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Назив предмета: Грејање, хлађење и климатизација M 
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Циљ предмета 

Oспособљавање студената за пројектовање система централног грејања, вентилације и 

климатизације и упознавање са основама расхладне технике.   

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног испита студент стиче знања о: 

 термофизичким карактеристикама и прорачуну омотача грађевинских просторија, 

 прорачуну потребних количина топлоте за грејање и хлађење, 

 системима централног грејања, 

 кондиционирању ваздуха, 

 системима вентилације и климатизације и  

 основама расхладне технике. 

Садржај предмета 

Термички параметри средине. Услови угодности. Термо-физички прорачун омотача 

грађевинских конструкција. Прорачун потребне количине топлоте за грејање. Грејна тела, 

арматура и уређаји у системима централног грејања. Прорачун и регулисање цевне мреже 

двоцевних и једноцевних система централног грејања. Прорачун система панелног грејања. 

Системи парног грејања. Основе система даљинског грејања. Ваздушно грејање. 

Индустријска вентилација. Прорачун потребне количине топлоте за хлађење. Уређаји за 

кондиционирање ваздуха. Клима коморе. Системи климатизације ниског и високог притиска. 

Довођење и одвођење ваздуха из просторија, елементи и њихов просторни распоред. 

Прорачун канала. Циклуси расхладних система. Расхладна средстава. Кондензатори, 

испаривачи, компресори, пригушни органи. Апсорпциони расхладни уређаји.  

Литература  

[1]  Б.  Тодоровић, Пројектовање постројења централног грејања, Машински факултет, 

Београд 2002. 

[2]  В. Рекнагел, В. Шпренгер, и др. Грејање и климатизација, Интерклима, Врњачка бања 

2001. 

[3]  Б. Тодоровић, Климатизација, СМЕИТС, 2004. 

[4]  М. Марковски, Расхладни уређаји (I и II део), Машински факултет, Београд 2006. 

[5]  Интерна предавања у виду видео презентација и срипте из Грејања, хлађења и 

климатизације 

Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0 
Предавања: 

3 

Вежбе: 

1 

Други облици наставе: 

 1 

Студијски 

истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања, аудиторних вежби и посета постројењима, уз израду 

пројектног задатака са одбраном. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

лабораторијске вежбе  писмени испит  

пројектни задатак 80 усмени испт 20 

колоквијуми  Укупно 100 

 


