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 Тема: Розрахунок параметрів кожухотрубного теплообмінного апарата 

Мета: ознайомлення з областю застосування і класифікацією 
трубчастих теплообмінників, вивчення принципу їх дії і конструктив-
них особливостей, вивчення методики розрахунку і придбання прак-
тичних навичок з їх розрахунку. 

1 Порядок виконання роботи 

- Ознайомитись з областю застосування теплообмінних апаратів 
трубчастого типу; 

- Ознайомитись з класифікацію трубчастих теплообмінників і ос-
новних конструкціями технологічного обладнання з їх використанням; 

- Виконати розрахунок основних параметрів кожухотрубчастого 
теплообмінника. 

2 Загальні відомості 

Процеси теплообміну посідають одне з найважливіших місць 
при обробці харчових продуктів. Умовно їх можна поділити за їх ха-
рактером на чисто теплообмінні процеси, де масообмін відіграє під-
порядковану роль (нагрівання, охолодження, заморожування, конден-
сація, випаровування), а також на суміщені тепло та масообмінні про-
цеси (сушіння, дистиляція, ректифікація, випічка, адсорбція). 

До обладнання, яке призначене для здійснення чисто теплооб-
мінних процесів належать теплообмінники-підігрівачі, охолоджувачі, 
випарні установки, конденсатори і випарювачі холодильних машин, 
нагрівачі, тощо. 

У ролі теплоносія при виробництві харчових продуктів викорис-
товують водяну пару, повітря, воду та інше. Найбільш часто викорис-
товується водяна пара завдяки тому, що вона зручна для транспорту-
вання, її температура та витрати легко регулюються, має велику теп-
лоту конденсації, її агресивна дія на матеріал паропроводів та апара-
тів незначна, а також її можна використовувати в умовах безпосеред-
нього контакту з харчовими продуктами. 

Основні вимоги до такого типу обладнання: досягнення в теплооб-
міннику максимального коефіцієнта теплопередачі при мінімальному гід-
равлічному опорі; герметичність поверхні нагрівання; надійність в роботі, 
зручність ремонту та очищення; мінімально можлива металоємність; мак-
симально можлива питома поверхня нагрівання; простота конструкції, те-
хнологічність виготовлення та монтажу; достатня міцність; апарат повинен 
мати високу продуктивність; виготовлення, монтаж, експлуатація, ремонт 
та обслуговування апарата повинні бути економічно вигідними. 
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За способом передачі теплоти теплообмінні апарати діляться на 

дві групи: поверхневі та змішувальні. 
Поверхневі теплообмінні апарати класифікують за такими ознаками: 
а) за призначенням: підігрівачі, холодильники; б) за направленням по-
току робочих середовищ: прямотечійні, протитечійні, перехресного 
току, змішаного току; в) за родом робочих середовищ: паро-рідинні, 
рідинно-рідинні, газорідинні, газо-газові; г) за числом ходів: однохо-
дові, багатоходові; д) за компоновкою: однокорпусні, багатокорпусні; 
е)за конструктивними ознаками: кожухотрубні, рубашкові, зрошува-
льні, занурені; ж) за конструкцією поверхні теплообміну: трубчасті 
горизонтальні, трубчасті вертикальні, змійовикові, комбіновані, гол-
часті, спіральні, ребристі, пластинчасті; з) за жорсткістю конструкції: 
жорсткі, нежорсткі, напівжорсткі. и) за характеристикою температур-
ного режиму: зі сталим режимом і з несталим режимом. 

До найбільш поширених в харчовій промисловості відносять 
кожухотрубні теплообмінники.  

Вони забезпечують великі поверхні 
теплообміну, прості у виготовленні та на-
дійні в експлуатації. Такі теплообмінники 
бувають одноходові та багатоходові з різ-
ним направленням потоків теплоносіїв. 

