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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль „Парові котли - 1” відноситься до варіативної 

частини дисциплін за вибором вищого навчального закладу програми 
підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
6.050604  “Енергомашинобудування” спеціальності 6.090505 „Котли та 
реактори” і займає одне з основних місць у підготовці фахівців з 
котельної техніки (код у структурно-логічній схемі програми напряму 
підготовки П-05/1).  

Кредитний модуль “ Парові котли - 1” (5 кредитів ECTS, 
викладається у 5 семестрі) має зв’язок з кредитними модулями “ Парові 
котли - 2” (код П-05/2, 6,5 кредита ECTS, викладається у 6 семестрі) та 
“Парові котли - 3” (код П-05/3, 2,5 кредита ECTS, викладається у 8 
семестрі),, які складають дисципліну  програми підготовки фахівців 
напряму 6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори” “Парові котли” (код П-05, 14 кредитів 
ECTS). 

Він пов’язан з іншими дисциплінами учбового плану і є ключовою 
для виконання теплових розрахунків при проектуванні котельного 
агрегату, при оцінці температурного режиму поверхонь нагріву і 
надійності їх експлуатації, при постановці досліджень на парових котлах, 
аналізі їх результатів та розробці пропозицій по удосконаленню 
конструкцій з метою підвищення як економічності, так і надійності їх 
роботи.  

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 
засвоєння студентами спеціальних дисціплин, як „Теплообмін у газовому 
тракті парових котлів”, „Технологія котлобудування”. 

Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при 
вивчені дисциплін: „Загальна фізика”, „Вища математика”, 
„Тепломасообмін”, „Хімія”, „Теоретична механіка”, „Термодинаміка”, 
„Топочні процеси та обладнання” та інших загальнотехнічних дисциплін.  



З метою успішного практичного засвоєння дисципліни 
передбачається виконання студентами циклу індивідуальних завдань  по 
темам практичних занять. 

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами 

навчальних занять здійснюється відповідно до навчальних планів денної 
форми навчання відповідно до робочих навчальних планів для напряму 
підготовки  6.050604  “Енергомашинобудування” професійного 
спрямування „Котли та реактори”. 
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5 П-05/1 5/180 54/3 18/1 - 108 2 - екз. 
 

 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою кредитного модуля є  набуття студентами комплексу 
знань, щодо різних процесів протікаючих у ПК; ознайомлення з 
основним обладнанням КУ; особливостей конструкції та експлуатації 
обладнання на різних видах палива з впливом на теплогідравличні 
процеси в ПК. 

При вивчені кредитного модуля студенти отримують знання по 
закономірностям протікання різноманітних процесів у топочній камері 
ПК . 

При вивчені данного курсу студенти отримують уміння 
розрахунку та проектування обладнання пароводяного тракту котла. 

Студенти мають набути навички проводити розрахунки процесів у 
ПК, вибору обладнання. 

 
 
 
 
 



ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 
теми: 

Розділ 1. Паровий котел. Класифікація і типи парових котлів. 
Тема 1.1. Паровий котел в технологічній схемі генерації пари. 
Тема 1.2. Класифікація парових котлів. 
Тема 1.3. Конструктивні схеми парових котлів. 
Тема 1.4. Поверхні нагріву парових котлів. 
Розділ 2. Енергетичне паливо. Методи спалювання органічного палива. 
Тема 2.1. Енергетичне паливо. Елементарний склад палива. 
Тема 2.2. Характеристика палива. Класифікація енергетичних палив. 
Тема 2.3. Продукти згоряння органічного палива. 
Тема 2.4. Тепловий баланс  і ККД парового котла. 
Тема 2.5. Шарове спалювання твердого палива. 
Тема 2.6. Камери спалювання органічного палива. 
Тема 2.7. Спалювання твердого палива у киплячому шарі. 
Тема 2.9. Камерні топки. 
Розділ 3. Гідродинаміка парових котлів. 
Тема 3.1. Гідродинаміка однорідного та двофазного робочого тіла в 

