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І. Загальні відомості 
 

Кредитний модуль П-04/1, П-04/2 «Теплові та атомні електричні станції та установки» 
(ТЕС та АЕС) базова дисципліна спеціальності «Теплові електричні станції», яка логічно 
синтезує та продовжує вивчення студентами вузових питань в галузі теплової та атомної 
енергетики в цілому. Курс є синтез знань студентів, що базується на таких дисциплінах, як 
фізика хімія, технічна термодинаміка, тепломасообмін, газодинаміка, парові та газові турбіни, 
парові котли ТЕС, парогенератори та реактори АЕС. 

Дисципліна враховує перспективні напрямки розвитку енергетики України та світу, 
новітні досягнення науки, техніки і технологій, виховує у студентів інтерес до спеціальності, 
розуміння складних питань експлуатації та розрахунків ТЕС та АЕС, енергетики у розвитку 
економіки держави, впливу на соціальні і екологічні проблеми населення та навколишнього 
середовища. 

Кредитний модуль ТЕС та АЕС є основою для вивчення студентами матеріалів курсів 
«Економіка енергетики», «Експлуатація ТЕС та АЕС», «Монтаж і ремонт ТЕС» та для 
виконання дипломних проектів бакалавра і спеціаліста, інженера-енергетика магістерських 
дисертацій. 
 

II. Розподіл навчального часу 
 

Розподіл годин за видами занять 
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Се
ме

ст
р 

Ко
д 

кр
ед

ит
. 

мо
ду

ля
 

Вс
ьо

го
 го

ди
н 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 

за
ня

т
т

я 

Се
мі

на
рс

ьк
і 

за
ня

т
т

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 
ро

бо
т

и 

Ко
мп

’ю
т

ер
ни

й 
пр

ак
т

ик
ум

 

СР
С 

Кі
ль

кі
ст

ь 
М

КР
 

Ви
д 

Ін
д.

 за
вд

ан
ня

 

Ви
д 

се
ме

ст
ро

во
ї 

ат
ес

т
ац

ії 

5 П-

04/1 
216 54 27 - 9 - 126 1 - Екз. 
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144 36 9 - 9 - 90 1 КР Екз. 

 
 

III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Мета: вивчення студентами технологічної структури теплових та атомних 
електростанцій, теоретичних основ виробництва електроенергії та тепла, особливостей процесів 



та реконструкцій різних видів тепломеханічного устаткування КЕС, ТЕЦ, АЕС, вибору 
параметрів циклів та систем, засобів підвищення теплової економічності та екологічної безпеки 
електростанцій, компоновки їх обладнання в головних корпусах ТЕС та АЕС, генеральних 
планів на площах будівництва, нових нетрадиційних видів енергії. 

Завдання: 

 вивчення теоретичних основ перетворення енергії палива в електричну енергію на ТЕС 
та АЕС; 

 вивчення основ складання теплових схем турбоустановок та технологічної структури 
електростанції різного типу, технічних та економічних вимог щодо експлуатації ТЕС та 
АЕС; 

 вміння оптимізувати параметри циклів, підвищення надійності та економічності ТЕС та 
АЕС шляхом впровадження промперегріву, регенеративного підігріву, конденсату та 
живильної води розширення діючих електростанцій установками високих параметрів, 
зниження втрат енергії та робочого тіла; 

 порівняння та обґрунтування вибору типів теплових схем, основного та допоміжного 
обладнання, техніко-економічних та екологічних показників в теплоенергетичних 
установок ТЕС та АЕС; 

 набуття навиків у виконанні розрахунків та конструкторських розробок 
теплоенергетичних установок електростанцій; 

 вміння аналізувати технологічні процеси та системи ТЕС та АЕС, використовувати 
технічну та справочну літературу, державні стандарти, сучасні комп’ютерні технології 
для вирішення теплотехнічних задач в енергетиці; 

 вміння провести аналіз та розробити заходи щодо покращення техніко-економіних та 
екологічних показників процесів, систем та елементів ТЕС та АЕС; 

 розробка можливостей використання нетрадиційних джерел енергії з урахуванням 
світового досвіду; 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні уяснити роль енергетики в розвитку 
економіки держави та знайти шляхи її вдосконалення. 