Прикладом найпростішого підігрівача є 
одноходовий трубчастий теплообмінник (ри-
сунок 1). Він має металевий циліндричний 
корпус в якому розташовані дві трубні решіт-
ки (дошки) 2 з паралельними нагрівальними 
трубками 3, кінці яких завальцьовані в решіт-
ках. Рідина, яка нагрівається підводиться і ві-
дводиться через штуцери 4, а гріюча пара по-
дається через штуцер 8. З обох торців корпус 
закритий кришками 5 з фланцями 7.  

Ущільнення між трубними решітками і 
фланцями кришок досягається прокладками 
6. Корпус для кріплення має опорні лапи 9. 
Конденсат зливають зі штуцера 10.  

Для покращення процесу теплообміну 
в міжтрубному просторі встановлені пере-
городки, які сповільнюють рух теплоносія.  

Рисунок 1 – Одноходовий підігрівач 
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Такий теплообмінник має велику поверхню нагрівання і великий 
поперечний переріз всіх грубок. Тому швидкість руху продукту в трубах 
мала і коефіцієнт теплопередачі невеликий.  

Для збільшення швидкості руху продукту зменшують переріз 
потоку шляхом установки направляючих перегородок в кришках теп-
лообмінників. Пучок труб за допомогою цих перегородок розділений 
на кілька секцій. Такі теплообмінники називають багатоходовими.  

З двох середовищ, що рухаються в трубах і міжтрубному прос-
торі, в першу чергу треба збільшувати швидкість руху того, в якого 
при теплообміні вищий термічний опір. 

На рисунку 2 показаний апарат призначений для нагрівання по-
дрібненої томатної маси, пасти, пульпи, фруктового пюре, фруктових 
та овочевих соків в консервному виробництві.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 - трубна решітка; 2 - трубка; 3 - кожух; 
     4 - кришка; 5 - перегородка; 6 - болти відкидні 
       7 - злив конденсату. 

        Рисунок 2 – Чотирьохходовий підігрівач 
В дві трубні решітки 1 завальцьовані 66 трубок 2 (Ø 34/32 мм) до-

вжиною 1986 мм. Загальна площа поверхні нагріву складає близько  
13 м2. Решітки з трубками поміщені в циліндричному металевому ко-
жуху закритому з торців кришками прикріпленими до кожуха за допо-
могою відкидних гвинтів 6.  

Герметичність з’єднання забезпечується ущільнюючими прокла-
дками. Між кришками і трубними дошками встановлені перегородки, 
які утворюють чотири камери і об’єднують пучки трубок. Таким чином 
пучки трубок (по 16 в кожному) послідовно з’єднані між собою.  

2 

5 

6 

7 



-7- 

Пара подається в простір між кожухом і трубками і омиває їх ззо-
вні. Конденсат відводиться через патрубок в нижній частині корпусу. 
Тиск пари підтримується на рівні 0,11…0,15 МПа. 

Продукт насосом перекачується через всі чотири пучки трубок. 
Напрям руху продукту змінюється завдяки наявності камер в криш-
ках. Шлях продукту дорівнює довжині однієї трубки в пучку помно-
женій на число ходів. 

Кожухотрубні теплообмінні пристрої використовуються не тіль-
ки в якості нагрівачів, а і для охолодження певних середовищ. На ри-
сунку 3 показана схема горизонтального кожухотрубного випарювача 
аміачного холодильного агрегату з кипінням холодоагенту в міжтру-
бному просторі. Він призначений для охолодження проміжних рідких 
холодоносіїв (спиртових сумішей, розсолів та ін.) які потім безпосе-
редньо контактують з продуктом, що охолоджується. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - вихід парів аміаку; 2 - патрубок для манометра; 3 - сухопарник; 4 - відвідна 
трубка; 5 - система вентилів; 6 - кран спуску повітря; 7 - вихід холодоносія;  
8 - вхід холодоносія; 9 - спуск холодоносія; 10 - збірник мастила; 11 - вхід рід-
кого аміаку; 12 - кран спуску конденсату. 

