
Тема: Система водопостачання пасажирських вагонів. 

1.Дайте відповідь  чи правильне ствердження Поставивте «так», чи «ні». 

1.Заправку системи водопостачання при негативних температурах зовнішньо-  

го повітря проводять після заправки системи опалення та нагрівання повітря 

у вагоні до температури не нижче 12 С.   ……………………………………….                                                         

2.Система водопостачання заправляється питною водою ……………………. 

3.При повній заправці системи водопостачання,вода вибігає під вагон з 

робочої сторони …………………………………………………………………..               

4.Кількість води в системі водопостачання залежить від кількості                 

пасажирів …………………………………………………………………. ……..                                                                                                                                       

5.Великий бак системи водопостачання знаходиться над туалетом з робочої 

сторони ……………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

6.До споживачів системи водопостачання відносяться : 

а) кип ятильник, бойлер, туалет, мийка …………………………………………                                                            

б) система опалення, туалет, мийка,кип ятильник ,бойлер…………………….                      

в) система опалення, туалет, мийка,кип ятильник ,бойлер,обігрівачі 

водоналивних труб ……………………………………………………………….                                                                                                   

6.При заправці рівень баках системи водопостачання буде 

однаковий…………………………………………………………………. ……..      

7.Рівень води в системі водопостачання визначають по гідрометру…………. 

 

2.Розрахункова кількість води(л) в вагоні з для 18 пасажирів  та  2 

провідників при 12 часовій без заправці.________ л. 

3..Яка технологічна операція зображена на малюнках 1 та 2. Назвіть 

порядок виконання данної операції. 

 

                                                 

                                                                           

Малюнок 1                                                 Малюнок 2 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Призначення «переливної труби» в системі водопостачання,як по іншому 

вона називається в технічній документації: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вона називаэться________________________________________ 

призначена______________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

5. .Посилаючись на Малюнок 3 дайте відповіді на запитання: 

 

                    Малюнок 3.  Система водопостачання пасажирського вагона. 

- як називаються ємкості в вагоні  для зберігання холодної води в системі 

водопостачання. 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

- за допомогою якого пристрою в вагоні можливо  отримати гарячу воду, та 

споживачі гарячого водопостачання. 
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________ ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-за допомогою якого пристрою в вагоні можливо отримати кип ячену воду.  

 

__________________________________________________________________, 

6. З якої сторони знаходиться бак № 2 __________________(робоча,не 

робоча), кількість літрів___________________,,основні споживачі: 

_________________________________________________________________________________ 



_________________________________________________. 

._______________________________________ 

З якої сторони знаходиться бак № 2 _________   

(робоча, не робоча),кількість літрів____,,основні 

споживачі:_______________________(Мал.4) 

Мал.4                             ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

7. Як визначити рівень води на шляху прямування____________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Цей пристрій називається_к_______________ к__________________,який                                     

                складається  з частин зведених в таблицю під        

                номерами. Поставте на малюнку номери які  

                відповідають назвам частин: 

 

 

                                   

 

 

9.Знайдіть на малюнку в завданні 7 місце знаход -

ження двухходового крана і обведіть його  

 

 

10. Вставте в даному тексті потрібні значення. 

БОЙЛЕРНИЙ ПРИСТРІЙ розташований в ______________ 

_______________________________. 

Служить для: 

-__________________________________________________ 

-__________________________________________________ 

Складається з: 

-__________________________ 

-__________________________ 

-__________________________ 

1 Нагрівальний елемент 

2 Ємність для кип яченої води 

3 фільтр 

4 Ємність для холодної  води 

5 Поплавкова камера 

6 Топочна камера 



                        ТЕМА : Система вентиляції. 

1.Вентиляція — це –(запишіть визначення)_____________________ 

________________________________________________

________________________________________________  

2.Система вентиляції в пасажирських вагонах повинна відповідати наступним 

вимогам: 

- кількість подаваного в вагон зовнішнього повітря на одного пасажира 

становить влітку __________м3 / рік, взимку - ________ м3 / рік;  

-температура повітря в вагоні влітку __________° С, взимку _________ ° С;  

-допустимі коливання температури по довжині вагона на одному рівні по 

висоті не більше (підчеркніть  3 ° С;   2° С ,  1° С ).  

 

Існує два види вентиляції в пасажирських вагонах: природна і механічна 

(примусова). 

3. Запишіть, чому система вентиляції називається природною або 

механічною. 

Природна вентиляція виконується_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Механічна вентиляція виконується за допомогою______________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Чим відрізняються системи вентиляції які зображені на малюнках а,в.  

