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ТЕМА : УСТАТКУВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ 

 

Опалювальні прилади - один з основних елементів систем опалення, 

призначений для теплопередачі від теплоносія в обігріваються приміщення. До 

опалювальних приладів як до обладнання, що встановлюється безпосередньо в 

приміщеннях, що обігріваються, пред'являются наступні вимоги. 

Санітарно-гігієнічні. 

Відносно знижена температура поверхні, обмеження площі 

горизонтальної поверхні приладів для зменшення відкладення пилу, 

доступність і зручність очищення від пилу поверхні приладів і простору 

навколо них. 

Економічні. 

Відносно знижена вартість приладу, економна витрату металу. 

Архітектурно-будівельні. 

Відповідність зовнішнього вигляду опалювальних приладів інтер'єру 

приміщень, скорочення площі приміщень, займаних приладами. Прилади 

повинні бути досить компактними т.т. їх будівельні глибина (товщина) і 

довжина, що припадають на одиницю теплового потоку, повинні бути 

найменшими. 

Виробничо-монтажні. 

Механізація виготовлення і монтажу приладів для підвищення 

продуктивності праці. Достатня механічна міцність приладів. 

Експлуатаційні. 

Керованість тепловіддачі приладів, що залежить від їх теплової інерції. 

Температурна стійкість і водонепроникність стінок при гранично допустимому 

в робочих умовах (робочому) гідростатичному тиску всередині приладів. 

До опалювальних приладів пред'являється також важлива для них 

теплотехнічна вимога: забезпечення найбільшого теплового потоку від 

теплоносія в приміщення через одиницю площі приладу. 

Всім перерахованим вимогам одночасно задовольнити неможливо, і цим 

пояснюється ринкова різноманітність типів опалювальних приладів. При цьому 

кожен їх тип в найбільшій мірі відповідає якій-небуть групі вимог, 

поступаючись іншому стосовно інших вимог. 

Всі опалювальні прилади по переважному способу тепловіддачі діляться 

на три групи. 

1. Радіаційні прилади, що передають випромінювання не менше 50% 

загального теплового потоку. До першої групи належать стельові опалювальні 

панелі і випромінювачі. 



2. Конвективно- радіаційні прилади, що передають конвекцію від 50 до 

75% загального теплового потоку. Друга група включає радіатори секційні і 

панельні, гладкотрубні прилади, підлогові опалювальні панелі. 

3. Конвективні прилади, що передають конвекцією не менше 75% 

загального теплового потоку. До третьої групи належать конвектори та 

ребристі труби. 

У ці три групи входять опалювальні прилади п'яти основних видів (рис. 

2.4): радіатори секційні і панельні, гладкотрубні прилади (ці три види приладів 

мають гладку зовнішню поверхню), конвектори, ребристі труби (мають 

ребристу поверхню). До приладів з ребристою зовнішньою поверхнею 

відносяться також калорифери, що застосовуються для нагрівання повітря в 

системах повітряного опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. 

 
Рис. 2.4. Основні види опалювальних приладів: а-секційний радіатор; б-сталевий 

панельний радіатор 

 

По використовуваному матеріалу розрізняють металеві, комбіновані і 

неметалеві опалювальні прилади. Металеві прилади виконують в основному з 

сірого чавуну і сталі (листової сталі і сталевих труб). Застосовують також мідні 

труби, листовий та литий алюміній і інший метал 

 

 
Рис. 2.4. Основні види опалювальних приладів д-конвектор з кожухом 

 

У комбінованих приладах використовують теплопровідний матеріал 

(бетон, кераміку), в який закладають сталеві або чавунні елементи (панельні 

радіатори), що нагріваються. Оребрені металеві труби поміщають в 

неметалевий кожух (конвектори). 



До неметалевих приладів відносять бетонні панельні радіатори, стельові і 

підлогові панелі з забитими металевими або пластмасовими трубами або з 

порожнечами без труб, а також керамічні, пластмасові і тому подібні радіатори. 

