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ТЕМА : СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ:ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ, 

СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА ГАРЯЧОГО 

ВОДОПОСТАЧАННЯ 

Мета семінарського  заняття - закріпити лекційний і додатковий 

матеріал: на генплані забудови жилої групи запроектувати теплові мережі та 

розташувати ЦТП. 

Теплові мережі 

Джерелом теплоти в мікрорайоні є центральний тепловий пункт (ЦТП), що 

отримує воду з температурою 1п=130-150°С від ТЕЦ або районної котельні . У 

будинку за допомогою водопідігрівачів відбувається приготування гарячої води 

(1га=55°С) для господарських потреб. Крім того, ЦТП здійснює розподіл 

теплоносія із 1п=130-150°С індивідуальними тепловими пунктами (ІТП), 

розміщеними в технічних підпіллях будинків, а також виконує низку інших до-

поміжних функцій. В ІТП температура теплоносія знижується до 1п=95-105°С, 

після чого гаряча вода надходить до системи опалення будинків. Розміри ЦТП 

визначають залежно від теплової потужності. Розподільчі мережі, що забезпе-

чують подачу теплоносія до ЦТП, і мережі, що розводять теплоносій від ЦТП 

до ІТП будинків мікрорайону, можуть прокладатися безканально, у 

непрохідних каналах, колекторах, технічних підпіллях будинків і «зчіпках». 

Приклади трасування теплових мереж наведені на рис. 4.1 - 4.3: 

 

Рис. 4.1 - Роздільний метод прокладки теплових мереж  

 



 

Рис. 4.2 - Суміщений метод прокладки теплових мереж Рс - ГК, Рз - МК  

 

Рис. 4.3 - Суміщений метод прокладки теплових мереж Рс - ГК, Рз - технічні 

підпілля і «зчіпки» 

Внутрішні інженерні системи 

Призначення, класифікація й облаштування систем опалення 

Система опалення будівлі призначена для підтримання необхідної (розра-

хункової) температури повітря у приміщенні незалежно від коливань темпера-

тури зовнішнього повітря при виконанні санітарно-гігієнічних вимог. 

Вимоги до систем опалення 

Санітарно-гігієнічні. Системи опалення мають забезпечувати всередині 

приміщення задану температуру повітря рівномірно обсягу робочої зони при-

міщення. Температури внутрішніх поверхонь зовнішніх огороджень і нагріва-

льних приладів мають перебувати у межах норми. Система має бути безпечною 

та безшумною в роботі, підтримувати найменше забруднення шкідливими виді-

леннями приміщень і атмосферного повітря. 

Економічні. Системи опалення мають забезпечувати мінімум витрат на 

спорудження й експлуатацію. Показниками економічності є також витрата 



матеріалу, витрати праці на виготовлення та монтаж. Економічність системи 

визначається техніко-економічним аналізом варіантів різних систем й облад-

нання, яке застосовується. 

Будівельні. Системи опалення мають відповідати архітектурно- 

планувальним рішенням приміщень. Розташування опалювальних елементів 

має бути пов’язано з будівельними конструкціями. 

Монтажні. Елементи систем опалення мають виготовлятися переважно в 

заводських умовах, деталі уніфіковані, витрати праці на зборку мінімальні. 

Експлуатаційні. Система опалення має бути надійною в підтриманні 

заданих температур повітря. Надійність системи обумовлюється її 

довговічністю, безвідмовністю, простотою регулювання, керування та ремонту. 

Класифікація систем опалення 

Розрізняють місцеві й центральні системи опалення. 

До місцевих відносять системи, у яких всі елементи об'єднані в одному 

пристрої і призначені для обігріву одного приміщення. До місцевих систем 

зараховують пічне опалення, газове (при спалюванні палива в місцевому 

пристрої) й електричне. 

Центральні системи обігрівають низку приміщень від джерела (котельня, 

ТЕЦ), у якому виробляється теплота, яка передається теплоносієм до нагріваль-

них приладів приміщень, що опалюються. 