 

На малюнку (а) зображена _______________________________вентиляція  

На малюнку б зображена вентиляція ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. В який період року використовується рециркуляційний канал__________ 

_____________________________________________________________________ 



-Назвіть кількість змішуваного 

повітря холодного _______ м3 і 

підігрітого ________ м3  . 

-назвіть  яким номером позначен  

На малюнку (б)  Завдання 4 

рециркуляційний канал__________. 

 

6.Назвіть частину вентиляції яка зображена на малюнку Б. 

______________________________________. Де на малюнку А розташовані ці 

частини_________________________ ,їх призначення_____________________ . 

_____________________________________________________________________ 

       

Малюнок А                                                                    Малюнок Б 

7. Який прилад розташований в вагоні  об єднує систему вентиляції та 

систему опалення. Потрібні слова запишіть. 

 

 

 

 

 

8. Використовуя нумерацію частин  системи вентиляції (Мал. С) назвіть 

порядок потрапляння повітря в купе пасажира в зимовий період року . 

Повітря потрапляє до вагону через  

_____________________________( _)___ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

              Мал. С                                         ___________________________________                                      

___________________________________                                                                                                

       

         



_____________________________________________________________________                                                     

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Продовжуємо створювати комфортні умови для пасажирів. Повітря, що 

подається в вагон, вже очистили і підігріли, якщо в цьому була необхідність. 

А зараз його треба охолодити, так як на вулиці жарко і вагон нагрівається 

швидко. Як це зробити? Відповідь на питання дає система 

____________________________ повітря. Ось її і треба створити. Як 

прообраз можливо  використовувати домашній холодильник. За його образом 

і подобою з'являється схема принципова, а за нею і функціональна. Взяти  

кожен окремий вузол, порівняйте  його  на аналогічний та отримати типи 

вагонних установок : 

 

Тип_____________________.                                        Тип____________________. 

9. Напишіть призначення основних вузлів системи кондиціювання повітря:  

- компресор - для _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

випарник – пристрій  _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- конденсатор - _______________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

терморегулювальний вентиль - ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- ресивер - ємність для зберігання ______________________________________ 

- всмоктуючий і нагнітальний трубопроводи; 

- апарати захисту (реле максимального тиску) 

 -контрольні прилади - 3 _____________________, які знаходяться в 

службовому відділенні: 



a) ____________________________на всмоктуючому трубопроводі (тиск 

кипіння хладону ________________ Атм); 

б) ________________________________ на нагнітальному трубопроводі (тиск 

конденсації хладону ____________ Атм); 

c) _______________________ тиску масла в системі змащення компресора 

(3,0-4,5 Атм). 

!!!!!! Тиск по манометру тиску олії повинно бути на 0,8-1,3 атм більше ніж за 

манометром тиску кипіння хладону, інакше система мастила не працює і 

установку необхідно вимкнути. 

9.Коротко опишіть принцип роботи системи кондиціювання повітря. 

---------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

__________________________________ 

__________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Порівняйте два малюнка і пронумеруйте назви частин системи 

кондиціювання повітря з Малюнка Е: 

 

Малюнок Д                                                                    Малюнок Е 

№_____ - повітропровід, №____ повітрозабірник з повітряними фільтрами, 

№______конфузор, №_____повітроохолоджувач №_______ здвоєний венти -

лятор, № ______ дифузор, №______ водяний калорифер, №_____ короб рецир -

куляційного повітряа.№________ електричний калорифер. 



11. Назвіть,чому кондиціонер АВК-30 називається моноблочним  кндиціоне- 

ром:_________________________________________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Місце розташування у вагоні: 

_________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

12.Подивитися відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=dEPhuhV477A 

та відповісти на питання про порядок включення системи кондиціювання 

повітря АВК-30 в пасажирських вагонах зі щитом Хартрон: 

- Для включення установки АВК-30 в автоматичному ркжимі провідник 

повинен на приладовій панелі: 

1. перемикач режимів управління____________________________ поставити 

в положення_________________________________________________________. 

2. перемикач вибору режимів поставити в положення____________________ 

3. вибрати______________________________________________% 

4.нажати кнопку _________________________________________. 

- Для включення установки АВК-30 в ручному  ркжимі провідник повинен 

на приладовій панелі: 

1. перемикач режимів управління____________________________ поставити 

в положення_________________________________________. 

2. перемикач вибору режимів поставити в положення____________________ 

3. вибрати______________________________________________% 

4.нажати кнопку _________________________________________. 

Якщо запуск системи кондиціювання повітря не проводиться провідник 

повинен: 

1.на нередній панелі кнопку «кліматична установка»____________________. 

2. на внутрішній панелі перемикач «___________________________________ 

____________________________________» Поставити в положення_________ 

_____________________________________________________________________. 

 

 