По висоті вертикальні опалювальні прилади підрозділяють на високі 

(висотою понад 650 мм), середні (від 400 до 650 мм) і низькі (від 200 до 400 

мм). Прилади висотою 200 мм і менше називають плінтусними. 

За глибиною (товщиною) застосовуються прилади малої (до 120 мм), 

середньої (від 120 до 200 мм) і великої глибини (понад 200 мм). 

За величиною теплової інерції можна виділити прилади малої та великої 

інерції. До приладів малої теплової інерції відносять прилади, що мають 

невелику масу матеріалу і води. Такі прилади з трубами ,що нагріваються, 

малого діаметру (наприклад, конвектори) швидко змінюють тепловіддачу при 

регулюванні кількості поданого теплоносія. Приладами, що володіють великою 

тепловою інерцією вважають масивні прилади, що вміщають значну кількість 

води (наприклад, чавунні радіатори). Такі прилади змінюють тепловіддачу 

порівняно повільно. 

Дамо більш докладний опис основних видів опалювальних приладів, які 

застосовують при будівництві сучасних будівель 

 

 
Рис. 2.4. Основні види опалювальних приладів:г -  конвектор без кожуха. 

 

Радіатором прийнято називати прилад, що складається або з окремих 

колончатих елементів, або з плоских блоків. 

Секції радіаторів виготовляються з сірого чавуну, сталі або алюмінію і 

можуть компонуватися в прилади різної площі шляхом їх з'єднання на 

різьбових ніпелях. Кілька секцій в зборі називають секційним радіатором (див. 

Рис. 2.4, а). Чавунні радіатори відрізняються компактністю і довговічністю 

(стійкістю проти корозії). Однак вони металоємні, виробництво їх трудомістке, 

монтаж важкий через велику вагу, очищення від пилу не зручне, зовнішній 

вигляд непривабливий. Поширені в даний час алюмінієві секційні радіатори 

значно легші, зручні в монтажі, мають сучасний зовнішній вигляд. Прилад, що 

складається зі сталевих секцій, використовується рідше, перш за все через 

низьку корозійну стійкість. 

Плоскі блоки радіаторів зварюються з двох штампованих сталевих листів, 

утворюючи прилади малої глибини і різної довжини, так звані сталеві панельні 

радіатори (див. Рис. 2.4, б). Зовнішня поверхня такого радіатора має певний 

профіль для збільшення тепловіддаючої поверхні, а може бути і абсолютно 



гладкою. Панельний радіатор може складатися з одного, двох і трьох 

паралельних блоків. Для збільшення конвективної складової тепловіддачі 

приладу між блоками можуть розміщуватися додаткові ребра. Кількість 

плоских блоків і рядів оребрення в сучасній конструкції панельного радіатора, 

виготовленого за європейським стандартом, вказується в його марці. 

Наприклад, прилад марки 21 має два плоских блоки (перша цифра) і один ряд 

оребрення (друга цифра). Сталеві панельні радіатори відрізняються меншою 

масою, збільшеною випромінювальною здатністю. Вони відповідають інтер'єру 

опалювальних приміщень, досить легко очищаються від пилу. Їх монтаж 

полегшений, виробництво механізоване. 

Плоскі блоки радіаторів роблять також з важкого бетону (бетонні 

опалювальні панелі), застосовуючи нагрівальні елементи з металевих або 

пластмасових труб. Бетонні панелі розташовують в зовнішніх огороджувальних 

конструкціях приміщень (суміщені панелі) або приставляють до них (приставні 

панелі). Бетонні панелі, особливо поєднаного типу, відповідають 

санітарно3гігіеніческім і архітектурно3 будівельним вимогам. До недоліків 

суміщених панелей відносяться труднощі ремонту, більша теплова інерція, що 

ускладнює регулювання тепловіддачі, збільшення тепловтрат через додатково 

прогріваються зовнішні конструкції будівель. Тому в даний час вони 

застосовуються обмежено. 

