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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Тема 1. Енергетичні ресурси
Лекція 1. Вступ. Характеристика i показники виробництва i розподiлу енергоносiїв
1.1. Призначення та основний змiст курсу, його зв'язок з сумiжними дисциплiнами.
1.2. Сучаснi масштаби i перспективи виробництва i споживання енергоносiїв на ПП
Лекція 2. Системи забезпечення енергоносiями
2.1. Загальне поняття щодо системи забеспечення енергоносiями промислових
технологiчних споживачiв. Характеристика енергоносiїв
2.2. Елементи системи виробництво - транспорт - споживач та їхня взаємодiя. Засоби
оцiнки ефективностi системи у цiлому
2.3. Види природних енергоресурсів - поновлювані і непоновлювані
2.4. Природний потенціал щодо енергоресурсів різного виду.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Тема 2. Системи паливозабезпечення промпiдприємств
Лекція 3. Використання органiчних видiв палива в системах енергозбереження
3.1. Характеристика споживачiв органiчних видiв палива. Основнi вимоги до
органiзацiї надiйного i безперебiйного забеспечення енергетичних i технологiчних
споживачiв органiчним паливом
3.2. Стан та тенденцiї змiнення долi участi рiзних видiв органiчного палива в
покриттi енергобалансiв пiдприємств
Лекція 4. Використання твердого та рiдкого палива на ПП
4.1. Тверде паливо. Характернi споживачi твердого палива на ПП
4.2. Вимоги до якостi твердого палива у вiдповiдностi з марочною класифiкацiєю
4.3. Методи визначення часової i добової потреби у паливi i норми його необхiдного
запасу на складах ПП
4.1. Рiдке паливо
4.2. Промисловi споживачi мазуту. Особливостi роботи на мазутi. Визначення потреби
у мазутi на ПП
4.3. Мазутнє господарство ПП: установки для развантаження мазутних цистерн,
танкерiв. Мазутосховища. Пiдiгрiвачі мазуту. Мазутопроводи: схеми, конструкцiї,
компоновки
Лекція 5. Системи газопостачання мiст
5.1. Газове паливо. Характернi
споживачi
газового
палива. Класифiкацiя
газопроводiв i мiстских систем газозабеспечення
5.2. Устрiй газопроводiв. Режими споживання газу i методи розрахунку споживання
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Лекція 6. Системи газопостачання ПП
6.1. Схеми газозабеспечення ПП. Газопроводи i газовi мережи
6.2. Споживання
газу i розрахунок газопроводiв. Споживачi i норми споживання газу. Баланс газу.
Визначення розрахункових витрат газу
6.3. Вибiр системи газозабеспечення
6.4. Газорегуляторнi пункти i установки. Призначення, класифiкацiя i технологiчнi
схеми
6.5. Допомiжне устатукування ГРП i ГРУ. Устаткування пунктiв замiру витрат газу
Лекція 7. Використання штучних газiв в системi газопостачання
7.1. Використання вiдхiдних газiв технологiчних установок ПП. Облiк дiйсних
графiкiв виходу газiв, виравнювання графiкiв виходу, використання надлишкового тиску
доменого газу
7.2. Генераторний газ.
Методи
визначення
потреби пiдприємства у
генераторному газi
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
Тема 3. Виробництво та розподiл стислого повiтря
Лекцiя 8. Використання стислого повiтря на ПП i розрахунок потреби в стислому
повiтрi
8.1. Характеристика стислого повiтря как енергоносiя. Класифiкацiя споживачiв
стислого повiтря
8.2. Вимоги до якостi (вмiст вологи, пилу, масла та iнших домiшок) технологiчного i
силового повiтря
8.3. Графiки витрат стислого повiтря споживачами. Визначення середнього,
максимального та максимальнопродовженого навантаження на компресорну станцiю
Лекцiя 9. Основи виробництва стислого повiтря
9.1. Основнi елементи повiтредувних станцiй. Класифiкацiя компресорних машин,
параметри роботи та областi використання
9.2. Вплив охолодження повiтря на економiчнiсть роботи компресора. Засоби та
пристрої для охолодження повiтря. Тепловий розрахунок холодильникiв
9.3. Типи компресорних станцiй ПП. Вибiр типу i кiлькостi компресорiв, що
встановлюються на компресорнiй станцiї при заданому розрахунковому навантаженнi i
робочому тиску
Лекцiя 10. Склад i особливостi устаткування компресорних станцiй
10.1. Технологiчнi схеми станцiй та їх розрахунок
10.2. Методи регулювання продуктивностi компресорiв на компресорнiй станцiї
10.2. Допомiжне устаткування компресорних станцiй,
його призначення,
конструкцiї, режими роботи, методи розрахунку
Лекцiя 11. Основи проектування компресорних станцiй
11.1. Типовi компоновочнi рiшення компресорних
станцiй. Особливостi
компоновочних рiшень компресорних станцiй рiзних виробництв
11.2. Енергетичнi та економiчнi показники компресорних станцiй
11.3. Облiк виробництва стислого повiтря та нормування витрат електроенергiї на
його виробництво
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
Тема 4. Системи виробництва i розподiлу штучного холоду
Лекцiя 12. Засоби виробництва холоду
12.1. Характеристики споживачiв штучного холоду на ПП. Iхнi вимоги щодо
хладоагентiв i температурним рiвням холоду
12.2. Методи визначення розрахункової потреби в холодi пiдприємства i його цiхiв
та установок
12.3. Централiзований та децентралiзований засоби виробництва холоду. Типи
холодильниx установок, що застосуються
Лекцiя 13. Склад i особливостi устаткування холодильних станцiй
13.1. Станцiї та цеха централiзованої виробки холоду для ПП. Призначення
устаткування, конструктивне оформлення, методи розрахунку, режими роботи
13.2. Енергетичнi i економiчни показники систем виробництва i транспорту холоду
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5
Тема 5. Системи виробничого водопостачання
Лекцiя 14. Схеми виробничого водопостачання
14.1. Вступ. Класифікація систем виробничого охолодження агрегатів
14.2.Зворотне водопостачання ПП. Методи визначення розрахункової потреби у водi
на виробничо-технiчнi потреби пiдприємства. Реальнi графiки технiчного водоспоживання
ПП
Лекція 15. Охолоджуючі прирострої систем зворотного водопостачання
15.1. Охолоджуючi пристрої систем зворотного водопостачання для повторного
застосування чистих промислових вод. Вибiр типу охолоджуючих установок
15.2. Мережi водопостачання. Iхнi схеми, конструкцiї, методи розрахунку.
15.3. Економiчнi та енергетичнi показники систем промислового водопостачання
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