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ТЕМА :ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОВОЇ ПОТУЖНОСТІ СИСТЕМ 

ОПАЛЕННЯ 

 
Система опалення для виконання покладеного на неї завдання повинна 

мати певну теплову потужність. Розрахункова теплова потужність системи 

виявляється в результаті складання теплового балансу в приміщеннях, що 

обігріваються при температурі зовнішнього повітря tз.р, , що називається 

розрахунковою, яка дорівнює середній температурі найбільш холодної 

п'ятиденки з забезпеченістю 0,92 tз.5 і яка визначається для конкретного району 

будівництва по нормам [3]. Розрахункова теплова потужність протягом 

опалювального сезону використовується частково в залежності від зміни 

тепловтрат приміщень при поточному значенні температури зовнішнього 

повітря tз і тільки при tз.р - повністю. 

Зміна поточної теплової потреби на опалення має місце протягом усього 

опалювального сезону, тому перенос тепла до опалювальних приладів повинен 

змінюватися в широких межах. Цього можна досягти шляхом зміни 

температури і (або) кількості теплоносія, що переміщається в системі опалення. 

Цей процес називають експлуатаційним регулюванням. 

Система опалення призначена для створення в приміщеннях будівлі 

температурної обстановки, відповідної комфортної для людини або відповідає 

вимогам технологічного процесу. 

Теплота, що виділяється людським організмом повинна бути віддана 

навколишньому середовищу так і в такій кількості, щоб людина, що 

знаходиться в процесі виконання будь якого виду діяльності, не відчувала при 

цьому відчуття холоду або перегріву. Поряд з витратами на випаровування з 

поверхні шкіри і легень, теплота віддається з поверхні тіла за допомогою 

конвекції і випромінювання. Інтенсивність тепловіддачі конвекцією в 

основному визначається температурою і рухливістю навколишнього повітря, а 



за допомогою випромінювання (радіації) - температурою поверхонь 

огороджень, звернених всередину приміщення. 

Температурна обстановка в приміщенні залежить від теплової потужності 

системи опалення, а також від розташування обігрівальних пристроїв, 

теплофізичних властивостей зовнішніх і внутрішніх огороджень, інтенсивності 

інших джерел надходження і втрат теплоти. У холодну пору року приміщення в 

основному втрачає теплоту через зовнішні огорожі і, в будь якій мірі, через 

внутрішні огородження, що відокремлюють дане приміщення від суміжних, що 

мають більш низьку температуру повітря. Крім того, теплота витрачається на 

нагрівання зовнішнього повітря, що проникає в приміщення через нещільність 

огороджень природним шляхом або в процесі роботи системи вентиляції, а 

також матеріалів, транспортних засобів, виробів, одягу, які холодними 

потрапляють в приміщення зовні. У сталому (стаціонарному) режимі втрати 

дорівнюють надходженню теплоти. Теплота надходить в приміщення від 

людей, технологічного і побутового обладнання, джерел штучного освітлення, 

від нагрітих матеріалів, виробів, в результаті впливу на будівлю сонячної 

радіації. У виробничих приміщеннях можуть здійснюватися технологічні 

процеси, пов'язані з виділенням теплоти (конденсація вологи, хімічні реакції та 

ін.). 

Облік всіх перерахованих складових втрат і надходження теплоти 

необхідне при зведенні теплового балансу приміщень будівлі і визначенні 

дефіциту або надлишку теплоти. Наявність дефіциту теплоти вказує на 

необхідність пошуку в приміщенні опалення. Надлишок теплоти зазвичай 

асимілюється системою вентиляції. Для визначення розрахункової теплової 

потужності системи опалення Qот становить баланс витрат теплоти для 

розрахункових умов холодного періоду року в вигляді 

де Qогр -втрати теплоти через зовнішні огородження; Qи (вент) витрата 

теплоти на нагрівання надходить в приміщення зовнішнього повітря; Qт 
(побут)-технологічні або побутові виділення або витрата теплоти. 

 



Методики розрахунку окремих складових теплового балансу, що входять 

в формулу (2.1), нормуються ДБН. 

 
 
 
 

Контрольні питання : 

1. Від чого залежить температурна обстановка в приміщенні залежить 

2. Яка температура називається розрахунковою 

3. Який процес називають експлуатаційним регулюванням. 

Конспекти і відповіді надсилати на пошту ashmarina @ukr.net 
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