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Програма навчальної дисципліни 

Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 
Мета навчальної дисципліни. 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентності: 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентності: 
- здатність вирішення задач при проектуванні, обслуговуванні, модернізації та 

утилізації обладнання термічної підготовки, 
- здатність вирішення задач при виборі і підготовці сировини, отриманні продукції 

та утилізації відходів процесів термічної підготовки. 
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Після засвоєння навчальної дисципліни студенти мають продемонструвати такі 
ЗНАННЯ: 

- сучасних підходів, методів і методик, вирішення задач при проектуванні 
процесів термічної підготовки  

- сучасних підходів, методів і методик, вирішення задач при проектуванні, 
обслуговуванні, модернізації та утилізації обладнання терміної підготовки. 

- сучасних підходів, методів і методик, вирішення задач при підборі та 
підготовці сировини, отриманні продукції та утилізації відходів терміної 
підготовки. 

УМІННЯ: 



- користуючись науково-технічною інформацією, нормативними 
документами, професійними знаннями, виконувати вирішення задач при 
проектуванні, обслуговуванні, модернізації та утилізації обладнання 
термічної підготовки; 

- користуючись науково-технічною інформацією, нормативними 
документами, професійними знаннями, самостійно виконувати вирішення 
практичних задач при проектуванні та модернізації обладнання термічної 
підготовки 

- користуючись науково-технічною інформацією, нормативними 
документами, професійними знаннями, виронувати вирішення задач при 
підборі та підготовці сировини, отриманні продукції та утилізації відходів 
термічної підготовки; 

- застосовувати методи комп’ютерного інжинірингу з використанням 
спеціального програмного виконувати комп’ютерне проектування 
обладнання термічної підготовки. 

Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 
Перелік дисциплін, володіння якими необхідні студенту (вимоги до рівня підготовки) 
для успішного засвоєння дисципліни: 

- Теоретичні основи теплотехніки. 
- Процеси та обладнання хіміних технологій 
- Технології хімічних і нафтопереробних виробництв 

Перелік дисциплін,  які забезпечуються цією навчальною дисципліною: 
- Навчальні дисципліни з розрахунку та моделювання за допомогою ПК. 
- Навчальні дисципліни з підготовки та експлуатації обладнання. 

1. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕЧЕЙ І ЇХ ОСНОВНІ СХЕМИ 
Тема 1.1 Загальна схема печі. Теплотехнічні процеси в печах. Класифікація печей. 

Класифікація трубчатих печей. 
Наводиться визначення промислових пристроїв генерування теплової енергії та їх 
основні ознаки. Вивчається загальна схема печі. Аналізуються теплотехнічні 
процеси в печах. Викладається класифікація печей хімічної промисловості 
наступними ознаками: за видами виробництва, технологічна класифікація, за 
теплотехнічними особливостями, за конструктивними особливостями. Дається 
класифікація трубчатих печей 

Розділ  2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  СПАЛЮВАННЯ 
Тема 2.1 Характеристика палив, які використовуються в промислових печах. 
Горіння палива. 
Наводяться характеристики палив, викладається класифікація видів палива 
проводиться оцінка складу палив, які використовуються в промислових печах.  
Тема 2.2 Розрахунок кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива. 
Визначається теоретична кількість повітря для горіння твердого, рідкого та  
газоподібного палив. Визначається кількість газів, що утворюються при згоранні 1 



кг палива та елементарний склад газоподібного палива. Наводяться поняття 
вищої та нижчої  теплоти згорання палива, калориметричну, теоретичну і дійсну 
температуру горіння палива та  теплові еквіваленти різних палив 

Розділ  3 ТОПКИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА 
Тема 3.1 Особливості спалювання палива в печах. Класифікація топок для 
твердого палива. 
Визначаються гомогенні та гетерогенні процеси, наводяться їх приклади. 
Наводиться класифікація топок для твердого палива з погляду аеродинамічних 
характеристик руху палива і газів 
Тема 3.2 Особливості спалювання твердого палива. Особливості спалювання 
вугільного пилу. Пальники для спалювання вугільного пилу. 
Викладаються гіпотези процесу окиснення вуглецю. Наводяться рівняння окислення 
вуглецю водяною парою. Аналізується схема гетерогенного горіння. Аналізується  
процес пилевугільного горіння та час горіння. Аналізуються  пальники для 
спалювання вугільного пилу. 
Тема 3.3 Спалювання рідкого палива в печах. Розпилювання палива. 
Викладається класифікація мазутів та їх теплофізичні характеристики. 
Наводяться методи раціонального використання високосірчистого мазуту. 
Наводиться схеми горіння нерухомої краплі та спалювання мазуту за допомогою 
форсунок. Наводяться схеми розпилюючих форсунок та конструкції механічних 
форсунок. 
Тема 3.4 Розрахунок форсунок для мазуту. 
Наводяться залежності для розрахунку механічних та повітряних форсунок 
низького тиску, повітряних форсунки високого тиску та парових форсунок. 
Тема 3.5 Особливості спалювання газоподібного палива. Кінетична і дифузійна 
області горіння. 
Визначаються умови займання, температури займання та концентраційні межі 
займання газоподібного палива. Визначаються кінетична і дифузійна області 
горіння. 
Тема 3.6 Факельний процес спалювання газоподібного палива. Закономірності 
факельного процесу спалювання газоподібного палива. 
Наводиться схема вільного струменя газу, визначаються параметри факелу при 
спалюванні газоподібного палива. Визначається вплив параметрів процесу горіння 
на довжину факела.  
Тема 3.7 Пальники для спалювання газоподібного палива. 
Наводиться призначення газових пальників та обґрунтовуються методи 
утворення горючої суміші. Викладаються основні конструкції пальників для 
спалювання газоподібного палива. 

Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ 
Тема 4.1 Нагрів матеріалу в печі. Зовнішній і внутрішній теплообмін. 
Тепловіддача конвекцією. Теплопередача тепла випромінюванням. Поглинання 
тепла пучком радіантних труб.  Теплообмін в трубчатій печі. 
Обґрунтовуються процес теплопередачі в печах. Дається визначення 
зовнішнішнього та внутрішнього теплообміну, теплопередачі конвекцією та 
випромінюванням.  Наводяться поняття абсолютно чорного, абсолютно білого, 



прозорого, сірого, кольорового та  селективного тіла. Розглядаються питання 
поглинання тепла пучком радіантних труб та особливості теплообміну в 
трубчатих печах. 

Розділ  5 РУХ ГАЗІВ В ПЕЧАХ 
Тема 5.1 Втрати тиску.  
Наводяться поняття природної та примусової тяги. Розглядаються загальні або 
втрати тиску на тертя і втрати тиску на місцеві опори та особливості 
розрахунку димаря. 

Розділ  6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПЕЧЕЙ 
Тема 6.1 Матеріальний баланс печі. Тепловий баланс печі. Витратні статті 
теплового балансу. Основні теплотехнічні характеристики роботи печей. 
Наводяться особливості складання матеріального і теплового балансів 
технологічних процесів, що відбуваються в печах та теплового балансу печей, які 
пов'язані з виробничими показниками печей. Розглядаються витратні статті 
теплового балансу печей та основні теплотехнічні характеристики роботи печей. 

2. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова 
1. Пічне обладнання у хімічних та нафтопереробних процесах [Електронний 

ресурс]: навч. посіб. / А.Р. Степанюк. – Київ:КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017 – 172 с. 
Доступ з екрану: http://сі.kpi.ua 

2. Спеціальні методи термічної підготовки: вимоги до курсової роботи  
[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 133 «Галузеве 
машинобудування», спеціалізації «Інжиніринг, обладнання та технології хімічних та 
нафтопереробних виробництв» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: А.Р. Степанюк,– 
Електронні текстові данні (1 файл: 2,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 
2019. – 60 с  Доступ з екрану: http://сі.kpi.ua 

3. Бельский В.И., Сергеев  Б.В. Промышленные печи и трубы. Учебн. пособие 
для техникумов. Изд. 2-е, испр и доп. М., Стройиздат. 1974. 301 с. 

4. Ластовкин Г. А., Радченко Е. Д., Рудин М. Г. Справочник нефтеперероботки. 
– Л.: Химия, 1986. – 648 с. 
5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М.: 

Химия, 1973. – 752 с. 
6. Михеев В.П., Медников Ю.П. Сжигание природного газа Л., «Недра», 1975 р. – 391 с 

 Допоміжна 
1. В.Л. Гусовский, А.Е. Лифшиц, В.М. Тымчак. Сожигательные устройствав 

нагревательных и термических печей. Справочник. – М., Металлургия, 1981. 
2. Расчеты нагревательных печей. С.И. Аверин, Э.М. Гольдфарб, А.Ф. Кравцов и др./ 

под ред.. Н.Ю. Тайца. – Киев, «Техніка», 1969. 
3. Фасхутдинов Р.А. и др. Технологические расчеты переработки нефти М.: Химия, 

1987 – 352 с. 



Навчальний контент 

3. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
Лекційні заняття спрямовані на: 
- надання сучасних, цілісних глибоких знань з дисципліни, рівень яких визначається 

цільовою установкою до кожної конкретної теми; 
- забезпечення в процесі роботи критичної творчої роботи спільно з викладачем; 
- виховання у здобувачів професійних якостей та розвиток у них самостійного 

творчого мислення; 
- усвідомлення світових тенденцій розвитку науки в області процесів та технології 

первинної газо і нафтопереробки; 
- усвідомлення методів обробки інформаційних ресурсів та визначення основних 

напрямків щодо вирішення конкретних науково – технічних задач; 
- викладання матеріалів досліджень чіткою та якісною мовою з дотримання 

структурно– логічних зв’язків, роз’яснення всіх наведених термінів і понять 
доступних для сприйняття аудиторією. 

