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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1 Місце дисципліни в структурі ОПП: 

Необхідна навчальна база для вивчення даної дисципліни: вища математика, мо-
лекулярна фізика; органічна хімія, технічна термодинаміка, опір матеріалів. 
 
1.2 Обсяг робочої програми: 

� загальна кількість годин - 120 годин; 
� лекцій - 24 години; 
� практичних занять - 18 годин; 
� самостійної роботи - 62 години. 

Модуль- 1. Кількість кредитів – 4. 
Вид контролю: Іспит - 11 годин. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: створити основу для подальшої професійної діяльності випускника як 
інженера-теплоенергетика у галузі розробки, проектування, дослідження та експлу-
атації парогенераторів теплових електричних станцій (ТЕС) та атомних електрич-
них станцій (АЕС). Надати необхідні знання для проведення аналізу технічної до-
кументації та літературних даних, проектування, експлуатації та досліджень тепло-
енергетичного обладнання у теплоенергетиці. Використати ці знання у процесі ви-
конання та захисту курсового проекта та випускних екзаменів. 

Завдання:  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: технологічні схеми виробництва пари на ТЕС. Теплові схеми, класифікайії 

та особливості котлів. Види та властивості енергетичних палива. Основи теорії 
горіння. Основи тепломасообміну систем з примусовим та природним рухом робо-
чого середовища. Основи методів забезпечення парарметрів робочого середовища у 
водопаровому тракті. Основи конструкції парових котлів. Основи тепломасооб-
мінних розрахунків котельного обладнання. Принцип дії парогенераторів АЕС. 
вміти: виконувати вибір технологічної схеми виробництва пари, теплової схеми 

котла, схеми газоповітряного тракту. Проводити розрахунок елементарного складу 
та властивостей енергетичного палива. Оцінювати тепловой баланс та ефективність 
використання палива. Компонувати поверхні нагріву. Аналізувати режими експлуа-
тації та пускові схеми котлів. Виконувати тепловий перевірочний розрахунок пове-
рхонь теплообміну котлів.  
 

3. ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1 Місце та технологічні схеми котельних установок 
(КУ) у виробництві пари на ТЕС. 

Змістовий модуль 2. Енергетичне паливо для КУ на ТЕС. 
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Змістовий модуль 3. Теплоенергетична ефективність КУ. Фізичні основи 
та характеристики. 

Змістовий модуль 4. Підготовка, властивості та технології використання 
палива на ТЕС. 

Змістовий модуль 5. Елементи та пристрої для спалювання палива у топці 
котла. 

Змістовий модуль 6. Поверхні нагріву по газоходах та в топці КУ. Схеми, 
конструкційні та експлуатаційні властивості. 

Змістовий модуль7. Теплообмін у топці та поверхнях нагріву котла. Основ-
ні співвідношення та розрахунки. Нормативний метод теплового розрахунку 
котлів.  

Змістовий модуль 8. Показники роботи КУ. 
 

4. ПОТОЧНИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ  
На протязі семестру студент виконує завдання по тестовому контролю знань. 

Тестові завдання студент отримує в INTERNET, де на сайті УЇПА для нього відкри-
та персональна сторінка. Ці завдання студент отримує у вигляді 5 питань, що 
містяться у файлі. Всі питання в файлі розбиті по 9 темам, які відповідають 
змістовним темам дисципліни згідно з її учбовою програмою.  

Файл завдання формується при кожному зверненні студента( з 25 питань, що 
составлені зазадалегідь) за допомогою генератора псевдовипадкових чисел. 
Відповіді на питання представляються у вигляді ряду номерів вибраних варіантів.  

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за відповіді на всі те-
сти протягом семестру - 24 (загальна сума балів по учбовій дисципліні  за семестр- 
100). 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Методичне забезпечення 
1. Гулей О. Б. Палива, топки і котельні установки. Методичні вказівки по виконан-

ню курсового проекту. Частина 1. Тепловий баланс котла. Розрахунок теплооб-
міну в топці /Упор. О. Б Гулей, Т. М. Пугачова, М. А Сафронюк.// Харків: УІПА, 
2008.- 52 с. 

