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ВСТУП 
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Енергоощад-

ність в теплоенергетиці» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності «Теплое-
нерегетика». 

Предметом навчальної дисципліни є формування теоретичних 
знань та практичних навичок для використання положень основ-
них законів термодинаміки і теплообміну в умовах аналізу термо-
динамічних процесів і кругових циклів теплових машин, вивчення 
конструкцій і принципів дії теплових машин і теплоенергетичних 
установок, систем і апаратів теплообміну для використання вто-
ринних енергетичних ресурсів, використання енерготехнологічно-
го комбінування в промисловості. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Енергоощадність в 

теплоенергетиці» є спеціальною профілюючою дисципліною, яку 

вивчають студенти-теплоенергетики. Вона ґрунтується на раніше 

засвоєних дисциплінах: математика, фізика, гідро-газодинаміка, 

технічна термодинаміка, тепломасообмін і спеціальних дисциплі-

нах, таких як «Нагнітачі та теплові двигуни», «Котельні установки 

промислових підприємств”, „ Теплові та атомні електричні стан-

ції”, „ Проектування теплоенергетичних установок”, „ Викорис-

тання вторинних енергоресурсів” та ін. 

 

Аннотація 
Енергоошадність в теплоенергетиці є складником формуван-

ня професійної компетентності студентів. Знання законів термо-
динаміки, застосування їх для аналізу роботи теплових машин, те-
плообмінників і теплоенергетичних установок становить основу 
базових знань студентів. Вивчення ефективності використання 
вторинних енергетичних ресурсів, ексергетичний аналіз роботи 
енергогенеруючих установок, застосування випарного охолоджен-
ня, використання енерготехнологічного комбінування в промисло-
вості дають можливість організувати ефективний технологічний 
процес в різних галузях господарства та енергетики. 

Ключові слова: закони термодинаміки, теплоємність, , ента-
льпія, ентропія, ексергія, теплопередача, термодинамічні процеси, 
кругові термодинамічні цикли, вторинні енергетичні ресурси, па-
рові теплоакумулятори, енергетичні циклони, енерготехнологічне 
комбінування. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

Abstract 
Energy dissipation in heat power engineering is a component of 

the formation of students' professional competence.  Knowledge of the 
laws of thermodynamics, their application for analysis of the work of 
heat machines, heat exchangers and heat and power plants is the ba-
sis of basic knowledge of students.  The study of the efficiency of the 
use of secondary energy resources, the exergy analysis of the power 
generating plants, the use of evaporative cooling, the use of energy 
technology combinations in the industry provide an opportunity to or-
ganize an efficient technological process in various sectors of the 
economy and energy. 

Key words: laws of thermodynamics, heat capacity, enthalpy, 
entropy, exergy, heat transfer, thermodynamic processes, circular 
thermodynamic cycles, secondary energy resources, steam heat ac-
cumulators, power cyclones, power-technological combination. 
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1. Опис навчальної дисципліни 
«ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ» 

 

Найменування  
показників 

Галузь знань, спеці-
альність, спеціаліза-

ція, рівень вищої 
освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна форма  
навчання 

заочна  
форма  

навчання 

1 2 3 4 

Кількість кредитів – 3 
 

Галузь знань 14 
«Електрична інже-
нерія» 

Нормативна 

Спеціальність: 144 
„Теплоенергетика” 

Модулів – 1  Спеціалізація Рік підготовки 

6-й, 6-й 

Семестр 

11-й. 11-й 

Змістових модулів–1 

Лекції 

18 годин 2 години 

Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання 
 

назва 

Практичні 

8 годин 4 години 

Лабораторні 

Загальна кількість 
годин  - 90 

8 годин 4 години 

  

Самостійна робота 

56 год. 80 

Тижневих годин для 
денної форми навчан-
ня: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи сту-
дента – 6 

Рівень вищої осві-
ти: Магістр 
 
Термін навчання –  
1 рік, 10 місяців 

Вид контролю: 
залік в 11 сем. 

Вид контролю: 
залік в  
11 сем. 

  Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної і ін-
дивідуальної роботи становить (%): 
для денної форми навчання 38%; 
для заочної форми навчання 11%. 
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2. Мета та завдання викладання дисципліни 
Метою курсу "Енергоощадність в теплоенергетиці" є отримання знань в 

галузі методів, схем, установок та технологій енергоощадності в теплоенерге-

тиці промислових підприємств. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 

� вивчення методики проектування та експлуатації систем та уста-

новок, що забезпечують раціональне використання енергоресурсів 

в різних галузях промисловості; 

� засвоєння методик добору і експлуатації теплообмінників для пот-

реб теплоенергетики; 

� оволодіння методиками отримання і використання нетрадиційних 

джерел енергії; 

� вивчення методів розрахунку та проектування установок для вико-

ристання вторинних енергоресурсів; 

� вивчення концепції і особливостей когенерації і термоекономічної 

оптимізації енергетичних систем; 

� вивчення методів сумісного вирішення питань енергозбереження 

та захисту навколишнього середовища. 

 В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

� знати: 

- місце та роль промислової теплоенергетики в паливно-енергетичному 

комплексі держави; 

- призначення та конструкції технологічного і енергетичного обладнання; 

- типи вторинних енергоресурсів (ВЕР); 

- основи теорії використання ВЕР; 

- відхідні гази як теплоносій; 

- охолодження конструктивних елементів високотемпературних устано-

вок; 

- основи використання фізичного тепла технологічних продуктів і відхо-

дів; 

- ВЕР в енергетичних установках та в циклонних енергетичних установ-

ках; 

- апарати та пристрої для регенерації скидної теплоти технологічних та 

теплоенергетичних установок; 

- методику розрахунку і вибору тепловикористовуючого обладнання 

� вміти: 

� аналізувати техніко-економічні показники роботи технологічного об-

ладнання; 

� складати теплові схеми з використанням ВЕР; 
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� складати тепловий баланс теплотехнічних установок; 

� аналізувати енергоустановки на предмет використання ВЕР; 

� вибирати оптимальні режими роботи теплотехнічного обладнання; 

� виконувати теплові, гідравлічні та аеродинамічні розрахунки тепло-

використовуючих установок. 

 Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освіт-

ньо-кваліфікаційними програмами підготовки спеціалістів. 

 Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтов-

ною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейсь-

кою Кредитно-Трансферною системою (ЕСТS). 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ В ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЦІ 
 

Тема 1.  Вторинні енергоресурси в промисловості. Загальні енергетичні ха-
рактеристики виробничих процесів 

Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України. 

Виробничі теплові процеси в паливно-енергетичному балансі, температурний 

рівень та загальна оцінка коефіцієнта корисної дії (ККД). Класифікація вто-

ринних енергетичних ресурсів (ВЕР). Енергетичні характеристики виробничих 

процесів: енергетичний та ексергетичний ККД. 

 

Тема 2.  Особливості використання теплоти відхідних виробничих газів 
Відхідні виробничі гази як теплоносій. Основи теорії використання тепла ві-

дхідних газів. 
 

Тема 3.  Апарати для використання теплоти відхідних виробничих газів 
Металеві та керамічні рекуператори. Регенеративні теплообмінники. Котли-

утилізатори на відхідних виробничих газах і їх класифікація. Низько темпера-

турні котли-утилізатори. Високотемпературні котли-утилізатори. 
 

Тема 4.  Системи охолодження високотемпературних агрегатів 
Необхідність і типи охолодження високотемпературних агрегатів. Особливо-

сті випарного охолодження. Методи використання тепла при охолодженні ви-

сокотемпературних установок. 
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Тема 5.  Використання фізичної теплоти технологічних відходів 
Використання теплоти розплавленої жужелі. Схеми використання теплоти 

відходів для теплопостачання. Комплексне енергетично-технологічне викорис-

тання жужелі для отримання водяної пари, підігріву повітря. 
 

Тема 6.  Використання фізичної теплоти технологічних продуктів 
Схеми та особливості різних напрямків використання теплоти технологічних 

продуктів. Схеми та установки для сухого гасіння коксу. Використання відсіву 

коксу (коксику) в агломераційній машині. Використання фізичної теплоти від-

хідних газів для нагрівання шихтових матеріалів. Пристрої з шаром рухомого 

матеріалу (киплячим шаром) для використання фізичного тепла відхідних газів. 
 

Тема 7.  Методи та установки для використання низько потенційної 
 теплоти 

Основні джерела низько потенційної теплоти та напрямки їх використання. 

