
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПВ-08 

2. Назва: Теплохолодоносії в системах ТГПіВ 
3. Тип: вибіркова 
4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Чабан І.В., канд. техн. наук, 

старший викладач. 

9. Результати навчання:  
Після вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- типи, класифікацію, фізичні властивості та вимоги до теплоносіїв, що використовують в 

теплообмінних та теплогенеруючих апаратах; 

- типи, класифікацію, фізичні властивості та вимоги до холодоносіїв, що використовують в 

холодильній техніці; 

- що таке «штучний холод», фізичні основи його отримання; 

- технологічні показники процесів обробки води поверхневих та підземних джерел водопостачання; 

- теоретичні основи технологічних процесів водопідготовки (прояснення та знебарвлення води; 

знезалізнення води; іонообмінні, корекційні та стабілізаційні методи обробки води; видалення з 

води розчинених газів). 

Студент повинен вміти: 
- обирати та розраховувати характеристики холодоносія для паро-компресійної машини; 

- виконувати гідромеханічний розрахунок горизонтального водяного конденсатора та випарника; 

- обирати процеси та технологію обробки води для теплогенеруючої установки; 

- виконувати гідравлічний розрахунок водоочисного обладнання. 
10. Форми організації занять: лекції,  практичні заняття, індивідуальне завдання, самостійна 

робота, залік. 
11.Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: "Хімія", "Фізика", "Технічна 

механіка рідини і газу","Тепломасообмін", "Термодинаміка". 
12. Зміст курсу: 

1. Типи, класифікація, фізичні властивості та вимоги до теплоносіїв, що використовують в 

теплообмінних та теплогенеруючих апаратах. 

2. Типи, класифікація, фізичні властивості та вимоги до холодоносіїв, що використовують в 

холодильній техніці. 

3. Фізичні основи отримання «штучного холоду». Принцип дії та розрахунок парової 

компресійної холодильної машини. Гідромеханічний розрахунок горизонтального водяного 

конденсатора та випарника. 

4. Джерела водопостачання. Основні хімічні та фізичні властивості води. Вплив фізико-хімічних 

забруднень на роботу систем теплопостачання. Вимоги до якості питної, технічної води, пари та 

конденсату. 

5. Вибір методів підготовки води. Попередня обробка води методами осадження. Коагулювання 

води. Відстійники і прояснювачі з завислим осадом, принцип роботи, розрахунок. 

6. Попередня обробка води фільтруванням. Класифікація та умови використання фільтрів. 

7. Хімічна обробка води. Основні схеми і способи. Методи пом’якшення води: реагентний, 

термохімічний, термічний, електро- та фізико-хімічний методи. Іоннообмінні матеріали, їх 

характеристика. Технологія іонного обміну. Na-, H-, Na-H катіонування. 

8. Стабілізаційні та корекційні методи обробки води. Стабільність води. Методи визначення. 

Показник стабільності. Корекційні методи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. ДБН В.2.5-77:2014. Котельні. [Чинний від 2015-01-01] Київ : Мінрегіон України, 2015. 

2. Орлов В.О., Орлова А.М. Водопідготовка. Інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення Рівне :  НУВГП, 2009. 182 с. 

3. Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды. / репринт.  Москва : Стройиздат, 2007. 

303  с. 

4. Кострыкин Ю. М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим 

энергообъектов низкого и среднего давления. Москва : Энергоатомиздат, 1990. 354  с. 

5. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов : Учеб.-метод. пособие. СПб.: 

НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 52 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 14 год. практичних робіт, 18 год. індивідуальне завдання, 60 год. самостійної роботи. 

Разом – 120 год. Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання,  

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів): усне опитування, перевірка конспекту лекцій, перевірка та захист 

виконаних практичних вправ, комп’ютерне тестування.  
16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри  ТГВ та СТ                                                               М.Д. Кізєєв, к.т.н., доцент   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ПВ-08 

2. Title: Heat transfer fluid in the systems of  HGS&V 
3. Type : selective 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 4 
6. Semester when the discipline is studied: 8 
7. Number of established ECTS credits: 4 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Chaban I.V., Ph.D. in 

Engineering Science, senior lector. 

9. Results of studies. 
After studying the discipline the student must know: 

– types, classification, physical properties and requirements for fluids used in heat exchangers and heat 

generating devices; 

– types, classification, physical properties and requirements for refrigerants used in refrigeration equipment; 

– what is "artificial cold", the physical basis for its receipt; 

– technological indicators of water treatment processes of surface and underground water sources; 

– theoretical bases of technological processes of water preparation (clarification and discoloration of water, 

water disinfection, ion exchange, correction and stabilization methods of water treatment, removal of 

dissolved gases from water). 

The student must be able to: 
– select and calculate the characteristics of the refrigerant for a steam compressor machine; 

– perform hydromechanical calculation of the horizontal water condenser and evaporator; 

– select processes and water treatment technology for heat generating installations; 

– to perform hydraulic calculation of water treatment equipment. 
10. Forms of organizing classes: lectures, practical training, individual work,  independent work, credit. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Chemistry", "Physics", "Technical 

mechanics of liquid and gas", "Heat and Mass Transfer", "Thermodynamics". 

 12. Course contents:   

1. Types, classification, physical properties and requirements for fluids used in heat exchangers and heat 

generating devices; 

2. Types, classification, physical properties and requirements for refrigerants used in refrigeration 

equipment; 

3. Physical bases for getting artificial cold. The principle of operation and calculation of vapor compression 

refrigerator. Hydromechanical calculation of horizontal water condenser and evaporator. 

4. Sources of water supply. Basic chemical and physical properties of water. Influence of physical and 

chemical contaminations on the work of heat supply systems. Requirements for the quality of drinking 

water, technical water, steam and condensate. 

5. Selection of water treatment methods. Preliminary processing of additional water by precipitation 

methods. Coagulation of water. Sediments and clarifiers with suspended sediment, the principle of work, 

calculation. 

6. Pre-treatment of water by filtration. Classification and terms of use of filters. 

7. Chemical processing of water. Basic schemas and methods. Methods of water softening: reagent, 

thermochemical, thermal, electro- and physico-chemical methods. Ion-exchange materials, their 

characteristics. Ion exchange technology. Na-, H-, Na-H cationization. 

8. Stabilization and correction methods for water treatment. Stability of water. Methods of determination. 

Stability indicator. Correctional methods. 

13. Recommended educational editions:  
1. ДБН В.2.5-77:2014. Котельні. [Чинний від 2015-01-01] Київ: Мінрегіон України, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Орлов В.О., Орлова А.М. Водопідготовка. Інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення Рівне :  НУВГП, 2009. 182 с. 

3. Кожинов В. Ф. Очистка питьевой и технической воды / репринт.  Москва : Стройиздат, 2007. 

303  с. 

4. Кострыкин Ю. М., Мещерский Н.А., Коровина О.В. Водоподготовка и водный режим 

энергообъектов низкого и среднего давления. Москва : Энергоатомиздат, 1990. 354  с. 

5. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов : Учеб.-метод. пособие. 

СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. 52 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 28 hours,  practical classes – 14 hours, individual work – 18, independent work – 60, hours, total – 

120 hours. Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, using 

multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test at the end of 8-th semester. 

Current control (100 points): computer testing, questioning, review of lecture notes, examination and 

defense of practical exercises, computer testing. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
Head of Heat, Gas Supply, Ventilation  

and Sanitary Engineering Department, 

Candidate of Engineering, Associate Professor                                                        M.D. Kizyeyev 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