 

№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  
(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на 

СРС) 

Кількіст
ь 

годин 
 Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕЧЕЙ І ЇХ ОСНОВНІ СХЕМИ  

 Тема 1.1 Загальна схема печі. Теплотехнічні процеси в печах. Класифікація 
печей. Класифікація трубчатих печей. 

 

1-2 Наводиться визначення промислових пристроїв генерування теплової енергії 
та їх основні ознаки. Вивчається загальна схема печі. Аналізуються 
теплотехнічні процеси в печах. Викладається класифікація печей хімічної 
промисловості наступними ознаками: за видами виробництва, технологічна 
класифікація, за теплотехнічними особливостями, за конструктивними 
особливостями. Наводиться класифікація трубчатих печей. 
Література 1, 2, 3. 

4 

 Розділ  2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  
СПАЛЮВАННЯ 

 

3-4 Тема 2.1. Характеристика палив, які використовуються в промислових печах. 4 
 Наводяться характеристики палив, які використовуються в промислових 

печах. 
Література 1, 2, 7. 

 

5-6 Тема 2.3.  Розрахунок кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива. 

4 

 Аналізуються  кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність паливагоріння палив. 
Література 1, 2, 3. 

 

 Розділ  3 ТОПКИ ТА ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА  
7-8 Тема 3.1  Особливості спалювання палива в печах. Класифікація топок для 

твердого палива. Особливості спалювання твердого палива.  Особливості 
спалювання вугільного пилу. Пальники для спалювання вугільного пилу. 

4 

 Огрунтовуються особливості спалювання палива в печах. Наводиться 
класифікація топок для твердого палива. Огрунтовуються особливості 
спалювання твердого палива та особливості спалювання вугільного пилу. 
Наводяться конструкції пальників для спалювання вугільного пилу. 
Література 1, 2, 3. 

 

9- Тема 3.2 Спалювання рідкого палива в печах. Форсунки для рідкого палива. 4 



10 Розрахунок форсунок для мазуту 
 Аналізується  спалювання рідкого палива в печах та розпилювання палива. 

Наводиться алгоритм розрахуноку форсунок для мазуту. Аналізується  
особливості спалювання газоподібного палива, кінетична і дифузійна області 
горіння. 
Література 1, 2, 3. 

 

11-
12 

Тема 3.3 Особливості спалювання газоподібного палива. Кінетична і дифузійна 
області горіння. Факельний процес спалювання газоподібного палива. 
Закономірності факельного процесу спалювання газоподібного палива. 
Пальники для спалювання газоподібного палива. 

4 

 Огрунтовуються факельний процес спалювання газоподібного палива. 
Аналізуються закономірності факельного процесу спалювання газоподібного 
палива. Характеризуються пальники для спалювання газоподібного палива. 

 

13 Тема 3.4. Вибір тяго-дуттєвих устроїв. 2 
 Огрунтовуються особливості вибору тяго-дуттєвих устроїв. 

Література 1, 2, 3. 
 

 Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ  
14 Тема 4.1 Нагрів матеріалу в печі. Зовнішній і внутрішній теплообмін. 

Тепловіддача конвекцією. Теплопередача тепла випромінюванням. Поглинання 
тепла пучком радіантних труб.  Теплообмін в трубчатій печі. 

2 

 Обґрунтовуються процес теплопередачі в печах. Дається визначення 
зовнішнішнього та внутрішнього теплообміну, теплопередачі конвекцією та 
випромінюванням.  Наводяться поняття абсолютно чорного, абсолютно 
білого, прозорого, сірого, кольорового та  селективного тіла. Розглядаються 
питання поглинання тепла пучком радіантних труб та особливості 
теплообміну в трубчатих печах. 
Література 1, 2, 3. 

 

15 Тема 4.2. Особливості розрахунку внутрішнього теплообміну. 2 
 Обґрунтовуються особливості розрахунку внутрішнього теплообміну 

Література 1, 2, 3. 
 

 Розділ  5 РУХ ГАЗІВ В ПЕЧАХ  
16 Тема 5.1 Втрати тиску. Димососи. Основи розрахунку димососів. 2 
 Наводяться поняття природної та примусової тяги. Розглядаються загальні 

або втрати тиску на тертя і втрати тиску на місцеві опори та особливості 
розрахунку димаря. 
Література 1, 2, 6. 

 

 Розділ  6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПЕЧЕЙ  
17 Тема 6.1 Матеріальний баланс печі. Тепловий баланс печі. Витратні статті 

теплового балансу. Основні теплотехнічні характеристики роботи печей. 
2 

 Наводяться особливості складання матеріального і теплового балансів 
технологічних процесів, що відбуваються в печах та теплового балансу 
печей, які пов'язані з виробничими показниками печей. Література 1, 2. 

