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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Проектування теплоене-
ргетичних установок» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 
144 «Теплоенергетика». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формуван-
ня теоретичних знань та практичних навичок для розуміння 
складних інженерних технологій, процесів, систем і обладнан-
ня відповідно до спеціальності «Теплоенергетика». 

Міждисциплінарні зв'язки: дисципліна «Проектування теп-
лоенергетичних установок» є складовою частиною циклу про-
фесійної підготовки бакалаврів спеціальності «Теплоенергети-
ка» і її вивчення передбачає наявність ґрунтовних знань із 
раніше вивчених дисциплін: «Теплотехнологічні процеси і 
установки», «Котельні установки промислових підприємств», 
«Системи виробництва і розподілу енергоносіїв» та «Нагнітачі 
та теплові двигуни. Отримані знання використовуються під 
час курсового проектування та виконання роботи бакалавра. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стан-
дартами вищої освіти України. 
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Анотація 
Спеціалістам, які працюють у сфері теплоенергетики, не-

обхідно мати практичні інженерні навички при проектуванні 
теплоенергетичного обладнання; керувати професійною діяль-
ністю; приймати участь у роботі над проектами відповідно до 
спеціальності «Теплоенергетика», беручи на себе відповідаль-
ність за прийняття рішень та постійно відстежувати розвиток 
науки і техніки. Тому вивчення дисципліни «Проектування 
теплоенергетичних установок» є важливою ланкою у системі 
підготовки спеціалістів у сфері теплоенергетики. 

Дисципліна «Проектування теплоенергетичних устано-
вок» є однією з профілюючих дисциплін професійної підготов-
ки, що вивчають студенти-теплоенергетики. Отримані знання 
використовуються при курсовому проектуванні та виконанні 
роботи бакалавра. 

Робоча програма розрахована на студентів, які навча-
ються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» першого (бака-
лаврського) рівня. 

Ключові слова: теплова схема, проектні розрахунки, 
компоновка обладнання, енергетична ефективність. 

 
Abstract 

Specialists working in the field of heat power engineering 
need to have practical engineering skills in designing heat power 
equipment. Also specialists must manage professional activities 
and take part in the different projects, which related with the 
specificity "Heat Power Engineering", taking into account respon-
sibility for making decisions. In addition, engineers must con-
stantly monitor the development of science and technology. 
Therefore, the study of the discipline “Design of heat power 
equipment” is an important step in the training of specialists in 
heat power engineering. 

Discipline “Design of heat power equipment” is one of major 
discipline for vocational students training. The obtained 
knowledge can be used for preparing semester and bachelor's 
projects devoted to design different installations in heat power 
industry. 

The work program is designed for students studying in the 
specialty 144 “Thermal engineering” of the first (Bachelor's) level. 

Keywords: thermal circuit, design calculation, equipment in-
stallation, energy efficiency. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Наймену-
вання 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика  
навч. дисципліни 

денна 
форма  
навч. 

заочна 
форма  
навч. 

Кількість 
кредитів – 
5,0 

Галузь знань 
14 „Електрична інженерія” 

Цикл професійної 
підготовки 

Модулів - 2 Спеціальність 
144 „Теплоенергетика” 

Рік підготовки 
Змістових  
модулів - 2 

4 5 
Семестр 

Індивід. нау-
ково-досл. 
завдання – 
курсовий 
проект 

8 10 
Лекції 

24 год.  2 год. 

Загальна кі-
лькість годин 
- 150 

Практичні 

36 год.  12 год. 
Лабораторні 

немає  немає  

Тижневих 
годин для 
денної фор-
ми навч.: 
аудитор. – 3 
СРС – 3 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) 

 

Самостійна робота 
56 год. 102 год. 
Індивідуальні  

завдання: 
34 год. 34 год. 
Вид контролю  
залік залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної і інди-
відуальної роботи складає: 
- для денної форми навчання - 40% до 60%; 
- для заочної форми навчання - 10% до 90%; 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Проектування теплоенергети-
чних установок» ― формування у студентів сучасного рівня 
знань, навичок та умінь, як дозволяють вирішувати такі типові 
задачі діяльності і проблеми: розробка проектної документації 
для проектування теплоенергетичних установок з використан-
ням САПР у відповідності до вимог ЄСКД і СПДБ; розробка 
ефективної теплової схеми та проектування теплообмінного об-
ладнання теплоенергетичних установок з позиції технічних ви-
мог і рентабельності; вибір або розробка заходів, що забезпечу-
ють функціонування теплоенергетичних установок з найвищою 
ефективністю і перешкоджають забрудненню навколишнього 
середовища. 

