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І. Загальні відомості 
 

Дисципліна "Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС" є однією з профілюючих для 
спеціальності „Теплові електричні станції” відноситься до циклу професійних дисциплін 
обсягом в 4 кредити. При вивчені цього курсу студент усвідомлює роль тепломасообмінних 
апаратів в циклі виробництва електричної енергії, методи розрахунку та принципи роботи 
установок, а також, методи  підвищення ефективності. 

Дисципліна спирається на матеріал попередніх інженерних дисциплін, в першу чергу 
НП-06 "Тепломасообмін", НП-04 "Гідрогазодинамика", НП-05 "Технічна термодинаміка". 
Матеріали дисципліни " Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС " в значній мірі 
використовуються при дипломному проектуванні НП-11. 

Курс “Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС” замикає комплекс дисциплін 
присвячених вивченню обладнання ТЕС та АЕС. Основна мета курсу є вивчення широкого кола 
тепло- та масообмінних апаратів (теплової схеми ТЕС), які становлять так зване допоміжне 
обладнання ТЕС та АЕС. 

Задачею курсу являється вивчення загальної теорії теплових процесів у тепло- та 
масообмінних апаратах, конструкцій сучасного обладнання ТЕС, особливостей його 
проектування та теплових розрахунків, підвищення економічності та надійності, певна увага 
приділяється питанням розгляду техніки безпеки та охорони праці. 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати і вміти розраховувати 
тепломасообмінні апарати, знати принципи роботи установок та методи підвищення  їхньої 
ефективності. 
 

II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання кредитного модуля (дисципліни) 
 

Дисципліна “Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС” замикає комплекс дисциплін 
присвячених вивченню обладнання ТЕС та АЕС. Основна мета курсу є вивчення  тепло- та 
масообмінних апаратів (в тепловій схемі ТЕС і АЕС, а саме схеми регенерації турбоустановки), 
які становлять так зване допоміжне обладнання ТЕС та АЕС. 

У задачу курсу входить вивчення загальної теорії теплових процесів у тепло- та 
масообмінних апаратах, конструкцій сучасного обладнання ТЕС, особливостей його 
проектування та теплових розрахунків, підвищення економічності та надійності, певна увага 
приділяється питанням розгляду техніки безпеки та охорони праці. 

Курс закріплює знання загальнонаукових методів пізнання дійсного світу на прикладі 
наук встановлює зв'язки з раніше прочитаними курсами: механіки рідини, технічної 
термодинаміки, тепломасообміну, засобів обробки рідини та інше. 

Формує бачення спеціаліста о типах, структури та функціональних задач різних апаратів 
в системі допоміжного обладнання, а також його значення в постачанні енергії. Привчає 
студента самостійно працювати з літературою, вибирати апарати з стандартного ряду, формує 
знання, вміння та навички. 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати і вміти розраховувати 
тепломасообмінні апарати, знати принцип роботи установок та методи підвищення  їхньої 
ефективності. 
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
 

Розділ 1. Предмет та зміст курсу.                                                      
Тема 1.1. Історія розвитку та стан енергетики України. 

Розділ 2. Теплообмінні апарати регенеративного підігріву живильної води.                                  
Тема 2.1. Типи регенеративних підігрівників.                                                             
Тема 2.2. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску поверхневого типу.                                                 
Тема 2.3. Конструктивні схеми підігрівників низького тиску змішувального типу.                                              
Тема 2.4. Підігрівники високого тиску.                                                                           
Тема 2.5. Тепловий розрахунок регенеративних підігрівників                            
Тема 2.6. Визначення основних геометричних характеристик регенеративних 
підігрівників поверхневого типу                                                  
Тема 2.7. Гідравлічний розрахунок поверхневих регенеративних підігрівників.                                                            
Тема 2.8. Розрахунок регенеративних підігрівників змішувального типу.                                                

Розділ 3. Деаератори.                                                                 
Тема 3.1. Основи процесу термічної деаерації. 
Тема 3.2. Типи деаераторів та їх конструкції.                                                               
Тема 3.3. Розрахунок та конструювання деаераційних колонок.      

Розділ 4. Сітьові підігрівники. 
Тема 4.1. Призначення та схеми включення.                                                                   
Тема 4.2. Конструкції сітьових підігрівників.                                                          
Тема 4.3. Тепловий розрахунок сітьових підігрівників.                                       

Розділ 5. Випарні апарати та установки ТЕС та АЕС.                                                                         
Тема 5.1. Типи випарників та їх конструкції.                                                               
Тема 5.2. Схеми включення випарників.                                                                
Тема 5.3. Включення випарних установок в теплову схему ТЕС та АЕС. 
Тема 5.4. Розрахунок випарників. 

