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І. Загальні відомості 
Виробництво електроенергії являється одним з найважливіших показників розвитку 

народного господарства в цілому і визначає положення країни в світовому економічному 
співтоваристві. 

Надійність постачання споживачам теплової и електричної енергії обумовлюється 
сучасним підходом до питань проектування ТЕС та АЕС, тривалою роботою електричних 
станцій. Найважливішим аспектом проектування ТЕС та AEС є грамотний підбір обладнання 
згідно вимог виробництва електричної енергії, сучасного рівня виробництва енерго 
машинобудівної галузі, питань паливо забезпечення ТЕС та АЕС, графіків навантажень 
електромереж та інше. 

В курсі розглядаються основи теорії проектування теплових та атомних електростанцій. 
Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами з курсів: 
"Турбіни ТЕС та АЕС", " ТЕС та АЕС", "Експлуатація ПТУ" і забезпечує виконання 

дипломного проектування студентами.  
 

II. Розподіл навчального часу 
 

Розподіл годин за видами занять 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою викладання курсу Проектування ТЕС та АЕС виявляється задача дати 
студентам необхідний обсяг знань з питань передового досвіду проектування ТЕС та АЕС, 
конструктивних особливостей основного та допоміжного обладнання теплових та атомних 
електростанцій, провідних методів розрахунків та конструкторських рішень що до 
проектування електричних станцій. 

Важливою є також проблема розрахунків на міцність основного та допоміжного 
обладнання відповідно сучасним методам з використанням обчислювальної техніки, що ставить 
проектування енергетичного обладнання на більш високу ступінь. 

Основним завданням вивчення студентами цього учбового курсу виявляється 
формування в них: - знань фізичної сутності процесів виробництва електроенергії на теплових 



та атомних електростанціях, основних конструктивних рішень в галузі будування котлів, 
будування парових та атомних турбін, допоміжного обладнання; 

- вміння застосовувати отримані знання до рішення практичних завдань з проектування 
енергетичного обладнання з відповідним підвищенням економічності та надійності роботи 
електричної станції. 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ. 
Тема 1.1. Перед проектні роботи. 
Сутність та мета курсу. Джерела інвестування розвитку електроенергетики. Види та 

характер будівництва. Суб’єкти діяльності у будівництві. Організаційна структура проектної 
організації. Проектна організація. Перед проектні роботи. Структурна схема проектної 
організації «Енергопроект». Організаційно - технологічна схема проектування. Порядок 
розробки та погодження проектної документації. Експертиза проектів. Державні будівельні 
норми України. Техніко - економічне обґрунтування інвестицій (ТЕО) у будівництво 
енергетичних підприємств. Особливості конкурсної підготовки проектної документації. 
Підрядні торги.  

Склад ТЕО інвестицій. 
Тема 1.2. Техніко - економічне обґрунтування інвестицій.  
Техніко - економічне обґрунтування вибору пункту для будівництва електростанції. 

Завдання на проектування. Основні данні для проектування. Розробка проектної кошторисної 
документації. 

Тема 1.3. Основні етапи проектування. 
Загальна технологія проектування. Проект. Погодження проектної документації. 

Охорона навколишнього середовища та основні нормативні показники. Робоча документація. 
Особливості робочого проекту та робочої документації. Особливості проектування у західних 
країнах. 

Розділ 2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА РОЗРАХУНКОВО - НОРМАТИВНІ 
МЕТОДИКИ ПОРІВНЯННЯ ВАРІАНТІВ ТЕС. 

