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В процесі вивчення даної дисципліни студенти ОТРИМУЮТЬ: ЗДАТНІСТЬ проводити розрахунки за типовими методиками і проектувати окремі деталі, вузли і системи теплогенерації (включаючи автономні системи
теплопостачання) з урахуванням екологічної, паливно-енергетичної та
економічної ситуації в країні, рівня і перспектив розвитку галузі з використанням стандартних засобів автоматизації проектування відповідно до технічного завдання; організовувати технічну експлуатацію будівель, споруд
об'єктів житлово-комунального господарства, забезпечувати надійність і
ефективність їх роботи; формулювати, вирішувати завдання і здійснювати
підбір котельного обладнання.
НАПРИКЛАД: ВИЗНАЧАТИ ТЕПЛОВІ СХЕМИ ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ
УСТАНОВОК, ПРИСТРОЇВ І ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОБОТИ ОСНОВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЬНІ.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами:
- термодинаміка и тепло масообмін;
- основи гідравліки и аеродінамікі;
- теплогенеруючі установки;
- теплопостачання.
Програмні результати навчання:
знати:
− природничо-наукову сутність проблем, що виникають в ході професійної діяльності;
− методичні основи рішень задач, що застосовуються в області теплогенеруючих установок (розрахунок теплових схем теплогенеруючих установок, розрахунок систем водопідготовки, вибір теплотехнічного обладнання);
− сучасну нормативно-технічну базу, а також науково-технічну інформацію зарубіжного досвіду з проектування та експлуатації теплогенеруючих установок:
− принципи збору та систематизації вихідних даних для проектування теплогенеруючих
установок з подальшою розробкою технічної документації відповідно до нормативних
документів;
− особливості режимів роботи різних теплогенеруючих установок і шляхи підвищення
їх економічності, надійності і ефективності:
− технічну документацію, параметри вироблення тепла і пара для отримання необхідних
кінцевих властивостей, основні принципи побудови технологічних ланцюжків, процесів з урахуванням науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду;
володіти:
– розрахунком теплогенеруючих установок з використанням діючої нормативної документації та довідкової літератури;
– тепловим і аеродинамічним розрахунком котелень, розрахунком для підбору основного технологічного обладнання, методами випробувань відповідно до ДБН та ДСТУ;

– методами здійснення проектно-конструкторської діяльності, навичками теплового розрахунку і проектування теплогенеруючих установок для оптимізації технологічних і
кінцевих параметрів з урахуванням науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду;
– методиками вибору з номенклатури устаткування, що випускається різних виробників, що забезпечує зниження економічних, енергетичних та екологічних навантажень;
– методами обґрунтування сучасних інноваційних технологічних джерел теплової енергії, з використанням нормативних матеріалів;
вміти:
− вибрати конкретні проекти - рішення на основі нормативних рекомендацій, а також
призначення і архітектурних особливостей даного об'єкту;
− вибирати конкретні технології для проектування котелень, раціонально планувати організацію робочих місць, розміщення технологічного обладнання з прив'язкою до будівлі котельні;
− організувати і контролювати на основі технічної документації експлуатацію теплогенеруючих установок різного призначення;
− здійснювати проектно-конструкторську діяльність відповідно до технічного завдання,
проектувати котельню, раціонально підбирати для неї технологічне обладнання, технологічні лінії з урахуванням науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
п/п
1

2

3

4

Назва тим, змістовних блоків та модулів
Вступ. Загальне поняття про теплогенераторі,
теплогенеруючої установки і її елементах.
Перспективи і основні тенденції розвитку
теплогенеруючих установок. Джерела теплоти для систем теплопостачання. Паливноенергетичні ресурси, їх класифікація. Поновлювані і непоновлювані ресурси.
Види викопного палива, склад палива. Основні закономірності горіння органічного палива: реакції горіння, визначення кількості повітря, необхідного для повного згоряння палива. Коефіцієнт надлишку повітря.
Матеріальний баланс горіння палива: основні
реакції горіння, об'єм повітря, необхідний
для горіння, обсяги продуктів згоряння, повітря, золи і палива.
Топкові пристрої, основні положення і класифікація. Топкові пристрої з нерухомими і
рухомими гратами, нерухомим і рухомим
шаром палива, топки з киплячим шаром, вихрові і циклонні топкові пристрої.
Пальники: призначення і класифікація. Пальники для спалювання пилоподібного, рідкого
і газоподібного палива.
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Назва тим, змістовних блоків та модулів

Генератори: основні поняття, класифікація.
Теплогенератори на органічному паливі: основні напрямки розвитку, робочі параметри.
Особливості парових та водогрійних котлів.
6
Тепловий розрахунок теплогенераторів
на органічному паливі. Конструкторський та перевірочний розрахунок теплогенератора. Нормативний метод теплового розрахунку.
7
Тепловий баланс теплогенератора, загальне рівняння теплового балансу, аналіз
складових теплового балансу. Коефіцієнт
корисної дії теплогенеруючої установки
(брутто і нетто). Радіаційні і конвективні
поверхні нагрівання, пароперегрівачі,
економайзери (сталеві і чавунні), підігрівачі повітря.
8
Автономні системи теплопостачання.
Теплогенератори. що працюють на органічному паливі. Техніко-економічні показники теплогенеруючих установок.
Автономні системи теплопостачання.
Теплові насоси. геліоустановки, геотермальні установки. Техніко-економічні
показники теплогенеруючих установок.
Автономні системи теплопостачання.
Теплогенератори. що працюють на органічному паливі, що працюють в конденсаційному режимі.
9
Розрахунок теплової схеми котельні з
паровими і водогрійними котлами. Вибір
теплового підготовчого обладнання і розрахунок трубопроводів.
10 Методика аеродинамічних розрахунків
тракту димових газів. Аеродинамічний
розрахунок опорів тракту для повітря.
Вибір димососів і вентиляторів. Розрахунок димової труби на розсіювання забруднень.
11 Водне господарство. Характеристики води. Методи пом'якшення води. Принципова схема хімічної водопідготовки котельні.
Пом'якшення води
в
Naкатіонітової установці. Внутрікотлова
обробка води. Деаерація води.
12 Автоматика котельні. Охорона навколишнього середовища від шкідливих газоподібних і рідких викидів теплогенеруючих установок.
Всього
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4. Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо "заліку" за навчальною дисципліною "Теплогенеруючі установки в будівництві" складає 60 і 100 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Мінімальна
Кількість у
Максимальна
Засоби оцінювання
кількість басеместрі
кількість балів
лів
Контроль знань:
Поточний контроль знань (стандартизовані
2
тести), або
20
40
Підсумковий (семестровий) контроль знань
1
Залік
1
40
60
Разом
60
100
З дисципліни передбачено виконання РГР.
Робота складається з двох частин: розрахункової та графічної і виконується у вигляді пояснювальної записки и графічної частини у тексті. В розрахунковій частині за індивідуальним завданням необхідно зробити розрахунок конкретного теплообмінного обладнання. У
графічній частині надається схема цього обладнання. До виконання РГР передбачені методичні вказівки [7].
Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, що не змогли з будь яких
причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, що бажають збільшити вже набрану кількість балів. Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з викладачем.
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