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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Навчальна дисципліна «Котельні установки теплових електричних станцій - 2» входить 
до нормативної складової освітньої програми підготовки бакалаврів «Теплоенергетика та 
теплоенергетичні установки електростанцій». У структурно-логічній схемі навчання зазначена 
дисципліна розміщена у шостому семестрі третього року навчання студентів. Дисципліни, що її 
забезпечують: «Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Технічна механіка», «Горіння 
палива та обладнання для його спалювання», «Котельні установки теплових електричних 
станцій - 1». Дисципліна забезпечує такі освітні компоненти: «Теплові та атомні електростанції 
та установки», «Теплофікація та теплові мережі», «Теплотехнологічні процеси та установки», 
матеріал дисципліни є базою стосовно дипломного проектування. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних компетентностей. 
- ЗК 3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
- ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
- ЗК 5 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
- ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
- ЗК 9 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
- ЗК 10 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 



- ФК 8 Здатність використовувати наукову і технічну літературу та інші джерела 
інформації у професійній діяльності в теплоенергетичній галузі. 
- ФК 9 Здатність розробляти плани і проекти для забезпечення досягнення поставленої 
певної мети з урахуванням всіх аспектів вирішуваної проблеми, включаючи виробництво, 
експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію теплоенергетичного обладнання. 
- ФК 10 Здатність дотримуватися професійних і етичних стандартів високого рівня у 
діяльності в теплоенергетичній галузі. 

 
Основні завдання навчальної дисципліни. 
Згідно з вимогами освітньої програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни 

мають продемонструвати такі програмні результати навчання: 

- ПРН 3 Розуміння міждисциплінарного контексту спеціальності «Теплоенергетика». 
- ПРН 8 Застосовувати передові досягнення електричної інженерії та суміжних галузей 

при проектуванні об’єктів і процесів теплоенергетики. 

- ПРН 13 Розуміти ключові аспекти та концепції теплоенергетики, технології 

виробництва, передачі, розподілу і використання енергії. 

- ПРН 14 Мати навички розв’язання складних задач і практичних проблем, що 

передбачають реалізацію інженерних проєктів і проведення досліджень відповідно до 
спеціалізації. 

-  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Забезпечується: «Матеріалознавство та технологія матеріалів», «Технічна механіка», 
«Горіння палива та обладнання для його спалювання», «Котельні установки теплових 
електричних станцій - 1». 

Забезпечує: «Теплові та атомні електростанції та установки», «Теплофікація та теплові 
мережі», «Теплотехнологічні процеси та установки». 

3. Зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Вступ. Характеристики, параметри і рівняння руху робочого середовища у 
котлі. 
Тема 1.1 Основні рівняння гідродинаміки та теплообміну водопарового тракту у котлі. 
Тема 1.2 Температурний режим поверхонь нагрівання. 
 
Розділ 2 Гідродинаміка розімкнених, замкнених та барботажних систем котла.Тема 
Тема 2.1 Розімкнені гідравлічні системи. 
Тема 2.2 Замкнені гідравлічні та барботажні системи. 
 
Розділ 3. Водно-хімічний режим котлів. 
Тема 3.1 Фізико-хімічні основи утворення домішок в робочому середовищі. 
Тема 3.2 Виведення домішок з циклу. 
 
Розділ 4. Процеси на зовнішньому боці поверхонь нагріву котла. 
Тема 4.1 Абразивний знос, корозія, забруднення та очистка поверхонь нагрівання. 
 
Розділ 5. Пароперегрівники. Регулювання температури пари. 
Тема 5.1 Умови роботи пароперегрівачів та методи підвищення їх надійності. 



Тема 5.2 Методи регулювання перегрітої пари.. 
 
Розділ 6. Низькотемпературні поверхні нагрівання парового котла. 
Тема 6.1 Пиловугільні камерні топки 
Тема 6.2 Газомазутні камерні топки 
 
Розділ 7. Аеродинаміка газоповітряного тракту котла. 
Тема 7.1 Системи газового та повітряного трактів. 
 
Розділ 8. Метал та міцність елементів котла. 
Тема 8.1 Властивості, умови роботи металів та їх міцність. 
 
Розділ 9. Конструкційні характеристики енергетичних котельних установок. 
Тема 9.1 Профіль та компоновка котлів. 
Тема 9.2 Каркаси і обмурування котлів. 
 
