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1. Загальна інформація
Тип дисципліни - обов’язкова
Мова викладання - українська
Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому семестрі
Кількість кредитів - 5, годин - 133
всього
лекції
лабораторні
Аудиторні заняття, годин:
133
14
18
денна
Денна - 83
Самостійна робота, годин
Розклад занять

практичні
18

2. Анотація навчальної дисципліни
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення сучасних холодильних установок, які
працюють на різних холодоагентах, загальних методів їх розрахунку, шляхів раціоналізації їх
процесу, вибору оптимальних конструкцій холодильних комплексів в конкретних
виробництвах, висвітлення основних технічних проблем, наукових досягнень і сучасних
методів обробки холодом харчових продуктів в тісному взаємозв'язку з питаннями технології.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Аналіз і основи проектування холодильних систем,
кондиціонування повітря» полягає в придбанні і засвоєнні студентами знань процесу
розрахунку і проектування холодильних технологічних комплексів з урахуванням технічних і
екологічних аспектів, а також в практичній підготовці до вирішення, як конкретних виробничих
завдань, так і перспективних питань, пов'язаних з раціоналізацією розрахунку і проектування
холодильних установок і систем, а також освоєння наукових підходів до розвитку методології
проектування холодильних технологічних комплексів.
В результаті вивчення курсу «Аналіз і основи проектування холодильних систем,
кондиціонування повітря» студенти повинні
знати:
• що з себе представляє холодильні системи та системи кондиціонування повітря, де, як і
навіщо використовуються холодильні системи в різних галузях промисловості і науки;
• види будівельних конструкцій, що застосовуються при проектуванні холодильних
комплексів;
• призначення тепло- і гідроізоляції холодильників;
• види теплопритоків в охолоджувані приміщення і обладнання, методи підтримки
температури і вологості повітря в охолоджуваних приміщеннях;
• мету і завдання безпосереднього охолодження, вплив систем охолодження на усушку
продуктів;

• основні вимоги, які пред'являються до схем холодильних систем, систем
кондиціонування повітря;
• основи економії енергетичних ресурсів та підвищення економічної ефективності
холодильного обладнання;
• властивості і області застосування холодоносіїв;
• вплив домішок до холодоагенту на ефективність роботи холодильної установки.
вміти:
• правильно оцінювати доцільність використання холодильних систем, кондиціонування
повітря в різних технологічних процесах;
• визначати місткість і кількість охолоджуваних приміщень холодильника;
• визначати будівельні конструкції огороджень охолоджуваних об'ємів;
• визначати рівень теплового навантаження на камерне обладнання та на компресор;
• визначати оптимальну систему охолодження для вирішення поставленого завдання,
розраховувати і підбирати системи охолодження;
• складати схематично окремі вузли і холодильну установку в цілому;
• обґрунтовувати вибір холодильного обладнання відповідно до технологічних вимог;
• розраховувати і підбирати обладнання для систем охолодження з проміжним холодоносієм;
• включати в схему холодильної установки елементи захисту холодоагенту від домішок.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни
6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, підсумковий.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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