Тема 2.1. Показники економічності теплових електростанцій.  
Показники економічності ТЕС. Показники економічності ТЕС на змінних режимах 

роботи ТЕС. Показники економічності КЕС, ТЕЦ та АЕС. 
Тема 2.2. Розрахункові нормативні методики порівняння варіантів ТЕС.  
Методика розрахунків техніко - економічних показників ТЕС та особливості її 

застосування на практиці. Середньорічні показники ТЕС. 
Розділ 3. ВИБІР ПЛОЩАДКИ ТЕС ТА ГЕНПЛАН ЕЛЕКТРИЧНОЇ СТАНЦІЇ.  
Тема 3.1. Вибір площадки ТЕС.  
Основні технічні вимоги до площадки ТЕС. Техніко – економічна оцінка площадки 

будівництва. Паливо забезпечення ТЕС. Технічне водо забезпечення ТЕС. Умови енергетичного 
порівняння варіантів площадки ТЕС та розрахункова потужність ТЕС. Забруднення повітряного 
простору ТЕС. 

Тема 3.2. Компоновка генплану електричної станції. 
Вимоги до компоновки генплану електричної станції. Вимоги до комунікацій та 

транспортних мереж. Компоновка основних споруд електричної станції. Димові труби та 
димоходи. Споруди паливного хазяйства. Споруди мазутного та масляного хазяйства. Схеми 
газопостачання та споруди газового хазяйства. Споруди електричної частини ТЕС. Споруди 
технічного водопостачання. Споруди підсобно - промислового призначення. Компоновки 
генеральних та ситуативних планів електричної станції. Основні варіанти розташування 
основних споруд електричної станції. Генплан ТЕЦ. Генплан АЕС.  

Розділ 4. ГОЛОВНИЙ КОРПУС ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ. 
Тема 4.1. Компоновка головного корпусу електричної станції. 



Вимоги до компоновки головного корпусу електричної станції. Типи компоновок 
головного корпусу КЕС Типи компоновки головного корпусу АЕС та ТЕЦ. Приклади 
компоновок головного корпусу закордонних електричних станцій. 

Тема 4.2. Підземне хазяйство. Димові труби та димоходи. 
Підземне хазяйство. Фундаменти турбоагрегатів. Фундаменти котлів. Фундаменти 

допоміжного обладнання. Вимоги до паливного хазяйства ТЕС та АЕС. Димові труби та 
димоходи. Вимоги до пожарної безпеки та вибухобезпечної роботи ТЕС. Вимоги до 
електричних споруд ТЕС та АЕС. 

Розділ 5. КОМП΄ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕС ТА АЕС.  
Тема 5.1. Основи комп’ютеризації проектування ТЕС та АЕС. 
Сучасний рівень комп’ютеризації проектування ТЕС. Комп’ютеризація технології 

проектування. Пакет прикладних програм для проектування основного обладнання. Пакет 
прикладних програм для проектування допоміжного обладнання. 

Тема 5.2. Комп’ютеризація теплової, електричної, будівничої частин проекту та АСУ ТП.  
Організація нормативно - технічних даних в системах автоматичного проектування 

(САПР). Автоматизована система ведення проектної документації. Візуалізація, комп’ютерне 
макетування та анімаційне представлення об’єктів проектування. Комп’ютеризація АСУ ТП. 
Система «Лінда». Система «Pick Out». Програмний пакет «ADA», CADWorx, CAESAR II. 

Розділ 6. ПИТАННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ. 
Тема 6.1. Питання проектування основного обладнання. 
Загальні положення розробки та проектування парових котлів. Розробка технічного 

завдання на виготовлення котла. Складання ескізного, технічного та робочого проектів. 
Загальні положення розробки та проектування паротурбінних установок. Технологічні вимоги 
до конструкції котлів. Монтажні вимоги до конструкції котлів. Ремонтопридатність при 
проектуванні котлів. Аналіз працездатності та надійності обладнання котлів. Основні 
розрахунки елементів конструкцій при проектуванні паротурбінних установок. Питання 
проектування допоміжного обладнання. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
В процесі викладання курсу " Проектування ТЕС та АЕС " широко застосовуються 

наочні матеріали, використовується можливість демонструвати студентам макети та моделі 
систем регулювання парових турбін. Наявна кількість плакатів , де представлені основні 
елементи деталей та вузлів систем автоматичного регулювання, допомагає засвоювати 
лекційний матеріал і дозволяє скласти уяву про основні конструктивні особливості 
паротурбінного обладнання. В процесі навчання ведеться рейтингова оцінка рівня підготовки 
студентів та на підставі рейтингової оцінки робляться висновки щодо засвоєння студентами 
викладеного курсу та можливостей оцінювання їх знань. 

