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Наведено дані про основи теорії теплопередачі та будову теплообмінників 

типу «труба в трубі», викладено опис лабораторної установки, методики проведення 

лабораторної роботи та виконання розрахунків. 

Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології 

та інженерія». 
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ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 
Технологічні процеси супроводжуються перетворенням різноманітних видів 

енергії – теплової, механічної, електричної. Теплота має найбільше значення, тому 

зазвичай обмежуються розглядом лише цього виду енергії. Теплота витрачається на 

проведення хімічних та фізико-хімічних процесів або виділяється під час їх 

перебігу. Тому теплообмінні апарати, в яких відбувається обмін теплотою між 

різними середовищами, є одними з найважливіших елементів технологічних систем. 

Практичне вивчення студентами роботи теплообмінних апаратів необхідне для 

подальшого переходу до їх проектування. 

Самочинний перенос теплоти від більш нагрітого середовища до менш 

нагрітого називається теплопередачею. Перенос відбувається до настання теплової 

рівноваги, коли температури обох середовищ стануть рівними одна одній. 

Середовища (речовини), що беруть участь в процесі теплопередачі 

називаються теплоносіями. 

Більш нагріте середовище (речовина з більшою температурою) – гарячий 

теплоносій. 

Менш нагріте середовище (речовина з меншою температурою) – холодний 

теплоносій. 

Способи теплопередачі: 

− передача теплоти під час безпосереднього контакту середовищ відбувається в 

процесі змішування теплоносіїв одного з іншим; 

−  передача теплоти через стінку відбувається, коли теплоносії відділені один 

від одного стінкою, поверхня якої називається поверхнею теплообміну. 

Процеси теплопередачі: 

− усталений (стаціонарний) процес – температури обох теплоносіїв в кожній 

точці теплообмінного апарату не змінюються в часі. Він реалізується, в 

основному, в безперервно діючому обладнанні; 

− неусталений (нестаціонарний) процес – температури теплоносіїв в апараті 

змінюються в часі. Він реалізується в апаратах періодичної дії, а також під час 

пуску та зупинки апаратів безперервної дії та зміні режиму їх роботи. 

Механізми теплопередачі: 

− теплопровідність – передача тепла між двома тілами, що дотикаються одне до 

іншого, в результаті мікроскопічного коливального руху їх часток, але без їх 

переміщення одного відносно іншого; 

− конвекція – передача тепла часточками рідин та газів в процесі їх переміщення 

в просторі разом з масами теплоносіїв; 

− примусова (вимушена) конвекція має місце в результаті цілеспрямованих 

витрат енергії на перемішування теплоносіїв за допомогою існуючих 

пристроїв; 

− вільна (природна) конвекція відбувається самочинно завдяки різниці 

густин рідини та газу в різних точках об’єму, що викликана 
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нерівномірним розподілом температури. Конвекція завжди 

супроводжується передачею тепла шляхом теплопровідності; 

− випромінювання – передача тепла шляхом переносу енергії у вигляді 

електромагнітних хвиль. Теплова енергія одного тіла перетворюється в 

променеву енергію та випромінюється у простір (випромінювання), проходить 

через нього, поглинається іншим теплоносієм та знову перетворюється в 

теплову енергію (поглинання). 

Теплообмінні апарати (теплообмінники) – апарати для здійснення теплообміну 

між двома теплоносіями з метою нагрівання або охолодження одного з них. 

Тепловий потік – кількість тепла, що передається за одиницю часу від одного 

теплоносія до іншого, Дж/с або Вт. 

Енергетичний (тепловий баланс) – матеріальне вираження закону збереження 

енергії, згідно з яким, загальна кількість теплоти (енергії), що підведена до 

технологічного апарату всіма можливими способами, дорівнює кількості теплоти 

(енергії), що виходить з апарату також з усіма можливими способами. Тобто приход 

тепла в апарат дорівнює його витраті. 