 

18 Модульна контрольна робота.  2 
 

  



Практичні заняття  

Повинні допомагати здобувачам розвивати творче мислення, креативний підхід до 
наукового обґрунтування напрямку та методології досліджень. Основні задачі циклу 
практичних занять: 
- допомогти здобувачам поглибити знання теоретичного характеру в області 

процесів та технології термічної обробки; 
- формувати критерії оцінки ефективності процесів термічної обробки. 

 

№ 
з/п 

Назва теми практичного заняття та перелік основних питань 
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу 

та завдання на СРС) 

Кількість 
годин 

 Розділ  2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  
СПАЛЮВАННЯ 

 

 Тема 2.1 Характеристика палив, які використовуються в 
промислових печах. Горіння палива. Розрахунок кількості 
повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива. 

 

1 Розрахунок вмісту  вуглецю в складових палива. Розрахунок 
теплоти згоряння вугілля. Визначення теплоти згоряння 
коксувального газу. 

2 

 Література 1, 2, 3, 7.  
 Тема 2.2. Горіння палива.  

2 Визначення теплоти згоряння коксувального газу.  2 
 Література 1, 2, 3, 7.  

 Розділ  3 ТОПКИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА 
 

 



 Тема 3.1  Особливості спалювання палива в печах. Класифікація 
топок для твердого палива. Особливості спалювання 
твердого палива.  Особливості спалювання вугільного пилу. 
Пальники для спалювання вугільного пилу 

 

3 Розрахунок об’єму пиловугільної топки. 2 
 Література 1.  
 Тема 3.2 Розрахунок форсунок для мазуту. Пальники для 

спалювання газоподібного палива. 
 

4-1 Розрахунок механічної форсунки  1 
4-2 Розрахунок пальника низького тиску для спалювання мазуту

  
1 

 Література 1.  
 Тема 3.3. Особливості спалювання газоподібного палива. 

Кінетична і дифузійна області горіння. Факельний процес 
спалювання газоподібного палива 

 

5-1 Розрахунок інжекторного панельного безфакельного пальника 1 
5-2 Розрахнок плуменевого пальника 1 

 Література 1.  
 Тема 3.4. Вибір тяго-дуттєвих устроїв.  

6-1 Розрахунок тягового пристрою для пічної установки  1 
6-2 Розрахунок ежектора 1 

 Література 1.  
 Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ  

 Тема 4.1 Зовнішній та внутрішній теплообміни. Теплообмін 
теплопередачею, конвекцією та випромінюванням. 

 

7 Розрахунок тепловідачі впечі. Розрахунок основних розмірів 
шахтної печі 

2 

 Література 1.  
 Розділ  5 РУХ ГАЗІВ В ПЕЧАХ  

 Тема 5.1 Втрати тиску. Димососи. Основи розрахунку 
димососів. 

 

8 Розрахунок димосому 2 
 Розділ  6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

ПЕЧЕЙ 
 

 Тема 6.1 Матеріальний баланс печі. Тепловий баланс печі. 
Витратні статті теплового балансу. Основні теплотехнічні 
характеристики роботи печей. 

 

9-1 Визначення теплового балансу печі 1 
9-2 Розрахунок ККД печі 1 

 

4. Самостійна робота студента 

Самостійна робота становить 50% вивчення кредитного модуля, до якої входить і 
підготовка до заліку. Головне завдання самостійної роботи здобувачі – це поглиблення 
світоглядних та наукових знань у напрямках, визначених у лекціях, шляхом пошуку 
необхідної інформації, формування наполегливості та творчого пошуку у формуванні 
робочих гіпотез для інтенсифікації процесів первинної газо і нафтопереробки. 



№ 
з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань винесених на індивідуальну 
роботу 

Кількіст
ь 

годин 
 Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕЧЕЙ І ЇХ ОСНОВНІ СХЕМИ  

 Тема 1.1 Загальна схема печі. Теплотехнічні процеси в печах. Класифікація 
печей. Класифікація трубчатих печей. 

 

1 Наводиться визначення промислових пристроїв генерування теплової енергії 
та їх основні ознаки. Вивчається загальна схема печі. Аналізуються 
теплотехнічні процеси в печах. Викладається класифікація печей хімічної 
промисловості наступними ознаками: за видами виробництва, технологічна 
класифікація, за теплотехнічними особливостями, за конструктивними 
особливостями. Наводиться класифікація трубчатих печей. 
Література 1, 2, 3. 

2 

 Розділ  2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  
СПАЛЮВАННЯ 

 

2 Тема 2.1. Характеристика палив, які використовуються в промислових печах. 2 
 Наводяться характеристики палив, які використовуються в промислових 

печах. 
Література 1, 2, 7. 

