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1.Місце дисципліни в структурі ОПП 
                 Необхідна навчальна база перед вивченням даної  дисципліни: 
        Фізика, хімія, вища математика, гидрогазодинаміка, насоси вентилятори, 
компресори, АСУ ТП в енергетиці, технологія води на ТЕС, паливо топки і парові 
котли ТЕС і АЕС, технічна термодинаміка, тепло масообмін , теплообмінні 
апарати ТЕС і АЕС. 

2.Вимого до результатів по даній дисципліні 
Мета: засвоїти комплекс методів розрахунків принципових теплових схем 

різних типів електростанцій з метою визначення техніко-економічних показників 
останніх; набути знання з проектування, модернізації, реконструкції енергоблоків 
електростанцій (ТЕС, ТЕЦ, АЕС) у цілому 

Завдання: Вивчити – технологічні та теплові схеми ТЕУ ТЕС та АЕС. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: Технологічний процес ТЕС та АЕС, показники енергетичної 

ефективності ТЕС та ЕАС, засоби підвищення ефективності ТЕС та АЕС, теплові 
схеми та конструкції основного та допоміжного обладнання, засоби розрахунків 
теплових схем ТЕС та АЕС. 
вміти: вирішувати актуальні задачі в мережі теплових електростанцій; 

вирішувати актуальні задачі в сучасній енергетиці України; проектувати ТЕС 
(КЕС, ТЕЦ, СЕС, ГеоЕС, ГТУ, ПГУ). 
  

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Користувачі енергії  і графіки її користування 

Змістовий модуль 2. Деякі засоби підвищення енергетичної ефективності ТЕС 
Змістовий модуль 3. Регенеративний підігрів живильної води 
Змістовий модуль 4. Отпуск технологічної  пари і теплоти на опалення ТЕЦ 
Змістовий модуль 5. Енергетичні характеристики обладнання ТЕС 
Змістовий модуль 6. Розрахунок принципових схем електростанцій 

Змістовий модуль 7. Повна теплова схема та вибір її обладнання 
Змістовий модуль 8. Компановка головного корпусу. Питання технічного 
водопостачання, паливного господарства.  Генплан станції. 
Змістовий модуль 9. Економічні показники електростанцій 
 
                                          4. Рекомендована література 

Базова 
1. Тепловые электрические станции. ВВедение в специальность. Учебное пособие. 
Ю.А. Клушин. 1982. 
 

Допоміжна 
1. Человек  в измерениях ХХ века. Прогресс человечества в двадцатом столетии. 
Артю С.Ф., Шенлепов И.Г., Дуэль М.А. 2001. 
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