
Типові питання до вступного іспиту 

зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія,  

спеціалізація «Теплогазопостачання та вентиляція» 

Для вступу за освітнім рівнем «Магістр» 

 

Теоретичні питання: 

 1. Перелік та стисла характеристика методів виробництва теплової 

енергії. Приклад технологічної схеми теплогенеруючого пристрою. 

 2. Перелік та стисла характеристика процесів, що відбуваються при 

спалюванні твердого, рідкого та газоподібного палива. Поняття коефіцієнта 

надлишку повітря та його значення для різних видів палива. 

 3. Системи газопостачання населених пунктів, їх основні елементи. 

Призначення газорозподільчих станцій. 

 4. Класифікація вентиляційних систем. Варіанти аеродинамічних 

розрахунків повітроводів та їх порядок. 

 5. Принципова схема системи опалення. Основні теплоносії, що 

застосовуються в системах опалення. 

 6. Гази, що застосовуються в системах газопостачання. Їх стисла 

характеристика (склад, теплота спалення) та галузь застосування. 

 

Тестові питання: 

 1. Критерій Рейнольдса характеризує співвідношення між силами: 

- тертя та земного тяжіння; 

- інерції та тертя; 

- інерції та земного тяжіння. 

 2. При постійній витраті газу зменшення діаметра використовуваного 

газопроводу призводить до: 

- зменшення гідравлічного опору; 

- збільшення гідравлічного опору; 

- не змінює гідравлічний опір. 

 3. При однаковій потужності двигуна та однаковій паспортній 

продуктивності більший гідравлічний натиск створює: 

-відцентровий вентилятор; 



- осевной вентилятор; 

- натиск однаковий. 

 4. Запас тяги димаря збільшується: 

- в літній час; 

- в зимовий час; 

- в міжсезоння. 

 5. Одорування газу здійснюється для: 

- підвищення теплоти спалювання; 

- визначення витоків газу; 

- підвищення коефіцієнту корисної дії ТГУ. 

 6. Кран Маєвського застосовується для: 

- відключення теплових приладів; 

- підключення контрольно-вимірювальних приладів; 

- видалення повітря з системи опалення. 

 7. Продувні свічки на газопроводах використовуються при: 

- пуску газопроводу; 

- експлуатації газопроводу; 

- монтажу газопроводу. 

 8. При редукуванні на ГРС тиск газу: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 

 9. Наявність на трубопроводі вимірювальної діафрагми: 

- збільшує його гідравлічний опір; 

- зменшує його гідравлічний опір; 

- не змінює його гідравлічний опір. 

 10. При нагріванні повітря температура його точки роси: 

- збільшується; 

- зменшується; 



- не змінюється. 

 11. Залежність насищення повітря водяним паром від температури має 

вигляд: 

- прямої; 

- параболи; 

- експоненти. 

 12. При охолодженні повітря до температури вищої за його точку роси 

відносна вологість: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 

 13. При охолодженні повітря до температури вищої за його точку роси 

абсолютна вологість: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 

 14. При охолодженні повітря, що мало температуру вищу за 

температуру точки роси до температури нижче точки роси відносна вологість 

його: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 

 15. При охолодженні повітря, що мало температуру вищу за температуру 

точки роси до температури нижче точки роси абсолютна вологість його: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 

 16. При заміні байпасної схеми на схему регулювання витрат рідини 

шляхом зміни швидкості обертання приводу насосу витрати енергії: 

- збільшується; 

- зменшується; 

- не змінюється. 



 17. Встановлений турбулентний режим має місце при значенні числа 

Рейнольдса: 

- ‹ 2300; 

- = 3500; 

- › 10000. 

 18. При збільшенні вологовмісту мазуту с 3% до 6% температури на 

виході з борова в трубу зменшувалась на 22ºС. К.к.д. котла при цьому: 

- збільшився; 

- зменшився; 

- не змінився. 

 19. Ламінарний режим має місце при значенні числа Рейнольдса: 

- ‹ 2300; 

- = 3500; 

- ‹ 10000. 

 20. При встановленні додаткового циклона в аспіраційній системі 

витрати електроенергії на очищення повітря: 

- збільшуються; 

- зменшуються; 

- не змінюються. 

 

Задачі (приклади) 

 1. Визначити об’єм продуктів горіння, приведений до фактичних умов, 

що виникають при спалюванні 20 м3 природного газу.  

 Вихідні дані та припущення: 

- температура продуктів горіння на виході з труби tп.г.=280ºС; 

- коефіцієнт надлишку повітря   =1,1; 

- газ складається виключно з метану. 

2. Визначити кількість золошлакових відходів, що накопичуються 

протягом місяця в котельні, працюючій на вугіллі. 

Вихідні дані: 

- середньодобова витрата вугілля протягом місяця – 12 т/доба; 

- вологість вугілля Wp =5%; 

- зольність вугілля Ас =15%; 



- вихід шлаку від загальної кількості золошлакових відходів 88%; 

- к.к.д. золоуловлювальних пристроїв 90%. 

3. Визначити розрахункову поверхню теплообміну кожутрубного 

двоходового теплообмінника, працюючого за протиточною схемою. 

Вихідні дані: 

- витрати «гарячої» води - 60 м3/год; 

- начальна температура «гарячої» води: tг
нач =90ºС; 

- витрати «холодної» води - 80 м3/год; 

- температури «холодної» води: tх
нач =20ºС, tх

кон =40ºС; 

- втрати тепла до навколишнього середовища 5% від переданого; 

- термічний опір забруднень ∆=0,001 м2 год.град/кДж; 

- коефіцієнти тепловіддачі:    =3500 кдж/ м2 год.град; 

             =5600 кдж/ м2 год.град. 

4. Визначити розрахункову поверхню теплообміну кожутрубного 

двоходового теплообмінника, працюючого за прямоточною схемою. 

Вихідні дані: 

- витрати «гарячої» води - 60 м3/год; 

- начальна температура «гарячої» води: tг
нач =90ºС; 

- витрати «холодної» води - 80 м3/год; 

- температури «холодної» води: tх
нач =20ºС, tх

кон =40ºС; 

- втрати тепла до навколишнього середовища 5% від переданого; 

- термічний опір забруднень ∆=0,001 м2 год.град/кДж; 

- коефіцієнти тепловіддачі:    =3500 кдж/ м2 год.град; 

             =5600 кдж/ м2 год.град. 

 5. Визначити відстань, на якій можна розташувати опалювальну 

котельню від одноповерхового житлового масиву. 

Вихідні дані: 
 

- споживання газу – 120 нм3/год (увесь газ – метан); 

- висота труби Н=20м; 

- діаметр труби Д=0,4м; 

- температура викиду t=270ºС; 

- основна шкідлива речовина – оксид азоту, питомий викид 80 мг/нм3 

газу, що спалюється; 

- гранично допустима концентрація діоксиду азоту ГДКмр = 0,4мг/м3. 

 