Теплове навантаження апарату Q – кількість тепла, віддане гарячим 

теплоносієм Qгар., яке витрачається на нагрів холодного теплоносія Qхол. і на 

компенсацію втрат в оточуюче середовище Qвтр.. Звідси, тепловий баланс 

втр.хол.гар.
QQQQ +== , Вт                                             (1) 

або  

.1221
)()(

втр
QiigIIGQ +−=−= , Вт ,                                  (2) 

де  G та g – масова витрата гарячого та холодного теплоносіїв відповідно, кг/с; 

І та і тепломісткість (ентальпія) гарячого та холодного теплоносіїв відповідно, 

Дж/кг; індекс «1» відповідає входу до апарату, індекс «2» - виходу з нього. 

Ентальпія гарячого та холодного теплоносіїв 

..
,

холгар
ctiСtI ==  , Дж/кг, 

де  С і с – їх питомі теплоємності, Дж/кг К; 

tгар. і tхол. – їх температури, °С. 

Різницю температур між гарячим tгар. і холодним tхол. теплоносіями, яка є 

рухомою силою процесу теплопередачі називається температурним напором 

.. холгар
tt −=  , °С.  (3)  

Напрямок току теплоносіїв в теплообмінному апараті: 

− прямотечія – обидва теплоносії протікають вздовж стінки, що їх розділяє, в 

одному і тому ж напрямку;  

− протитечія – теплоносії протікають вздовж стінки, що їх розділяє, в 

протилежних напрямках; 

− перехресна течія – теплоносії протікають під кутом один до одного. 

 

БУДОВА ТЕПЛООБМІННИКІВ ТИПУ «ТРУБА В ТРУБІ» 
Теплообмінники «труба в трубі» застосовують за невеликих теплових 

навантажень, коли необхідна поверхня теплообміну не перевищує 20−30 м2. Кожний 

елемент такого теплообмінника складається з зовнішньої кожухової труби більшого 

діаметра та концентрично розміщеної всередині неї теплообмінної труби. 
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Теплообмінні труби з’єднані одна з одною послідовно за допомогою зйомних 

калачів. Кожухові труби з’єднані між собою послідовно за допомогою вварених в 

них штуцерів. За великих витрат теплоносіїв теплообмінники складають з декількох 

паралельних секцій, тим самим забезпечуючи велику сумарну площу поперечного 

перерізу обох просторів. 

Теплообмінники типу «труба в трубі» виготовляють наступних типів: 

нерозбірні однопоточні одно-, двох- та багатосекційні (рис. 1,2); розбірні одно-, 

двох- та багатопоточні (рис. 3, 4). 

1 − теплообмінна труба; 2 − 

розподільча камера для зовнішнього 

теплоносія; 3 – кожухова труба; 4 – 

кришка. 

Рисунок 3 – Розбірний однопоточний 

малогабаритний (dз ≤ 57 мм) 

теплообмінник типу «труба в трубі» 

1 і 2 − розподільчі камери для 

внутрішнього та зовнішнього 

теплоносіїв відповідно; 3 − кожухова 

труба; 4 − теплообмінна труба; 5 – 

кришка. 

Рисунок 4 – Розбірний двухпоточний 

малогабаритний (dз ≤ 57 мм) 

теплообмінник типу «труба в трубі» 

1 − теплообмінна труба; 2 − кожухова 

труба; 3 – калач. 

Рисунок 1 – Нерозбірний теплообмінник 

типу «труба в трубі» 

1 − теплообмінна труба; 2 − кожухова 

труба; 3 – калач. 

Рисунок  2 – Багатосекційний 

нерозбірний теплообмінник типу 

«труба в трубі» 
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Нерозбірні теплообмінники (рис. 1, 2) можуть мати один або декілька 

(зазвичай парне число) ходів. 

Однопоточний малогабаритний розбірний теплообмінник (рис. 3) має 

розподільну камеру для зовнішнього теплоносія, що розділена на дві зони 

поздовжньою перегородкою. В кришці розміщений калач, що з’єднує теплообмінні 

труби. Кожухові труби кріпляться в трубних решітках, теплообмінні труби 

герметизуються за допомогою сальникових ущільнювачів. 

