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ТЕХНОЛОГИЈУ 
 

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ  ПРАКТИЧАН РАД 

 

АУТОМАТСКА КОНТРОЛА ПРОЦЕСА 
 

1. Одређивање статичке карактеристике ниво-система; 

2. Одређивање динамичке карактеристике ниво-система; 

3. Одређивање временске константе ниво-система; 

4. Провера мерног опсега пнеуматског трансмитера температуре; 

5. Одређивање статичке карактеристике пнеуматског трансмитера температуре ; 

6. Провера мерног опсега трансмитера диференцијалног притиска; 

7. Одређивање статичке карактеристике трансмитера диференцијалног притиска; 

8. Примена трансмитера диференцијалног притиска за регулисање протока; 

9. Примена трансмитера диференцијалног притиска за регулисање густине; 

10. Примена трансмитера диференцијалног притиска за регулисање нивоа у 
резервоарима под притиском; 

11. Одређивање радне проточне карактеристике пнеуматског регулационог 
вентила; 

12. Аутоматска регулација температуре код отвореног укувача; 

13. Аутоматска регулација нивоа;  

14. Аутоматска регулација притиска; 

15. Аутоматска регулација ректификационе колоне; 

16. Управљање радом парног котла помоћу отворених система управљања без 
компензације поремећаја; 

17. Управљање радом парног котла помоћу отворених система управљања са 
компензацијом поремећаја; 

18. Управљање радом парног котла помоћу затворених система аутоматског 
управљања;  

19. Израда технолошке шеме система регулације температуре и нивоа у 
проточном суду; 

20. Провера мерног опсега пнеуматског трансмитера температуре и цртање 
статичке карактеристике; 

21. Одређивање статичке карактеристике пнеуматског трансмитера температуре;  

22. Провера мерног опсега трансмитера диференцијалног притиска и цртање 
статичке карактеристике; 

23. Провера мерног опсега трансмитера диференцијалног притиска при 
регулисању протока; 

24. Провера мерног опсега трансмитера диференцијалног притиска при 
регулисању густине; 

25. Провера мерног опсега трансмитера диференцијалног притиска при 
регулисању нивоа; 

26. Одређивање радне проточне карактеристике електричног регулационог 
вентила; 

27. Одређивање радне проточне карактеристике нормално отвореног пнеуматског 
регулационог вентила; 

28. Одређивање радне проточне карактеристике нормално затвореног пнеуматског 
регулационог вентила; 

29. Одређивање радне проточне карактеристике угаоног пнеуматског регулационог 
вентила; 

30. Одређивање радне проточне карактеристике двоседог  пнеуматског 
регулационог вентила; 

31. Избор и уградња разних врста регулационих вентила; 



32. Избор типа регулатора за аутоматску регулацију температуре код отвореног 
укувача; 

33. Избор типа регулатора за аутоматску регулацију нивоа; 

34. Избор типа регулатора за аутоматску регулацију притиска; 

35. Избор типа регулатора за аутоматску регулацију ректификационе колоне 

 
                                                                                      Предметни наставник  

Манић Славиша



 