Розділ 10. Арматура, гарнітура котла. 
Тема 10.1 Арматура, гарнітура котла. 
 
Розділ 11. Експлуатація парових котлів. 
Тема 11.1 Робота ПК при сталих та змінних навантаженнях. 
Тема 11.2 Теплотехнічні випробування ПК. 
 
 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова: 

1. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки промышленных предприятий. 
    М.: Энергоатомиздат, 1988.- 527с. 
2. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. Л.: Энергоатомиздат, 1985.- 400с. 
3. Липов Ю.М., Третьяков Ю.М. Котельные установки и парогенераторы. М.: Энергия, 
    2003.- 267с. 
4. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. М.: 
    Энергоиздат, 1981.- 240с. 
5. Тепловой расчет промышленных парогенераторов. Под ред. Частухина В.И. К.: ВШ, 
     1980.- 184с. 
6. Тепловой расчет котельных агрегатов. Нормативный метод. М.: Энергия, 1998.- 184с. 
7. Аэродинамический расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). М.: Энергия, 
    1977.- 256с. 
8. Гидравлический расчет котельных агрегатов (Нормативный метод). М.: Энергия, 1978.- 
    315с. 
9. Нормы расчета элементов паровых котлов на прочность. М.: Энергия, 1966.- 150с. 
10. Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей  
      воды. РД 10-249-98. М.: НПО ЦКТИ, 1998.- 210с. 
11. Рогачов В.А. Котельні установки теплових електричних станцій: Розрахунок природної 
циркуляції в контурах барабанних котлів. Методичні вказівки до курсового проекту. Науково–
технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка — 2009. — С. 39. — Режим доступу до мет. вказ.: 
http://www.library.kpi.ua/електронний архів НТТУ «КПІ»DSpall. 



12. Рогачов В.А. Котельні установки теплових електричних станцій: Аеродинамічний 
розрахунок котельних установок. Методичні вказівки до курсового проекту. Науково– 
технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка — 2009. — С. 39. — Режим доступу до метод. 

   вказ.: http://www.library.kpi.ua/електронний архів НТТУ «КПІ»DSpall. 
 

Допоміжна 

13. Антикайн П.А. Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов. М.: Энергия, 
      1966.- 424с. 
14. Бойко Е.А., Деринг И.С., Охорзина Т.И. Котельные установки и парогенераторы. 
    Аэродинамический расчет котельных установок. Красноярск.: КГТУ, 2006.- 71с. 
15. Бойко Е.А., Деринг И.С., Охорзина Т.И. Котельные установки и парогенераторы. 
      Расчет естественной циркуляции в контурах барабанных котлов. Красноярск.: КГТУ, 
      2006.- 47с. 
16. Драганов Б.Х. та інш. Теплотехніка: Підручник. – Київ, ІНКОС, 2005. – 504 с. 
17. Безгрешнов А.Н. и др. Расчет паровых котлов в примерах и задачах: Учеб. Пособие 
     для вузов/- М.: Энергоатомиздат, 1991. – 240 с. 

 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Оскільки кредитний модуль „Котельні установки ТЕС-2” пов'язаний із дисциплінами 
фахової підготовки, то його викладання є запорукою подальшого засвоєння студентами 
спеціальних фахових дисциплін. 

Для кращого засвоєння навчального матеріалу кредитного модуля „Котельні установки 
ТЕС-2” рекомендується проводити лекції з кредитного модуля з використанням наочних 
засобів навчання (показ слайдів, відеофільмів, робота з роздатковим матеріалом на лекціях та 
практичних). 
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Розділ 1 Вступ. Характеристики, параметри і рівняння руху робочого середовища у 
котлі. 
Тема 1.1 Основні рівняння гідродинаміки та 
теплообміну водопарового тракту у котлі. 2 1 - - 1 
Тема 1.2 Температурний режим поверхонь 
нагрівання. 2 1 - - 1 

Розділ 2 Гідродинаміка розімкнених, замкнених та барботажних систем котла. 

Тема 2.1 Розімкнені гідравлічні системи. 4 1 2 - 1 

Тема 2.2 Замкнені гідравлічні та барботажні 
системи. 4 1 2   1 

Розділ 3 Водно-хімічний режим котлів. 