Двухпоточний розбірний теплообмінник (рис. 4) має дві розподільчі камери, а 

в кришці розміщені два калача. Поверхня теплообміну та прохідні перерізи для 

теплоносіїв за інших рівних умов в два рази більша, ніж в однопоточному  

теплообміннику. 

Багатопоточні теплообмінники типу «труба в трубі» принципово не 

відрізняються від двухпоточних. 

Переваги: високий коефіцієнт теплопередачі внаслідок великої швидкості 

обох теплоносіїв; простота виготовлення. 

Недоліки: громіздкість; висока вартість внаслідок витрат металу на зовнішні 

труб, що не беруть участі в теплообміні; складність очистки між трубного простору. 

 

 

МЕТА ТА ЗАДАЧИ РОБОТИ 

Мета – експериментальне дослідження роботи теплообмінника типу «труба в 

трубі», розрахунок коефіцієнта теплопередачі. 

Задачи – за заданих величин: 

- електричній потужності нагрівача; 

- кількості гарячого теплоносія; 

- об’ємної витрати холодного теплоносія; 

в стаціонарному режимі роботи установки експериментально визначити: 

- температуру теплоносіїв на входах теплообмінника; 

- швидкість циркуляції гарячого теплоносія; 

- температуру зовнішньої поверхні, що віддає тепло; 

розрахувати: 

- кількість  тепла, що передається від гарячого теплоносія холодному; 

- величину коефіцієнта теплопередачі; 

- витрати потужності на циркуляцію гарячого теплоносія; 

- втрати тепла в оточуюче середовище; 

- тепловий к.к.д. установки; 

скласти тепловий баланс установки. 
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ОПИС ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 

Основою лабораторної установки є теплообмінник типу «труба в трубі», який 

складається із зовнішньої труби 1 Ø125×6 мм та внутрішньої труби 2 Ø22×4 мм. 

Простір теплообмінника між внутрішньою поверхнею труби 1 та зовнішньою 

поверхнею труби 2 (міжтрубний простір) слугує для проходу холодного теплоносія. 

Гарячий теплоносій циркулює через внутрішню трубу 2, яка включена в замкнутий 

гарячий контур 3. Останній також має розширювальний бачок 4, необхідний для 

його заповнення; зливний вентиль 5 для зливу теплоносія; калібрувальний вентиль 6 

для калібрування вимірювальної діаграми 8; електричний нагрівач 7, що нагріває 

гарячий теплоносій; вимірювальну діафрагму 8 для вимірювання швидкості 

циркуляції гарячого теплоносія. По обидва боки вимірювальної діафрагми 8 до 

1 – кожухова труба Ø125×6 мм; 2 – теплообмінна труба Ø22×4; 3 − гарячий 

контур Ø22×4, 4 – розширювальний бачок; 5 – зливний вентиль; 6 – 

калібрувальний вентиль;  7 – електричний нагрівач; 8 – вимірювальна діафрагма; 

9 – п’єзометри; 10 – планшет; 11−14 – термометри; 15 – мережевий вимикач; 16 – 

вольтметр; 17 – ЛАТР; 18 – амперметр; 19, 20 – штуцери для холодного 

теплоносія;  21 – термопара; 22 − мілівольтметр; 23 − станина. 

Рисунок 5 – Лабораторна установка для дослідження роботи 

теплообмінника типу «труба в трубі» 
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труби гарячого контуру 3 підключені п'єзометри 9, які закріплені на планшеті 10. До 

виходів теплообмінника підключені термометри 11-14. Електричне живлення 

нагрівача 7 здійснюється через мережевий вимикач 15, вольтметр 16, ЛАТР 17 і 

амперметр 18. Холодний теплоносій подається в міжтрубний простір 

теплообмінника через гнучкі шланги, підключені до штуцерів 19 і 20. Термопара 21, 

підключена до мілівольтметру 22, служить для вимірювання температури 

зовнішньої тепловіддаючої поверхні гарячого контуру. Вся установка змонтована на 

станині 23. 

 

РОБОТА ЛАБОРАТОРНОЇ УСТАНОВКИ 
Заповнення гарячого контуру 3 установки здійснюють через розширювальний 

бачок 4. Злив гарячого теплоносія – через зливний вентиль 5. 

