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І ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль «Діагностика та надійність парових котлів» відіграє 

важливу роль і має велике значення у підготовці магістрів, що пов'язано з 
неухильним зростанням технічного рівня та оснащення ТЕС, котельних 
різного призначення високоефективними котлами, які відносяться до 
головного теплоенергетичного обладнання і впливають на стан та подальший 
розвиток вітчизняного котлобудування. 

Кредитний модуль «Діагностика та надійність парових котлів» 
відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для 
напряму 0905 “Енергетика” спеціальності 8.090505 «Котли та реактори» та 
викладається у 9 семестрі і має 5 кредитів ЕСТS. 

Дисципліна базується на попередньому вивченні студентами дисциплін 
«Парові котли», «Теплогідравлічні процеси в енергетичному обладнанні», 
«Водопідготовка і водний режим котельних установок», «Теплообмін у 
газовому тракті парового котла». Набуті знання з дисципліни забезпечують 
подальше вивчення курсів: «Експлуатація котельних установок» «Спецкурс 
парових котлів», «Монтаж та ремонт парових котлів». 
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ІІІ МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Метою вивчення модуля (дисципліни) є набування та опанування 

студентами системних знань з основ теорії надійності і методів та засобів 
технічної діагностики, які забезпечують надійну роботу, економічну та 
екологічну безпеку парових котлів. 

Завдання вивчення кредитного модуля сформовані у відповідності до 
ОПП підготовки магістра за спеціальністю 8.090505 – «Котли та реактори» і 
погоджуються зі змістовими модулями ОПП. Економічна ефективність 
енергозберігаючих заходів», що дозволяє визначити необхідний рівень 
оволодіння студентом навчальним матеріалом. 

Під час вивчення кредитного модуля студенти отримають та 
закріплюють знання з управління експлуатаційної надійності енергетичного 
обладнання, з аналізу ушкодження та забезпечення надійної роботи елементів 
парового котла, засвоюють навички при застосуванні методів та засобів 
визначення технічного стану обладнання котла та якість його експлуатації, як 
з позиції інтенсивності витрати технічного ресурсу, так i прогнозування 
термінів та об'ємів ремонтного обслуговування, виведення його з 
експлуатації. 

При викладанні дисципліни відображуються найбільш прогресивні 
підходи до вирішення наведених вище завдань, структурні схеми, aпapaтні 
засоби та математичні моделі діагностики та надійності парового котла. 

В завдання курсу входить оволодіння студентами системою конкретних 
знань та здатністю уміти: 

- використовувати теоретичні методи діагностування ПК; 
- визначати основні характеристики економічності котла; 
- оцінювати ефективність заходів для підвищення економічності ПК; 
- використовувати методи та засоби оцінки надійності котлів i їx 

елементів; 
- використовувати методи розрахунків показників надійності котла; 
- створювати та удосконалювати системи технічної діагностики котлів i 

їx елементів. 
- розраховувати технічний ресурс метала труб елементів котла. 
У 9-му семестрі проводиться одна модульна контрольна робота (МКР), 

ціллю якої є контроль та засвоєння методів та засобів діагностування 
котлоагрегата, розрахунків показників надійності елементів котла та їх 
відхилення від нормативних, вміння класифікувати пошкодження елементів 
котла за допомогою певних правил та норм, що дозволяє виявити розуміння 
студентами фізичних процесів в котлоагрегаті, знання особливостей 
конструкцій і принципів функціонування основних вузлів котла. 

 
 
 
 



ІV ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
Перелік основних питань змісту навчального матеріалу модуля з 

розподілом на розділи і теми у відповідності до змістових модулів: 
 

Розділ 1 Вступ. Предмет, зміст і завдання дисципліни . 
Тема 1.1 Роль і місце котельних установок та парових котлів у 

народному господарстві України. 
Розділ 2 Теоретичні основи технічної діагностики і її методи. 
Тема 2.1 Основні математичні методи діагностики 
Розділ 3 Діагностування ПК лінійними методами розділення у 

просторі ознак. 
Тема 3.1 Лінійні методи розділення у просторі ознак. 
Розділ 4 Логічні методи діагностики парових котлів. 
Тема 4.1 Булеві функції в задачах діагностування. 
Розділ 5 Статистичні методи діагностики парових котлів. Метод 

Байеса. 
Тема 5.1 Метод Байеса в задачах діагностування.  
Розділ 6 Основи алгоритмічного підходу до підготовки 

оперативного персоналу енергоблока з проблем діагностики. 
Тема 6.1 Схеми і моделі прийняття оперативних рішень. 
Розділ 7 Тепловий баланс – методична основа економічності ПК . 
Тема 7.1 Аналіз теплового балансу котлоагрегата. 
Тема 7.2 Теплові втрати, їх вплив на ефективну роботу ПК. 