Акумулятори теплоти: Акумулятори Рато і Рутса; тепловий розрахунок. Тепло-

ві насоси і теплові трансформатори. 
 

Тема 8.  Енерготехнологічні циклонні установки 
Теплотехнічні та аеродинамічні особливості технологічних циклонів. Прин-

ципові схеми циклонних енерготехнологічних установок. Технічне знешко-

дження промислових викидів. 
 

Тема 9.  Енерготехнологічне комбінування в промисловості 
Сутність і значення комбінованого енерготехнологічного тепловикористан-

ня. Енерготехнологічні установки в доменному виробництві. Енерготехнологі-

чні установки в сталеплавильному виробництві. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем змістових модулів 

Кількість годин 

Л
ек

ц
ії

  

П
р

ак
т 

Л
аб

ор
ат

. 

С
ам

ос
т.

 
Р

об
от

а 

Р
аз

ом
 

Змістовий модуль 1. Енергоощадність в 

теплоенергетиці. 

18/2  8/4 8/4 56/80 90/90  

Тема 1. Вторинні енергоресурси в проми-

словості. Загальні енергетичні характери-

стики виробничих процесів. 

2/1  1/2 0/0 6/9 9/12  

Тема 2.. Особливості використання теп-

лоти відхідних виробничих газів 

2/0  1/0 2/2 6/9 11/11 

Тема 3. Апарати для використання тепло-

ти відхідних виробничих газів 

2/1  1/0 2/2 6/9 11/12 

Тема 4. Системи охолодження високоте-

мпературних агрегатів 
2/0 1/2 0/0 6/9 9/11 

Тема 5. Використання фізичної теплоти 

технологічних відходів 
2/0 1/0 2/0 6/9 11/9 

Тема 6. Використання фізичної теплоти 

технологічних продуктів 
2/0 1/0 2/0 6/9 11/9 

Тема 7. Методи та установки для викори-

стання низькопотенційної теплоти 
2/0 1/0 0/0 6/9 9/9 

Тема 8. Енерготехнологічні циклонні 

установки 

2/0 1/0 0/0  6/9  9/9  

Тема 9. Енерготехнологічне комбінуван-

ня в промисловості 

2/0 1/0 0/0 8/8 10/8 

Усього 18/2 8/4 8/4 56/80 90/90 

Примітка.  Кількість годин : чисельник – денна форма навчання;    

знаменник – заочна форма. 

 

5. Теми семінарських занять – не плануються 
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6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість го-
дин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Практичне заняття №1. Використання вторинних 

енергоресурсів 
2 2 

2. Практичне заняття №2. Енергетичні та ексергетич-

ні характеристики високотемпературних процесів і 

агрегатів 
2 0 

3. Практичне заняття №3. Тепловий розрахунок реку-

перативного теплообмінника 
2 2 

4. Практичне заняття №4. Розрахунок установки для 

сухого гасіння коксу бункерного типу 
2 0 

Усього 8 4 
 

7. Теми лабораторних занять 
№ 

з/п Назва теми 

Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1. Вступ. Проведення інструктажу з техніки безпеки.  

Лабораторна робота №1. Вивчення конструкції та 

принципу дії газотрубного котла-утилізатора. Теп-

ловий та аеродинамічний розрахунки котла-

утилізатора на технологічних газах для отримання 

насиченої пари. Порівняння результатів розрахун-

ку з обчисленнями на комп’ютері. 

4 2 

2. Лабораторна робота №2. Вивчення особливос-

тей, конструкцій та ефективності пластинчастого 

теплообмінника. Розрахунок пластинчастого теп-

лообмінника. 

4 2 

 Усього 8 4 
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8. Самостійна робота 

№ 

 
Назва теми Короткий зміст 

Кількість 
годин 

Ден-
на 

фор-
ма 

 

Заоч-
на  

фор-
ма 

Змістовий модуль 1. Енергоощадність в теплоенерге-

тиці 

47/9 71/9 

1. Тема 1. Вторинні енер-

горесурси в промисло-

вості. Загальні енерге-

тичні характеристики 

виробничих процесів. 

Промислове енергозбереження. 

Температурний рівень та загальна 

оцінка ККД. Енергетичні та ексер-

гетичні баланси виробничих про-

цесів. 