Рівень знань студентів контролюється виконанням домашніх завдань, контрольних робіт, 
розрахунково-графічної роботи та індивідуально на практичних заняттях, лабораторних 
роботах та іспитах. 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

ВСТУП 
Задачі курсу. Перспективи розвитку енергетики України та світу 
РОЗДІЛ 1 
Типи та класифікація електростанцій. Споживачі енергії 
Тема 1.1 



ТЕС та АЕС як промислові підприємства. Особливості. Технічні та економічні вимоги. 
Класифікація 
Тема 1.2 
Енергетичні ресурси. Графіки навантаження споживачів електричної та теплової енергії. 
Резерви потужностей 
Тема 1.3 
Технологічні схеми електростанцій. 
Організація управління ТЕС 
РОЗДІЛ 2 
Способи підвищення теплової економічності паротурбінних електростанцій 
Тема 2.1 
Термодинамічні основи роботи ТЕС та АЕС. Система ККД, питомі показники, простіші теплові 
схеми КЕС 
Тема 2.2 
Особливості розрахунку теплової економічності ТЕС. Система ККД теплової схеми 
Тема 2.3 
Оцінка та аналіз показників теплової економічності АЕС. Теплові схеми  
Домашні  контрольні роботи з розділу 2 
РОЗДІЛ 3 
Способи підвищення теплової економічності паротурбінних електростанцій 
Тема 3.1 
Вплив початкових та кінцевих параметрів циклів ТЕС та АЕС на надійність та економічність 
роботи електростанцій. Вибір параметрів 
Тема 3.2 
Проміжний перегрів пари КЕС та ТЕЦ. 
Термодинамічні основи. Вплив на економічність, надійність та маневреність енергоблоків 
Тема 3.3 
Промперегрів на АЕС. Цикл. Схеми. Способи зниження вологості пари на АЕС 
Тема 3.4 
Модернізація діючих електростанцій. Розширення ТЕС надбудовою та прибудовою. Техніко-
економічні показники модернізованих ТЕС 
Тема 3.5 
Регенеративний підігрів води на ТЕС та АЕС. Вибір типу регенеративних підігрівачів. Способи 
зливу дренажу.  
Охолоджувачі пари та дренажу. Охолоджувачі пари та дренажу. Системи регенерації високого 
та низького тиску на ТЕС та АЕС різної потужності та параметрів 
Домашні  контрольні роботи з розділу 3 
РОЗДІЛ 4 
Баланси пари та води в контурах ТЕС та АЕС. Способи утилізації збитків пари та конденсату 
Тема 4.1 
Втрати пари та конденсату на ТЕС та АЕС. Вплив збитків води та пари на економічність 
електростанцій. Вибір способу підготовки додаткової води 
Тема 4.2 
Термічна водо підготовка. Випарні установки. Варіанти вмикання в теплову схему 
паротурбінної установки ТЕС, АЕС. Схеми продувки котлів та випарних установок 
Тема 4.3 
Обробка води на АЕС різного типу. Схеми. Баланси пари та води на АЕС 
РОЗДІЛ 5 
Деаерація води на ТЕС та АЕС 
Тема 5.1 
Фізико-хімічні основи деаерації води. Фактори, що впливають на ефективність деаерації. 
Хімічні та термічні методи видалення кисню з живильної води ТЕС 



Тема 5.2 
Змішуючий підігрівач – деаератор. Типи та функції деаераторів  в теплових схемах. Вмикання 
деаераторів  
в теплові схеми ТЕС та АЕС 
Тема 5.3 
Нейтрально-окислювальний водно-хімічний режим. Умови реалізації. Бездеаераторні теплові 
схеми ТЕС 
РОЗДІЛ 6 
Складання та методика розрахунку теплових схем ТЕС та АЕС 
Тема 6.1 
Різновидності теплових схем ТЕС та АЕС. Призначення принципових теплових схем. Їх 
складання. Методики розрахунку теплових схем енергоблоків ТЕС та АЕС 
Теми 6.2 
Живильні установки ТЕС та АЕС. Типи живильних насосів ТЕС та АЕС. Одно-, двопідйомні 
схеми вмикання живильних насосів. Головні  
циркуляційні насоси АЕС 
Тема 6.3 
Вибір типів та параметрів основних агрегатів ТЕС та АЕС. Приклади теплових схем 
електростанцій 
РОЗДІЛ 7 
Повні (розгорнуті) теплові схеми ТЕС та АЕС 
Тема 7.1 
Вибір допоміжного обладнання ТЕС та АЕС (котельне, турбінне відділення) 
Тема 7.2 
Трубопроводи електростанцій. Класифікація. Технічний розрахунок трубопроводів 
РОЗДІЛ 8 
Комбінований виробіток електроенергії та теплоти 
Тема 8.1 
Порівняння комбінованого виробітку електроенергії та теплои на ТЕЦ з роздільною схемою 
енергопостачання 
Тема 8.2 
Заощадження палива та теплоти на ТЕЦ. Теплові схеми ТЕЦ. Енергетична ефективність 
теплофікації 
Тема 8.3 
Відпуск пара з ТЕЦ. Характеристика споживачів теплоти. Схеми 
Тема 8.4 
Відпуск гарячої води з ТЕЦ. Теплофікацйні установки ТЕЦ. Багатоступеневий підігрів 
мережної  
води і його теплова ефективність 
РОЗДІЛ 9 
Компоновка головних корпусів та генеральних планів ТЕС та АЕС 
Тема 9.1 
Технічні та економічні вимоги до компоновки ГК. Варіанти компоновок 
Тема 9.2 
Вибір площі будування електростанції. Генеральні плани КЕС, ТЕЦ, АЕС. Питомі показники 
генплану 
РОЗДІЛ 10 
Нові прогресивні методи отримання енергії та перспективи розвитку енергетики 
Тема 10.1 
Газотурбінні електростанції. Принципіальні теплові схеми. Ефективність та надійність 
газотурбінних ТЕЦ Газотурбінні  
надбудови енергоблоків ТЕС 