За видом теплоносія системи опалення поділяють на системи водяного, 

газового, парового, електричного та повітряного опалення. 

У водяних і парових системах теплоносій - вода або пара - нагрівається в 

генераторі теплоти і передається по трубопроводам до нагрівальних приладів. 

У повітряних системах нагріте повітря надходить безпосередньо до при-

міщення із розподільних каналів або опалювальних агрегатів, розташованих у 

самому приміщенні. 

За способом пересування теплоносія центральні системи опалення поді-

ляють на системи з природною циркуляцією і системи з механічним збудженням 

(примусова циркуляція). 

Основні схеми водяних систем опалення 

Водне радіаторне опалення отримало наразі найбільшого поширення. Ра-

діаторні системи водяного опалення надійні, безшумні, прості та зручні в екс-

плуатації, можуть мати значний радіус дії. Досвід експлуатації водяних радіа-

торних систем показав їхні високі гігієнічні й експлуатаційні властивості. 

Системи водного радіаторного опалення класифікують за декількома 

ознаками. 

За способом утворення циркуляції водяні радіаторні системи поділяють 

на системи з природною циркуляцією (гравітаційні) і зі штучною циркуляцією 

(насосні). 

У системах із природною циркуляцією рух води здійснюється внаслідок 

різниці щільності гарячої води, яка надходить у систему, й охолодженої води 

після нагрівальних приладів. 

У системах зі штучною циркуляцією рух води відбувається внаслідок пе-



репаду тиску, який створює насос. 

Залежно від схеми з’єднання труб з нагрівальними приладами системи 

водного опалення поділяють на двотрубні і однотрубні. 

У двотрубній системі кожний нагрівальний прилад приєднаний до зага-

льних подавальних і зворотних трубопроводів індивідуально, при цьому всі 

опалювальні прилади принципово паралельні й рівноправні відносно один до 

одного. 

В однотрубних системах опалення нагрівальні прилади одної гілки 

з’єднуються одною трубою так, що вода послідовно перетікає із одного прила-

ду до іншого. 

Залежно від місця прокладки магістральних трубопроводів системи по-

діляють на системи з верхньою розводкою, якщо подавальна магістраль прокла-

дається вище нагрівальних приладів, і системи з нижньою розводкою, коди 

подавальна і зворотна магістралі лежать нижче приладів. 

За розташуванням труб, які з’єднують нагрівальні прилади, системи по-

діляють на вертикальні, коли прилади приєднуються до вертикального стояка, і 

горизонтальні, коли прилади приєднуються до горизонтально розташованих 

трубопроводів. 

 

Рис. 4.4 - Двотрубна вертикальна система водяного опалення з верхньою розводкою: 

1 - подавальна магістраль; 2 - стояки гарячої води; 3 - стояки зворотної води; 4 - крани у 

приладів; 5 - нагрівальні прилади; 6 - випуск повітря; 7 - зворотна магістраль  
 

 

Рис. 4.5 - Двотрубна вертикальна система водяного опалення з нижньою розводкою: 

1 - подавальна магістраль; 2 - стояки гарячої води; 3 - стояки зворотної води; 4 - крани у 

приладів; 5 - нагрівальні прилади; 6 - випуск повітря; 7 - зворотна магістраль  

У вертикальній двотрубній системі опалення з верхньою розводкою з 

одно- і двобічним приєднанням нагрівальних приладів гаряча вода із теплового 

пункту подається до головного стояку, потім по горизонтальній магістралі роз-



водиться до стояків і від них - до нагрівальних приладів. Охолоджена вода із 

нагрівальних приладів збирається в загальний зворотний стояк і далі через зво-

ротну магістраль надходить до теплового пункту. Горизонтальні магістралі 

прокладають із нахилом 0,002. Нахили горизонтальних труб має забезпечувати 

вихід повітря із системи до верхніх точок, де воно буде видалене через пристрій 

видалення повітря. 