трубах. Гідравлічний опір. 
Тема 3.2. Гідродинаміка пароводяної суміши в парових котлах з 

природньою циркуляцією. 
Тема 3.3. Надійність роботи контурів природньої циркуляції. 
Тема 3.4. Примусовий рух води і пари в трубах котлів. Теплогідравлічні 

розвірки. 
Тема 3.5. Гідравлічні схеми пароперегрівників. Вплив теплових розвірок 

на роботу ПП. 
Тема 3.6. Регулювання температури перегрітої пари. 
Розділ 4. Теплова схема і компоновка парового котла та його елементів. 
Тема 4.1. Теплова схема парового котла. 
Тема 4.2. Основні типи компоновок парових котлів. Компоновка 

топкових пристроїв. 
Тема 4.3. Компоновка поверхонь нагріву. Екрани, фестони, ширми, 

змієвікові поверхні нагріву, повітрепідігрівники. 
 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 

занять:  
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 

викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 



дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 
Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх 
обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
 

Основна література : 
1. Парогенераторы : учебник для вузов /А.П. Ковалев, Н.С. Лелеев, 

Т.В. Виленский; под общ. ред. А.П. Ковалева.  М.: Энергоиздат, 
1985.  376 с., ил. 

2. Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых 
электростанций: Учебник для вузов.  Энергоиздат, 1981.  140 с., 
ил. 

3. Стырикович М.А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Парогенераторы 
электростанций,       М. Л., Энергия, 1966.  384 с. ил.  

4. Тепловой расчет котлов. Нормативный метод. С.  П., 1998.  258 с. 
5. Орнатский А.П., Дашкиев Ю.Г., Перков В.Г. Парогенераторы 

сверхкритического давления. : вис. Школа, 1980.  287 с. 
6. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика, М. 

Госэнергоиздат, 1952.  568 с. 
7. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М., 

Энергоиздат, 1981.  417 с. 
8. Кирилов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по 

теплогидравлическим расчетам. М., Энергоиздат, 1984.  296 с. 
9. Рудин М.Г. Справочник нефтепереработчика. Л., Химия, 1989.  464 

с. 
10. Бескоровайный Н.М., Калин Б.А., Платонов П.А. Конструкционные 

материалы ядерных реакторов. М..Энергоиздат, 1995.  704 с. 
Додаткова література: 
1. Тельдешин Ю., Лесны Ю. Мир ищет энергию: пер. со словар. /Пер. 

Аркина М.Я.; под ред. Ю.А. Мазитова; Предисл Н.С. Лидоренко.  
М/. Мир, 1981.  439 с. ил. 

2. Нечаев Е.В., Лубнин А.Ф. Механические топки для котлов малой и 
средней мощности.  Л.: Энергия, 1968.  311 с., ил. 

3. Александров В.Г. Вопросы проектирования паровых котлов средней 
и малой производительности.  М.  Л.: Государственное 
энергетическое издат., 1960.  232 с. ил. 



4. Тепловой расчет котельного агрегата. Кафедральное учебное пособие 
(кафедра АЭС и ИТФ, НТУУ “КПИ”)/ Письменный Е.Н., Дашкиев 
Ю.Г.  1999. 

5. Мекляр М.В. Современные котельные агрегаты ТКЗ.  М.: Энергия, 
1978.  281 с. 

6. Кроль Л.Б., Розенгауз И.Н. Конвективные элементы мощных 
котельных агрегатов.  М.: Энергия, 1976.  248 с. 

7. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегнаты /А.П. Волков 
и др.  М.: Энергоиздат, 1989.  272 с. 

Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 
„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 
розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 
інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення практичних занять.  
 

VІ. МОВА 
 

Мова викладання українська, російська. 
 

VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

Успішність вивчення дисципліни оцінюється сумою набраних балів – 
рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки 
успішності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Парові котли - 1” має статус дисципліни 

варіативної частини дисциплін за вибором вищого навчального закладу 
програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
6.050604  “Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та 
реактори” і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Туз В.О. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