Тема 3.1 Фізико-хімічні основи утворення 
домішок в робочому середивищі. 2 1 - - 1 

Тема 3.2 Виведення домішок з циклу. 2 1     1 

Розділ 4 Процеси на зовнішньому боці поверхонь нагріву котла. 

Тема 4.1 Абразивний знос, корозія, 
забруднення та очистка поверхонь 
нагрівання. 2 1     1 

Розділ 5 Пароперегрівники. Регулювання температури пари. 

Тема 5.1 Умови роботи пароперегрівачів та 
методи підвищення їх надійності. 4 1 2 - 1 

Тема 5.2 Методи регулювання перегрітої 
пари. 4 1 2 - 1 

Розділ 6 Низькотемпературні поверхні нагрівання парового котла. 

Тема 6.1 Водяні економайзери. 4 1 2 - 1 

Тема 6.2 Повітропідігрівники. 4 1 2 - 1 

Розділ 7 Аеродинаміка газоповітряного тракту котла. 

Тема 7.1 Системи газового та повітряного 
трактів. 4 1 2 - 1 

Розділ 8 Метал та міцність елементів котла. 

Тема 8.1 Властивості, умови роботи металів 
та їх міцність. 4 1 2 - 1 

Розділ 9 Конструкційні характеристики енергетичних котельних установок. 

Тема 9.1 Профіль та компоновка котлів. 2 1 - - 1 

Тема 9.2 Каркаси і обмурки котлів. 2 1 - - 1 

Розділ 10 Арматура, гарнітура котла. 

Тема 10.1 Арматура, гарнітура котла. 2 1 - - 1 

Розділ 11 Експлуатація парових котлів. 

Тема 11.1 Робота ПК при сталих та змінних 
навантаженнях. 2 1 - - 1 

Тема 11.2 Теплотехнічні випробування ПК. 2 1 -   1 

МКР 8 - 2 - 6 

Підготовка до екзамену 30 - - - 30 

Всього 90 18 18 - 54 
 

Лекційні заняття 
№ 
з/п 

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



1. Розділ 1 Вступ. Характеристики, параметри і рівняння руху робочого 
середовища у котлі. 

Рух робочого середовища у пароводяному тракті. 
Основні рівняння, характеристики руху пароводяної суміші. Режими руху. 

Гідравлічні опори. 
[1], с. 211-223; [2], с. 150-193; [4], с. 69-76; [11], с. 204-215; 
Класифікація обігрівання та охолодження поверхонь нагрівання. 
Кризи теплообміну у пароутворюючих трубах. Температурні режими по довжині та 

по периметру перетину канала.  
[1], с. 223-254; [2], с. 150-193; [4], с. 77-87; [11], с. 215-225; 
СРС: Теплофізичні властивості робочого середовища у тракті енергетичного блоку. 
Температурний режим плавникової труби. 

2. Розділ 2 Гідродинаміка розімкнених, замкнених та барботажних систем котла. 
Гідродинаміка розімкнених систем. 
Класифікація розімкнених гідравлічних систем. Гідродинамічна стійкість у 

горизонтальних та вертикальних пароутворюючих трубах. Теплове та гідродинамічне 
розвірення елементів котла. Вплив колекторів на розподіл робочого середовища по трубах. 

[1], с. 211-254; [2], с.150 -193; [4], с. 88-104; [11], с. 204-215; 
СРС: Пульсації потоку в котлі. 
Гідродинаміка замкнених та барботажних систем. 
Закономірності природної циркуляції. Методика розрахунку контурів циркуляції. 

Повна гідравлічна характеристика труб, її значення для оцінки надійності циркуляції. 
Гідродинаміка опускних труб та її вплив на надійність циркуляції. Закономірності 
барботажного процесу. Динамічний шар у паропромивочних пристроях. 

[2], с. 150-193; [4], с. 104-117; [8], с. 4-15; [11], с.183-203. 
СРС: Вплив нерівномірності тепловиділення на динамічний двофазний шар. 

3. Розділ 3 Водно-хімічний режим котлів. 
Забруднення живильної води та його вплив на роботу котельного обладнання. 
Розчин домішок у водному теплоносії. Закономірності утворення відкладень на 

внутрішній поверхні труби. Перехід домішок з води у насичену пару. Механізм і 
закономірності виносу вологи парою. 