 

3 Тема 2.3.  Розрахунок кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива. 

2 

 Аналізуються  кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність паливагоріння палив. 
Література 1, 2, 3. 

 

 Розділ  3 ТОПКИ ТА ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА  
4 Тема 3.1  Особливості спалювання палива в печах. Класифікація топок для 

твердого палива. Особливості спалювання твердого палива.  Особливості 
спалювання вугільного пилу. Пальники для спалювання вугільного пилу. 

2 

 Огрунтовуються особливості спалювання палива в печах. Наводиться 
класифікація топок для твердого палива. Огрунтовуються особливості 
спалювання твердого палива та особливості спалювання вугільного пилу. 
Наводяться конструкції пальників для спалювання вугільного пилу. 
Література 1, 2, 3. 

 

5 Тема 3.2 Спалювання рідкого палива в печах. Форсунки для рідкого палива. 
Розрахунок форсунок для мазуту 

2 

 Аналізується  спалювання рідкого палива в печах та розпилювання палива. 
Наводиться алгоритм розрахуноку форсунок для мазуту. Аналізується  
особливості спалювання газоподібного палива, кінетична і дифузійна області 
горіння. 
Література 1, 2, 3. 

 

6 Тема 3.3 Особливості спалювання газоподібного палива. Кінетична і дифузійна 
області горіння. Факельний процес спалювання газоподібного палива. 
Закономірності факельного процесу спалювання газоподібного палива. 
Пальники для спалювання газоподібного палива. 

2 

 Огрунтовуються факельний процес спалювання газоподібного палива. 
Аналізуються закономірності факельного процесу спалювання газоподібного 
палива. Характеризуються пальники для спалювання газоподібного палива. 

 

7 Тема 3.4. Вибір тяго-дуттєвих устроїв. 2 
 Огрунтовуються особливості вибору тяго-дуттєвих устроїв. 

Література 1, 2, 3. 
 

 Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ  
8 Тема 4.1 Нагрів матеріалу в печі. Зовнішній і внутрішній теплообмін. 2 



Тепловіддача конвекцією. Теплопередача тепла випромінюванням. Поглинання 
тепла пучком радіантних труб.  Теплообмін в трубчатій печі. 

 Обґрунтовуються процес теплопередачі в печах. Дається визначення 
зовнішнішнього та внутрішнього теплообміну, теплопередачі конвекцією та 
випромінюванням.  Наводяться поняття абсолютно чорного, абсолютно 
білого, прозорого, сірого, кольорового та  селективного тіла. Розглядаються 
питання поглинання тепла пучком радіантних труб та особливості 
теплообміну в трубчатих печах. 
Література 1, 2, 3. 

 

9 Тема 4.2. Особливості розрахунку внутрішнього теплообміну. 2 
 Обґрунтовуються особливості розрахунку внутрішнього теплообміну 

Література 1, 2, 3. 
 

 Розділ  5 РУХ ГАЗІВ В ПЕЧАХ  
10 Тема 5.1 Втрати тиску. Димососи. Основи розрахунку димососів. 2 
 Наводяться поняття природної та примусової тяги. Розглядаються загальні 

або втрати тиску на тертя і втрати тиску на місцеві опори та особливості 
розрахунку димаря. 
Література 1, 2, 6. 

 

 

 

5. Індивідуальні заняття студента 

Індивідуальна робота становить 30% вивчення кредитного модуля, до якої входить і 
підготовка до заліку. Головне завдання самостійної роботи здобувачі – це поглиблення 
світоглядних та наукових знань у напрямках, визначених у лекціях, шляхом пошуку 
необхідної інформації, формування наполегливості та творчого пошуку у формуванні 
робочих гіпотез для інтенсифікації процесів первинної газо і нафтопереробки. 

  
№ 
з/п 

Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання Кількість 
годин 

 Розділ 1 КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕЧЕЙ І ЇХ ОСНОВНІ СХЕМИ  

 Тема 1.1 Загальна схема печі. Теплотехнічні процеси в печах. Класифікація 
печей. Класифікація трубчатих печей.  

1 Особливості будови трубчатих печей 2 



 Розділ  2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЛИВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ  
СПАЛЮВАННЯ 

 

 Тема 2.1. Характеристика палив, які використовуються в промислових 
печах. 

 

2 Родовища палив в Україні. Підготувати Тему 2.1 Горіння палива. Тему 2.2 
Розрахунок кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива 
Література 1, 2 3. 

2 

 Тема 2.3.  Розрахунок кількості повітря для горіння. Температури горіння, 
теплопродуктивність палива. 

 

3 Особливості спалювання сировини з великим вмістом води. 
Література 1, 2 3. 