Основна та додаткова література наведена у переліку та її можна знайти у методичному 
кабінеті кафедри ТЕУ Т та АЕС і у НТБ НТУУ КПІ.  
Основна література 
1. Жілін В.Г. Проектування теплових електростанцій великої потужності (Загальні питання). - 
М.- Л., видавництво Енергія, 1964р., 376с.  
2. Купцов І.П.,Іоффе Ю.Р. Проектування та будівництво теплових електростанцій. - М: 
Енергоатомвидат, 1985, 408с. 
3. Ілічев М.Б., Ларін Б.М., Мошкарін А.В. та ін. Технологія проектування теплових 
електростанцій та методи її компютерізацїї. - М.:Енергоатомвидат, 1997.- 234с. 
4. Рижкін В.Я. Теплові електричні станції. - М: Енергія, 1987, 448с. 
5. Ковальов 0.П., Лелеев М.С., Віленський Т. В. Парогенератори. - М: Енергоатомвидат, 1985, 
376с. 
6. Костюк А. Г., Фролов В. В. Парові та газові турбіни. Підручник для вузів. - М: 
Енергоатомвидат, 1985, 352 с.  



7. Склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектної документації для 
будівництва. ДБН а.2.2-3-97. 
8. Розрахунок трубопроводів теплових електричних станцій. Методичні вказівки до практичних 
занять. Укладачі: Черноусенко О.Ю., Дроговоз В.П. Методичні вказівки до практичних занять. 
Укладачі: Дроговоз В.П., Черноусенко О.Ю. 
9. Визначення компенсаційних зусиль трубопроводу. 
Додаткова література.  
1. Паротурбінні установки атомних електростанцій. Під ред. Косяка Ю.Ф. - М: Енергія, 1978, 
312с. 
2. Трояновський Б.М., Філіпов Г.А., Булкін А.Є. Парові та газові турбіни атомних 
електростанцій. М., Енергоатоміздат, 1985р., 256с. (на рос. мові). 
3. Трухній А.Д. Стаціонарні парові турбіни. М., Енерговидат, 1990р., 640с. (на рос. мові). 
4. Марцинковський В.А., Ворона П.М. Насоси атомних електростанцій - М: Енергоатомвидат, 
1987, 256с. 

Організовано на кафедрі індивідуальне консультування студентів згідно графіка. 
 

VI. Мова 
Пропонується російська та українська мова викладання.  

 
VII.Характеристика індивідуальних завдань 

Курсовий проект по курсу "Проектування ТЕС та АЕС" базується на наступних 
дисциплінах: "Теплові та атомні електростанції та установки", " Проектування ТЕС та АЕС", 
"Турбінні установки ТЕС та АЕС", "Котельні установки ТЕС та АЕС", "ТЕС як складна 
енергетична система". Курсовий проект базується на матеріалах комплексного курсового 
проекту по курсу "Теплові та атомні електростанції та установки". 

Проект містить пояснювальну записку, яка має обсяг 50-70 сторінок з малюнками та 
схемами, а також графічну частину в обсязі 3-х листів формату A1.  

Для самостійного вивчення необхідно додатково розглянути проектування 
паротурбінних установок теплових та атомних електростанцій, вибір основних параметрів 
теплових схем турбоустановок ТЕС та АЕС, проектування котлів та реакторів ТЕС та АЕС, 
проектування допоміжного обладнання та трубопроводів. Конструктивне виконання схеми 
трубопроводів також підлягає додатковому вивченню. 