[1], с. 266-274; [2], с. 161-175; [4], с. 118-127; [11], с.183-203. 
СРС: Фізико-хімічні основи розподілу домішок між водою і насиченою парою. 
Методи виведення домішок з циклу. 
Водні режими прямоточних котлів: гідразійнно-аміачний, нейтральний, комлексний. 

Водний режим барабанних котлів. Методи отримання чистої пари. Сепарація крапельної 
вологи з пари. Промивка пари. 

[1], с. 274-291; [2], с. 173-177; [4], с. 127-138; [11], с.183-203. 
СРС: Ступеневе випаровування. Продувка котла. 

4. Розділ 4 Процеси на зовнішньому боці поверхонь нагріву котла. 
Процеси на зовнішньому боці поверхонь нагріву котла. 
Золові зноси та заноси поверхонь нагрівання. Корозія високо- і низькотемпературна. 

Засоби запобігання корозії. Методи видалення відкладень. Конструкції пристроїв для 
очистки поверхонь нагріву. 

[1], с. 441-459; [2], с. 330-339; [4], с. 138-144; [11], с.183-203. 
СРС: Корозія металу на внутрішньому боці поверхонь нагріву. 



5. Розділ 5 Пароперегрівники. Регулювання температури пари. 
Класифікація пароперегрівників. 
Призначення і типи пароперегрівників. Конструкція та компоновка 

пароперегрівників. Конвективні, радіаційні, ширмові пароперегрівники. 
[1], с. 381-395; [2], с. 247-253; [4], с. 155-160; [11], с.183-203. 
СРС: Схеми перекидання пари. 
Методи регулювання перегрітої пари. 
Регулювальна характеристика. Парове регулювання. Паро – паровий теплообмінник 

(ППТО). Газове регулювання. Рециркуляція продуктів згоряння. Змінення положення 
факелу у топці. Байпасування продуктів згоряння. 

[1], с. 395-402; [2], с. 247-253; [4], с. 160-166; [11], с.183-203. 
СРС: Схеми включення ППТО. 

6. Розділ 6 Низькотемпературні поверхні нагрівання парового котла. 
Водяні економайзери. 
Конструкції і принцип дії. Компоновка та типи економайзерів. Розподіл 

температурних напорів поздовж поверхні економайзеру. 
[1], с. 402-407; [2], с. 253-260; [4], с. 166-169; [6], с.44-72; [11], с.183-203. 
СРС: Методи інтенсифікації теплообміну в економайзері. 
Повітропідігрівники. 
Методи обігріву повітря. Умови роботи, класифікація , конструкції 

повітропідігрівників. Підвищення корозійної стійкості повітропідігрівників. 
[1], с. 407-413; [2], с. 260-267; [4], с. 169-176; [6], с. 44-72; [11], с.183-203. 
СРС: Комбіноване нагрівання повітря. 

7. Розділ 7 Аеродинаміка газоповітряного тракту котла. 
Аеродинаміка газоповітряного тракту. 
Аеродинамічні опори. Розрахунок перепадів повних напорів. Вибір вентилятора та 

димососу. Аеродинаміка димової труби. 
[1], с. 254-266; [2], с. 339-355; [7], с. 4-15; [14], с.183-203. 
СРС: Типи тяглодуттєвих машин. 
Розділ 8 Метал та міцність елементів котла. 
Метал котла. 
Умови роботи металу. Сталі у котлобудуванні, їх міцнісні характеристики. Вуглецеві 

та леговані сталі. Розрахунки міцності елементів котла. Контроль за металом при 
експлуатації на ТЕС. 

[1], с. 431-441; [2], с. 282-287; [4], с. 229-236; [10], с.183-203. 
СРС: Основні методи контролю металу. 

8. Розділ 9 Конструкційні характеристики енергетичних котельних установок. 
Профіль та компоновка котлів. 
Основні профілі парових котлів. Конструктивні та компоновочні рішення сучасних 

ПК. Вплив параметрів пари на конструкцію котла. 
[1], с. 319-322; [2], с. 297-299; [4], с. 187-196; [14], с.183-203. 
СРС: Теплові схеми барабанного та прямоточного котлів. 
Каркаси і обмурування котлів. 
Призначення і типи каркасів. Призначення і типи зовнішніх обгороджувань. 

Матеріали обмурків. Вимоги, що висуваються до обмурків. 
[1], с. 424-431; [2], с. 287-297; [4], с. 187-196; [14], с.183-203. 
СРС: Тепловий розрахунок обмурку. 