У системі з нижньою розводкою магістральна лінія розташовується в ни-

жній частині системи. Рух води по стояках відбувається знизу вверх. Повітря із 

системи видаляється через повітряні крани, які встановлюються на верхніх на-

грівальних приладах, або за допомогою автоматичних відвідників повітря, які 

встановлюються на стояках або спеціальних повітряних лініях. 

Однотрубні системи наразі застосовують дуже широко, особливо в буді-

влях підвищеної поверховості. Порівняно з двотрубними системами довжина 

однотрубної системи складає 70 - 75 %. 

Однотрубні системи виконують з верхньою й нижньою розводкою. Вони 

поділяються на три типи залежно від способу підключення приладів: проточні, 

проточні з нерегульованим байпасом і проточні з регульованим байпасом. 

Повітря випускається у верхніх точках системи через автоматичні повітрявідві- 

дники або ручні крани. 

Горизонтальні схеми застосовують у будівлях великої протяжності та в 

разі необхідності забезпечення індивідуального обліку теплоти й регулювання 

квартирних систем опалення. Магістралі горизонтальних схем прокладають у 

зручних місцях, зазвичай у допоміжних приміщеннях. Горизонтальні системи 

бувають однотрубними (рис. 4.6) і двотрубними (рис. 4.7). 

У зв’язку з розвитком домобудування з вільним плануванням використо-

вуються горизонтальні двотрубні колекторні системи опалення (рис. 4.8). 

Розрахункову температуру гарячої води в системах опалення житлових, 

громадських і адміністративних приміщень приймають 95 - 105 оС, у дитячих і 

лікувальних закладах - 85 оС, у виробничих приміщеннях - до 150 оС. Темпера-

туру зворотної води зазвичай приймають у 70 оС. 

 

 

Рис. 4.6 - Схема однотрубної системи опалення з верхньою розводкою: 

1 - магістраль гарячої води; 2 - нагрівальний прилад; 3 - триходовий кран; 4 - випуск повітря; 

5 - регулювальний кран; 6 - магістраль зворотної води; 7 - замикаюча ділянка 



 

 

 

Рис. 4.7 - Схема однотрубної системи опалення з нижньою розводкою і П-подібними 

стояками: 1 - магістраль гарячої води; 2 - нагрівальний прилад; 3 - триходовий кран; 

4 - випуск повітря; 5 - регулювальний кран; 6 - магістраль зворотної води; 7 - замикаюча 

ділянка  

 

 

Рис. 4.8 - Схема горизонтальної однотрубної системи опалення: 

1 - стояк; 2 - нагрівальні прилади; 3 - регулювальний кран; 4 - випуск повітря; 

5 - подавальна магістраль; 6 - зворотна магістраль; 7 - замикаюча ділянка  

 

 

 

Рис. 4.9 - Схема горизонтальної двотрубної системи опалення: 1 - стояк; 2 - нагрівальні 

прилади; 3 - регулювальний кран; 4 - випуск повітря; 5 - регулювальна арматура; 6 - 

подавальна магістраль; 7 - зворотна магістраль 

 

Призначення, облаштування і класифікація систем гарячого 

водопостачання будівель 

Система гарячого водопостачання будівель призначена для безперебійної 

подачі води з температурою 50 - 75 оС у кількостях, необхідних для задоволен-

ня господарсько-побутових і виробничих потреб. Система гарячого водопоста-

чання може бути місцевою та централізованою. 

Місцеву систему гарячого водопостачання облаштовують у невеликих 



будівлях, де вода нагрівається у кожного споживача або для невеликої їхньої 

групи. Вода із системи холодного водопостачання подається до місцевого 

водонагрівача, де паливо, що згоряє, або інше джерело енергії нагріває воду. 

Гаряча вода надходить до споживача по розподільній мережі. У якості водонаг-

рівачів використовують: змійовик, розташований у топочній камері кухонної 

газової плити; водогрійну колонку для ванн, яка працює на твердому паливі; 

газовий ємкісний водонагрівач; газовий проточний водонагрівач. Найбільш 

широке розповсюдження знайшли газовий ємкісний і газовий проточний 

водонагрівачі. 

