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ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Проблеми міцності та надійності парових котлів. НФ-05. 

Дисципліни « Проблеми міцності та надійності парових котлів» 
Статус кредитного модуля:  обов'язковий 
Лектор:     Трубачев С.І., к.т.н. доцент 
Інститут/факультет:   теплоенергетичний факультет 
Кафедра:  атомних електричних станцій і інженерної 

теплофізики 
 

I. Загальні відомості 
 

Кредитний модуль „Проблеми міцності та надійності парових котлів” 
відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової програми підготовки 
для напряму підготовки  0509 “Енергетика” спеціальності 7.090505 „Котли та 
реактори”  (код у структурно-логічній схемі програми напряму підготовки 
НФ-05). 

Кредитний модуль „Проблеми міцності та надійності парових котлів” 
(5,5 кредитів ECTS, викладається у 10 семестрі) входить до складу 
дисципліни „Проблеми міцності та надійності парових котлів” програми 
підготовки фахівців напряму 8.090505 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування "Котли та реактори". 

Сучасний етап науково-технічного прогресу потребує впровадження 
нових технологій, поліпшення якості конструкцій, підвищення їх надійності 
та довговічності. Це в повній мірі стосується і теплоенергетичної галузі, яка 
є одна з найбільш провідних галузей промисловості України. Вказані задачі 
вимогають від   спеціалістів  теплоенергетичних спеціальностей  знання 
основ механіки деформованого твердого тіла, методів постановки та 
розв’язку задач міцності, надійності та довговічності, які виникають в 
процесі експлуатації теплоенергетичного обладнання.  

В теперішній час широке коло теплоенергетичних конструкцій 
можна класифікувати, як складні  системи, проектування яких вимогає від  
спеціалістів максимально повного врахування специфіки роботи конструкції 
в нормальних та екстремальних режимах. Знаходження режимів ефективної 
роботи конструкцій неможливо без аналізу напружено-деформованого стану 
під дією статичних та динамічних навантаженнях, з урахуванням 
температурного навантаження та повзучості матеріалу.   

Суть кредитного модуля - основні методи постановки та розв”язку 
задач міцності, надійності та довговічності, як основи проектувального та 
перевірочного розрахунків  конструкцій теплоенергетичного обладнання; 
виявлення вимог до їх якості ; аналіз напружено - деформованого стану та 
розрахунки на  міцність котлів та трубопроводів з урахуванням 
температурних навантажень та з урахуванням повзучості матеріалу.  
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Передумовами вивчення кредитного модуля є дисципліни „Експлуатація 
котельних установок”, „Спецкурс парових котлів”, „Діагностика та 
надійність парових котлів”. 

Набуті знання мають стати запорукою успішного засвоєння таких 
дисциплін як „Монтаж та ремонт парових котлів”, „Налагодження парових 
котлів” та виконання дипломного проекту. 
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III. Мета і завдання кредитного модуля 
 

Метою вивчення кредитного модуля  є надбання знань про  методи 
розрахунку на міцність, надійність та довговічність , а також надбання умінь 
і навичок застосування сучасних методів розрахунку напружено-
деформованого  стану елементів теплоенергетичного обладнання з 
якнайбільшим урахуванням особливостей  його експлуатації, тобто з 
урахуванням температурних напружень, вібрації та повзучості матеріалу, що, 
в свою чергу, обов’язково для знаходження режимів ефективної роботи 
конструкцій. 

Кредитний модуль складається з курсу лекцій, практичних занять, 
двох модульних контрольних робіт та та розрахунково-графічної 
роботи.Лекційний матеріал містить теоретичні  положення на яких базується  
курс, методи  визначення напружено - деформованого стану конструкцій та  
його аналізу. Практичні заняття сприяють оволодінню студентами вмінням і 
навиками розв”язку задач пов”язаних з теоретичними розрахунками при 
виконанні перевірочних та проектувальних розрахунків та визначення 
допустимого навантаження. Розрахунково – графічна робота  націлена  на 
сприяння якісному засвоєнню методики та набуття навичок розв”язку 
основних типових задач міцності елементів парових котлів, а також на 
засвоєння правил оформлення технічної документації.  
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     Завданням вивчення дисципліни є набуття системи нижчеперелічених знань, 
умінь та навичок 

Знання 
1. Необхідної суми відомостей, які мають відношення до даної дисципліни і 

були викладені в попередніх дисциплінах навчального плану. 
2. Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни (підручники, 

монографії, каталоги та ін.) 
3. Основних каталогів, стандартів та  норм котельного  обладнання.  
4. Постановки та розв”язку задач міцності, надійності та довговічності,      
     конструкцій теплоенергетичного обладнання 
5.Розрахунків на міцність елементів  енергетичного обладнання з 

урахуванням температурних навантажень та повзучості матеріалу. 
6. Методів розрахунку на міцність елементів конструкцій парового котла з 

урахуванням сучасних експлуатаційних навантажень. 
7. Методик визначення  ресурсу котельного агрегату. 
9.  Основні тенденції розвитку сучасної енергетики. 

Уміння. 
1. Побудувати розрахункову модель елементів конструкцій парового котла. 
2. Підібрати згідно технічного завдання та експлуатаційних вимог необхідні 

стандартні методики діагностики енергетичного обладнання. 
3. Виконувати проектировочні та перевірочні розрахунки на міцність і 

надійність елементів котлоагрегата з урахуванням реальних умов 
експлуатації. 