Рисунок 3 – Схема горизонтального кожухотрубного 
                      випарювача холодильної машини 

 Кожухорубні теплообмінники часто використовуються як скла-
дові частини двох або ж трьох ступінчастих теплообмінних агрегатів, 
наприклад як показана на рисунку 4 секція теплообміну молочної пасте-
ризаційно-охолоджувальної установки. В першому теплообміннику 
молочний продукт нагрівається, а в другому охолоджується. Такі 
установки можуть також комплектуватися ще й третьою секцією – ре-
генератором теплоти. 
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1 - стійка; 2 - нижній барабан; 3, 7 - вхідні патрубки; 4, 8 - вихідні 
патрубки; 5 - з’єднувальна планка; 6 - верхній барабан; 9, 17, 27 - з’єднува-
льні камери; 10, 20 - патрубок виходу конденсату; 11, 25 - патрубок надхо-
дження пари; 12 - кран випускання повітря; 13, 19 - трубна дошка; 14 - кри-
шка; 15 - прокладка; 16 - притискна планка; 18 - решітка; 20 - патрубок від-
ведення конденсату; 21 - циліндр; 22 - теплоізоляція; 23 – дріт; 24 – кожух; 
26 – перфорований паророзподілювач; 28 – гайка. 

 Рисунок 4 – Трубчастий теплообмінник установки ТПУ-2,5 

  3 Завдання для практичного заняття 
Завдання: за індивідуальним варіантом розрахувати і сконст-

руювати трубчастий теплообмінник (нагрівач) жорсткої конструкції, 
якщо відома необхідна для теплопередачі площа А, м2; пропускна 
спроможність апарата V, дм3/с швидкість руху продукту по трубопро-
водах v, м/с. Крім того задається тиск в трубах ртр, Па і тиск в корпусі 
рк, Па (таблиця 2). 
 Для всіх варіантів прийняти зовнішній, внутрішній та розрахун-
ковий діаметр труб 38dз  мм, 34dв   мм і 38d р   мм. Робоча тем-
пература труб 100tm   ºС, корпуса 60tк   ºС, температура навколи-
шнього середовища tc = 20 ºС. 
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 4 Методика розрахунку 

В зв’язку з різноманітністю призначень і конструкцій кожухотруб-
них теплообмінників розрахунки кількості теплоти для кожного конкре-
тного процесу обробки харчових продуктів мають свої специфічні особ-
ливості і в даному методичному посібнику не розглядаються. В якості 
основних вихідних даних до розрахунку кожухотрубного теплообмінни-
ка, як правило, використовують пропускну спроможність апарату, пло-
щу поверхні теплообміну і швидкість руху середовищ в апараті. 
 Значення пропускної спроможності і швидкісні показники зада-
ються параметрами процесу, а площу поверхні теплообміну в загаль-
ному вигляді визначають з вираження: 

  TkQA заг , 

де  Qзаг - загальна кількість теплоти, що передається;  
         k  - коефіцієнт теплопередачі; 
      T  - різниця температур середовищ; 
           - час дії теплообміну. 
З теплового розрахунку конструкторові відомі наступні параметри 

майбутнього апарата: площа поверхні теплообміну, пропускна спромож-
ність (продуктивність), швидкість руху продукту, розміри труб, всі теп-
лофізичні константи елементів, що беруть участь у теплообміні, коефіці-
єнти та інші параметри, що характеризують даний тепловий процес. 

Довжина пучка труб для здійснення теплообмінного процесу 
може бути представлена залежністю: 

p

2
в

dV4
vdAL




 ,         (1) 

  де А - площа поверхні теплообміну, м2; 
       V - пропускна спроможність пучка труб, дм3/с; 
dв і dр - внутрішній і розрахунковий діаметри труби, мм; 
       v - швидкість руху продукту в трубах пучка, м/с. 
За розрахунковий діаметр приймають внутрішній або зовнішній 

діаметр труби залежно від того, по якій стороні труби коефіцієнт теп-
ловіддачі менший. При приблизно рівних умовах за розрахунковий 
приймають середній діаметр труби. 

