
  ВИЇЗНІ ЗАНЯТТЯ СТУДЕНТІВ НА ОБ'ЄКТИ ІФНТУНГ 

Дослідження на об'єкті «Тепловий насос» ТН-100  
 

У рамках вивчення дисциплін «Інсталяції інженерних мереж», «Комбіновані 
системи з поновлювальними джерелами енергії» на кафедрі будівництва та 
енергоефективних споруд, магістри спеціальності «Теплоенергетика» мають  
можливість проводити дослідження на реально діючому тепловому насосі 
лабораторії кафедри будівництва та енергоефективних споруд.  

 
 

На заняттях студентам пропонується 
ознайомитися з  конструкцією теплового 
насоса, перспективними джерелами 
теплоти низького потенціалу, замалювати 
схему обв'язки,  визначити діаметри 
трубопроводів, типи насосів первинного та  
вторинного контуру (системи опалення) 
обладнання та його технічні 
характеристики. Під час ввімкнення насоса 
визначаються  температури теплоносіїв, 
витрати електроенергії, витрати 
теплоносіїв та тепловий ККД теплового 
насоса.  
 

Обладнання 
теплового  насоса 

ТН-100 



Дослідження на об'єкті «Сонячні панелі» 

В рамках проведення лекційних та практичних занять з дисципліни 
«Інсталяції інженерних мереж» студенти мають можливість провести 
дослідження на інсталяції «Сонячне дерево», яка знаходиться на території 
університету. Натурні дослідження дозволять зрозуміти принцип роботи 
фотоелектричної установки.  
Концепція роботи даної установки наступна: дві сонячні панелі вдень 
заряджають 12-ти вольтовий свинцево-кислотний акумулятор на 45-50 а/год. 
Вночі заряд акумулятора використовується для живлення LED прожектора на 
сусідньому стовпі. Контролер забезпечує захист акумулятора від перезаряду (не 
вище 13,8 вольт) шляхом відключення сонячних панелей та перерозряду (не 
нижче 11,5 вольт) шляхом відключення прожектора. Також контролер здійснює 
коригування напруги акумулятора залежно від температури зовнішнього 
середовища. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



«Сонячне дерево» 
Зовнішні габарити панелі 675 х 1495 мм. 
Розміри робочої поверхні 630 х 1420. 
Складаються із 4 х 9 відповідних квадратиків 
(див фото) 
Кут нахилу до горизонту 62 градуси 
Панелі обернуті на південь. 
 

 

  

Скринька управління 
  

Контролер 



Під час досліджень студенти замальовують схему підключення обладнання, 
вимірюють напругу на сонячних панелях без навантаження та з навантаженням, 
також вимірюють зарядний струм на контролері. За допомогою люксметра 
студенти визначають потужність сонячного випромінювання, яка надходить на 1 
м2 сонячних панелей. Потім розраховують потужність та ККД сонячних панелей, 
загальний ККД всієї установки. Аналізуючи вид хмарності (верхня, середня чи 
нижня) роблять висновок про ефективність роботи геліоустановки в даних 
метеорологічних умовах. 

  



Дослідження на об'єкті басейн ІФНТУНГ 

Підігрів басейну. 

В рамках вивчення 
дисциплін «Комбіновані 
системи та поновлювальні 
джерела енергії», «Аналіз 
проектів енергопостачання» 
у  магістрів-
теплоенергетиків є 
можливість досліджувати 
роботу геліоустановок, які 
працюють для підігріву 
басейну ІФНТУНГ. 
 

 

 

 
Автоматика керування 

 
Під час ввімкнення студенти  визначають температури теплоносіїв, 

витрати електроенергії, витрати теплоносіїв та розраховують тепловий ККД 
геліоустановки. 

 

 

 

 

 



  

 
Пластинчастий теплообмінник 50 кВт 

 

Результатом занять на об'єкті є дослідження обв'язки геліоустановки, 
визначення діаметрів трубопроводів, типів насосів первинного контура, 
цикуляційного контура басейна, типи баків-акумуляторів, пластинчастих 
теплообмінників та їх технічні характеристики.  

 
  

 
36 сонячних 
колекторів 
типу SC-
LH2-30 

Сонячні 
теплові 
колектори 
для 
підігріву 
басейну 



 

 
 
 
 
 
 

Несучі 
конструкції 
вакуумних 
сонячних 

колекторів 
 

  

 



Лабораторія гідравліки: а. 0110. 

Практичний досвід з налагодження гідравлічного режиму теплових мереж 
наші студенти можуть отримати в лабораторії гідравліки кафедри будівництва та 
енергоефективних споруд. 

  
 
 
Дослідження 

п’єзометричного графіка 
відкритої однотрубної 
теплової мережі 

 

 
 
 
 
 
Творчий підхід до 
навчального процесу. 

На заняттях студенти ознайомлюються зі схемами установки, діаметрами 
трубопроводів, типом насоса, контрольно-вимірювальними приладами та 
місцями встановлення засувно-регулюючої арматури. 
 



  
 
 
 
 

Вивчення гідравлічного режиму теплових 
мереж. 

Під час ввімкнення установки студенти 
визначають тиск та витрати теплоносія, 
витрати електроенергії при різних положеннях 
засувно-регулюючої арматури, виконують 
розрахунки та складають звіт. 

 

 
 

Лабораторні заняття 
допомагають студентам 
ознайомитися з 
основними принципами 
транспортування 
енергоносіїв та навчитися 
визначати енергетичні 
баланси обладнання. 
 

  



Дослідження конструктивних особливостей та проектування дахової 
котельні. 

На лекційних і практичних 
заняттях з дисциплін «Спецпитання 
енергоаудиту», «Аналіз та експертиза 
проектів енергопостачання», 
«Інсталяції інженерних мереж» 
студенти мають можливість 
безпосередньо ознайомитися з 
роботою 8 дахових котелень, які 
розташовані на території 
університету. 

 
 Дахові котельні університету 

Під час занять студенти ознайомлюються з концепцією роботи теплогенеруючих 
установок,  схемою обладнання котельні, підписують діаметри трубопроводів, 
типи котлів, насосів, контрольно-вимірювальних приладів та місця встановлення 
засувно-регулюючої арматури. Вимірюють відстані між котлами та від котлів до 
зовнішніх стін і порівнюють з нормативними вимогами. Студенти повинні знати 
на яких будівлях заборонено встановлювати дахові котельні, їх переваги та 
недоліки. 

  



Дослідження з використанням пірометра 

 

На заняттях з дисциплін «Спецпитання енергоаудиту», «Методи аналізу 
енергоефективності будівель» студенти можуть користуватися портативним 
приладом  пірометром. 

 

Цей прилад дозволяє практично 
засвоїти  методику дистанційного 
вимірювання температури, при 
дослідженні температурних 
режимів огороджуючих 
конструкцій будівель, теплової 
ізоляції трубопроводів, котлів та 
теплообмінників, перевірки 
температурних режимів 
різноманітних механізмів (насосів, 
вентиляторів компресорів). 

 
 

 