Завдання навчальної дисципліни «Проектування теплоенер-
гетичних установок» ― навчити студентів розробляти і проекту-
вати складні вироби в теплоенергетичній галузі, процеси і сис-
теми, що задовольняють встановленим вимогам, які можуть 
включати обізнаність про нетехнічні (суспільство, здоров'я і 
безпека, навколишнє середовище, економіка і промисловість) 
аспекти а також обирати і застосовувати адекватні методології 
проектування. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: основні вимоги до оформлення проектної документації 

та організації проектування об’єктів теплоенергетичного 
призначення; основні схеми і конструкції теплоенергетичних 
установок; заходи щодо підвищення енергоефективності те-
плоенергетичного обладнання; методи проектних розрахун-
ків теплообмінного і допоміжного устаткування; методи ра-
ціонального використання енергоресурсів при роботі теплое-
нергетичних установок; 

вміти: складати завдання на проектування і розробляти ро-
бочий проект теплоенергетичної установки; виконувати 
проектні розрахунки теплоенергетичних установок, врахо-
вуючи вимоги охорони праці і техніки безпеки; підбирати 
за довідковими даними основне і допоміжне обладнання; 
оцінювати роботу теплоенергетичних установок з точки 
зору їх енергетичної ефективності і розробляти рекоменда-
ції для її покращення. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Проектування схем теплоенергетич-
них установок. 

 

Тема 1. Оформлення проектної документації. 

Загальні положення про проектну документацію. Стадії 
проектування. Стадії введення в експлуатацію теплоенергети-
чної установки. Реєстрація, технічне опосвідчення і дозвіл на 
експлуатацію. Питання охорони праці в проектній докумен-
тації. 

Тема 2. Вибір робочих тіл. 
Основні вимоги до робочих тіл та холодоагентів. Альтер-

нативні робочі тіла. Загальні вимоги до теплоносіїв. Теплофі-
зичні і корозійні властивості теплоносіїв. Рекомендації по оп-
тимальному застосуванню теплоносіїв. 

Тема 3. Розробка і проектування теплових схем. 
Класифікація схем теплоенергетичних установок. Вимоги 

до теплових схем на прикладі холодильних установок. Вузол 
одноступеневих компресорів за наявності декількох темпера-
тур кипіння. Вузол конденсатора і лінійного ресивера. Вузол 
компресорів двоступеневого стиску. 

Тема 4. Компоновка обладнання теплоенергетичних уста-
новок. 

Характеристика приміщень і компоновка устаткування 
компресорних цехів. Централізовані блочні машинні відділен-
ня контейнерного типу. Централізовані холодильні машинні 
відділення з мультикомпресорними агрегатами. Енергозбере-
ження в холодильних установках. 

 

Змістовий модуль 2. Проектування теплообмінного обла-
днання 

 

Тема 5. Основи проектування. 

Вимоги до проектування теплообмінного обладнання. За-
гальні рекомендації по виконанню розрахунків. Методи роз-
рахунку теплообмінного обладнання. Послідовність конструк-
торського розрахунку. Проектування теплової ізоляції.. 
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Тема 6. Вимоги до конструкцій теплообмінних апаратів. 

Загальні конструктивні елементи та розміри трубних пучків, 
розподілювальних камер та кришок. Конструктивні елементи 
трубних пучків. Конструкції розподілювальних камер і кришок. 

Тема 7. Оптимізація конструкцій теплообмінних апаратів. 
Зменшення металоємності теплообмінного обладнання. 

Способи інтенсифікації теплообміну. Штучна турбулізація по-
току. Зовнішнє і внутрішнє оребрення поверхні теплообміну. 
Вплив швидкості і напряму течії пари. Вплив компоновки по-
верхні нагріву. Тепловий розрахунок конденсаторів при інтен-
сифікації теплообміну. 

Тема 8. Розрахунок на міцність, жорсткість та стійкість 
елементів теплоенергетичних установок. 

Вимоги до виготовлення основних вузлів і деталей теплооб-
мінних апаратів. Розрахунок трубних решіток на міцність та 
жорсткість. Розрахунок кожуха на міцність і стійкість. Розра-
хунок труб на міцність та стійкість. Розрахунок кріплення труб 
в трубній решітці. Розрахунок лінзового компенсатора. 

Тема 9. Використання САПР при проектуванні теплообмін-
ного обладнання. 

Основні принципи роботи в системі тримірного моделюван-
ня SolidWorks. Використання програми AutoCad для тривимір-
ного моделювання. Основні принципи роботи в системі тримі-
рного моделювання Inventor. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 
денна/заочна форма 

усь
ого 

лек-
ції 

пр. 
зан. 

інд. 
роб. 

