостерігати, контролювати, нести відповідальність за роботою

машиністів більш нижчих розрядів в зміні.
64.
Вести записи про роботу холодильної установки і витратах холодильного
агента та електроенергії.
65.
Виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, правила безпечного обслуговування устаткування,
машин та механізмів.
66.
Розв’язувати складні непередбачені задачі, пов’язані з відхиленням
технологічних норм від режиму роботи холодильної установки та приймати
відповідальне рішення.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Професія – 8163 Машиніст холодильних установок
(код, назва професії)

№
з/п

1
І
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ІІ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування

Кількість на групу
з 15 осіб
Для
Для
групового
індивідуального
користуванн
користування
я

2

Обладнання
Холодильні агрегати різного типу
Компресори різного типу
Побутові компресійні холодильники
Побутовий абсорбційний
холодильник
Холодильний прилавок
Холодильна вітрина
Холодильна шафа
Випарники.
8
Теплообмінники
Конденсатори з повітряним
6
охолодженням
Конденсатори з водяним
охолодженням
Насоси відцентрові
Насоси поршневі
Насоси шестеренчасті
Арматура холодильних установок
20
(різна)
Пост для паяння
Інструменти
Комплект торцевих ключів 8х24
5
Комплект ріжкових ключів 8х24
5
Спеціальні ключі
2
Набір викруток плоских
15
Набір викруток чотиригранних
15
Молотки
15
Киянки
5
Комплект напилків
15
Слюсарне зубило
15
Крейцмейсель
15
Слюсарні столи
15

3

4
2
5
5
1
1
1
1
2

1
3
1
3

1

Примітка

5

Лещата
Кернера
Циркулі
Штангенінструменти
Лінійки металеві
Кутники
Ручні ножиці для різки металу
Ручні ножівки
Рисувалки
Електроножівка
Набори свердел 2 х 12
Вальцівки
Труборізи
Комплект мітчиків
Комплект плашок
Зенкери, зенківки, розвертки
Електросвердло
Шабери
Різьбомір
Індикатори
Мікрометричні інструменти
Комплект плоскопаралельних мір
довжини
34 Комплект інструменту та матеріалів
для паяння твердими та м’якими
припоями
35 Комплект спеціального ручного
інструменту
36 Мастильні матеріали
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

15
15
15
10
15
15
15
15
15
5
15
5
5
15
15
15
5
5
2
2
2
1
1

1

ІІІ
Контрольно-вимірювальні прилади
1 Прилади для вимірювання та
15
контролю температури
2 Прилади для вимірювання та
15
контролю тиску
3 Прилади для вимірювання та
10
контролю рівня рідини
4 Прилади для вимірювання та
8
контролю витрат
5 Виконавчі елементи
8
6 Прилади сигналізації та
8
регулювання (різні)
7 Тестер.
5
8 Електронний витоковідшукувач
2
ІV
Натуральні зразки:

За
потребою

Деталі та механізми компресорів
Моделі, макети, муляжі:
Макет абсорбційного холодильника
Макет компресійного холодильника
Макет електросхеми побутового
холодильника
4 Макет термоелектричного
холодильника
5 Макет видів передач

1
V
1
2
3

40
1
1
1
1
1
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4. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
«Машиніст холодильних установок» 4-го розряду
4.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
4.2. Типовий навчальний план
4.3. Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
4.4. Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»
4.5. Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
4.6. Типова навчальна програма з предмета «Холодильне обладнання та
його експлуатація»
4.7. Типова навчальна програма з предмета «Контрольно-вимірювальні
прилади і автоматика»
4.8. Типова навчальна програма з предмета «Читання креслень»
4.9. Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами
промислової електроніки»
4.10. Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
4.11. Типова навчальна програма з виробничого навчання
4.12. Критерії кваліфікаційної атестації випускників
5. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
«Машиніст холодильних установок» 5-го розряду
5.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
5.2. Типовий навчальний план
5.3. Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
5.4. Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»
5.5. Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
5.6. Типова навчальна програма з предмета «Холодильне обладнання та
його експлуатація»
5.7. Типова навчальна програма з предмета «Контрольно-вимірювальні
прилади і автоматика»
5.8. Типова навчальна програма з предмета «Електротехніка з основами
промислової електроніки»
5.9. Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
5.10. Типова навчальна програма з виробничого навчання
5.11. Критерії кваліфікаційної атестації випускників
6. Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії
«Машиніст холодильних установок» 6-го розряду
6.1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
6.2. Типовий навчальний план
6.3. Типова навчальна програма з предмета «Основи правових знань»
6.4. Типова навчальна програма з предмета «Інформаційні технології»

6.5. Типова навчальна програма з предмета «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
6.6. Типова навчальна програма з предмета «Холодильне обладнання та
його експлуатація»
6.7. Типова навчальна програма з предмета «Контрольно-вимірювальні
прилади і автоматика»
6.8. Типова навчальна програма з предмета «Охорона праці»
6.9. Типова навчальна програма з виробничого навчання
6.10. Критерії кваліфікаційної атестації випускників
7. Перелік основних обов’язкових засобів навчання
8. Список літератури