 

 



9. Розділ 10 Арматура, гарнітура котла. 
Типи газомазутних пальників. 
Пароводяна арматура, гарнітура котла. 
Призначення і розміщення арматури у водопарових трактах барабанного та 

прямоточного котлів. Типи арматури. Вимоги котлонагляду до арматури. Гарнітура. 
[1], с. 424-431; [2], с. 287-297; [4], с. 187-196; [14], с.183-203. 
СРС: Водовказівний прилад барабану котла. 

 
Розділ 11 Експлуатація парових котлів. 
Експлуатація ПК. 
Експлуатаційні режими та показники. Пуск і зупинка котла. Схеми пуску та зупинки 

барабанного і прямоточного котлів. 
[1], с. 424-431; [2], с. 310-330; [4], с. 207-222; [14], с.183-203. 
СРС: Робота блоку у режимі змінного тиску. 
Випробування ПК. 
Класифікація випробувань. Методи балансових випробувань котла. Випробування 

елементів котла: пароперегрівача, циркуляційного контуру, повітропідігрівника. 
Теплохімічні випробування. 

[1], с. 424-431; [2], с. 310-330; [4], с. 207-222; [14], с.183-203. 
СРС: Засоби вимірювання температури при випробуваннях котла. 

 

6. Практичні заняття 

Основні завдання практичних занять:  закріплення та поглиблення студентами матері- 
алу теоретичного кредитного модуля. Під час виконання студенти повинні практично закріпити 
методи розрахунків водопарового та газоповітряного трактів котла, -розрахунків на міцність;  
елементів котла, теплових розрахунків топки, конвективного пароперегрівача, водяного  
економайзера та повітропідігрівача. 

 
 
Рекомендовані теми практичних робіт наведено у таблиці 
№ 
з/п Назва теми заняття та перелік основних питань 

Кількість 
годин 
СРС 

1. Теплообмін в топці котла та її розрахунок [6], с.44-72, [15], с.107-163 
СРС: Топкові екрани з плавникових труб. [6], с.44-72 

1 

2. Теплообмін в конвективному пароперегрівачі та його розрахунок [6], с.44-72, 
[15], с.107-163 
СРС: Регулювання температури температури пари. [15], с.107-163 

1 

3. Теплообмін в водяному економайзері та його розрахунок [6], с.44-72, [15], 
с.107-163 
СРС: Розрахунок низькотемпературної корозії. [2], с. 15-39. 

1 

4. Трубчастий повітропідігрівник та його тепловий розрахунокк [6], с.44-72, [15], 
с.163-196 
СРС: Компоновка рекуперативного повітропідігрівника. [2], с. 75-89. 

1 

5. Регенеративний повітропідігрівник та його тепловий розрахунок [6], с.44-72, 
[15], с.163-196 
СРС: Особливості конструкції регенеративного повітропідігрівника. [2], с. 50-
73. 

1 



6. Гідродинаміка барабанного котла [8], с.120-135, [13], с.4-47 
СРС: Розрахунок кратності циркуляції. [2], с. 45-63. 

1 

7. Гідродинаміка прямотокового котла [8], с.135-150, [13], с.4-47 
СРС: Обчислення характеристик двофазного потоку, [8], с. 88-107. 

1 

8. Аеродинаміка газоповітряного тракту. Вибір димососу та вентилятора [7], 
с.130-150, [12], с.5-67 
СРС: Розрахунок подачі та повного напору тяглодуттьових машин, [6], с. 40-
47. 

1 

9. Вибір металу. Розрахунки елементів на міцність [9], с.21-55, [10], с.23-58 
СРС: Залежність напруження міцності від температури стінки металу, [12], с. 
50-57. 

1 

 

7. Самостійна робота  

№ 
з/п Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 
годин 
СРС 

1. СРС: Теплофізичні властивості робочого середовища у тракті енергетичного 
блоку. [2], с. 5-13 

1 

2. СРС: Температурний режим плавникової труби. [4], с. 15-22 1 
3. СРС: Пульсації потоку в котлі. [6], с. 10-18. 1 
4. СРС: Вплив нерівномірності тепловиділення на динамічний двофазний шар. 