Централізовані системи гарячого водопостачання (ЦСГВ) будівель 

влаштовують за наявності ТЕЦ або районної котельні та приєднують до 

теплових мереж за відкритою або закритою схемами. 

У відкритій схемі ЦСГВ гаряча вода споживачу надходить із трубопро-

воду теплової мережі, попередньо змішуючись із охолодженою водою у 

терморегуляторі. 

У закритій схемі ЦСГВ, що найбільш розповсюджена, підготовка води, 

транспортування її до споживачів і підтримання циркуляції гарячої води з 

метою запобігання її втрат здійснюються в теплових пунктах: центральних - 

для групи будівель; індивідуальних - для однієї будівлі. 

Циркуляційна ЦСГВ будівель складається із розвідних і циркуляційних 

магістральних трубопроводів, подавальних і циркуляційних стояків, які мають 

рушникосушарки, перемички, підводки до приладів, арматуру, баки- 

акумулятори (якщо вони передбачені проектом), контрольно-вимірювальні й 

регулювальні прилади. У ЦСГВ без циркуляції води - циркуляційні розвідні 

магістралі, стояки та перемички відсутні. 

У ЦСГВ із нижньою розводкою (рис. 4.10, а, б) циркуляційна магістраль 

2 і циркуляційні стояки 4 прокладають паралельно розвідним магістралям 1 і 

подавальним стоякам 3. Магістралі проходять у підвалах або підлогових 

каналах. Недоліком цієї схеми є значна довжина трубопроводів. 

У ЦСГВ із нижньою розводкою та секційними вузлами (рис. 4.10, в) на 3-

8 подавальних стояків 3 прокладають один циркуляційний стояк 4, що дозволяє 

зменшити довжину трубопроводів системи. У будівлях висотою до 12 поверхів 

включно застосовують секційні вузли з нижньою розводкою, коли подавальні 

стояки 3 приєднують до розвідної магістралі 1, а циркуляційний стояк 4 - до 

перемички 7, яка прокладена на технічному поверсі будівлі або під стелею 

верхнього поверху. 

Установлення водорозбірної арматури на циркуляційних стояках (рис. 

4.10, г) знижує металоємність системи. 

ЦСГВ із верхньою розводкою і секційними вузлами (рис. 4.10, д) викори-

стовують у будівлях висотою більше 12 поверхів. У цьому випадку гаряча вода 

із розвідної магістралі по головному стояку 8 надходить до кільцевої перемички 

7. При цьому в технічному підпіллі циркуляційні стояки можуть бути 

закільцьовані нижньою перемичкою, до якої приєднують циркуляційний 

магістральний трубопровід. 

Улаштування системи гарячого водопостачання повинно відповідати 

вимогам ДБН. 

При встановленні в системі гарячого водопостачання регуляторів 



температури і витрати, ці прилади у процесі пуску й наладки мають бути 

відрегульовані. Регулятор температури випробують на подачу в місцеву 

систему гарячої води температурою не вище 60 оС, а регулятор тиску - на 

пропуск максимальної розрахункової кількості води. 

 

Рис. 4.10 - Схеми приєднання водорозбірних і циркуляційних стояків системи гарячого 

водопостачання будівель: 

а - з нижньою розводкою й парно закільцьованими стояками з водорозбірною арматурою на 

водорозбірному стояку; б - з нижньою розводкою й парно закільцьованими стояками з 

водорозбірною арматурою, установленою на водорозбірному й циркуляційному стояках; в - з 

секційними вузлами з циркуляційним стояком; г - з секційними вузлами з циркуляційно-

водорозбірним стояком; д - з верхньою розводкою; 1 - розвідні магістралі; 2 - циркуляційні 

магістралі; 3 - подавальні стояки; 4 - циркуляційні стояки; 5 - рушникосушарки; 6 - арматура; 

7 - перемички; 8 - головний стояк; 9 - підводки 


