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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль „Спецкурс парових котлів” відноситься до 

дисциплін вільного вибору студентів для спеціальності 7.090505 „Котли 
та реактори” і займає одне з основних місць у підготовці фахівців з 
котельної техніки (код у структурно-логічній схемі програми напряму 
підготовки ВП-01).  

Кредитний модуль “Спецкурс парових котлів” (3,5 кредита ECTS, 
викладається у 9 семестрі) складає дисципліну  програми підготовки 
фахівців спеціальності 7.090505 „Котли та реактори” “Спецкурс парових 
котлів” (код ВП-01, 3,5 кредита ECTS). 

Він пов’язан з іншими дисциплінами учбового плану і є ключовою 
для виконання теплових розрахунків при проектуванні котельного 
агрегату спеціального призначення і традиційних котлів на 
альтернативних видах палива, 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 „Монтаж та ремонт 
парових котлів”, „Експлуатація котельних установок”, „Налагодження 
парових котлів” . 

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

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



 
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 
спеціальності 7.090505 „Котли та реактори”. 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Метою кредитного модуля є набуття студентами комплексу 

знань, щодо процесів, що відбуваються у ПК; ознайомлення з основним 
обладнанням КУ; особливостей конструкції та експлуатації обладнання 
на різних видах палива з впливом на теплогідравличні процеси в ПК; 
модифікацій пиловугільних топок і предтопків для термічної підготовки 
палива; систем пило-, сірко-, золоочищення . 

При вивчені кредитного модуля студенти отримують знання по 
закономірностям протікання різноманітних процесів у топочній камері 
ПК і предтопків для термічної підготовки палива; систем пило-, сірко-, 
золоочищення . 

При вивчені данного курсу студенти отримують уміння 
розрахунку та проектування обладнання газового і 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. Особливості камерних топок для роботи на високозольних 
паливах. 

Тема 1.1. Сучасний стан енергетичних технологій конверсії органічного 
палива в Україні і за кордоном. 

Тема 1.2. Факельні технології спалювання. 
Тема 1.3. Термохімічна підготовка (ТХП) твердого палива в процесі його 

спалювання. 
Тема 1.4. Енергетичні котлоагрегати з атмосферним циркулюючим 

киплячим шаром. 
Розділ 2. Спеціальні котли для парогазових циклів. 
Тема 2.1. Сучасні паро газові установки з внутрішньо-цикловою 

газифікацією рідкого та твердого палива. 
Тема 2.2. Промислові та демонстраційні установки спалювання та 

газифікації вугілля і біомаси в циркулюючому киплячому шарі 
під тиском. 

Тема 2.3. Термодинамічні розрахунки процесів спалювання та газифікації 
українського вугілля в циркулюючому киплячому  шарі під 
тиском. Методики та результати розрахунків. 

Розділ 3. Енергетичні установки з прямим перетворюванням хімічної 
енергії палива в електричну енергію. 

Тема 3.1. Енергетичні установки з прямим перетворюванням хімічної 
енергії палива в електричну енергію з використанням паливних 
елементів. 

Тема 3.2. Стенд для дослідження паливних елементів. Методики 
проведення експериментів і результати досліджень. 

Тема 3.3. Надійність роботи контурів природньої циркуляції. 
Розділ 4. Системи очистки димових газів ТЕС. 
Тема 4.1. Сучасний стан пилоочистки димових газів теплових 

електростанцій. 
Тема 4.2. Сіркочищення димових газів на ТЕС 
Тема 4.3. Зниження викидів оксидів азоту на ТЕС. 
Тема 4.4. Інвентаризація викидів шкідливих сполук парникових газів в 

атмосферу при виробництві електроенергії та тепла. 
 

 
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. 
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5. Баскаков А.П., Манцев В.В., Распопов И.В. Котлы и топки с кипящим 
флоем. – М.: Энергоатомиздат. – 1996. – 352 с. 

6. Шиллинг Г.-Д., Бонн Б., Краус У. Газификацыя угля.: Горное дело – 
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7. Котлы-утилизаторы и энерготехнологические агрегнаты А.П. Волков 
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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 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 „Спецкурс парових котлів” має статус дисципліни 

вільного вибору студентів для 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 кафедри АЕС і ІТФ              Туз В.О. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