2. Гулей О. Б. Тепловий розрахунок конвективних поверхонь парових котлів. На-
вчально-методичний посібник з курсового проектування. Частина 2. Для студен-
тів спеціальностей 6.05.021, 7.05.021 «Теплові електричні станції» / Укладач О. 
Б. Гулей // Харків: УІПА, 2010.- 62 с. 

3. Гулей О. Б. Паливо, топки топки і котельні установки: методичні вказівки до 
практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальність7.090500 
Теплові електричні станції»./ Упоряд. О. Б. Гулей. – Х.: УІПА. - 2012. - 30 с. 

4. Гулей О. Б. Розрахунок вертикального парогенератора атомної електричної ста-
нції, який обігрівається водою під тиском. Методичні вказівки по виконанню ку-
рсового проекту. / Упорядник О. Б. Гулей Харків: УІПА, 2005. - 38 с. 

5. Гулей О. Б. Водо-водяні енергетичні ядерні реактори і парогенератори атомних 
електричних станцій. Принципи роботи й основні технічні рішення: Навчальний 
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посібник для студентів теплоенергетичних спеціальностей / О. Б. Ґулей. - Харків: 
УІПА, - 2007. - 40 с. 
 

 Рекомендована література 
Базова 

1. Белосельский Б. С. Технология топлив и энергетических масел: Учебник для ву-
зов / Б. С. Белосельский. – М.: Издательство МЭИ, 2003. - 340 с. 

2. Ковалев А. П. Парогенераторы / А. П. Ковалев, Н. С. Лелеев, Т. В. Виленский. – 
М.: Энергоатомиздат, 1981. – 374 с. 

3. Лебедев И. К. Гидродинамика паровых котлов: Учеб. пособие для вузов. / И. К. 
Лебедев. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 240 с. 

4. Липов Ю. М. Компоновка и тепловой расчет парового котла. Учеб. пособие для 
вузов. / Ю. М. Липов, Ю.Ф. Самойлов, Т. В. Виленский. - М.: Энергоатомиздат, 
1988. - 208 с. 

5. Липов Ю. М. Котельные установки и парогенераторы / Ю. М. Липов, Ю. М. Тре-
тьяков. - Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. – 
593 с. 

6. Рассохин Н.Г. Парогенераторные установки атомных электростанций: Учебник 
для вузов.-3-е изд. - М.: Энергоатомиздат,1987.- 384 с. 

7. Резников М. И. Паровые котлы электростанций: Учебник для вузов. / М. И. Рез-
ников, Ю. М. Липов - М.: Энергоиздат, 1984. - 240 с. 

8. Частухин В. И. Топливо и теория горения. Учеб. пособие / В. И. Частухин, В. В. 
Частухин. – К. Вища школа, Голов. видав., 1989. – 223 с. 

Допоміжна 
9. Антикайн П.А. Металлы и расчет на прочность паровых котлов./ П.А. Антикайн 

–М. Энергия, 1969. -448с. 
10. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы (Выбор и расчет систем пы-

леприготовления и горелочных устройств котельных агрегатов). Учебное посо-
бие / Е.А. Бойко Т. И. Охорзина, И. С. Деринг. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 
45 с. 

11. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы (конструкционные характе-
ристики энергетических котельных агрегатов): Справочное пособие для курсово-
го и дипломного проектирования студентов специальностей 1005 – "Тепловые 
электрические станции", 1007 – "Промышленная теплоэнергетика" / Сост. Е.А. 
Бойко, Т. И. Охорзина. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003.- 223 с. 

12. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). Издание третье, переработанное и 
дополненное. [Технический редактор Г. М. Каган]. Санкт-Петербург: Издатель-
ство НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с. 

13. Частухин В. И. Тепловой расчет промышленных парогенераторов: [учебное по-
собие для втузов / ред. В. И. Частухин].- Киев: Вища школа. Головное из-во, 
1980. – 184 с. 

Інформаційні ресурси 
Сайти, на яких розміщені матеріали (підручники, навчальні посібники, справочні видан-

ня та ін.) по темах навчальної дисципліни: LetitBit.net; Turbobit.net; Shareflare.net. На сайтах є 
можливість безкоштовно отримати матеріали пошуку. 