4. Виконувати розрахунки на міцність елементів  енергетичного обладнання з 
урахуванням температурних навантажень та повзучості матеріалу, а також 
визначення ресурсу роботи обладнання. 

5. Використовувати в роботі вітчизняну та іноземну технічну літературу,   
проспекти, каталоги фірм та ін. 

Навички. 
1. Роботи з науково-технічною, нормативною, довідковою літературою, 

бібліографічними джерелами, галузевими стандартами за тематикою 
досципліни. 

2. Виконання основних проектировочних та перевірочних розрахунків на 
міцність елементів котельного обладнання, текстової та графічної 
документації при проектуванні цього обладнання , зокрема з 
використанням ПЕОМ. 

3. Основних методів постановки та розв”язку задач міцності, надійності та     
     довговічності, як основи проектувального та перевірочного розрахунків     
     конструкцій енергетичного обладнання; а також виявлення вимог до якості    
     обладнання. 
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IV. Зміст кредитного модуля 
 

Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на теми: 
Тема 1. Вступна лекція. Професійно-орієнтоване спрямування курсу.  Задачі 

спецкурсу та його місце у підготовці майбутніх фахівців 
теплоенергетичних спеціальностей. Об’єкти вивчення. 

Тема 2. Розрахунки на міцність під дією температурних навантажень та 
тиску.  

Тема 3. Поняття термічної втоми. Тепловий удар. Вплив температури та 
радіації на механічні характеристики метеріалів. 

Тема 4. Розрахунки на міцність з урахуванням повзучості матеріалу. Поняття 
повзучості матеріалу та релаксації напружень 

Тема 5. Рівняння кривих повзучості. Залежності мінімальної швидкості 
деформацій повзучості від напружень та температури 

Тема 6. Функціональні залежності між напруженнями, деформаціями 
(швидкостями деформацій) та часом за основними гіпотезами 
повзучості. Руйнування матеріалу внаслідок повзучості. 

Тема 7. Поняття довготривалої міцності 
Тема 8. Товстостінні труби , циліндри та тонкостінні труби під дією 

внутрішнього тиску. 
Тема 9. Температурні напруження в трубах 
Тема 10. Розрахунок складних циліндрів 
Тема 11. Розрахунки на міцність циліндричних барабанів та колекторів 

екранів 
Тема 12. Розрахунки колін та змієвиків 
Тема 13. .Конічні переходи під внутрішнім тиском. Розрахунки плоских та   

випуклих днищ 
 

V. Методи навчання і інформаційно-методичне забезпечення 
 

Програмою модуля передбачаються  практичні заняття та 
розрахункова-графічна робота, метою яких є вивчення та набуття практичних 
навичок у вирішенні інженерних задач розрахунку на міцність та надійність 
основних елементів парових котлів.  

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.  

Лекції проводяться з використанням наочних засобів, роздаткового 
матеріалу. 

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. 
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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. Биргер И.А., Балашов Б.Ф. Прочность материалов и деталей 

газотурбинных двигателей.-М.: Машиностроение, 1981.-222 с. 
2. ОСТ 108.031.08-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и 

горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по 
обоснованию толщины стенки. 

3. ОСТ 108.031.09-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и 
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины 
стенки. 

4. ОСТ 108.031.10-85. Котлы стационарные и трубопроводы пара и 
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов 
прочности. 

5. Писаренко Г.С., Можаровский Н.С. Уравнения и краевые задачи 
теории пластичности и ползучести.-К.: Наук. думка, 1981.- 496 с. 

6. Прочность материалов и элементов конструкций в экстремальных 
условиях: в 2 т./ Под общ.ред. Писаренко Г.С.-К.: Наук. думка,1980.-Т.1 
535с., Т.2  771с. 

7. Серенсен С.В., Когаев В.В., Шнейдерович  Р.М. Несущая способность 
и расчеты на прочность  деталей машин,-М,: Машиностроение, 1975.-488 с. 

8. Третьяченко Г.Н. Моделирование при изучении прочности 
конструкций.-К.: Наук. думка, 1979.- 227 с.     

Додаткова література 
9.Лурье А.И. Теория упругости.- М.: Наука, 1970.- 939 с. 
10.Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести.-М.:  

Машиностроение, 1975.- 398 с. 
11.Мусхелишвили Н.И. Некоторые основные задачи математической 

теории  упругости .- М.: Наука, 1966 - 635 с. 
12.Новацкий В. Теория упругости.- М.: Мир, 1975.-570 с. 
13.  Прочность, устойчивость,колебания: Справочник в 3 т.- М.:   

Машиностроение, 1978.  
15.Теребушко О.И. Основы теории упругости и пластичности.-М.: 

Наука, 1984.- 320с. 
Розклад консультацій з кредитного модуля визначається графіком, що 

розробляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 

інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення лабораторних занять,  
домашньої самостійної роботи.  
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VI. Мова 
 

Мова навчання - українська. 
 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
 

В процесі вивчення курсу студенти виконують розрахунково-графічну 
роботу на тему „Розрахунок основних елементів парового котла на міцність”. 
РГР що виконується під час СРС. 

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

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

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

  
VIII. Методика оцінювання 

 
Успішність вивчення кредитного модуля 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 «Проблеми міцності та надійності парових котлів»  
має статус дисципліни природничо-наукової програми підготовки для 
напряму підготовки  0509 “Енергетика” спеціальності 7.090505 „Котли та 
реактори” і є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при 
формуванні індивідуального навчального плану студента. 

 

Розробник  к.т.н., доцент Трубачев С.І. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 


