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І. Загальні відомості 
 

Дисципліна "Теплофікація і теплові мережі" є однією з профілюючих для спеціальності 
„Теплові електричні станції” відноситься до циклу професійних дисциплін обсягом в 5 
кредитів. Вона базується на широкому використанні знань, отриманих студентами при вивченні 
загальних курсів та спеціальних дисциплін таких, як НП-05 „Технічна термодинаміка”, НП-06 
„Тепломасообмін”, НП-04 „Гідрогазодинаміка”, П-12 „Теплотехнічні вимірювання”, П-04 
„Теплові та атомні електростанції та установки”. 

Необхідність вивчення дисципліни при підготовці бакалавра теплоенергетики, 
передбачає подальший розвиток централізованого теплопостачання споживачів з метою 
зниження питомих витрат палива, поліпшення умов праці і побуту людей, скорочення викидів 
шкідливих речовин у навколишнє середовище. 

Метою вивчення дисципліни є формування знань про устрій теплофікаційних систем, що 
включають джерела теплоти, трубопровідні мережі для транспорту теплоносіїв, системи 
розподілу теплоти та абонентські установки, які використовують теплоту. У процесі вивчення 
дисципліни студенти одержують знання, які необхідні для проектування, монтажу, наладки і 
експлуатації систем теплопостачання, а також одержують уявлення про шляхи їхнього розвитку 
та удосконалювання. 

У результаті вивчення курсу студент повинен ознайомитися з технологію виробництва 
теплоти в системах централізованого теплопостачання, устрій і принцип дії джерел теплоти, 
устрій та основні вимоги до прокладки й експлуатації теплових мереж; устрій, принцип роботи 
теплорозподільчих підстанцій і основні схеми їх авторегулювання та захисту, а також схеми і 
режими роботи теплоспоживаючих абонентських установок опалення, вентиляції, гарячого 
водопостачання. Студент повинен уміти визначати за допомогою нормативної і довідкової 
літератури розмір потреби в теплоті виробничих, комунально-побутових і інших споживачів, 
робити розрахунок і вибір устаткування систем теплопостачання, робити оптимізацію, проектні 
і конструкторські розрахунки теплових мереж із використанням сучасних засобів 
обчислювальної техніки. 

Знання отримані студентами при вивченні дисципліни широко використовуються при 
вивченні дисциплін спеціалізації „Системи теплопостачання та теплові мережи”, при 
проходженні виробничої практики, а також у процесі виконання курсових і дипломних  
проектів. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
 

Курс "Теплофікація і теплові мережі", що читається студентам спеціальності "Теплові 
електричні станції", має на меті ознайомити їх з задачами, що стоять перед енергетикою 
України, а також з енергетичними основами та ефективністю теплофікації, системами 
теплопостачання, видами теплового навантаження, методикою розрахунку тепломереж, 
методикою регулювання відпуску тепла, гідравлічним розрахунком теплових мереж і 
побудовою п’єзометричних графіків, тепловим розрахунком, розрахунком трубопроводів 
теплових мереж, елементами конструкцій тепломереж і т.ін. При викладі курсу звертається 
увага на успіхи вітчизняної науки і задачі в теплопостачанні міст України. Запропонований  
курс допомагає формувати знання, уміння і навички, що одержують студенти при  вивченні 
дисципліни. 
. 
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
 

Розділ 1. Енергетична ефективність   теплофікації.       
Тема 1.1 .Особливості теплофікаційного циклу і чинники, що впливають на питомий    
виробіток при тепловому споживанні. 

Розділ 2. Теплове споживання. 
Тема 2.1 .Теплове споживання.                        
Тема 2.2. Системи постачання.                        

Розділ 3. Регулювання централізованого теплопостачання. 
Тема 3.1. Регулювання централізованого теплопостачання.                 
Тема 3.2. Режимні особливості теплофікаційних турбін. 

Розділ 4. Гідравлічний розрахунок туплових мереж.                                                         
Тема 4.1. Гідравлічний розрахунок теплових мереж. 

Розділ 5.   Гідравлічний режим систем теплопостачання. 
Тема 5.1 Гідравлічний режим систем теплопостачання. 

Розділ 6. Устаткування ТЕЦ, теплових мереж та пунктів. 
Тема 6.1. Устаткування ТЕЦ, теплових мереж та пунктів. 

Розділ 7. Тепловий розрахунок мереж.           
Тема 7.1   Тепловий розрахунок мереж.          

Розділ 8. Експлуатація систем теплопостачання.                                             
Тема 8.1. Експлуатація систем теплопостачання. 



Розділ 9. Нові прогресивні методи в теплофікації та теплопостачанні. 
Тема 9.1. Нові прогресивні методи в теплофікації та теплопостачанні. 