Вибір діаметра труб і їх матеріалу проводять в залежності від виду 
робочих середовищ, які циркулюють в теплообміннику. Як правило, ді-
аметр і матеріал вибирають по аналогії з вже існуючим обладнанням.  
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Слід відмітити, що у промислових теплообмінниках рідко засто-
совують труби зовнішнім діаметром менш ніж 17 мм. Найчастіше 
встановлюють тонкостінні (2..3 мм) труби зовнішнім діаметрам 22, 
25, 32 і 38 мм (останні два розміри відносяться до сталевих труб). Для 
забруднених рідин і газів застосовують труби зовнішнім діаметром 
44,5, 51, 57 і 76 мм. Необхідно враховувати, що труби з кольорових 
металів варто застосовувати тільки в особливо важливих випадках.  

Число ходів в апараті визначають як відношення: 
LLj  ,      (2) 

де L - довжина апарата, м. 
В реальних умовах конструювання довжина апарата вибирається 

виходячи з конкретних розмірів, що її регламентують (габарити ма-
шини, елементом якої вона являється, висота приміщення для верти-
кальних теплообмінників, тощо). Для учбових розрахунків можна 
приймати довжину апарата в межах 1,5…2,5 м.  

Живий переріз трубного пучка, мм2 
v10Vf 3

n   .       (3) 
Живий переріз однієї труби, мм2 

2
в1 d25,0f   .         (4) 

 Кількість труб в пучку 
1n1 ffn  .      (5) 

Округлюємо кількість труб до цілого числа 
 Кількість труб для багатоходового апарата 

1c njn  .      (6) 
 Труби в трубних решітках розмі-
щають трьома основними способами: по 
сторонах правильних шестикутників (по 
вершинах рівносторонніх трикутників 
(рисунок 5), по сторонах квадратів і по 
концентричних окружностях. 

Для одержання компактного тепло-
обмінника з найменшим розміром у по-
перечному перерізі відстань між осями 
труб (крок розташування труб) прийма-
ють мінімальним.  

Рисунок 5 – Розміщення труб в трубній решітці 

Горизонталь 
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Значення мінімального кроку розташування труб залежить від 

способу кріплення їх у трубних решітках, найпоширенішим з яких є 
спосіб розвальцьовування. Пайка та заливання кінців труб м’яким 
припоєм застосовується для мідних труб. 

У випадку застосування вальцьованих з’єднань із зовнішнім ді-
аметром труб більш ніж 19 мм мінімальний крок розташування труб: 

зmin d)35,1...25,1(l  ,    (7) 
 де зd  - зовнішній діаметр труби 

Приймається крок розташування труб lmp, для труб малого діа-
метра з розрахованого діапазону розмірів рекомендують вибирати бі-
льше значення кроку. 

Перевіряється ширина простінка між трубами за умовою: 
6)dl(l зmpnp   мм,            (8) 

де mpl  - прийнятий крок розташування труб, м. 
Розміщуємо труби по сторонам правильних шестикутників (по 

вершинах рівносторонніх трикутників).  
На діагоналі найбільшого шестикутника розміститься наступна 

кількість труб: 

1
3

)1n(4n c
д 


 .           (9) 

Округлюємо кількість труб до цілого числа в більшу сторону 
Загальне теоретичне число труб апарата 

1)1п(75,0n 2
д0  .         (10) 

Внутрішній діаметр корпуса апарата при розташуванні труб по 
сторонах правильних шестикутників визначають по вираженню: 

)dl(2d)1n(lD зmpздmpв  .   (11) 
Коли загальна кількість труб в апараті перевищує число 127, 

з’являється можливість розміщення додаткового числа труб на шести 
сегментних площадках за межами найбільшого шестикутника. Ця кі-
лькість труб становить 10…18% від числа труб, розміщених у межах 
найбільшого шестикутника. 

