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І. Загальні відомості 
Кредитний модуль відноситься до циклу «Дисципліни за вибором ВНЗ». 
Вивчення курсу базується на широкому використанні знань, отриманих студентами 

при вивченні таких кредитних модулів, як «Гідрогазодинаміка» НП-02, «Тепломасообмін-
1. Теплопровідність та конвективний теплообмін» НП-04/1, «Тепломасообмін-2 
Теплообмін при фазових перетвореннях. Випромінювання» НП-04/2. Обсяг кредитного 
модуля 5 кредитів ECTS. 
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6 П-10/1 5/180 54/3 18/1  108 1  екз 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Метою вивчення кредитного модуля є засвоєння комплексу знань з будови, 

принципів дії та проведення розрахунків ТОА, набуття навиків у їх конструюванні, що 
дають змогу конструювати теплообмінні апарати, вирішувати питання, пов’язані з 
експлуатацією та удосконаленням конструкцій. 

Використовуючи технічне завдання на проектування, компоновку загального 
вигляду енергетичного устаткування, за допомогою нормативних документів та елементів 
машинної графіки, в умовах конструкторського бюро розробити креслення окремих вузлів 
та елементів устаткування (ПФ.Д.02.ЗР.0.01). 

Використовуючи креслення та відомості щодо умов роботи елементів енергетичного 
обладнання, за допомогою довідкової літератури, в процесі конструювання елементів та 
вузлів визначити можливість та доцільність використання тієї, чи іншої групи матеріалів 
(ПФ.Д.02.ЗР.0.02). 

 
 Для досягнення цієї мети студенти повинні: 

1. Знати конструкційні схеми апаратів різних типів та вміти вибрати необхідну. 



2. Вміти вибрати теплоносій з потрібними параметрами відповідно до технічних 
характеристик ТОА. 

3. Вміти визначити необхідну площу поверхні  ТОА відповідно до заданих 
вихідних даних шляхом проведення теплового розрахунку. 

4. Вміти визначити необхідне насосне обладнання для забезпечення 
переміщення теплоносіїв у межах апарату. 

5. Вміти розраховувати оптимальні швидкості руху теплоносіїв з урахуванням 
капітальних затрат та експлуатаційних витрат. 

6. Вміти підібрати необхідні конструкційні матеріали та розрахувати 
геометричні розміри елементів ТОА з умов міцності. 

7. Вміти розрахувати електричні підігрівачі у ТОА з внутрішніми джерелами 
тепловиділення. 

8. Вміти розрахувати обладнання ТОА тепловою ізоляцією відповідно до вимог 
СНІП та ППБ. 

9. Знати конструкції апаратів різних типів та вміти вибрати прототип при 
створенні нової конструкції.   

 

IV. Зміст кредитного модуля  
РОЗДІЛ 1. Основні конструкційні схеми та тепловий розрахунок ТОА. Теплоносії, 

що використовуються. 
Вступ. Теплообмінні апарати, їх класифікація за різними ознаками 
Теплоносії, що використовуються в ТОА.  
Рекуперативні ТОА, їх тепловий розрахунок. 
Регенеративні ТОА, їх тепловий розрахунок. 
РОЗДІЛ 2. Конструктивний  та перевірочний розрахунки ТОА. 
Гідравлічний розрахунок ТОА. 
Механічний розрахунок ТОА.  
Методика конструктивного та перевірочного розрахунків ТОА.  
РОЗДІЛ 3.Конструкції ТОА різних типів. 
Конструкції рекуперативних ТОА. 
Конструкції змішувальних апаратів. 
ТОА з електричним нагрівом. 

Тема 3.4. Теплові  труби.V. Методи навчання та інформаційно-методичне 
забезпечення 

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення 
теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань 
закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають уміння їх 
практичного застосування. 

Основна література 
1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел Л.С.  Теплопередача. М:, Энергия. 

1975 г. - НТБ, 
2. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по 

теплогидравлическим расчетам. М:, Энергоиздат, 1990. - НТБ, 
3. Бакластов А.М., Горбенко В.А.,Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и 

эксплуатация тепломассообменных установок. М: Энергоиздат, 1981 г. - НТБ, 



4. Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих 
установок. М.: «Энергия», 1970. - НТБ, 

5. Григорьев В.А., Крохин Ю.И. Тепло- и массообменные аппараты криогенной 
техники. М.: Энергоиздат, 1982 г. - НТБ, 

6. Михеев М.А., Михеева И.Н. Основы теплопередачи. М.: «Энергия», 1977 г. - 
НТБ, 

 
Додаткова література 
 

1. Справочник по теплообменникам в 2-х томах. Т.2., пер. с англ. под ред. 
Мартыненко О.Г. и др. М.: Энергоиздат, 1987 г. . – кафедра. 

2. Бажан П.И., Каневец Г.Е., Селиверстов В.М. Справочник по теплообменным 
аппаратам, М.: Машиностроение, 1989 г. - НТБ, 

3. Богданов С.Н. и др. Теоретические основы хладотехники. Тепломассообмен. 
М.: Агропромиздат, 1986 г. - НТБ, 

4. ЦКТИ им. Ползунова. Нормы расчета элементов паровых котлов на 
прочность. Руководящие указания, вып.11, Ленинград, 1965 г. . – кафедра. 

5. ЦКТИ им. Ползунова, Расчет трубных досок теплообменных аппаратов на 
прочность, Руководящие указания, вып.12., Ленинград, 1965 г. . – кафедра. 

6. Кошкин В.К., Калинин Э.К. Теплообменные аппараты и теплоносители., М.: 
Машиностроение, 1971 г. - НТБ, 

7. Основные процессы и аппараты химической технологии под ред. Ю.И. 
Дытнерского. М.: Химия, 1991 г. . – кафедра. 

8. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных 
предприятий. М.: Энергия, 1970 г. - НТБ, 

9. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, М.: 
Химия, 1973 г. - НТБ, 

10. Каневец Г.Е. Теплообменники и теплообменные системы; Киев.: Наукова 
думка, 1981 г. - НТБ, 

11. Семена М.Г., Гершуни А.Н., Зарипов В.К. Тепловые трубы с 
металловолокнистыми капиллярными структурами. Киев: Вища школа, 1984 
г. - НТБ, 

12. Теплообменная аппаратура. Каталог-стравочник К 5-68, 
НИИИНФОРМТЯЖМАШ. . – кафедра. 

13. Уонг Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров: Пер. с 
англ./ Справочник.-М.:Атомиздат, 1979. - 216 с. . – кафедра. 

14. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. М.-Л., 1960. 
464 с. - НТБ, 

15. Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплообмен при 
парообразовании. – М.: Высш. шк., 1986. – 448 с. . – кафедра. 

 
Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться 

до відома студентів на початку семестру. 
 

VI. Мова 
Українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Не передбачено 

VIII. Методика оцінювання 



Інформація щодо бально-рейтингової системи оцінки та форми і методики 
проведення семестрової атестації надана в додатку. Студент не допускається до 
семестрового контролю з даного кредитного модуля, якщо він має незадовільні обидві 
атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю не отримав позитивну оцінку 
з контрольних заходів другої атестації. Атестація студентів проводиться двічі за 
навчальний семестр (на 8 та 14 тижнях кожного семестру) 

IX. Організація 
Кредитний модуль вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в  VI 

семестрі. 
Контактний телефон лектора 406-80-87 