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
При проведенні курсу використовуються матеріали, які дають відомості про 

характеристики експлуатуємих і побудову сучасних тепломереж, особливості їх розрахунку, 
режимів роботи та конструкції обладнання яке використовується. 

Крім лекцій в курсі (для бакалаврів) передбачені лабораторні роботи. Метою 
лабораторних робіт є ознайомлення з обладнанням абонентських установок, котельні 
теплопостачання, ТЕЦ. Визначення режимів роботи обладнання. 

 
Основна  література: 

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М. : Энергоиздат, 1982. -     360 с. 
2. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 327 с. 
3. Строительные нормы и правила. СНиП 11-36. 73 Тепловые сети. - М.: Стройиздат, 
1974. - 240 с. 
4. Стерман Л.С., Лавигин В.М., Тишин С.Г. Тепловые  и атомные  електростанции.   - М.:   
Энергоиздат,   1995.   -   416   с. 

Додаткова література: 
1. Кириллин В.А. Техническая термодинамика. - М.: Енергоатомиздат, 1983. -416 с. 
2. Гиршфельд В.Я., Князев А.И., Куликов В.Е. Режимы работы и эксплуатация ТЭС. - 
М.: Энергия, 1980. - 244 с. 
3. Арсеньев Г.В. Тепловое оборудование и тепловые сети .- М.: Знергоатомиздат, 1988. - 
400 с. 
4. Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. - М.: 
Энергоатомиздат, 1983. -199 с. 
5. Современное энергетическое оборудование/ под редакцией Жимерина. - М.: 
Энергоатомиздат, 1984. - 232 с. 
6. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник / Под общ. ред. 
В.А.Григорьева и В.М.Зорина. - М.: Энергоиздат, 1982. -  624 с. 
7. Гиршфельд  В.Я.,  Морозов  Г.Н.   Тепловые  электрические  станции.  -М.: 
Энергоиздат, 1986. - 224 с. 
8. Елизаров Д.П. Теплоэнергетические установки электростанций. - М.: Энергоиздат, 
1982. - 264 с. 
9. Методичні вказівки до курсового проекту за курсом "Теплофікація і теплові мережі", 
КПИ, 2000 р. 
  
 

 
VI. Мова 

Мова викладання - російська.   
  

 
VII.Характеристика індивідуальних завдань 

 
Основною метою індивідуальних завдань по курсу лекцій "Теплофікація і теплові 

мережі" - навчити студента творчо використовувати знання для рішення інженерних питань. 
Вміння користуватися літературою за спеціальністю, що готує студента до самостійної  творчої 
роботи. 
 

 



VIII. Методика оцінювання 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 3 лабораторних робіт; 
2) 7 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
3)   відповідь на екзамені. 
 
 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання                                    

1. Лабораторні роботи 
Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів  3 = 
21 бал. 
Оцінювання визначається по трьом рівням за кожний етап (підготовка до роботи /0,1,2/, 
виконання лабораторної роботи /0,1,2/, якість захисту роботи /0,1,2,3/). 

2.Модульний контроль 
Ваговий бал - 4. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 4 балів  7 = 28 
балів. 
Оцінювання контрольних робіт визначається по 5 рівням /0,1,2,3,4/. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
-  недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем 

................................................................................................................................. (-1) бал; 
-  відсутність на лабораторному занятті без поважної причини                  ............(-2) бали; 

-  несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР                ................................(-5) балів; 
-  участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт,   виконання   
завдань   із   удосконалення   дидактичних   матеріалів   з дисципліни надається від 5 до 10 
заохочувальних балів. 

Розрахунок шкали (К) рейтингу: 
Сума  вагових балів  контрольних  заходів протягом семестру складає:  

Rс = 21 + 28 = 49 бали. 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме: 

Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 21 балів 
 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 70 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх 
лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від rс, тобто 21 бал. 
Виходячи з розміру шкали  Rе = 21 бал, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з 
визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка 
RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD=rc+re Оцінка ЕСТS Традиційна оцінка Шкала (0-100) 
RD=rc+re 

66…70 A відмінно 94…100 
60...65                                  B 86...93                                  
54…59 C 

добре 
77…85 

48…53 D 69…76 
42…47 E 

задовільно 
60…68 

RD  42 Fx незадовільно RD  60 
rc  21 або не виконані 
інші умови допуску до 

екзамену 

F не допущений rc  30 або не виконані 
інші умови допуску до 

екзамену 
 
  



IX. Організація 
 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію за 
телефоном  кафедри (044) 406-80-96. 

 
Опис навчального модулю розробив: 
 
доцент кафедри ТЕУТ та АЕС      Побіровський Ю.М. 

 