2 

 Розділ  3 ТОПКИ ТА ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА  
 Тема 3.1   Особливості спалювання палива в печах. Класифікація топок для 

твердого палива. Особливості спалювання твердого палива.  Особливості 
спалювання вугільного пилу. Пальники для спалювання вугільного пилу. 

 

4 Підготовка твердого палива для спалювання 2 
 Література 1, 2 3.  
 Тема 3.2 Спалювання рідкого палива в печах. Форсунки для рідкого палива. 

Розрахунок форсунок для мазуту 
 

6 Особливості спалювання сировини з великим вмістом води. Підготувати 
Тему 3.4. Пальники для спалювання рідкого палива 
Література 1, 2 3. 

2 

 Тема 3.3. Особливості спалювання газоподібного палива. Кінетична і 
дифузійна області горіння. Факельний процес спалювання газоподібного 
палива 

 

6 Підготувати Тему 3.4 Пальники для спалювання газоподібного палива 2 
 Література 1, 2, 5.  

 Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ  
 Тема 4.2. Особливості розрахунку внутрішнього теплообміну.  
7 Ізоляційні матеріали 

Література 1, 2 3. 
2 

 Розділ 5. РУХ ГАЗІВ В ПЕЧАХ.  
 Тема 5.1 Втрати тиску. Димососи. Основи розрахунку димососів.  
 Конструкції обладнання для видалення диму 2 
8 Література 1, 2 3.  

 Розділ 6. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПЕЧЕЙ.  
 Тема 6.1 Техніко-економічні показники роботи печей. Тепловий та 

матеріальний баланси. Питомі витрати теплової енергії. Коефіцієнт 
корисної дії та коефіцієнт використання палива. 

 

9 Сучасні способи підвищення ефективності печей. 
Література 1, 2 3. 

4 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми практичного заняття та перелік основних питань 
(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу 

та завдання на СРС) 

Кількість 
годин 

 Тема 2.2. Горіння палива.  
1 Визначення теплоти згоряння коксувального газу.  2 
 Література 1, 2, 3, 7.  

 Розділ  3 ТОПКИ ТА ПРИСТРОЇ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ ПАЛИВА  



 
 Тема 3.1  Особливості спалювання палива в печах. Класифікація 

топок для твердого палива. Особливості спалювання 
твердого палива.  Особливості спалювання вугільного пилу. 
Пальники для спалювання вугільного пилу 

 

2-1 Розрахунок механічної форсунки  1 
2-2 Розрахунок пальника низького тиску для спалювання мазуту

  
1 

 Література 1.  
 Тема 3.4. Вибір тяго-дуттєвих устроїв.  

3-1 Розрахунок тягового пристрою для пічної установки  1 
3-2 Розрахунок ежектора 1 

 Література 1.  
 Розділ  4 ТЕПЛООБМІН В ПЕЧАХ  

 Тема 4.1 Зовнішній та внутрішній теплообміни. Теплообмін 
теплопередачею, конвекцією та випромінюванням. 

 

4 Розрахунок тепловідачі впечі. Розрахунок основних розмірів 
шахтної печі 

2 

 Література 1.  
 Розділ  6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ 

ПЕЧЕЙ 
 

 Тема 6.1 Матеріальний баланс печі. Тепловий баланс печі. 
Витратні статті теплового балансу. Основні теплотехнічні 
характеристики роботи печей. 

 

5-1 Визначення теплового балансу печі 1 
5-2 Розрахунок ККД печі 1 

 

Політика та контроль 

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Правила відвідування занять та поведінки на заняттях 
Відвідування занять є обов’язковим. Здобувачі зобов’язані брати активну участь у 
навчальному процесі, не спізнюватися на заняття та не пропускати їх без поважних 
причин, не заважати викладачу проводити заняття та не відволікатися на дії, що не 
пов’язані з навчальним процесом. 
Правила призначення заохочувальних та штрафних балів 

• заохочувальні бали можуть нараховуватись викладачем виключно за виконання 
творчих доробків та робочих гіпотез. 
Але їхня сума не може перевищувати 25 % від рейтингової шкали. 

• штрафні бали в рамках навчальної дисципліни не передбачені. 
Політика дедлайнів та перескладань 
У разі виникнення академічних заборгованостей з навчальної дисципліни або будь-яких 
форс-мажорних обставин, здобувачі мають зв’язатися з викладачем для узгодження 
алгоритму дій, пов’язаних із вирішенням існуючих проблем. 
Політика академічної доброчесності 
Плагіат та інші форми недоброчесної роботи неприпустимі. До плагіату відноситься 
відсутність посилань при використанні друкованих та електронних матеріалів, цитат, 
думок інших авторів. Неприпустимі підказки та списування під час написання тестів, 
проведення занять. 



Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 
Політика академічної поведінки і етики 
Здобувачі мають бути толерантним, поважати думку оточуючих, заперечення 
формулювати в коректній формі, адекватно підтримувати зворотний зв'язок на 
заняттях. 
Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

7. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим 
навчальним планом: 

Семестр 
Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Кредити акад. 
год. Лекції Практичні індивдуальні 

заняття.  СРС МКР Семестровий 
контроль 

8 4 120 36 18 28 66 1 екзамен 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
Рейтинг здобувача з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за роботу 
на практичних заняттях. 

Семестровим контролем є залік. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
Система рейтингових балів та критерії оцінювання: 
Відвідування лекцій (1;0). 
Виконання завдань на практичних заняттях. 
Ваговий бал на практичних заняттях складає по 4 бали. 
МКР складає 10 балів. 
Екзамен складає 18 балів. 
Критерії оцінювання виконання практичного завдання 

Повнота та ознаки виконання завдання Бали 
Завдання виконане в повній мірі 4,0 
Незначні недоліки за пунктом 1 3,0 
Несвоєчасне виконання завдання 2,0 
Несвоєчасне виконання завдання, недоліки за п. 1 1,5 
Неякісне виконання завдання 0,5 
Невиконання завдання 0 

 Таким чином рейтингова семестрова шкала з кредитного модуля складає: 
R = 34 ·1+18 ·2+10 ·1+20 ·1=34+36+10+20=100 балів 

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів «ідеальний здобувач» має 
набрати 40 балів. На першій атестації (8-й тиждень) здобувач отримує «зараховано», 
якщо його поточний рейтинг не менше 20 балів. 

За результатами навчальної роботи за 13 тижнів навчання «ідеальний здобувач» 
має набрати 90 балів. На другій атестації (14-й тиждень) здобувач отримує 
«зараховано», якщо його поточний рейтинг не менше 40 балів. 



Максимальна сума балів складає 100. Для отримання заліку з кредитного модуля 
«автоматом» потрібно мати рейтинг не менше 60 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг, що складає не менше 40 % від 
рейтингової шкали (R), тобто 40 балів. 

Здобувачі, які набрали протягом семестру рейтинг менше 0,6 R, а також ті, хто хоче 
підвищити загальний рейтинг, виконують залікову контрольну роботу. При цьому всі 
бали, що були ними отримані протягом семестру, скасовуються. Завдання контрольної 
роботи містять запитання, які відносяться до різних розділів кредитного модуля. 
Перелік залікових запитань наведено у Розділі 9.  

Для отримання  залікової оцінки, сума всіх отриманих протягом семестру рейтингових 
балів R переводиться згідно з таблицею: 

Кількість балів Оцінка  
95...100 відмінно 
85...94 дуже добре 
75...84 добре 
65...74 задовільно 
60...64 достатньо 
RD < 60 незадовільно 

Не виконані умови допуску не допущено 

8. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Білет складається з трьох питань 2-х розміщених у частині 1 та завдання з частині 2. 
Частина 1. 

Контрольне завдання № 1 
1. Проаналізувати походження нафти. Гіпотези виникнення нафти. 
2. Проаналізувати схему бурової вишки. 

Контрольне завдання № 2 
1. Проаналізувати класифікацію нафт.  
2. Проаналізувати схему бурової вишки. 

Контрольне завдання № 3 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони світу. 
2. Проаналізувати конструкційні схеми насосів добування нафти з родовища. для 

заданої нафти.  
Контрольне завдання № 4 

1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони світу. 
2. Проаналізувати схему бурової вишки. 

Контрольне завдання № 5 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони України. 
2. Проаналізувати засоби видалення нафти з родовищ 

Контрольне завдання № 6 
1. Проаналізувати  методи розвідки нафти. 
2. Проаналізувати конструкційні схеми насосів добування нафти з родовища. 

Контрольне завдання № 7 
1. Проаналізувати фізичні властивості нафти. 
2. Детонація бензинів, октанове число. Моторний та дослідницький метод 

визначення октанового числа.  
Контрольне завдання № 8 

1. Проаналізувати властивості автомобільних бензинів.  
2. Проаналізувати хімічний склад нафти 

Контрольне завдання № 9 



1. Проаналізувати процеси переробки нафти на НПЗ 
2. Проаналізувати засоби видалення нафти з родовищ 

Контрольне завдання № 10 
1. Проаналізувати класифікацію нафт.  
2. Проаналізувати засоби видалення нафти з родовищ 

Контрольне завдання № 11 
1. Проаналізувати схеми первинної переробки нафти 
2. Проаналізувати фізичні властивості нафти.  

Контрольне завдання № 12 
1. Проаналізувати фізичні властивості нафти.  
2. Проаналізувати схему бурової вишки. 

Контрольне завдання № 13 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони світу. 
2. Проаналізувати походження нафти. Гіпотези виникнення нафти. 

Контрольне завдання № 14 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони України. 
2. Проаналізувати конструкційні схеми насосів добування нафти з родовища. 

