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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

 
Кредитний модуль „Парові котли-2” відноситься до варіативної частини 

дисциплін за вибором вищого навчального закладу програми підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” 
(код у структурно-логічній схемі програми напрямів підготовки П-05/2). 
Кредитний модуль „Парові котли-2” (6,5 кредитів ECTS, викладається у 6 
семестрі) має зв’язок з кредитними модулями: „Парові котли-1” (код П-05/1,  
5 кредитів ECTS, викладається у 5 семестрі),  „Парові котли-3” (код П-05/3, 
2,5 кредита ECTS, викладається у 8 семестрі), які також входять до складу 
дисципліни „Парові котли” (код П-05, 14 кредитів ECTS) програми 
підготовки фахівців напряму 6.050604  “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори”.  

Передумовами вивчення кредитного модуля „Парові котли-2”  є наступні 
дисципліни: „Загальна фізика”, „Вища математика”, „Тепломасообмін”, 
„Хімія”,  „Термодинаміка” та кредитні модулі: „Теоретична механіка”, „Опір 
матеріалів”,  „Парові котли - 1”.   

 
 

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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6 П-05/2 6,5/225 54/3 18/1 18/1 135 2 - Екз. 
 

 
 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
 
Метою вивчення кредитного модуля є підготовка висококваліфікованих 

спеціалістів, які вміють раціонально конструювати та вести теплові 
розрахунки сучасних КУ. 

В завдання кредитного модуля входить: 
- вивчення фізичних процесів, що відбуваються у паровому котлі; 
- вивчення розвитку конструкцій парових котлів і їх елементів; 
- вивчення  аеродинамічних схем газоповітряного тракту котлів; 
- оволодіння навичками проведення аеродинамічних розрахунків 

елементів і ділянок газоповітряного тракту; 
- оволодіння навичками проведення розрахунків на міцність елементів 

КУ; 
- оволодіння навичками конструювання та теплових розрахунків парових 

котлів. 
Знання набуті студентами на лекціях, практичних та лабораторних 

заняттях закріплюються при виконанні дипломної роботи бакалавра. 
При вивченні дисципліни студенти отримують знання: з розробки схеми 

енергетичного об’єкту – парового котла (далі ПК) ;  з розрахунку технічних 
параметрів теплотехнологічної схеми ПК; з теплового та матеріального 
балансу схеми ПК; з креслення теплотехнологічної схеми ПК, уміння:  
проводити теплові розрахунки ПК; розробляти креслення окремих вузлів та 
елементів ПК; визначати можливість та доцільність використання тієї чи 
іншої групи матеріалів в ПК.  

Матеріал кредитного модуля буде використаний при вивченні дисциплін: 
"Технологія котлобудування", „Теплообмін у газовому тракті ПК”, 
"Допоміжне устаткування КУ", „Пуск та наладка ПК”, „Експлуатація ПК”, 
"Монтаж та ремонт ПК" та кредитних модулів „Парові котли-3”, „Парові 
котли-4”, які подаються в наступних семестрах.  

 



 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
Розділ 5. Підготовка палива до згоряння 
Тема 5.1. Пилоприготування 
Тема 5.2. Підготовка рідкого палива до згоряння. 
Тема 5.3. Підготовка газоподібного палива до згоряння. 
Розділ 6. Конструкції парових котлів. Теплові розрахунки парових 
котлів. 
Тема 6.1. Розвиток конструкцій парових котлів. Теплові розрахунки 
парових котлів. 
Тема 6.2. Розвиток прямотокового котлобудування. 
Розділ 7. Методи одержання чистої пари та підтримання чистоти 
внутрішньої сторони поверхонь нагріву парових котлів. 
Тема 7.1. Методи виводу домішок із робочого тіла. 
Тема 7.2. Методи одержання чистої пари. 
Розділ 8. Металоконструкції, арматура і гарнітура котельних установок. 
Очистка поверхонь нагріву від зовнішніх забруднень та внутрішніх 
відкладень. 
Тема 8.1. Металоконструкції котлів. 
Тема 8.2. Арматура і гарнітура котлів. 
Тема 8.3. Очистка поверхонь нагріву від зовнішніх забруднень та  
внутрішніх відкладень. 
Розділ 9. Енергетичні парові котли. 
Тема 9.1. Енергетичні котли невеликої паропродуктивності. 
Тема 9.2. Котли з природною циркуляцією для енергоблоків. 
Тема 9.3. Прямотокові котли для енергоблоків. 
Розділ 10. Водогрійні котли. 
Тема 10.1. Водогрійні котли для покриття пікової теплової потужності. 
Тема 10.2. Опалювальні водогрійні котли та апарати. 

Розділ 11. Аеродинаміка газоповітряного тракту. 
Тема 11.1.Системи газоповітряного тракту котлів. 
Тема 11.2. Методика аеродинамічних розрахунків тракту димових газів 

котельної установки. 
Тема 11.3. Аеродинамічний розрахунок повітряного тракту. 
Розділ 12. Міцність елементів котла. 
Тема 12.1. Умови роботи металу. 
Тема 12.2. Розрахунки на міцність основних елементів парових котлів. 

 
 



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. Вони є елементами курсу лекцій, що 
охоплюють основний теоретичний матеріал одної або декількох тем 
навчальної дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною 
програмою дисципліни. Лекції забезпечуються показом відповідних рисунків 
за допомогою проектора. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають вмінь 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, вмінь та навичок, що подаються у 
кредитному модулі. 

Лабораторні роботи – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача розглядають питання організації та проведення 
експериментальних досліджень, методи вимірювання та розрахунку фізичних 
величин. 
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VІ. МОВА 
 

Мова викладання російська. 
 

VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
 

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

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Парові котли-2” відноситься до варіативної частини 

дисциплін за вибором вищого навчального закладу програми підготовки 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” 
(код у структурно-логічній схемі програми напрямів підготовки П-01/2). 
Модуль є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Мариненко В.І. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