Розділ 6. Охолодники масла. 
Тема 6.1. Призначення, класифікація та характеристики маслоохолодників 

паротурбінних установок. 



Тема 6.2. Принципові схеми включення холодників масла в системи маслопостачання 
стаціонарних паротурбінних установок.                                                                   

Розділ 7. Підігрівники мазуту. 
Тема 7.1. Призначення, класифікація та характеристики мазутопідігрівників теплових 

електричних станцій. 
Тема 7.2. Схеми включення підігрівників мазуту в системи підготовки рідкого палива на 

ТЕС. 
Розділ 8. Підвищення  ефективності теплообмінних апаратів  ТЕС.                         

Тема 8.1. Значення  інтенсифікації теплообміну.                                                          
Тема 8.2. Методи  підвищення ефективності теплообмінних апаратів ТЕС.                                                   

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
При проведенні курсу використовуються матеріали, які дають відомості про 

характеристики тепло- та масообмінних апаратів сучасних ТЕС та АЕС, особливості їх 
розрахунку, конструкції апаратів. 
 Крім лекцій, проводяться практичні, лабораторні заняття, є розрахункова робота. 

На практичних заняттях вивчаються конструкції та розрахунки тепло- та масообмінних 
апаратів, які становлять так званий перелік допоміжного обладнання ТЕС та АЕС.  

В цей перелік входять підігрівники високого та низького тиску регенеративної схеми, 
підігрівники низького тиску змішувального типу, деаератори, сітьові підігрівники, випарні 
апарати та установки ТЕС та АЕС. 

На лабораторних роботах студент вивчає діючий підігрівник на лабораторному стенді, 
визначає характеристики підігрівника. 

 
Перелік основної літератури 

1. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС/ Учебн. пособие для 
ВУЗов. - М.: 1998. - 288 с.:117 ил. 

2. Ильченко  О.Т.  Тепло  и  массообменные    аппараты  ТЭС  и  АЭС/ К.: Вища школа. -
1992. 

3. Ильченко О.Т., и   др. Теплоиспользующие   установки промышленных предприятий/ -
X.: Вища школа. -1985.- 384 с. 

4. Краткий  справочник  по   теплообменным  аппаратам/   Под  ред. П.Д.Лебедева. - М.-
Л.: Госэнергоиздат, 1962,- 256с. с черт. 

5. Промышленные тепломассообменные процессы и установни: Учебник для вузов/ 
А.М.Бакластов, В.А.Горбенко и др.; Под ред. А.М.Бакластова. - М.: Энергоатомиздат.  -1986. - 
с.328: ил. 

6. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА.  Раздел подогреватели/ -
К.: КПИ.-1983. 

7. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА.  Раздел деаэраторы и 
смешивающие подогреватели/ -К. : КПИ.-1984. 

8. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА. Раздел испарители 
паропреобразователи/ -К.: КПИ. -1985. 

9. Метод. указания к выполнению курсового проекта по ТМА.  Раздел конденсационные 
установки/ -К.: КПИ. -1987. 

10.  Метод. указания к выполнению  курсового  проекта по ТМА. Раздел башенные  
градирни/ -К. : КПИ. 1987. 

11.  Метод. указания к выполнению курсового  проекта по  ТМА.. Раздел сепараторы - 
пароперегреватели/ -К. : КПИ. -1986. 

12.  Метод.   указания  к  практическим занятиям по  курсу  ТМА.   Раздел 
поверхностные подогреватели/ -К. : КПИ. 1987. 



13.  Метод. указания к практическим занятиям по курсу ТМА. Раздел деаэраторы и 
смешивающие подогреватели/ -К.: КПИ. -1988. 

14. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС/ Учебн. пособие для 
ВУЗов. - Изд-во МЭИ.: 2005. - 260 с.: ил. 

15. А.Н.Ганжа, Пароводянные теплообменники энергоустановок ТЭС и АЭС: 
Монография /Библ. журнала ІТЕ/.-Харьков: НТУ "ХПИ", 2002.-169с.: ил. 