6/1 8/1 

2. Тема 2.. Особливості 

використання теплоти 

відхідних виробничих 

газів 

Відхідні виробничі гази як тепло-

носій. Утворення забруднюючих 

відкладень. Методи очистки пове-

рхонь нагріву. 

6/1 8/1 

3. Тема 3. Апарати для 

використання теплоти 

відхідних виробничих 

газів 

Керамічні та металеві рекуперато-

ри. Регенеративні теплообмінни-

ки. Котли-утилізатори відхідних 

виробничих газів. 

5/1 8/1 

4. Тема 4. Системи охоло-

дження високотемпера-

турних агрегатів 

Значення та класифікація систем 

охолодження. Характеристика си-

стем водяного, випарного і двоко-

нтурного охолодження. 

5/1 8/1 

5. Тема 5. Використання 

фізичної теплоти техно-

логічних відходів 

Схеми використання теплоти роз-

плавлених шлаків (жужелі). Ком-

плексне енерготехнологічне вико-

ристання шлаків для отримання 

водяної пари, підігріву повітря. 

5/1 8/1 

6. Тема 6. Використання 

фізичної теплоти техно-

логічних продуктів 

Схеми та особливості різних на-

прямків використання теплоти. 

Схеми установки для сухого га-

сіння коксу. 

5/1 8/1 

7. Тема 7. Методи та Використання відпрацьованої па- 5/1 8/1 
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установки для викорис-

тання низько потенцій-

ної теплоти 

ри для технологічних потреб, теп-

лопостачання, виробництва елект-

роенергії Напрямки використання 

гарячої води та конденсату. 

8. Тема 8. Енерготехноло-

гічні циклонні установ-

ки 

Теплотехнічні та аеродинамічні 

особливості технологічних цикло-

нів. Принципові схеми циклонних 

енерготехнологічних установок. 

Технічне знешкодження промис-

лових викидів. 

5/1 8/1 

9. Тема 9. Енерготехноло-

гічне комбінування в 

промисловості 

Енерготехнологічні установки в 

доменному виробництві, сталеп-

лавильному виробництві, прокат-

ному виробництві. 

5/1 7/1 

Усього 47/9 71/9 

Примітка: Чисельник – робота з підручниками, опрацювання лекційного  

матеріалу; знаменник – підготовка до лабораторних занять, оформлення звітів. 

 

9. Індивідуальні завдання – не планується 

  

10. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни використовується інформаційно-

ілюстративний та проблемний методи навчання з застосуванням: 

• лекцій у супроводі плакатів, прозірок і мультимедійних матеріалів; 

• лабораторних робіт з використанням макетів, моделей, стендів; 

• розв’язування задач, в тому числі з використанням калькуляторів і 

комп’ютерів; 

• складання графічних схем; 
 

11. Методи контролю 
 

 Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу вико-

ристовуються такі методи оцінювання знань: 

� поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля; 

� оцінка за самостійну роботу; 

� підсумковий залік. 

 Для діагностики знань використовується ЕКТС система зі 100 бальною 

шкалою оцінювання. 
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Поточний контроль знань студентів проводиться: на лабораторних заняттях – 

шляхом захисту лабораторних робіт; на консультаціях – індивідуальним захис-

том результатів виконання завдань самостійної роботи. Підсумковий контроль 

знань студентів денної та заочної форм навчання проводиться відповідно в кін-

ці 11 семестру шляхом складання заліку.  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студен-

та при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів є такі: 

• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою програ-

мою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 

дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих літерату-

рних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвит-

ку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логі-

чність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання прак-

тичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних, лабораторних, індивідуальних заняттях та консультаціях, резуль-

тати самостійної роботи студентів) проводиться за такими критеріями: 

Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахун-

ках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 Модуль 1: поточне тестування та СРС 
Сума 

Змістовий модуль 1 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

Денна 

форма 
11 11 12 11 11 11 11 11 11 100 

 

Оцінка виставляється на основі шкали узгодження національної системи 

оцінювання знань студентів з рекомендаціями ЄКТС (ЕСТS). 
 