Тема 10.2 
Парогазові електростанції. Схеми ПГУ, їх класифікація. Схеми ПГУ. Перспективи 
використання ПГУ на ТЕС 
Тема 10.3 
Методи прямої переробки теплової енергії в електричну. МГД-генератори. Термоядерні 
електростанції. Геліоустановки. Геотермальні електростанції. Повітряний водовод в енергетиці. 
Електростанції, що спалюють біомасу. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
       За змістом кредитного модуля проводяться лекційні, практичні та лабораторні заняття. 
Лекції передбачають використання демонстраційного матеріалу.  Для виконання лабораторних 
робіт та КР студенти забезпечуються відповідними методичними вказівками у паперовому або 
у електронному вигляді. За усіма видами занять проводяться індивідуальні консультації. 
Основна література знаходиться в НТБ, на кафедры, можливо використання INTERNET/ 
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1. В.Я. Рыжкин. Тепловые электрические станции. - М.: Энергоатомиздат. 1987. – 327с. 
2. Т.Х. Маргулова. Атомные электростанции. – М.: Висшая школа. 1984. – 304с. 
3. Б.В. Сазанов, В.Н. Юренев, М.И. Баженов, А.С. Богородский. Промышленные тепловые 

электростанции. – М.: Энергия. 1967. – 344с. 
4. Д.П. Елизаров. Теплоэнергетические установки элктростанций. М.: Энергоиздат. 1982. – 

264с. 
5. Л.С. Стерман, В.М. Лавигин, С.Г. Тишин. Тепловые и атомные электрические станции 

(учебник для вузов) Изд. 2, переработанное. М.: изд.-во МЭИ, 2000. – 406с. 
6. Тепловые схемы ТЕС и АЕС. Моделирование и САПР (под общ. ред. академика С.А. 

Назарова). Санкт-Петербург.: Энергоатомиздат. 1995. – 390с. 
7. Тепловые и атомные электрические станции. Справочник (под общ. ред. В.А. Григорьева 

и В.М. Зорина), книга 3. – М.: Энергоатомиздат. 1989. – 604с. 
ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Энергетика и охрана окружающей среды / под. Н.Г. Залогина и др. – М.: Энергия, 1979. – 
342с. 

2. Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций. – М.: 
Энргоатомиздат. 1983. – 199с. 

3. Волков Э.П. Контроль загазованности атмосферы выбросами ТЭС. – М.: 
Энргоатомиздат. 1986. – 256с. 

4. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. – М.: Энргоиздат. 1982. – 360с. 
5. Современные проблемы энергетики / Под. ред. Д.Г. Жимерина. – М.: Энргоатомиздат. 

1984. – 232с. 
6.  А.П. Елизаров. Паропроводы тепловых электростанций. – М.: Энергия. 1980. – 264с. 
7. Гольстрем В.А., Кузнецов Ю.Л. Энергетический справочник инженера. – К.: Техника. 

1983. – 488с. 
8. Паровые и газовые турбины (под. ред. А.Г. Костюка и В.В. Фролова), учебник для вузов. 

– М.: Энергоатомиздат. 1985. – 350с. 
9. Рубинштейн Я.М, Щепетильников М.И. Исследование реальных тепловых схем ТЕС и 
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VI. Мова 

Мова викладання – російська.  



 
VII.Характеристика індивідуальних завдань 

Курсова робота присвячена розробці принципових теплових схем енергоблоків 
потужністю 100-1000 МВт, що працюють на різних видах палива (вугілля, газ, мазут). 
Приводиться складання матеріальних та теплових балансів елементів теплової схеми, 
визначаються техніко-еконмічні показники котлів, турбін, теплового потоку та ТЕЦ в цілому. 
Розраховуються ККД нетто, умовні витрати теплоти та палива. 
 

VIII. Методика оцінювання  
     Оцінювання знань студентів проводиться згідно з Положенням про рейтингову систему 
оцінювання знань  студентів з дисципліни затвердженого на кафедрі. Максимальний рейтинг 
становить 100 балів, який складається зі стартових 70 балів, які може отримати студент 
протягом семестру, та  з екзаменаційних 30 балів, які студент може отримати під час екзамену.  
 

IX. Організація 
Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію за телефоном кафедри 
(044) 406-80-96. 