Нагрівач 7 перетворює електричну енергію в теплову, нагріваючи гарячий 

теплоносій у контурі 3. Частина цієї енергії витрачається на циркуляцію теплоносія 

по гарячому контуру 3 за рахунок природної конвекції. Проходячи через 

теплообмінник, гарячий теплоносій передає своє тепло через стінку внутрішньої 

труби 2 до холодного теплоносія, який рухається у міжтрубному просторі. 

Напрямок руху холодного теплоносія визначається порядком підключення штуцерів 

19 і 20 до його джерела. 

Під час руху гарячого теплоносія по обидві сторони діафрагми 8 виникає 

різниця п’єзометричних напорів, яка пропорційна його об'ємній витраті. Вона 

проявляється у вигляді різниці рівнів рідини в п'єзометрах 9. Калібрування 

діафрагми 8 (визначення залежності різниці рівнів рідини в п'єзометрах 9 від 

об'ємної витрати гарячого теплоносія) здійснюється шляхом зливання теплоносія з 

бачка 4 через діафрагму і зливний вентиль 5 при закритому вентилі 6. 

Теплоносії обмивають кульки термометрів 11-14, встановлених на всіх входах 

теплообмінника. 

Нагрівач 7 підключають до електричної мережі за допомогою вимикача 15. 

Величину електричної напруги на електродах нагрівача 7 регулюють за допомогою 

ЛАТРа 17 і вимірюють за допомогою вольтметра 16. Силу струму, що протікає 

через нагрівач 7, вимірюють за допомогою амперметра 18. 

Температуру зовнішньої поверхні, що віддає тепло, гарячого контуру 

визначають за показаннями мілівольтметра 22, до якого підключена термопара 21. 

 

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС УСТАНОВКИ 
Рівняння енергетичного балансу лабораторної установки має вигляд 

конв.втр.тприх. NQQQ ++= ,  Вт ,                                       (4) 

де Qприх. − теплота, що поступає в установку від електричного нагрівача 7; 

Qт − теплота, що передається від гарячого теплоносія холодному; 

Qвтр.− теплота, що витрачається в оточуюче середовище; 

Nконв. − потужність, що витрачається на циркуляцію гарячого теплоносія. 

Кількість теплоти, яка поступає до установки від електричного нагрівача 7 і 

дорівнює його електричній потужності, розраховують таким чином 

IUQприх. = ,  Вт                                                 (5) 
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де  I − струм, що проходить через нагрівач і визначається за показаннями 

амперметра 18 

U − напруга на електродах нагрівача 7, що визначається за показаннями 

вольтметра 16. 

Кількість теплоти, яка передається від гарячого теплоносія холодному 

визначається рівнянням теплопередачі 

сртТ
kFQ = , Вт ,                                               (6) 

де k – коефіцієнт теплопередачі, Вт/м2град; 

 Fт – величина зовнішньої поверхні теплообмінної труби, м2; 

 − середній температурний напір, °С. 

Коефіцієнт теплопередачі розраховують за рівнянням для циліндричної стінки 

2.

.

1

. 1

1






++

=


середн

зовнзовн

d

dd
k  , 

.2градм

Вт
 ,                        (7) 

де  
2

.. внзовн

середн

dd
d

−
=  − середній діаметр стінки, м; 

dзовн. і dвн – зовнішній та внутрішній діаметр теплообмінної труби, м; 

α1 і α2 – коефіцієнти конвективної тепловіддачі від гарячого теплоносія до 

стінки та від стінки до холодного теплоносія, Вm/(м2 ·°С). 