[9], с. 16-27 
1 

5. СРС: Фізико-хімічні основи розподілу домішок між водою і насиченою 
парою. [9], с. 125-157 

1 

6. СРС: Ступеневе випаровування. Продувка котла. [4], с. 23-31 2 
7. СРС: Корозія металу на внутрішньому боці поверхонь нагріву.. [9], с. 41-52 1 
8. СРС: Схеми перекидання пари. [8], с. 48-62 2 
9. СРС: Схеми включення ППТО. [4], с. 42-43 1 
10. СРС: Методи інтенсифікації теплообміну в економайзері. [9], с. 27-32 2 
11. СРС: Комбіноване нагрівання повітря. [11], с.204-248 1 
12. СРС: Типи тяглодуттьових машин. [9], с. 32-41 1 
13. СРС: Основні методи контролю металу. [4], с. 54-63 1 
14. СРС: Теплові схеми барабанного та прямоточного котлів. [10], с. 4-15 2 
15. СРС: Тепловий розрахунок обмурку. [4], с. 56-69 2 
16. СРС: Водовказівний прилад барабану котла. [2], с. 138-150 1 
17. СРС: Робота блоку у режимі змінного тиску. [4], с. 176-184 1 
18. СРС: Засоби вимірювання температури при випробуваннях котла. [10], с. 51-

96 
1 

 

8. Контрольні роботи  

Основні цілі контрольних робіт:  перевірка якості засвоєння поточного лекційного 
матеріалу дисципліни та самостійної роботи студентів по рекомендованій літературі, а також 
виявлення студентів з недостатнім рівнем засвоєння матеріалу,  причин їх відставання та 
надання їм необхідної допомоги для підвищення успішності. 

 
Методика проведення  контрольних робіт:  студент  вибирає білет в якому містятся два  



питання з переліку, що виносятся на контрольну роботу 
  

№ 
з/п 

Назва теми , яка виноситься на контрольну роботу 

Модульна контрольна робота 
Розділ 2 Гідродинаміка розімкнених, замкнених та барботажних систем котла. 

1. Гідродинаміка розімкнених систем котла. 
2. Гідродинаміка замкнених та барботажних систем котла. 

Розділ 4 Процеси на зовнішньому боці поверхонь нагріву котла. 
3. Занос та абразивний знос поверхонь нагрівання. 
4. Методи очищення поверхонь нагрівання від забруднення. 

Розділ 5 Пароперегрівники. Регулювання температури пари. 
5. Умови роботи пароперегрівників котла, підвищення їх надійності. 
6. Методи регулювання температури пари. 

Розділ 6 Низькотемпературні поверхні нагрівання парового котла. 
7. Водяні економайзери та повітропідігрівники. 

Розділ 8 Метал та міцність елементів котла. 
8. Властивості, умови роботи металів та їх міцність. 

 
 

Політика та контроль 

9. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Оскільки кредитний модуль „Котельні установки ТЕС-2” пов'язаний із дисциплінами 
фахової підготовки, то його викладання є запорукою подальшого засвоєння студентами 
спеціальних фахових дисциплін. 

Для кращого засвоєння навчального матеріалу кредитного модуля „Котельні установки 
ТЕС-2” рекомендується проводити лекції з кредитного модуля з використанням наочних 
засобів навчання (показ слайдів, відеофільмів, робота з роздатковим матеріалом на лекціях та 
практичних). 

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

1. Рейтинг студента з кредитного модуля розраховується зі 100 балів, з них 60 балів 

складає стартова шкала. Стартовий рейтинг (протягом семестру) складається з балів, що 
студент отримує за: 

на лекціях та самостійних (9 занять); 
роботу на практичних заняттях (9 занять); 
виконання модульних контрольних робіт (2-і МКР за семестр). 
2. Критерії нарахування балів. 
2.1. Лекції та самостійна робота (максимально 36 балів); 
2.2. Робота на практичних заняттях (максимально 18 балів): 
активна творча робота – 2 бали (на кожному занятті); 
плідна робота – 1 бал; 
2.3. Модульні контрольні роботи оцінюються у 6 балів: 

–  «відмінно» –  повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації)  –  5,5 балів; 
-«дуже добре» – достатньо повна відповідь (не менше 85% потрібної інформації), або  повна 
відповідь з  незначними неточностями  –  5 балів 



– «добре» – достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації), або  повна 
відповідь з  деякими неточностями – 4,5 бали; 
– «задовільно» – неповна відповідь (не менше 65%  потрібної інформації) та незначні помилки  
–  4 бали; 
«достатньо» – неповна відповідь (не менше 60%  потрібної інформації) та значні помилки  –  3,5 
бали; 
– «незадовільно» – відповідь не відповідає вимогам на «задовільно»  –  0 балів. 