Шкала оцінювання 

Бали Для заліку 

90 – 100 зараховано 

82 – 89 зараховано  

74 – 81 зараховано  

64 – 73 зараховано  

60 – 63 зараховано  

35 – 59 незараховано 

1 – 34 незараховано 

 

13. Методичне забезпечення дисципліни 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Енергоощадність в 

теплоенергетиці ” включає: 

- навчальний посібник 

- інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечення дисципліни 

(ІКНМЗД); 

- конспект лекцій на паперовому носію; 

- конспект лекцій на електронному носію; 

- комплект мультимедійних матеріалів в форматі “Print Point” 

- комплект прозірок (фолій); 

- комплект плакатів і макетів; 

- роздатковий матеріал; 

- методичні вказівки до виконання лабораторних робіт; 
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- Герасимов Г. Г.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної ро-

боти «Розрахунок газотрубного котла-утилізатора для використання 
тепла технологічних газів» з дисципліни „Енергоощадність в теплоенерге-

тиці”  для студентів спеціальності 7.05060101 „Теплоенергетика” 
- (02-04-23). – Рівне : НУВГП, 2014. –16 с., [Електронний ресурс] 

URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/02-04-23.html 
 

- Герасимов Г. Г.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної 

роботи „Розрахунок пластинчастого теплообмінного апарата” з дисцип-

ліни „Енергоощадність в теплоенергетиці” для студентів спеціальності 

7.05060101 „Теплоенергетика” 
- (02-04-24). – Рівне : НУВГП, 2014. –37 с. [Електронний ресурс] 

URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/view/shufr/02-04-24.html 
-  

 

14. Рекомендована література 
14.1. Базова література 

1. Герасимов Г. Г. Енергоощадність в теплоенергетиці. Навчальний посібник. - 

Рівне: Червенко А. В., 2015. – 382 с. 

2. Семененко Н. Л., Куперман Л. И., Романовский С. А. Вторичные энерго-

ресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности.- К.: 

Вища школа, 1979. – 296 с. 

3. Самохвалов В. С. Вторинні енергетичні ресурси та енергозбереження: На-

вчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 

4. Филипьев О. В. Теплообменные устройства печных установок.- Киев, 

Вища школа, 1978.- 200 с. 

5. Воинов А. П., Куперман Л. И. Сушон С. П. Паровые котлы на отходящих 

газах.- К.: Вища школа, 1983.- 176 с. 

6. Андоньев С. М. Испарительное охлаждение металлургических печей. М.: 

Металлургия, 1972.- 168 с. 

7. Ткаченко О. О. Високотемпературні процеси та установки: Підруч. – К.; 

А.С.К., 2005.- 480 с. 

8. Мхитарян Н. М. Энергосберегающие технологии в жилищном и граждан-

ском строительстве. – К.: Наукова думка, 2000.- 420 с. 

 

14.2. Допоміжна література 

 

1. Сазанов Б. В., Ситас В. И. Теплоэнергетические системы промышленных 

предприятий.- М.: Энергоатомиздат, 1990.- 308 с. 

2. Семененко Н. Л. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое ком-

бинирование в промышленности.- К.: Вища школа, 1968.- 296 с. 
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3. Лебедев Л. Д. Щукин А. А. Теплоиспользующие установки промышлен-

ных предприятий.- М.- Энергия, 1970.- 408 с.  

4. Рей Д. Экономия энергии в промышленности.- М.: Энергоатомиздат, 

1983.- 208 с. 

5. Теплотехника: Учеб. для вузов/ В. Н.Луканин, М. Г.Шатров, Г. М.Камфер 

и др. – М.: Высш. шк., 2000.-671 с. 

15.Інформаційні ресурси 

1. Законодавство України / [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.rada.kiev.ua/ 

2. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс] 

URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

3. Банк патентів України [Електронний ресурс]. 

URL: http://www.uapatents.com/ 

4. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського [Електронний ре-

сурс] URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Обласна наукова бібліотека (м.Рівне, майдан Короленка 6) / 

URL: http://www.libr.rv.ua/ 

6. Рівненська централізована бібліотечна система ( м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / URL: http://www.cbr.rv.ua/ 

7. Наукова бібліотека НУВГП ( м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75) / URL: http://www.rada.kiev.ua/ 

8. Електронний ресурс розміщений в цифровому депозитарії / 

URL: http://www.ep3.nuvm.edu.ua/ 

 

 

Програму склав доцент кафедри  

теплоенергетики і машинознавства, к. т. н.                  Г. Г. Герасимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


