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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль “Теплообмін у газовому тракті парових котлів -
1” відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором вищого 
навчального закладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом 6.050604  “Енергомашинобудування” 
спеціальності 6.090505 „Котли та реактори” і займає одне з основних 
місць у підготовці фахівців з котельної техніки (код у структурно-
логічній схемі програми напряму підготовки П-06/1).  

Кредитний модуль “Теплообмін у газовому тракті парових котлів 
-1” (4,5 кредита ECTS, викладається у 6 семестрі) має зв’язок з 
кредитним модулем “Теплообмін у газовому тракті парових котлів -2” 
(код П-06/2, 3,5 кредита ECTS, викладається у 7 семестрі), які складають 
дисципліну  програми підготовки фахівців напряму 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та 
реактори” “Теплообмін у газовому тракті парових котлів” (код П-06, 8 
кредитів ECTS). 

Він пов’язан з іншими дисциплінами учбового плану і є ключовою 
для виконання теплових розрахунків при проектуванні котельного 
агрегату, при оцінці температурного режиму поверхонь нагріву і 
надійності їх експлуатації, при постановці досліджень на парових котлах, 
аналізі їх результатів та розробці пропозицій по удосконаленню 
конструкцій з метою підвищення як економічності, так і надійності їх 
роботи.  

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 
засвоєння студентами спеціальних дисціплин, як “Теплообмін у газовому 
тракті парових котлів -2”, „Теплогідравличні процеси в 
енергоустановках”, „Парові котли - 3”, „Технологія котлобудування” та 
виконання дипломної роботи бакалавра. 



Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при 
вивчені дисциплін: „Загальна фізика”, „Вища математика”, 
„Тепломасообмін”, „Хімія”, „Теоретична механіка”, „Термодинаміка”, 
„Топочні процеси та обладнання”, „Парові котли – 1,2” та інших 
загальнотехнічних дисциплін. 

 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
 

Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами 
навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денної 
форми навчання відповідно до робочих навчальних планів для напряму 
підготовки  6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори”. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Основною метою кредитного модуля являється привити студентам 
необхідні знання, уміння і навички по використанню досягнень науки і 
техніки при виконанні теплових розрахунків елементів котельних агрегатів 
різного призначення, при постановці і проведенні досліджень процесів, що 
проходять у теплообмінному обладнанні котлів, аналізі їх результатів, 
спрямованих на створення ефективних, надійних і екологічно безпечних 
конструкцій парогенеруючих елементів промислового і енергетичного 
призначення. 

При засвоєнні кредитного модуля студент набуває слідуючи знання: 
 основні закони радіаційного і конвективного теплообміну; 
 фізичні і математичні моделі радіаційного і конвективного 

теплообміну; 
 методи розрахунку процесу теплопереносу в топкових камерах, в 

напіврадіаційних і  конвективних елементах котельних агрегатів; 



 методи розрахунку конструкторського оформлення створюваної 
теплообмінної поверхні нагріву або перевірочного розрахунку існуючої 
конструкції з метою перевірки її придатності для нових умов роботи; 

 властивості робочих тіл, що приймають участь у теплообміні; 
 фізичні механізми аеродинамічних течій газів у топкових камерах і 

конвективних газоходах; 
 фізичні і математичні моделі, що визначають нерівномірність і 

нестабільність теплосприймання поверхнями нагріву парових котлів: 
 фізичні і математичні моделі розрахунку температурного  і  

теплонапруженого режимів  
    роботи поверхонь нагріву; 
 способи підвищення ефективності роботи поверхонь нагріву; 
 види і способи вимірювання інтегральних і локальних густин 

теплових потоків, що мають місце у поверхнях нагріву; 
 способи обробки результатів вимірювання; 
 основні напрямки підвищення компактності поверхонь нагріву і 

топкових пристроїв, зниження їх металоємності, ефективності і надійності 
роботи. 

При засвоєнні кредитного модуля студент набуває уміння: 
 розрахувати основні конструкторські характеристики топкових 

екранів; 
 виконати повірочний розрахунок топкової камери котельного 

агрегату; 
 користуватись таблицями теплофізичних властивостей робочих тіл; 
 використовувати ЕВМ при проведенні розрахункового дослідження 

теплообміну у топковій камері; 
 розрахувати тепловий режим топкового екрану на підставі 

експериментальних даних; 
 розрахувати температурний режим топкових екранів у стабільних та у 

нестабільних умовах тепловиделення; 
 розрахувати тривалість міжпромивального періоду потужного 

енергетичного котлу в умовах стабільного і нестабільного тепловиділення у 
топковій камері; 

 рзрахувати температурний режим футерованого екрану; 
 визначити теплову нерівномірність, теплову і гідравлічну развірки 

напіврадіаційних і конвективних елементів котлів; 
 визначити температурний режим найбільш теплонапруженої ділянки 

напіврадіаційних і конвективних поверхонь нагріву; 
 вибрати шляхи підвищення надійності роботи поверхонь нагріву; 
 обробляти та аналізувати експериментальні данні. 
При засвоєнні кредитного модуля студент набуває навички: 
 використовувати ЕВМ при проведенні розрахункового 

дослідження теплообміну у топковій камері; 



 розрахунку теплового режиму топкового екрану на підставі 
експериментальних даних; 

 визначення теплової нерівномірністі, теплової і гідравлічної 
розвірки напіврадіаційних і конвективних елементів котлів; 

 вибору шляхів підвищення надійності роботи поверхонь нагріву. 
 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
Вступ 
Розділ 1. Теплове випромінювання газоподібних продуктів спалювання. 
Тема 1.1. Спектральні радіаційні характеристики вуглекислого газу та 

водяної пари. 
Тема 1.2. Степінь чорноти вуглекислого газу і водяної пари. Радіаційні 

характеристики та інтегральна поглинальна спроможність СО2,  
Н2О, СО  і  SO2 . 