Спрощений метод розрахунків теплових втрат проф. Равича М.Б. 
Розділ 8 Вплив зміни режимних експлуатаційних факторів на 

економічність котельних установок. 
Тема 8.1 Статичні характеристики та оцінка ефективності заходів 

для підвищення економічності котла. 
Розділ 9 Загальна характеристика основних понять і проблеми 

надійності котельних установок. 
Тема 9.1 Загальна характеристика ПК як об'єкта аналізу 

надійності. 
Тема 9.2 Основи теорії випадкових величин, їх характеристики. 
Тема 9.3 Види розподілів випадкової величини. Функція 

надійності 
Тема 9.4 Закони розподілів випадкових величин для визначення 

показників надійності. 
Тема 9.5 Одиничні показники надійності 
Тема 9.6 Комплексні показники надійності 
Розділ 10 Критерії надійності ПК. 
Тема 10.1 Кількісні показники надійності парових котлів. 
Тема 10.2 Відмови і пошкодження в роботі устаткування теплових 

і атомних електростанцій 



Розділ 11 Надійність металу парових котлів. Діагностування і 
прогнозування довговічності металу. 

Тема 11.1 Умови експлуатації поверхонь нагрівання ПК. 
Тема 11.2 Вплив структури і властивостей металу на довговічність 

поверхонь нагрівання. Параметрична залежність Ларсена-Міллера. 
Тема 11.3 Методи прогнозного діагностування ресурса труб. 
Тема 11.4 Методи неруйнівного контролю, що застосовуються у 

дефектоскопії труб топкових екранів котла. 
Розділ 12 Методи і технічні засоби діагностування в енергетичному 

виробництві. 
Тема 12.1 Класифікація методів діагностування. Автоматизація 

процесів діагностування. 
Тема 12.2 Діагностичне забезпечення для котлоагрегатів. 
 

V МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ-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 та відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь та навичок їх практичного застосування. 

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, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 

Перелік тем практичних занять визначається робочою навчальною 
програмою кредитного модуля. 

Для кращого засвоєння навчального матеріалу модуля на лекціях 
використовується слайд-проектор, який відтворює на екрані збільшенні 
відображення найбільш важливих схем, креслень, таблиць, формул за даною 
темою, на лекціях кожний студент забезпечується наочними слайд-
картинками (роздавальним матеріалом), які розкривають сутність розділу, 
теми. 
 Практичні заняття, СРС, забезпечуються навчально-методичною 
літературою, що знаходиться у фондах кафедри АЕС і ІТФ, за вимогою 
студента йому надаються у користування електронні варіанти конспекту 



лекцій, методичних вказівок, навчальних посібників. 
Основна література: 

1. Клемин А.И. Надежность ядерных энергетических установок. Основы 
    расчета. -М: Энергоатомиздат, 1987.-344с. 
2. Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС. Учеб. 
    пособие. -М.: Высшая школа, 1991.-303 с. 
3. Биргер И.А. Техническая диагностика.- М.: Машиностроение 1978.-240с. 
4. Скляров В.Ф., Гуляев В.А. Диагностическое обеспечение энергетического 
    оборудования. - Киев.: Техніка, 1985.-184 с. 
5. Мадоян А.А, Канцедалов В.Г, Дистанционный контроль оборудования 
     ТЭС и АЭС. - М.:Энергоатомиздат, 1985. - 200с. 
6. Технические средства диагностирования. Справочник. -М:  
    Машиностроение, 1989.- 672с. 

Додаткова література: 
7. Надежность и эффективность в технике. Справочник. - В 10 т./ Ред. совет: 
    B.C. Авдуевский и др. - М.: Машиностроение, 1986. – 596с. 
8. Туляков Г.А. Термическая усталость в теплоэнергетике, М. 
    Машиностроение, 1978. - 199с. 
9. Нормы расчета на прочность элементов реакторов, парогенераторов, 
   сосудов и трубопроводов атомных электростанций, опытных и 
   исследовательских ядерных реакторов и установок. – М.: Металлургия, 
   1973. - 408с. 
10. Антикайн П.А. Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов. 
     - М.: Энергия, 1980.- 424с. 
11. Липман А.А. Теория надежности в задачах с решениями.-М.: МЭИ, 1975.- 
     192с. 
12. Острейковский В.А. Физико-статистические модели надежности  
      элементов ЯЭУ.- М.: Энергоатомиздат. 1986.-200с. 
13. Дашкиев Ю.Г., Никитин Е.Е., Полупан Г.П. Эксплуатационная 
      надежность пароперегревателей котлов и методы ее прогнозирования. 
     -УМКВО, 1989.- 92с. 
14. Половко А. М., Гуров С.В. Основы теории надежности. – 2-е изд., перераб. 
      и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 704с. 
 

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

 
VІ МОВА 
 

Мова викладання російська. 
 

VІІ 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.   
 
 

VІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ 
 

Кредитний модуль „Діагностика та надійність парових котлів” має 
статус відноситься до дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
для напряму 0905 «Енергетика» професійного спрямування 8.090505 „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          Рогачов В.А. 

 