сам. 
роб. 

1 2 3 4 5 6 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Проектування схем теплоенерге-
тичних установок 

Тема 1. Оформлення проек-
тної документації 

12 2/- -/- 2/2 8/10 

Тема 2. Вибір робочих тіл 14 2/- 4/- 2/2 6/12 
Тема 3. Розробка і проекту-
вання теплових схем 

18 4/1 6/4 4/4 4/9 
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1 2 3 4 5 6 
Тема 4. Компоновка облад-
нання теплоенергетичних 
установок 

14 2/- -/- 4/4 8/10 

Разом за зміст. модулем 1 58 10/1 10/4 12/12 26/41 
Змістовий модуль 2. Проектування теплообмінного об-

ладнання 
Тема 5. Основи проекту-
вання 

20 2/1 8/6 6/6 4/7 

Тема 6. Вимоги до констру-
кцій теплообмінних апаратів 

18 2/- -/- 4/4 12/14 

Тема 7. Оптимізація конс-
трукцій теплообмінних апа-
ратів 

18 2/- 8/- 4/4 4/14 

Тема 8. Розрахунок на міц-
ність, жорсткість та стій-
кість елементів теплоенерге-
тичних установок 

18 4/- 4/- 4/4 6/14 

Тема 9. Використання 
САПР при проектуванні теп-
лообмінного обладнання 

18 4/- 6/2 4/4 4/12 

Разом за зміст. модулем 2 92 14/1 26/8 22/22 30/61 
Модуль 2 

ІНДЗ 34   34  
Усього годин  150 24/2 36/10 34 56/102 

 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п  

Назва теми К-сть год. 
д.ф. з.ф.  

1 2 3 4 
1 Тема 2. Розробка хмарних властивостей робо-

чих тіл теплоенергетичних установок 
4 - 

2 Тема 3. Компоновка теплової схеми та побудо-
ва циклу холодильної установки 

2 - 

3 Тема 3. Розрахунок теплової схеми холодиль-
ної установки 

2 2 

4 Тема 3. Ексергетичний аналіз теплоенергетич-
них установок 

2 2 
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1 2 3 4 
5 Тема 5. Проектний розрахунок горизонтально-

го кожухотрубного конденсатора 
4 4 

6 Тема 5. Проектний розрахунок пластинчастого 
конденсатора 

4 2 

7 Тема 7. Визначення оптимальної площі повер-
хні нагріву вертикального кожухотрубного 
конденсатора графоаналітичним методом 

4 - 

8 Тема 7. Визначення оптимальної площі повер-
хні нагріву горизонтального кожухотрубного 
випарника графоаналітичним методом 

4 - 

9 Тема 8. Визначення товщини трубної решітки 2 - 

10 Тема 8. Розрахунок кожуха теплообмінного об-
ладнання на міцність, жорсткість та стійкість 

2 - 

11 Тема 9. Конструювання теплообмінного обла-
днання з використання САПР 

4 2 

12 Тема 9. Компонування трубного пучка теплоо-
бмінного апарату використання САПР 

2 - 

Усього: 36 12 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
форми навчання: 
� підготовка до ауд. занять (0,5 год./1 год. зан.) – 28 год.; 
� підготовка до контр. заходів (6 год. на 1 кр. ЄКТС)– 28 год. 

 
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачено 

навчальним планом у вигляді курсового проекту на тему: 
«Проектний розрахунок холодильної компресійної установки». 

На виконання курсового проекту відводиться 34 години 
навчального навантаження. 

Мета курсового проекту – закріпити знання, набуті сту-
дентами при вивченні теоретичного курсу, вивчити методи 
розрахунку теплових схем теплоенергетичних установок та 
методи проектування теплообмінного обладнання, розвинути 
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навики самостійного розв’язування конкретних практичних 
задач, використання технічної літератури та САПР. Курсовий 
проект студентами денної та заочної форми навчання вико-
нується в 1 семестрі. Обсяг пояснювальної записки становить 
приблизно 25…30 сторінок формату А4. 

 
Курсовий проект має такий зміст і структуру 

Вступ. 
1. Розробка теплової схеми установки. 
2. Проектний розрахунок теплообмінного обладнання. 
3. Розрахунок і підбір допоміжного обладнання. 
4. Ексергетичний аналіз установки. 
Висновки. 
Перелік посилань. 
Графічна частина курсового проекту – два аркуші креслень 
формату А1 (компоновка обладнання установки та креслення 
загального вигляду спроектованого теплообмінного обладнан-
ня). 

 

8. Методи навчання 

На лекційних заняттях використовуються опорні конспек-
ти лекцій та слайди мультимедійної презентації. 