 
 
 

Перелік додаткової літератури 
1. Рихтер Л.А., Елизаров Д.П., Лавыгин В.М. Вспомогательное оборудование  тепловых 

электростанций/ Учебн. пособие для ВУЗов. -М.: Энергоатомиздат.  -1987. - с.216. 
2. Берман С.С. Расчет теплообменных аппаратов.- М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. - 240 с., 

черт.,  ил. 
3. Справочник по теплообменным аппаратам /Бажан П.И. и др./ -М.: Машиностроение, 

1989. - 360с., ил. 
4. Ермолов  В.Ф.  и др.  Смешивающие  подогреватели паровых  турбин -М.: 

Энергоиздат. 1982. 
5. Ефимочкин Г.И. Бездеаэраторные схемы паротурбинных установок -М.: 

Энергоатомиздат.- 1989. 
6. Шкловер Г.Г., Мильман О.О. Иследование и рассчет конденсационных установок  

паровых турбин.  -М.: Энергоатомиздат. - 1985. 
7. В.К.Кошкин, Э.К.Калинин Теплообменные аппараты. -М.: Машиностроение, 1971.- 

200с. 
8. В.М.Марушкин, С.С.Иващенко, Б.Ф.Вакуленко Подогреватели высокого давления 

турбоустановок ТЭС и АЭС. - М.: Энергоатомиздат.  -1985. - 136с. 
9. Справочник по теплообменникам: В 2-х т. / Пер. с англ. под ред. О.Г.Мартыненко и 

др. – М.: Энергоатомиздат, 1987.- 352 с.(549 с.), ил. 
 

 
VI. Мова 

Мова викладання - російська.   
 

VII.Характеристика індивідуальних завдань 
 

Для засвоєння курсу пропонується розрахункова робота в якій студент повинен виконати 
перевірочний розрахунок одного з регенеративних підігрівників теплової схеми 
турбоустановки. Основною метою розрахункової роботи та індивідуальних завдань - навчити 
студента творчо використовувати знання для рішення інженерних питань. Вміння 
користуватися літературою за спеціальністю, що готує студента до самостійної  творчої роботи. 
 

VIII. Методика оцінювання 
 

 Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на 
одному занятті викладач опитує 5 студентів при максимальній чисельності групи 20 осіб -                              
(4,5 пр. 5 ст.) / 20 ст. = 1,125 відп. 
2) виконання та захист 1 лабораторної роботи; 
3) 7 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
4)   одну розрахункову роботу; 
5)   відповідь на екзамені. 
 



 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання                                    
 1 .Робота на практичних заняттях                                                                                      
Ваговий бал - 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2 бали  
1,125 = 2,25 (2) бали. 
Оцінювання визначається по трьом рівням (відповідно до балів (2, 1, 0)). 

2. Лабораторні роботи 
Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів  1 = 7 
балів. 
Оцінювання визначається по трьом рівням за кожний етап (підготовка до роботи, виконання 
лабораторної роботи, якість захисту роботи). 

3.Модульний контроль 
Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 балів  7 = 42 
бали. 
Оцінювання контрольних робіт визначається по 5 рівням. 

4.Розрахункова робота  
Ваговий бал- 15. 
Оцінювання розрахункової роботи визначається по 5 рівням. 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
-  недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем 

................................................................................................................................. (-1) бал; 
-  відсутність на лабораторному занятті без поважної причини                  ............(-2) бали; 

-  несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР                ................................(-5) балів; 
-  участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт,   виконання   
завдань   із   удосконалення   дидактичних   матеріалів   з дисципліни надається від 5 до 10 
заохочувальних балів. 

Розрахунок шкали (К) рейтингу: 
Сума  вагових балів  контрольних  заходів протягом семестру складає:  

Rс = 2 + 7 + 42 + 15 = 66 бали. 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме: 

Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 28 балів 
 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 94 бали. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх 
лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від rс, тобто 27 балів. 
Виходячи з розміру шкали  Rе = 28 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з 
визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка 
RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD=rc+re Оцінка ЕСТS Традиційна оцінка (Шкала 0-100) 
RD=rc+re 

90…94 A відмінно 96…100 
82...89                                  B 87...95                                  
74…81 C 

добре 
79…86 

66…73 D 70…78 
55…65 E 

задовільно 
58…69 

RD  55 Fx незадовільно RD  58 
rc  27 або не 

виконані інші умови 
допуску до екзамену 

F не допущений rc  29 або не виконані 
інші умови допуску до 

екзамену 
 



Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх 
лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг  rc > 29 балів. 
 
 

IX. Організація 
 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію за 
телефоном кафедри (044) 406-80-96. 

 
Опис навчального модулю розробив: 
 
доцент кафедри ТЕУТ та АЕС      Побіровський Ю.М. 

 