3. Умовою першої атестації є отримання не менше 8 балів та виконання половини 
контрольних робіт (на час атестації). Умовою другої атестації – отримання не менше 22 балів, 
виконання всіх контрольних заходів (на час атестації). 

4. Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх контрольних робіт, та стартовий 
рейтинг не менше 26 балів. 

5. На екзамені студенти виконують усну контрольну роботу. Кожне завдання містить три 
теоретичних запитання (завдання). Перелік запитань наведений у Рекомендаціях до засвоєння 
кредитного модуля. Кожне запитання (завдання) оцінюється у 13 балів за такими критеріями: 

«відмінно», повна відповідь, не менше 90% потрібної інформації (повне, безпомилкове 
розв’язування завдання) – 12-13 балів; 

«дуже добре», достатньо повна відповідь, не менше 85% потрібної інформації або 
незначні неточності – 11-11,5 балів; 

«добре», достатньо повна відповідь, не менше 75% потрібної інформації або незначні 
неточності – 10-10,5 балів; 

«задовільно», неповна відповідь, не менше 60% потрібної інформації та деякі помилки 
(завдання виконане з певними недоліками) – 8,5-9,5 балів; 

«достатньо», неповна відповідь, не менше 60% потрібної інформації та значні помилки 
(завдання виконане з певними недоліками) – 7-8 балів; 

«незадовільно», відповідь не відповідає умовам до «достатньо» – 0 балів. 
6. Сума стартових балів та балів за екзаменаційну контрольну роботу переводиться до 

залікової оцінки згідно з таблицею: 
Бали: 

самостійна робота+практичні заняття + 
лабораторні+МКР + екзамен 

Оцінка 

100…95 Відмінно 
94…85 Дуже добре 
84…75 Добре 
74…65 Задовільно 
64…60 Достатньо 
Менше 60 Незадовільно 
Є  не зараховані  контрольні роботи або 

лабораторні або не зарахований КП або  
стартовий рейтинг менше 26 балів 

Не допущено 

 



 

11. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Додаток А 
 

Перелік питань 

до модульної контрольної роботи (МКР) з кредитного модуля “Котельні установки ТЕС-
1” 

 
1. Гідродинаміка розімкнених систем. 
2. Гідродинаміка замкнених систем. 
3. Гідродинаміка барботажних систем. 
4. Типи парового регулювання. 
5. Паро – паровий теплообмінник (ППТО). 
6. Типи газового регулювання. 
7. Рециркуляція продуктів згоряння. 
8. Класифікація пароперегрівників. 
9. Золові зноси та заноси поверхонь нагрівання. 
10. Високо- і низькотемпературна корозія та її запобігання. 
11. Конструкції пристроїв для очищення поверхонь нагріву. 
12. Типи економайзерів. 
13. Типи повітропідігрівників. 
14. Умови роботи металу котла. 
15. Розрахунки міцності елементів котла. 
16. Контроль за металом котельних установок. 
 



Додаток Б 
Питання 

до екзамену з кредитного модулю “Котельні установки ТЕС-2” 
 