Таблиця 1 – Критерії подібності за передачі тепла конвекцією 

Критерій Формула Фізичний зміст критерію 

Нуссельта 


l
Nu =            (8) Характеризує процес теплообміну між 

теплоносієм та стінкою 

Рейнольдса 



l
=Re           (9) Характеризує гідродинамічний режим руху 

теплоносія 

Прандтля 


c
=Pr          (10) Характеризує фізичні властивості 

теплоносія 

Грасгофа 
2

.
23



 часнgl
Gr =  (11) 

Характеризує режим руху теплоносія за 

вільної конвекції 

де  λ − теплопровідність теплоносія, Вт/(м·К); 

µ − динамічна в’язкість теплоносія, Па·с; 

с − питома теплоємність теплоносія, Дж/(кг·К); 

ρ – густина теплоносія, кг/м3; 

β − коефіцієнт об’ємного розширення теплоносія, 1/К; 

ω − швидкість теплоносія, м/с; 

l – визначальний геометричний розмір, м; 

g – прискорення вільного падіння, м/с2; 

часн., − часний температурний напір, °С. 

Коефіцієнт тепловіддачі α знаходять через критерій Нуссельта Nu з (8). 

Величину Nu обчислюють з визначальних критеріїв Re, Рr і Gr згідно з 

залежностями, наведеними в табл.2 
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Для розрахунку коефіцієнтів тепловіддачі використовують визначальну 

температуру, за яку приймають середню температуру теплоносія tт або 

температуру плівки (пограничного шару) tпл., рівна середньоарифметичному 

температур стінки tст. і теплоносія 

2

.

.

стт

пл

tt
t

+
= , °С.                                           (12) 

Поверхня теплообмінної труби 

ldF
зовн.т

= , м2 ,                                        (16) 

де l – довжина теплообмінної труби, м. 

 

Таблиця 2 

Формули для розрахунку конвективної тепловіддачі 

Стійкий 

турбулентний 

режим 

Re>10000 4,08,0 PrRe023,0=Nu  (13) 

Визначальний геометричний 

розмір − внутрішній діаметр 

труби dвн або еквівалентний 

діаметр каналу dекв.  

Визначальна температура − tт 
Перехідний 

режим 

Re=2300 

− 10000 
43,09,0 PrRe008,0=Nu (14) 

Ламінарний 

режим 
Re<2300 1,02,0 Pr)(Pr)(Re Gr0,74Nu =  (15) 

Визначальна 

температура − tпл. 

За прямотечії і протитечії середній температурний напір визначається як 

середньологарифмічне зі значень максимального (mах) і мінімального (min) 

температурних напорів 

min

max

minmax

.

ln







−
=

середн , °С.                                             (17) 

Якщо співвідношення 
min

max




<2, то використовують середньоарифметичне 

значення 

2

minmax

.




−
=

середн , °С.                                            (18) 

Теплота, передана холодному теплоносію, витрачається на його нагрів 

)(
.. хол.вх.хол.вих.холхолхол.Т

t-tсVQ = ,  Вт                             (19) 

де хол.V  − об’ємна витрата холодного теплоносія, м3/с; 

.хол  − густина холодного теплоносія, кг/м3; 

.холс  − питома теплоємність холодного теплоносія, Дж/(кг·°С); 

хол.вх.хол.вих. tіt  − температура холодного теплоносія на виході та вході в 

теплообмінник. 

Теплота втрат в оточуюче середовище: 

)(
.. повстВ

ttFQ −= , Вт                                            (20) 

де tпов. – температура повітря, що оточує установку, °С; 
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α − загальний коефіцієнт тепловіддачі за спільної передачі тепла конвекцією 

та випромінюванням, Вm/(м2 ·К); 

F – величина поверхні тепловіддачі, м2. 

Для визначення загального коефіцієнта тепловіддачі зовнішньої поверхні, що 

віддає тепло, установки α можна використовувати наступну наближену формулу: 

.
058,03,9

ст
t+= , Вm/(м2 ·К)                                      (21) 

Потужність, що витрачається на циркуляцію теплоносія по гарячому контуру 

дорівнює енергії на переміщення 1 кг теплоносія (w2/2) помноженій на його масову 

витрату (Vгар.ρгар.). Враховуючи зв’язок  об’ємної швидкості теплоносія Vгар. з його 

лінійною швидкістю 
.

.4

вн

гар

d

V
w


= , отримаємо: 

2

.

.

3

.