Гладкотрубним називають прилад, що складається з декількох з'єднаних 

сталевих труб (див. Рис. 2.4, в) великого (32 ... 100 мм) діаметра. Гладкотрубні 

прилади мають високу теплопередаючу здатність, їх легко очищати від пилу. 

Разом з тим ці товстостінні прилади важкі й громіздкі, займають багато місця, 

їх зовнішній вигляд не відповідає сучасним вимогам, що пред'являються до 

інтер'єру приміщень. Їх застосовують в тих випадках, коли не можуть бути 

використані опалювальні прилади інших видів (наприклад, для обігрівання 

виробничих приміщень і гаражів). 

Конвектор складається з двох елементів: трубчато-ребрістого нагрівача і 

кожуха. Кожух декорує нагрівач і сприяє підвищенню теплопередачі завдяки 

збільшенню рухливості повітря у його поверхні. Конвектор з кожухом (див. 

Рис. 2.4, д) передає у приміщення конвекцією 90 ... 95% загального теплового 

потоку. Прилад, в якому функції кожуха виконують ребра нагрівача, називають 

конвектором без кожуха (рис. 2.4, в). Нагрівач виконують зі сталі, міді, 

алюмінію та інших металів, кожух - з листових матеріалів (як правило, сталі). 

Конвектори мають порівняно низькі теплозабезпечення- технічними 

показниками, особливо при використанні в двотрубних системах опалення, і 

вважаються опалювальними приладами з малою тепловою інерцією. 

Теплопередача конвектора зростає при штучно посиленій конвекції повітря 

біля поверхні нагрівача, якщо в кожусі встановити вентилятор спеціальної 

конструкції (вентиляторний конвектор). Подібний конвектор може бути 



втоплений в спеціальний підпільний канал, розташований уздовж зовнішніх 

променепрозорих огорож. Низькі (плінтусні) конвектори з кожухом 

доповнюються при установці ланцюжками міжприборних вставок для 

декорування горизонтальних труб, що з'єднують суміжні прилади. Конвектори 

без кожуха займають мало місця по глибині, але їх доводиться встановлювати в 

кілька ярусів або рядів, що надає їм непривабливий зовнішній вигляд. 

Конвектори не застосовуються при підвищених санітарно-гігієнічних вимогах 

до опалювальних приміщень. 

 
Рис. 2.4. Основні види опалювальних приладів е-ребриста труба. 

 

Ребристою трубою (див. Рис. 2.4, е) називають конвективний прилад, що 

представляє собою трубу, зовнішня поверхня якої покрита спільно відлитими 

тонкими ребрами. До недоліків чавунних ребристих труб ставляться 

неестетичний зовнішній вигляд, мала механічна міцність ребер і труднощі 

очищення від пилу. Зараз їх замінюють оребрені сталевими трубами 

(наприклад, приладом з підлило алюмінієвими ребрами). 

При виборі виду і типу опалювального приладу враховують ряд факторів: 

призначення, архітектурно-технологічну планування і особливості теплового 

режиму приміщення, місце і тривалість перебування людей, вид системи 

опалення, техніко-економічні та санітарно-гігієнічні показники приладу. 

При підвищених санітарно-гігієнічних, а також протипожежних і 

противибухових вимогах, що пред'являються до приміщення, вибирають 

прилади з гладкою поверхнею. При звичайних санітарно-гігієнічних вимогах 

можна використовувати прилади з гладкою і ребристою поверхнею. У 

приміщеннях, призначених для короткочасного перебування людей (менше 2 

год), можна використовувати прилади будь-якого типу, віддаючи перевагу 

приладам з високими техніко-економічними показниками. 

 

Питання для самоконтролю : 

1. Які вимоги висуваються до приладів опалення ? 

2. На скільки груп поділяються прилади опалення по переважному 

способу тепловіддачі ? 

3. Які приладами називаються радіаторами? 

4. Які прилади називаються гладкотрубними? 


