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ВСТУП

Дисципліна „Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та
розподілу енергії” знайомить студентів з характеристиками споживачів, основними елементами та розрахунками систем постачання стисненого повітря, теплопостачання, газо- та водопостачання, вентиляції та кондиціонування приміщень.
Дана дисципліна передбачає навчити студента розраховувати теплові
втрати будівель та споруд; обирати теплові схеми джерел теплопостачання та
устаткування для них.
Навчальний посібник націлений на ознайомлення студентів з різними методиками визначення теплового навантаження будівель з подальшим вибором
джерела для його покриття.
Проведення розрахунків дозволить студентам поглибити знання з дисципліни „Енергетичні системи та комплекси. Системи виробництва та розподілу
енергії”; визначати теплові втрати крізь огороджувальні конструкції в оточуюче
середовище; визначати теплові надходження; навчитися користуватися будівельними нормами, довідниками та методичними посібниками; обирати котельні
агрегати або теплові насоси для покриття теплового навантаження; обчислювати річну витрату палива. Набуті навички стануть в пригоді у подальшому навчанні при вивченні курсів „Енергетичний аудит”, „Енергозбереження в будівлях” та „Енергозбереження в промисловості”.
Посібник включає теоретичні основи проектування систем теплопостачання, приклад розрахунку та довідкові дані.
Матеріали, які викладені в навчальному посібнику, допоможуть при проектуванні систем теплопостачання, виконанні курсових і дипломних проектів та
проведенні енергетичного аудиту різних об’єктів.
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