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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. Кредитний модуль 
обсягом 2,5 кредитів ECTS. 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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7 П-10/2 2,5/90   36/2 54  КП екз 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Метою вивчення кредитного модуля є закріплення знань, отриманих при вивчені 

першого кредитного модуля цієї дисципліни та застосування їх при проведенні 
розрахунків ТОА, набуття навиків у 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. Конструювання окремих елементів ТОА 
Розробка елементів корпусу. 
Розробка елементів поверхні теплообміну 
РОЗДІЛ 2. Складання ТОА. 
Складальні одиниці 
Складання теплообмінника.. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Комп’ютерний практикум - заняття проводяться у комп’ютерному класі. 

Завданням лабораторних робіт є створення в середовищі програми Solid Works 
конструкції теплообмінного апарату. 

Основна література 
Основна література 

1. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков Б.П. Справочник по 
теплогидравлическим расчетам. М:, Энергоиздат, 1990. - НТБ, 

2. Бакластов А.М., Горбенко В.А.,Удыма П.Г. Проектирование, монтаж и 
эксплуатация тепломассообменных установок. М: Энергоиздат, 1981 г - НТБ,. 

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

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

Додаткова література 
 

1. ЦКТИ им. Ползунова. Нормы расчета элементов паровых котлов на 
прочность. Руководящие указания, вып.11, Ленинград, 1965 г. - НТБ, 

2. ЦКТИ им. Ползунова, Расчет трубных досок теплообменных аппаратов на 
прочность, Руководящие указания, вып.12., Ленинград, 1965 г. - НТБ, 

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

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



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

 
 
Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться 

до відома студентів на початку семестру.    

VI. Мова 
Українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Відповідно до навчального плану, вивчення даного кредитного модуля передбачає 

виконання студентами курсового проекту. 
Метою курсового проектування є закріплення та розширення знань, отриманих при 

вивченні теоретичного курсу «ТОА та теплоносії», набуття навиків застосування цих 
знань для вирішення конкретних завдань, формування самостійності в прийнятті 
конструкторських, інженерних та технологічних рішень. В результаті виконання 
курсового проекту студенти повинні придбати вміння вибрати тип та конструкцію 
теплообмінного апарату відповідно до вихідних даних, а також провести тепловий, 
гідравлічний та механічний розрахунки. 

Працюючи над проектом, студенти вивчають чинні стандарти, довідкову літературу, 
ЄСКД, ДСТУ.  

Темою курсового проекту є проект теплообмінного апарату типу ПНГ, ОГ, або ПН з 
різними вихідними даними для кожного студента в залежності від варіанту. 

Завданням курсового проекту є проведення теплового, гідравлічного та механічного 
розрахунків і виконання на основі отриманих результатів конструктивного креслення 
(креслення загального виду) проектованого ТОА та деталювання основних вузлів 
конструкції. Підсумком виконання проекту є конструкторське креслення теплообмінного 
апарату (загальний вид, необхідні перетини), робочі креслення елементів, що підлягали 
розрахунку, а також тривимірна модель апарату, створена в середовищі програми Solid 
Works. 

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 