.
)(

8

вн

гаргар

конв
d

V
N




= , Вт                                           (22) 

де гар.V  − об’ємна витрата гарячого теплоносія, м3/с; 

.гар  − густина гарячого теплоносія, кг/м3; 

dвн. − внутрішній діаметр труби гарячого контуру, м. 

Температуру поверхні, що віддає тепло, установки визначають за 

градувальною кривою термопари яка наведена нарис. 6. 

Показник ефективності роботи установки − тепловий к.к.д. – відношення 

кількості теплоти, переданої через поверхню теплопередачі до кількості теплоти, що 

поступає в установку: 

%100

.прих
Q

T
Q

= .                                           (24) 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
1. Гарячий теплоносій в кількості зазначеній викладачем (до 10 дм3) залити в 

розширювальний бачок 4 за закритого вентиля 5 і відкритого 6. 

2. Гнучкі шланги, що надіти на штуцери 19 і 20, з'єднати з водопроводом і 

каналізацією в порядку, зазначеному викладачем. 

3. На планшеті 10 відзначити початковий рівень рідини в п'єзометрах 9. 

4. Ввімкнути подачу холодного теплоносія (води) в міжтрубний простір 

теплообмінника. 

5. Регулятор ЛАТРа 17 встановити у крайнє ліве положення. 

6. Вимикачем 15 подати електричну напругу на ЛАТР 17. 

7. Регулятором ЛАТРа 17 встановити таку напругу на електродах нагрівача 7, 

яка відповідає силі струму (за амперметром 18), заданої викладачем. Цю величину 

сили струму підтримувати постійною протягом усього часу роботи установки. 

8. Через кожні 5 хвилин відзначати в таблиці і на графіку показання 

термометрів 11-14, а також різницю рівнів рідини в п'єзометрах 9. 

9. Після того, як установка вийде на стаціонарний режим (всі криві на графіку 

виродяться в горизонталь), вимикачем 15 відімкнути нагрівач 7. 
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10. Провести калібрування діафрагми 8. Для цього закрити вентиль 6, відкрити 

вентиль 5, за допомогою мірного циліндра визначити час, за який з гарячого 

контуру виллється 100 см3 теплоносія, а також різницю рівнів рідини в п'єзометрах 

9. Відкрити вентиль ще більше 5 і повторити вимір. Всього зробити 5-6 вимірів, 

результати занести в таблицю, на графіку побудувати калібрувальну криву «різниця 

рівнів рідини в п'єзометрах 9 – об'ємна витрата гарячого теплоносія». 

11. Визначити об'ємну витрату холодного теплоносія. Для цього зливний 

шланг перенести в мірний циліндр і визначити, за який час набереться певна 

кількість рідини (наприклад, 100 см3). Результати занести у таблицю. 

12. Всі дані вности у звіт з лабораторної роботи, 

13. Вимкнути лабораторну установку. Провести розрахунки. 

Експериментальні дані. В ході виконання роботи необхідно отримати 

наступні експериментальні дані: 

− tхол.вх. і tхол.вих – температуру холодного теплоносія на вході і виході 

міжтрубному простору (термометри 13 і 14); 

− tгар.вх. і tгар.вих – температуру гарячого теплоносія на вході і виході 

теплообмінної труби (термометри 11 і 12); 

− Δh – різниця рівнів в п'єзометрах 9; 

− Vгар. – об'ємну швидкість циркуляції гарячого теплоносія (визначити за 

каліброваним графіком вимірювальної діафрагми); 

− Vхол. – об'ємну витрату холодного теплоносія (об’єм холодного 

теплоносія vхол, що витікає з міжтрубного простору за час τ); 

− tст – температуру, поверхні, що віддає тепло (розрахувати за 

показаннями мілівольтметра 22 Е); 

− U – показання вольтметра 16; 

− I – показання амперметра 18; 

− Fт – величину поверхні теплообміну; 

− F – величину поверхні, що віддає тепло (виміряти); 

− дані для калібрування діафрагми – об'ємна витрата гарячого теплоносія 

Vгар. за різних ступенів відкриття калібрувального вентиля 6 і відповідної йому 

різниці рівнів Δh в п'єзометрах 9. 