Контрольне завдання № 15 
1. Проаналізувати фізичні властивості нафти.  
2. Проаналізувати походження нафти. Гіпотези виникнення нафти. 

Контрольне завдання № 16 
1. Проаналізувати процеси переробки нафти на НПЗ нафти 
2. Проаналізувати властивості автомобільних бензинів. 

Контрольне завдання № 17 
1. Проаналізувати схему бурової вишки. 
2. Проаналізувати пристрої для видалення нафти з родовищ 

Контрольне завдання № 18 
1. Проаналізувати процеси переробки нафти на НПЗ нафти 
2. Проаналізувати хімічний склад нафти 

Контрольне завдання № 19 
1. Проаналізувати хімічний склад нафти 
2. Проаналізувати схему бурової вишки. 

Контрольне завдання № 20 
1. Проаналізувати конструкційні схеми насосів добування нафти з родовища. 
2. Проаналізувати властивості автомобільних бензинів  

Контрольне завдання № 21 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони світу. 
2. Проаналізувати конструкційні схеми насосів добування нафти з родовища. 

Контрольне завдання № 22 
1. Проаналізувати запаси нафти та основні газоносні райони України. 
2. Проаналізувати конструкцію бурової установки 

Контрольне завдання № 23 
1. Проаналізувати фізичні властивості нафти.  
2. Проаналізувати схеми первинної переробки нафти 

Контрольне завдання № 24 
1. Проаналізувати властивості автомобільних бензинів.  
2. Проаналізувати конструкцію бурової установки 

 
Частина 2. 

Ви отримали 1000 тон нафти. Необхідно за варіантом №___ (таблиця 1) та  №___ 
(таблиця 2): 

1. Побудувати криву розгонки для заданої нафти 



2. Визначити відсоток вказаної викладачем фракції у нафті. 
3. Визначити середню відносну густину та середню густину (для середньої 

температури) вказаної викладачем фракції нафти для рідкої фази фракції; 
4. Визначити середній характеристичний фактор вказаної викладачем фракції; 
5. Визначити питому середню ентальпію вказаної викладачем фракції; 
6. Визначити середню теплоємність (для середньої температури) вказаної 

викладачем фракції нафти для рідкої фази; 
7. Визначити кількість енергії, що необхідно відібрати, при охолодженні вказаної 

викладачем фракції на 20 градусів. 
Таблиця 1. 

 
Варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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<45 5,1 – 8 11 10 13 15 15 5 
45…105 9,2 – 7 9 8 12 12 12 8 
105…125 4,0 – 4 4 5 3 4 9 5 
125…155 5,7 4,2 5 6 7 10 9 8 3 
155…200 9,3 5,1 6 8 10 7 7 8 5 
200…230 5,4 4,8 5 6 6 6 8 7 3 
230…260 5,8 8,5 7 7 7,5 6 8 10 6 
260…290 4,7 7,9 6 7 6,5 6 7 4 8 
290…345 10,8 8,0 6 5 5 5 5 9 10 
345…400 8,6 14,8 9 5 5 5 5 6 11 
400…480 13,5 15,1 14 9 9 8 12 5 11 
480…540 5,9 13,4 16 13 15 13 8 7 12 
>540 12,0 18,1 7 10 6 6 – – 13 

 
Таблиця 2. Фракції та їх густини: 

Варіант Фракція Густини фракцій 

нафтопродуктів ,  
1.  Вуглеводневі гази 

(етан,метан,пропан,бутан) 
0,29 

2.  Газолін  (в іноземній літературі – бензин) 0,75 

3.  Нафта(важкий бензин), бензиново-
легроїнова фракція або легроїн) 

0,856 

4.  Паливо для реактивних двигунів 0,86 
5.  Гас – розчинник  0,88 
6.  Побутовий гас та гас для освітлення 0,90 
7.  Дизельна фракція 0,92 
8.  Газойль 0,95 
9.  Мазут 0,97 
10.  Гудрон 0,99 
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Побудувати криву розгонки для заданої нафти. Визначити відсоток вказаної викладачем 
фракції у нафті. Визначити середню відносну густину та середню густину (для середньої 
температури). Визначити середній характеристичний фактор. Визначити питому 
середню ентальпію. Визначити середню теплоємність (для середньої температури) для 
рідкої фази. Визначити кількість енергії, що необхідно відібрати, при охолодженні 1 кг 
фракції на 20 градусів. 
 
 
Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
Складено доцент кафедри МАХНВ, канд.техн.наук, доцент Андрій Степанюк 
 
Ухвалено кафедрою МАХНВ (протокол № 26 від 19.06.2021) 
 
Погоджено Методичною комісією факультету1 (протокол № 11 від 25.06.2021) 
 
 
 

 
1 Методичною радою університету – для загальноуніверситетських дисциплін. 