В багатоходових апаратах необхідно передбачити розподіл труб 
по ходах і установку відповідних перегородок у камерах. При цьому 
загальна кількість труб у межах даного діаметра трубних решіток зме-
ншиться, тому що частина плити буде зайнятою перегородками. Най-
частіше застосовуються хордові (паралельні) і радіальні перегородки. 
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У випадку наявності перегородок внутрішній діаметр апарата 
визначається залежністю: 

00mpв sin)n(l13,1D   ,   (12) 
 де   - коефіцієнт заповнення трубної решітки; 
    0  - кут, що утворюється центральними лініями трубних рядів. 
 Коефіцієнт заповнення трубної решітки для одноходових апара-
тів 0,8…0,9, для багатоходових 0,6…0,8. 

Кут, утворений центральними лініями трубних рядів (див. ри-
сунок 5) визначається після ескізного компонування трубної решітки. 
При учбових розрахунках можна прийняти  600  

При розміщенні труб по концентричних окружностях коефіці-
єнт заповнення трубних решіток необхідно зменшити на 5…10%, а 
при розміщенні по сторонах квадратів – на 15%. 

Після розрахунків по формулах (11) і (12) потрібно округлити 
більше одержане число до найближчого з уніфікованих діаметрів 
(звичайно до числа кратного 20 або 50 мм) 

При конструюванні багатоходових апаратів необхідно ви крес-
лити трубні решітки в масштабі, нанести розташування перегородок у 
кожній камері, уточнити розташування труб і конструктивно визначи-
ти остаточні розміри апарата. На кресленні необхідно вказати загаль-
ну кількість труб, діаметр труби, довжину апарата та інші розміри. 

Корпус теплообмінників, як правило, виготовляється зварної 
конструкції. Товщину стінки корпуса визначаємо з формули, мм: 

к
кp

вк
p][2

Dp



 




 ,            (13) 

де кр  - розрахунковий тиск в порожнині корпуса, МПа; 
    вD  - внутрішній діаметр корпуса, мм; 
       - коефіцієнт міцності зварних швів, 0,1...8,0 ; 
    к  - додаткова товщина, що враховує корозію, 3...1к   мм; 

        p][  - допустимі напруження розтягу матеріалу корпуса, МПа. 

зпвp п][   ,             (14) 

де в  - границя міцності матеріалу корпуса, МПа; 
    зпп  - коефіцієнт запасу міцності корпуса, 0,4...5,3пзп  . 
Значення допустимих напружень можна прийняти з таблиці 1. 

 Визначену товщину стінки потрібно округлити до цілого числа. 
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Таблиця 1 – Допустимі напруження розтягу/згину для  
 деяких марок сталей 

Допустимі напруження розтягу / згину, МПа Температура 
стінки, ºС Ст. 3 Ст. 5 Сталь 10 Сталь 20 Х18Н10Т 

Х18Н12Т 
20 125/145 135/155 125/145 145/165 145/170 
250 105/120 120/140 110/130 130/150 125/150 
300 95/105 105/120 100/120 115/135 120/145 

 

Товщина трубних решіток визначається за виразом, мм: 











з

2
в0

2
в

][
)dпD(pKh ,      (15) 

де К - коефіцієнт закріплення (К ~ 0,162); 
 р  - перепад тиску по сторонах трубних решіток, МПа; 
  [σ]з - допустимі напруження згину, МПа (таблиця 1); 
      - коефіцієнт ослаблення трубних решіток отворами. 

Перепад тиску дорівнює різниці між тиском в корпусі і трубах 

тpк ppp  .     (16) 

Коефіцієнт ослаблення трубних решіток визначається за виразом: 

mpзmp l)dl(  .      (17) 

Товщина сталевих трубних решіток, виходячи з надійного роз-
вальцьовування труб, повинна бути більшою, ніж знайдена по насту-
пному вираженню, мм: 

зmin d125,05h  .       (18) 

Крім того, рекомендується перевірити ромбічну ділянку трубних 
решіток на згин по рівнянню, МПа: 

з2
з

з ][
)lh)(ld7,01(6,3

p



 


 ,      (19) 

де l  - середнє арифметичне сторін розташування труб, мм: 
l183,1)30cosll5,0l(5,0l  .   (20) 