Експериментальні дані занести в табл. 3. Побудувати графік зміни температур 

на входах теплообмінника і швидкості циркуляції гарячого теплоносія. Побудувати 

калібрувальний графік вимірювальної діафрагми. 

Розрахункові дані. За експериментальними даними для стаціонарного 

режиму роботи установки, використовуючи рівняння (5), (19), (20), (22), скласти її 

енергетичний баланс. 

Розрахувати величину теплового ККД установки 

За рівнянням (6) з урахуванням (17) або (18) розрахувати величину 

коефіцієнта теплопередачі k. 

Результати розрахунків занести до табл. 4. 
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Таблиця 3 – Експериментальні дані  

Робота установки Калібровка діафрагми 

Час, 

хв 

Показання 

термометрів, °С 

Різниця 

рівнів в 

п’єзоме

трах 9 

Δh, мм 

Об’ємна 

швидкіс

ть 

циркуля

ції Vгар., 

см3/с 

Об’єм 

холодного 

теплоносія 

vхол., см3 

 Об’єм 

тепло

носія 

vгар, 

см3 

Час 

витік

ання 

τ, с 

Об’ємна 

витрата,  



.гар

гар.

v
V =

см3/с 

Різниця 

рівнів в 

п’єзомет

рах  Δh, 

мм 

tхол.вх. tхол.вих tгар.вх. tгар.вих 

       Час 

витікання τ, с 

     

           

       Об’ємна 

витрата 

холодного 

теплоносія 


= .холv

Vхол.
, м3/с 

     

           

           

           

           

       Показання 

мілівольтм

етра  22 E, 

мВ 

     

           

           

       Температур

а, поверхні, 

що віддає 

тепло (23) 

або рис.6 

.     

           

           

           

           

       Показання 

вольтметра 

16 U, В 

     

           

           

       Показання 

амперметра 

18 I, А 

     

           

           

       Поверхня 

теплообмін

у, Fт, м2 

     

           

           

       Поверхня 

тепловіддачі 

F, м2 
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Таблиця 4 – Розрахункові дані 

Енергетичний баланс лабораторної установки 

Приход Вт % Витрати Вт % 

Електроенергія  

Qприх. (5) 
 100 

Теплота, передана до холодного 

теплоносія QТ  (19) 

  

Теплта втрат в оточуюче 

середовище QВ (20) 

  

Потужність, що витрачається на 

циркуляцію теплоносія гарячим 

контуром Nконв (22) 

  

Всього  Σприх.  100 Всього  Σвитр.  100 

Нев’язка балансу =


−
= %100

.

..

прих

витрприх
  

Параметри теплопередачі 

Тепловий к.к.д. установки == %
Q

Q

.прих

T 100  

Середній 

температ

урний 

напір 

=
−

=

min

max

minmax
.

ln





сер  

Коефіцієнт 

теплоперед

ачі 

==
серт

Т

F

Q
k


 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
За експериментальними даними і формулами, наведеними в даному посібнику 

виконати наступні розрахунки. 

1. Розрахувати коефіцієнти конвективної тепловіддачі α1 і α2 і коефіцієнт 

тепловіддачі k. Порівняти розраховану величину з отриманою експериментально. 

Пояснити розбіжності. 

2. Розрахувати величину об'ємної швидкості циркуляції гарячого теплоносія, 

за якої коефіцієнт теплопередачі k збільшиться в 2 рази. 

3. Розрахувати величину поверхні теплообміну Fт, за якої тепловий к.к.д. 

установки збільшиться на 10%. 

4. Розрахувати величину теплового к.к.д. установки, якщо в її теплообміннику 

замість сталевої теплообмінної труби буде використовуватися мідна. 

