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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль "Допоміжне устаткування котельних установок" 
відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для 
напряму 0905 “Енергетика” спеціальності 8.090505 „Котли та реактори” (код 
у структурно-логічній схемі програми напрямів підготовки НП-01). 

Кредитний модуль "Допоміжне устаткування котельних установок" (5 
кредитів ECTS) викладається у 9 семестрі.  

Передумовами вивчення кредитного модуля "Допоміжне устаткування 
котельних установок"  є наступні дисципліни: „Загальна фізика”, „Вища 
математика”, „Тепломасообмін”, „Хімія”,  „Термодинаміка”, „Теоретична 
механіка”, „Опір матеріалів”,  „Парові котли”, "Технологія котлобудування"     

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою  кредитного модуля є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів, які вміють  правильно вибирати, конструювати та правильно 
експлуатувати допоміжне устаткування котельних установок.  В дисципліні 
розглядаються схеми, конструкції, розрахунки, компонуваня і вибір: 
живильних насосів, відцентрових та осьових вентиляторів і димососів, 
пристроїв золовловлення, обладнання для видалення золи та шлаку з 
котельної на золо відвал, конструкцій повітро-, газо-, і пило проводів, 
димових труб .  

В завдання кредитного модуля входить: отримання знань з основ теорії,  
методів регулювання,  конструкцій та експлуатації машин для подачі рідин та 
газів, що використовуються в енергетиці; оволодіння навичками розрахунку 
та створення  трактів котельної установки: паливного, живильної води, 
повітряного, газового,  золошлаковидалення; набуття умінь оптимально 
вибирати живильні насоси, вентилятори, димососи. 

Знання набуті студентами на лекціях та практичних заняттях 
закріплюються при виконанні курсового проекту та магістерської дисертації. 

Матеріал кредитного модуля буде використаний при вивченні дисциплін:  
"Монтаж та ремонт парових котлів", "Налагодження парових котлів ".  

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми:  
Розділ 1. Допоміжне устаткування котельних установок на ТЕС. 

Принципи дії та основні класи насосів і компресорів. 
Тема 1.1. Допоміжне устаткування котельних установок на ТЕС. 

Принципи дії та основні класи насосів і компресорів. 
Розділ 2. Основні положення та визначення. Основи теорії лопатевих 

відцентрових машин. 
Тема 2.1. Основні положення та визначення, що характеризують роботу  

машин. 
Тема 2.2. Основи теорії лопатевих відцентрових машин. 
Тема 2.3. Втрати енергії. Коефіцієнти корисної дії. 
Тема 2.4. Характеристики вентиляторів. 
Тема 2.5. Умови та закони подібності для лопатевих машин. 
Тема 2.6. Регулювання насосів та вентиляторів. Нестійка робота насосу. 
Тема 2.7. Кавітація. 
Тема 2.8. Осьова сила у відцентровому насосі. Засоби врівноваження 

осьової сили на валу відцентрового насосу. 
 Тема 2.9.  Корпус насосу. Кожух вентилятора. 
Розділ 3. Осьові насоси і вентилятори. 
Тема 3.1. Будова осьових насосів. Пряма плоска решітка профілів. Будова 

осьового вентилятора. 



Розділ 4. Тягодуттьові установки. 
Тема 4.1. Схеми газоповітряного тракту котлів. Вибір тягодуттьових 

машин для схеми газоповітряного тракту з урівноваженою тягою та дуттям. 
Розділ 5. Золоуловлювання. 
Тема 5.1. Основи золоуловлювання. Механічні (інерційні) 

золоуловлювачі. 
Тема 5.2. Електрофільтри. Очищення димових газів від сірчистого 

ангідриду SO2. Димові труби. 
Розділ 6. Шлакозоловидалення (ШЗВ). 
Тема 6.1. Класифікація систем ШЗВ. Системи гідравлічного ШЗВ. 

Системи пневматичного ШЗВ. Елементи ШЗВ. 
 

 
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. 

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

Виленский; Под общ. ред. А.П. Ковалева. – М.: Энергоатомиздат, 1985. 
– 376 с., ил. 

2. Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. – М.: 
Энергоатомиздат, 1984. – 416 с., ил.  

3. Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. – М.: Стройиздат, 
1990. –336 с., ил. 



4. Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное 
пособие. – М.: Энергоиздат, 1981. – 200 с., ил. 

5. Ященко Я.В. Вспомогательное оборудование котельных установок. – 
К.: НТУУ "КПИ", 2009. – 344с., ил. 

6. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Котельные установки 
промышленных предприятий: Учебник для вузов. – М.: 
Энергоатомиздат, 1988. – 528 с., ил. 

7. Вентилятолры и дымососы котельных установок. Справочник/ Н.Л. 
Лане, В.В. Семов, В.А. Яковенко; Под ред. Е.Э. Гильде. − Санкт − 
Петербург.: НПО ЦКТИ, 1993. − 216с., ил.. 

8. Роддатис К.Ф. Котельные установки. – М.: "Энергия", 1977. − 432 с., ил.  
9. Гусев Ю.Л. Основы проектирования котельных установок. − М.: Из-во 

литературы по строительству, 1973. − 248 с., ил. 
10. Рихтер Л.А. Тепловые электрические станции и защита атмосферы. − 

М.: "Энергия", 1975. − 312 с., ил.  
11. Виленский Е.В. Расчет систем золоулавливания и шлакозолоудаления. 

− М. − Л.: "Энергия", 1964. − 200 с., ил.  
12. Теория горения и топочные устройства/ Д.М. Хзмалян, Я.А. Каган; Под 

ред. Д.М. Хзмаляна. − М.: Энергия, 1976 − 488 с., ил. 
13. Рихтер Л.А. и др. Вспомогательное оборудование тепловых 

электростанций. − М.: Энергоатомиздат, 1987. − 216с., ил. 
14. Справочник по пыле –и золоулавливанию/ Под ред. А.А. Русанова. − 

М.: 1983. − 312 с., ил. 

Додаткова література: 
1. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) / 

Под ред. С.И. Мочана. − Л.: "Энергия", 1977. − 256 с., ил. 
2. Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод) / Под 

ред. В.А. Локшина и др. −М.: Энергия,1978. − 256 с., ил.  
3. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). − Санкт− Петербург.: 

Издательство НПО ЦКТИ, СПб, 1998. − 258 с., ил.   

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. 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 
Робочим навчальним планом кредитного модуля у якості 

індивідуального завдання визначен курсовий проект, що виконується під час 
СРС. 

Терміни видачі теми, виконання і захисту КП визначаються графіком, 
що розробляється на кожний семестр. КП виконується студентами самостійно 
із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати виконання і захисту КП оцінюються відповідно до 
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів з 
дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав КП у зазначений термін 
або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. 
При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у 
визначений термін. Наявність позитивної оцінки за КП є необхідною умовою 
допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 
 

VIIІ. 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.   

 
IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль "Допоміжне устаткування котельних установок" 

відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для 
напряму 0905 “Енергетика” спеціальності 8.090505 „Котли та реактори”. 
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) 
 