 Осьове зусилля, що виникає внаслідок різниці тисків у внутріш-
ній порожнині корпусу і зовні, Н: 

тp
2
в0к

2
з0

2
вQ рdп785,0p)dпD(785,0F  .     (21) 
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 Площа перерізу труб і корпуса по формулах, мм2: 
)dd(п785,0f 2

в
2
з0mp  ,    (22) 

)DD(785,0f 2
в

2
к  ,    (23) 

 де D - зовнішній діаметр корпуса, мм, 2DD в   
 Зусилля в трубах і корпусі, що виникають від різниці тиску в 
трубному і міжтрубному просторах, Н: 

)ЕfEf/(EfFF ккmpmpmpmpQmp  ,  (24) 
)ЕfEf/(EfFF ккmpmpккQк  ,   (25) 

 де Етр і Ек - модулі пружності матеріалу труб і корпуса. 
При сталевих трубах і корпусі можна прийняти значення модуля 

пружності першого роду 5
кm 102EE   МПа 

Внаслідок дії різниці температур (труби нагріваються більше 
ніж корпус) в трубах і корпусі виникають температурні осьові зусил-
ля. Ці сили однакові по величині, але різні по напрямку. Для корпуса сила 
позитивна, а для труб вона негативна (труби виявляються стисненими). 

Осьові зусилля в трубах і корпусі, Н: 

)ЕfEf)(t1(
ЕfEf)tt(

FFF
ккmpmpкк

ккmpmpкктpтp
кmp 







,  (26) 

   де  F  - осьова сила, що виникає в трубах і корпусі, Н;  
    αтр і αк - термічні коефіцієнти лінійного розширення  матеріалів 
                    труб і корпуса, для сталі α = 11,4·10–6 м/ºС; 
Δtmp і Δtк - різниці температур між робочими температурами труб 

                     та корпуса і температурою навколишнього середовища,ºС; 
        mpf і кf  - площі поперечних перерізів всіх труб і корпуса, мм2. 

cmpmp ttt  .     (27) 

cкк ttt  .     (28) 
Сумарні зусилля в трубах і корпусі, Н 

mpmpcmp FFF  .    (29) 

ккcк FFF  .     (30) 
 При підстановці сили mpF   в формулу (29) потрібно враховувати 
її знак (–) з формули (26). 
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Перевіряється міцність кріплення труб у трубних решітках за-
лежно від способу їх закріплення: 

- при розвальцьовуванні труб 

]F[
пd

F
F s

0з

cmp
s 





,       (31) 

де sF  - зусилля, що приходиться на одиницю довжини 
             периметра розвальцьовування, Н/м; 

]F[ s  - допустиме зусилля, 70...40]F[ s   кН/м 
- при пайці або приварюванні труб 

зр0nзcmзр ][)nhd(F   ,  (32) 

зр][  - допустимі напруження зрізу в зварному або паяному шві,Па; 
      nh  - глибина пропайки або проварки, м. 

Допустимі напруження зрізу для зварних швів можна прийняти: 
pзр ][9,0...8,0][   , паяних м’якими припоями pзр ][6,0...5,0][    

і паяних твердими припоями pзр ][75,0...65,0][     
Напруження в перерізах труб і корпуса можна визначити (з ура-

хуванням знаків зусиль) по вираженнях, МПа: 

mpcmpmp fF ,      (33) 

кcкк fF .       (34) 

Визначені значення напружень не повинні перевищувати допус-
тимих напружень розтягу для матеріалів труб і корпуса. 
 Після розрахунку по його результатах потрібно зобразити ескіз 
трубної решітки теплообмінника з постановкою основних потрібних 
розмірів (див. рисунок 6). 
 При компонуванні кожухотрубного апарата необхідно враховува-
ти умови стікання з труб конденсату. Апарат потрібно розташовувати 
так, щоб кути, утворені однією діагоналлю шестикутника з вертикал-
лю, а іншої з горизонталлю (рисунок 5), визначалися з вираження: 

mp

з
l2
darcsin ,     (35) 