5. Розрахувати величину коефіцієнта теплопередачі, якщо об'ємна витрата 

холодного теплоносія зменшиться в 10 разів. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
Звіт про виконання лабораторної роботи повинен містити: 

• таблицю експериментальних даних; 

• графік зміни температур на входах теплообмінника і швидкості циркуляції 

гарячого теплоносія; 

• калібрувальний графік вимірювальної діафрагми; 

• таблицю теплового балансу лабораторної установки; 

• результати розрахунків за індивідуальними завданнями. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 
1. З яких статей складається тепловий баланс лабораторної установки? 
2. Якими факторами визначається величина коефіцієнта теплопередачі? 
3. Які механізми теплопередачі і як задіяні при роботі установки? 
4. Як впливають розміри і конфігурація елементів теплообмінника на 

величину теплового к.к.д. лабораторної установки? 
5. Як впливає швидкість руху теплоносіїв на величину теплового к.к.д. 

лабораторної установки? 
6. Як би Ви змінили конструкцію лабораторної установки, щоб підвищити її 

тепловий к.к.д.? 
7. Як зменшити втрати тепла в лабораторній установці? 
8. Чому гарячий теплоносій циркулює через теплообмінну трубу, а не через 

міжтрубний простір? 
9. Як впливає матеріал теплообмінної труби на величину теплового к.к.д. 

лабораторної установки? 
10. Як впливає стан поверхонь теплообмінної труби на величину теплового 

к.к.д. лабораторної установки? 
11. Який тип струму теплоносіїв використовувався при виконанні Вами 

лабораторної роботи? Який тип ви б рекомендували для даної установки? 
12. Теплообмінник якого типу Ви використовували б в даній лабораторній 

установці, щоб зменшити її масогабаритні характеристики при збереженні всіх 
інших параметрів? 

ДОВІДКОВІ ДАНІ 
Коефіцієнти теплопровідності (Вт/(м·К)): сталі – 45,4; міді – 389,6. 
Таблиця 5 – Густина води залежно від температури за атмосферного тиску 

t, 
°C 

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C  

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C 

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C  

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C  

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C  

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C  

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C 

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C 

ρ, 
кг/м3 

t, 
°C 

ρ, 
кг/м3 

0 999,9 10 999,7 20 998,2 30 995,7 40 992,2 50 988,1 60 983,1 70 977,7 80 971,8 90 965,3 

1 999,9 11 999,6 21 998,0 31 995,4 41 991,9 51 987,6 61 982,5 71 977,2 81 971,2 91 964,8 

2 1000,0 12 999,5 22 997,8 32 995,0 42 991,5 52 987,2 62 982,0 72 976,6 82 970,5 92 964,1 

3 1000,0 13 999,4 23 997,6 33 994,7 43 991,1 53 986,7 63 981,6 73 976,0 83 969,9 93 963,3 

4 1000,0 14 999,3 24 997,3 34 994,4 44 990,7 54 986,2 64 981,1 74 975,6 84 969,3 94 962,7 

5 1000,0 15 999,1 25 997,1 35 994,1 45 990,3 55 985,7 65 980,5 75 975,0 85 968,6 95 961,9 

6 1000,0 16 999,0 26 996,8 36 993,7 46 989,8 56 985,2 66 980,1 76 974,4 86 968,0 96 961,1 

7 999,9 17 998,8 27 996,5 37 993,4 47 989,4 57 984,7 67 979,6 77 973,8 87 967,3 97 960,4 

8 999,9 18 998,6 28 996,3 38 993,0 48 989,0 58 984,2 68 978,9 78 973,1 88 966,6 98 959,8 

9 999,8 19 998,4 29 996,0 39 992,7 49 988,5 59 983,6 69 978,3 79 972,5 89 966,0 99 959,1 

Таблиця 6 – Коефіцієнти теплопровідності та динамічної в’язкості 
води залежно від температури за атмосферного тиску 

t, 
°C 

λ, 

 

µ, 
мПа·с 

t, 
°C 

λ, 

 

µ, 
мПа·с 

0 0,551 1,792 60 0,659 0,466 
10 0,575 1,307 70 0,668 0,404 
20 0,599 1,002 80 0,675 0,355 
30 0,618 0,797 90 0,680 0,315 
40 0,634 0,653 100 0,683 0,282 
50 0,648 0,546 − − − 

Км

Вт

 Км

Вт



Км

Вт
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