 
1. Водяний економайзер парового котла. 
2. Компоновка низькотемпературних поверхонь нагрівання 
3. Типи інтенсифікованих поверхонь нагрівання економайзера. 
4. Трубчастий повітропідігрівач котла. 
5. Регенеративний повітропідігрівач котла. 
6. Методи підвищення корозійної стійкості повітропідігрівача. 
7. Механізм золового заносу поверхонь нагрівання котла. Методи захисту від заносу. 
8. Cyтнicть та інтенсивність абразивного зносу поверхонь нагрівання парового котла. 
    Методи захисту від зносу. 
9. Типи відкладень. Шлакування. Фракційний склад золи. Коефіцієнт забруднення 
    поверхонь нагрівання. 
10. Високотемпературна корозія. 
11 Низькотемпературна корозія. 
12. Точка роси. Сірчанокіслотна корозія. Температура стінки водяного економайзера,  
      повітропідігрівача. 
13. Типи запобіжних клапанів: ричажний, пружинний, імпульсний. 
14. Водозапоровий вентиль та зворотний клапан. Регулюючий живильний клапан. 
15. Парозапорові вентилі та засувки. 
16. Основні рівняння для газоповітряного тракту котла. Самотяга. 
17. Onip тертям. Місцевий oпip. Перепад тисків у газовому та повітряному трактах котла. 
18. Вибір димососу та вентилятору для котла. 
19. Профіль i компоновки парових котлів, їx переваги та недоліки. 
20. Типи каркасів парових котлів. 
21. Обмуркові огородження котла. 
22. Теплова ізоляція, «теплий ящик» котла. 
23. Методи виводу домішок з циклу. 
24. Водний режим прямоточних та барабанних ПК. 
25. Безнакипний водний режим барабанних котлів. 
26. Методи одержання чистої пари. Сепарація капельної вологи з пари. Ступеневе  
      випаровування. 
27. Типи пароперегрівачів, їx компоновка у котлі. 
28. Конвективні пapoпeperpiвaчi. 
29. Ширмові та радіаційні пароперегрівачі. 
30. Умови роботи пароперегрівачів та методи підвищення їх надійності. 
31. Методи парового регулювання температури пeperpiтoї пари. 
32. Методи газового регулювання температури neperpiтoї пари. 
33. Регулювання температури вторинно neperpiтої пари у паропарових теплообмінниках. 
34. Теплосприйняття пароутворюючих поверхонь та їх компоновка. 
35. Типи конструкцій топкових екранів. 
36. Футеровані екрани. 
37. Методи підвищення надійності топкових екранів. 
38. Особливості газощільних екранів та методи підвищення їх надійності. 
39. Методи підвищення надійності топкових екранів прямоточних котлів. 



40. Робота металу котла при високих температурах. 
41. Метал парових котлів. 
42. Повзучість металу котла. Межа тривалої міцності. 
43. Розрахунок барабану i колектору котла на міцність. 
44. Допустиме напруження стінки металу. 
45. Методи контролю металу в npoцeci експлуатації котла. 
46. Експлуатаційні режими та показники ПК. 
47. Пускова схема блока 200 Мвт з барабанним котлом. 
48. Пускова схема блока 300 Мвт з прямоточним котлом. 
49. Класифікація парогенераторів АЕС та їх особливості. 
50. Парогенератори з водним теплоносієм. 
51. Парогенератори з рідиннометалічним i газовим теплоносіями. 
52. Реактор АЕС, як генератор пари. 
53. Закономірності барботажного процесу. 
54. Динамічний шар у паропромивних пристроях. 
55. Вплив нерівномірності тепловидалення та домішок на динамічний двофазовий шар. 
56. Основні рівняння гідродинаміки i теплообміну водопарового тракту котла. 
57. Характеристики руху пароводяної cyмiшi у трубчастому елементі котла. 
58. Режими руху пароводяної cyмiшi у вертикальній та горизонтальній тpy6i. 
59. Гідравлічні опори при pyci робочої середи у трубі. 
60. Температурний режим по довжині прямолінійного каналу. 
61. Температурний режим по довжині криволінійного каналу. 
62. Температурний режим по периметру пepepiзa гладкої труби. 
63. Температурний режим по периметру nepepiзa плавникової труби. 
64. Особливості теплообміну у пароутворюючих установках АЕС. 
65. Класифікація розімкнених гідравлічних систем. 
66. Гідродинамічна стійкість потоку у горизонтальних пароутворюючих трубах. 
67. Методи збільшення гідравлічного опору на економайзерній ділянці труби (дросельні 
      шайби, ступеневий виток). 
68. Гідродинамічна стійкість потоку у вертикальних пароутворюючих трубах. 
69. Теплова та гідравлічна розвірки у пароутворюючих трубах. 
70. Вплив колекторів на розподіл робочої середи по трубах. 
71. Пульсації потоку робочої середи в трубчастих елементах котла. 
72. Закономірності природної циркуляції. 
73. Методика розрахунку контурів циркуляції. Простий i складний контури циркуляції. 
74. Повна гідравлічна характеристика пароутворюючих труб i її значения для оцінки надійності 
циркуляції. 
75. Гідродинаміка опускних труб та її вплив на надійність циркуляції. 
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