  30 .     (36) 
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Рисунок 6 – Ескіз трубної решітки кожухотрубного теплообмінника 
 

5 Порядок оформлення звіту 
Звіт про розрахунково-проектну роботу оформляється відповід-

но до встановлених вимог і містить у собі: 
- мету роботи; 
- вихідні дані; 
- теоретичну частину, у якій приводяться основи процесу тепло-

обміну і класифікація кожухотрубних теплообмінників; 
- розрахункову частину, у якій наводяться розрахунки кожухот-

рубного теплообмінника за індивідуальним варіантом; 
- графічну частину, у якій дається ескіз трубної решітки 

 

Ø38 

82 отв. 

24 отв. 

Ø22 
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Таблиця 2 – Варіанти індивідуальних завдань до розрахунку 

Тиск, МПа∙ 
В

ар
іа

нт
 

П
ло

щ
а 

 
те

пл
оо

бм
ін

у 
 

А,
 м

2  

П
ро

пу
ск

на
 

сп
ро

мо
ж

ні
ст

ь 
 V

, д
м3 /с

 

Ш
ви

дк
іс

ть
  

ру
ху

 п
ро

ду
кт

у 
 v

, м
/с

 

в 
тр

уб
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, 
р т

р 

в 
ко

рп
ус

і, 
р к

 

М
ат

ер
іа

л 
тр

уб
  

і к
ор

пу
са

 

1 17,0 16,00 0,38 0,150 0,440 Ст. 5 
2 17,1 16,05 0,39 0,154 0,444 Ст. 3 
3 17,2 16,10 0,40 0,158 0,448 Сталь 10 
4 17,3 16,15 0,41 0,162 0,452 Сталь 20 
5 17,4 16,20 0,42 0,166 0,456 Х18Н10Т 
6 17,5 16,25 0,43 0,170 0,460 Х18Н12Т 
7 17,6 16,30 0,44 0,174 0,464 Ст. 5 
8 17,7 16,35 0,45 0,178 0,468 Ст. 3 
9 17,8 16,40 0,46 0,182 0,472 Сталь 10 

10 17,9 16,45 0,47 0,186 0,476 Сталь 20 
11 18,0 16,50 0,48 0,190 0,480 Х18Н10Т 
12 18,1 16,55 0,49 0,194 0,484 Х18Н12Т 
13 18,2 16,60 0,50 0,198 0,488 Ст. 5 
14 18,3 16,65 0,51 0,202 0,492 Ст. 3 
15 18,4 16,70 0,52 0,206 0,496 Сталь 10 
16 18,5 16,75 0,53 0,210 0,500 Сталь 20 
17 18,6 16,80 0,54 0,214 0,504 Х18Н10Т 
18 18,7 16,85 0,55 0,218 0,508 Х18Н12Т 
19 18,8 16,90 0,56 0,222 0,512 Ст. 5 
20 18,9 16,95 0,57 0,226 0,516 Ст. 3 
21 19,0 17,00 0,58 0,230 0,520 Сталь 10 
22 19,1 17,05 0,59 0,234 0,524 Сталь 20 
23 19,2 17,10 0,60 0,238 0,528 Х18Н10Т 
24 19,3 17,15 0,61 0,242 0,532 Х18Н12Т 
25 19,4 17,20 0,62 0,246 0,536 Ст. 5 
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6 Контрольні запитання 

1 Вкажіть область застосування кожухотрубних теплообмінників 
2 Наведіть класифікацію теплообмінників. 
3 По яких основних схемах розташовують труби на трубних ре-

шітках теплообмінника? 
4 Які основні матеріали застосовують для виготовлення деталей 

трубчастих теплообмінників? 
5 Як визначається довжина пучка труб для теплообмінного процесу? 
6 Порядок визначення число ходів в апараті. 
7 Які зусилля виникають в трубах і корпусі? 
8 Як визначають напруження в трубах і корпусі? 
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