Тема 1.3. Радіаційні характеристики дисперсних систем. 
Розділ 2. Теплове вимірювання факелу. 
Тема 2.1. Структура факела і первинні радіаційні характеристики його 

твердої дисперсної фази. 
Тема 2.2. Степінь чорноти топкової камери і факела при спалюванні 

твердого палива. 
Тема 2.3. Теплове випромінювання сажистого полум’я мазута і газу. 

Характеристики теплового випромінювання топкової камери 
для різних палив і їх комбінацій. 

Розділ 3. Сумарний теплообмін в топковій камері. 
Тема 3.1. Основи інженерних методів розрахунку. 
Тема 3.2. Тепловий опір та радіаційні характеристики шару забруднень 

на екранних трубах. 
Тема 3.3. Передача енергії випромінювання в об’ємі топкової камери  з 

випроміючими і відбиваючими  стінками. 
Тема 3.4. Коефіцієнт теплової ефективності екранів. Ефективна степінь 

чорноти неізотермічного плоского шару. 
Розділ 4. Розрахунок основних розмірів топкової камери. 
Тема 4.1. Розрахунок розмірів зони активного горіння в топках з рідким 

і твердим шлаковидаленням. 
Тема 4.2. Розрахунок вигорання пилевугільного факелу і об’єма 

топкової камери з урахуванням вимог процесу горіння.  
Тема 4.3. Температура газів на виході з топкової камери. 
Тема 4.4. Розрахунок топкової камери при згоранні газу і мазуту. 
Тема 4.6. Конструкції топкових камер і пальників для спалювання 

вугільного пилу. 
Тема 4.7. Утворення і методи зниження кількості оксидів азоту. 



V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять:  

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 
обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
 
Основна література : 
1. Блох А.Г. Теплообмен в топках паровых котлов. Л., Энергоатомиздат, 

1984, 240 с. 
2. Липов Ю.М., Самойлов Ю.Ф., Модель З.Г. Компоновка и тепловой расчет 

парогенератора. Учебное пособие для вузов.  М.: Энергия, 1975, 176 с. 
3. Методические указания по проектированию топочных устройств 

энергетических котлов.  С-П.: АООТ “НПО ЦКТИ”, 1996, 270 с. 
4. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод).  С-П: НПО ЦКТИ  ВТИ, 

1998, 256 с. 
5. Орнатский А.П., Дашкиев Ю.Г., Перков В.Г. Парогенераторы 

сверхкритического давления.  Киев: Вища школа, 1980, 288 с. 
6. Кроль Л.Б., Розенгауз И.Н. Конвективные элементы мощных котельных 

агрегатов. М.: Энергия. 1976, 248 с. 
Додаткова література: 
7. Хзмалян Д.М., Качан Я.А. Теория горения и топочные устройства. Под 

ред. Д.М. Хзмаляна. Учсб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений.  
М.: Энергия, 1976, 488 с. 

8. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача.  М.: Энергия, 
1981,     434 с. 

9. Вукалович. Техническая термодинамика. 
10. Идельчик И.Е. Аэродинамика технологических аппаратов.  М.: 

Машиностроение, 1983, 351 с. 
11. Оребренные поверхности нагрева паровых котлов /Г.И. Левченко, И.Д. 

Лисейкин, А.М. Копелиович и др.  М.: Энергоатомиздат, 1986, 168 с. 



12. Ковалев А.П. и др. Парогенераторы: Учебник для вузов /А.П. Ковалев, 
Н.С. Лелеев, Т.В. Виленский: Под общ. ред. А.П. Ковалева.  М.: 
Энергоиздат, 1985, 376 с. 

13. Бычковский А.Л. Утепляющие экраны парогенераторов.  М.: 
Машиностроение, 1976, 112 с. 

14. Кузнецов Н.В. Рабочие процессы и вопросы усовершенствования 
конвективных поверхностей котельных агрегатов.  М.-Л: Госэнергоиздат, 
1958, 172 с. 

15. Эксплуатационная надежность пароперегревателей котлов и методы ее 
прогнозирования: Учебное пособие /Ю.Г. Дашкиев, Е.Е. Никитин, Г.П. 
Полупан.  К.: УМК ВО, 1989, 92 с. 

Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 
„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 
розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 
інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення практичних занять.  
 

VІ. МОВА 
 

Мова викладання українська, російська. 
 

VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Успішність вивчення дисципліни оцінюється сумою набраних балів – 
рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Теплообмін у газовому тракті парових котлів - 1” 

має статус дисципліни варіативної частини дисциплін за вибором вищого 
навчального закладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр за напрямом 6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори” і є обов’язковим для вивчення та 
семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану 
студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Туз В.О. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