 
VIII. Методика оцінювання 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) модульна контрольна робота; 
2)  виконання та захист 4 завдань на практичних заняттях;  
3) відповіді на практичних заняттях та лекціях; 
4)  залікове завдання. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Захист завдань практичних занять. 
Ваговий бал за виконання та захист завдань — 5. Максимальна кількість балів - 5 × 4 = 

20 
5 — завдання виконано правильні, та ретельно оформлено 
3 — виконано 80- 30% завдання, та оформлено задовільно 
0 — виконано < 30% завдання, або оформлено без застосування креслярських приладів 

2. Відповіді на практичних заняттях та лекціях. 
Ваговий бал за відповіді на практичних заняттях та лекціях — 5. Максимальна кількість 

балів - 5 × 2 = 10 
5 — відповідь дано правильно та повно; 
4- відповідь дано правильно, можливі незначні пропуски, які виправлені після додаткових 
запитань викладача; 



3 — відповідь дано правильно, можливі сутечі пропуски, які виправлені після додаткових 
запитань викладача; 
0 — відповідь дано не правильно. 

3. Модульна контрольна робота. 
Ваговий бал – 40. Максимальна кількість балів – 40. 

40-34 - завдання виконано правильно, проведено необхідні розрахунки , та ретельно оформлено. 
34-30 – виконано теоретичне описання процесу, проведені необхідні розрахунки, можливі 
незначні помилки, що не впливають на суть відповіді та відсутність деяких розмірів та 
позначень за браком часу.  
30-24 – допущені помилки в викладені теоретичного питання, але правильно визначений 
напрям відповіді, можливо з незначними помилками, зроблено розрахункове завдання з 
деякими помилками. 
24-0 — робота не зарахована. 

Штрафи та заохочувальні бали. 
відсутність практичному занятті без поважної причини  ............................................2 бал 
несвоєчасна здача практичного завдання . ...................................................................5 бал 
участь в олімпіадах............................................................................................................. 2 бал 
підготовка рефератів........................................................................................................... 2 бал 
підготовка оглядів наукових праць................................................................................... 2 бал 
удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни.................................................... 5 бал 
 
Розрахунок шкали рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає  
R с = 30 + 40 = 70 балів 
Залікова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме  
R з = R с ×0,3/(1-0,3) ≈ 30 балів 
 Таким чином рейтингова шкала з дисципліни складає  
R =R с +R з =100 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування практичного завдання, виконання 
модульних контрольних робот, а також стартовий рейтинг R s не менш 40% від R с тобто 30 
бала. 

Виходячи з розміру шкали R з =30 балів, складається критерії залікового оцінювання  
30-28 — завдання виконано правильно, ретельно оформлено, на запитання подані правильні 
відповіді; 
28-25 — завдання виконано правильно, ретельно оформлено, на запитання подані правильні 
відповіді, можливі незначні пропуски, які виправлені після додаткових запитань викладача; 
25-22 — завдання виконано з помилками, які студент виправив після зауваження викладача, 
задовільно оформлено, на більшість запитань подані правильні відповіді; 
22-19 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, але виконано додаткове 
завдання менш складне за той же тематики; 
19-18 — завдання виконано з грубими помилками, або не повністю, та не виконано додаткове 
завдання менш складне за той же тематики; 
17-0 — завдання не виконано. 

Якщо студенти набрали протягом семестру кількість балів більше 75 балів, вони мають 
можливість отримати залік „автомат ” відповідно до набраного рейтингу. Якщо студенти 
набрали протягом семестру кількість балів менш ніж 75 балів, студенти виконують залікову 
контрольну роботу. 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 
оцінка RD переводиться згідно з таблицею 
RD = R c + R з Оцінка 

ECTS 
Традиційна оцінка 

95-100 А відмінно 



85-95 B добре 
75-85 C  
65-75 D задовільно 
60-65 E  
Rs≤60 Fx незадовільно 
Rs≤40, або не виконані інші умови допуску до заліку F не допущений 
 

IX. Організація 
Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію. 