На практичних заняттях студенти здобувають навики роз-
рахунків теплових схем та теплообмінного обладнання теплое-
нергетичних установок, навчаються користуватись довідковою 
літературою та САПР. 

 

9. Методи контролю 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального 
матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

� наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду 
конспектів; 

� робота на практичних заняттях – шляхом усного опиту-
вання і перевірки виконаних практичних завдань; 

� поточне тестування з використанням ПК (два поточні 
модулі) після вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумковий контроль знань відбувається за результатами 
поточного контролю знань в семестрі. 
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Контроль виконання курсового проекту включає поточний 
контроль за виконанням розрахунків, розробкою графічної 
частини та захист перед комісією. 

Для контролю знань студентів використовується система зі 
100 бальною шкалою оцінювання. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

10.1. При поточному тестуванні (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 60 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

100 
10 10 10 10 12 12 12 12 12 

Т1, Т2… Т9 – теми змістовних модулів 

 

10.2. За виконання курсового проекту 

Пояснюваль-
на записка 

Графічна 
частина 

Захист 
проекту 

 
Сума 

40 20 40 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі 
форми навч. діяльн. 

Оцінка (іспит, курсовий проект) 

90-100 відмінно 
82-89 добре 
74-81 
64-73 задовільно 
60-63 
35-59 незадовільно з можливістю  

повторного складання 
0-34 незадовільно з обов'язковим  

повторним вивченням дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає: 
� Методичні рекомендації до практичних занять, контро-

льних та самостійних робіт із дисципліни «Установки та 
обладнання об’єктів теплоенергетики» для студентів 
спеціальності 144 «Теплоенергетика» (Розділ «Розрахунок 
установок систем теплопостачання») / В.В. Середа. –  
Рівне: НУВГП, 2016 р. – 37 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/5505 

� Методичні рекомендації до практичних занять, контро-
льних та самостійних робіт із дисципліни «Теплотехно-
логічні процеси та установки» (Тема «Теплові конструк-
тивні розрахунки теплообмінних апаратів») для студен-
тів напряму підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» 
денної та заочної форм навчання / В.В. Середа, В.В. 
Куба. – Рівне: НУВГП, 2014 р. – 24 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/9575 

� конспект лекцій на паперовому та електронному носіях; 
� комплект слайдів мультимедійної презентації; 
� роздатковий матеріал до виконання практичних робіт та 

курсового проекту. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Теплоенергетичні установки: розрахунок і проектування. 
Навчальний посібник / Куба В.В., Середа В.В. – Рівне: НУВГП, 
2011. – 154 с. 
Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2154/ 
2. Холодильні установки. Проектування: Учбовий посібник / 
Чумак І.Г., Лагутін А.Ю., Лар’яновський С.Ю., та ін.; Під ред. 
докт. тех. н. проф. І.Г. Чумака. – 4-е вид. переробл. і доп. – 
Одеса: Друк, 2008. – том 3, 156 c. 
3. Конструювання та розрахунок кожухотрубчастих теплооб-
мінних апаратів / В.В. Іванченко, О.І. Барвін, Ю.М. Штонда – 
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2006. – 208 с. 
4. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Розрахунки тепломасооб-
мінних апаратів. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 
2006. – 130 с. 
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Допоміжна 

1. Боженко М.Ф. Енергозбереження в теплопостачанні: навч. 
посіб. / М.Ф. Боженко, В.П. Сало. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 
268 с. 
2. Б.Х. Драганов, А.А. Долінський, А.В. Міщенко, Є.М. Пись-
менний (за ред. Б.Х. Драганова). Теплотехніка: Підручник. – 
Київ; «ІНКОС», 2005. – 504 с. 
3. Варламов Г.Б. Теплоенергетичні установки та екологічні ас-
пекти виробництва енергії: Підручник / Г.Б. Варламов, Г.М. 
Любчик, В.А. Маляренко. – Київ: Політехніка, 2003. – 232 с. 
4. Алабовський О.М. та ін. Проектування котелень промисло-
вих підприємств: Курсове проектування з елементами САПР: 
Навч. посібник / О.М. Алабовський, М.Ф. Боженко, Ю.В. Хо-
ронженко. – К.: Вища шк., 1992. – 207 с.: іл. 
 

13. Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського / 
(Електронний ресурс). 
Режим доступу: www.nbuv.gov.ua 

2. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека – м. Рі-
вне, майдан Короленка, 6. / (Електронний ресурс ]. 
Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
2. Наукова бібліотека НУВГП – м.Рівне, вул. О.Новака, 75. / 
(Електронний ресурс]. 
Режим доступу: nuwm.edu.ua/ naukova-biblioteka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


