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І. Загальні відомості 
Дисципліна НП-02/1 "Підвищення ефективності систем теплофікації та 

теплопостачання" є однією з дисциплін спеціалізації для спеціальності 7.090521, при вивчені 
якої студент повинен ознайомитися з напрямками розвитку систем теплофікації та 
теплопостачання, методами підвищення їх ефективності. 

Дисципліна базується на матеріалі попередніх інженерних дисциплін, в першу чергу 
"Теплофікація та теплопостачання", "Теплові та атомні електростанції", "Тепло- та масообмінні 
апарати ТЕС та АЕС". Матеріали дисципліни "Підвищення ефективності систем теплофікації 
та теплопостачання" використовуються при підготовці дипломних проектів. 

Курс "Підвищення ефективності систем теплофікації та теплопостачання" замикає 
комплекс дисциплін "Теплофікація та теплопостачання", "Теплові та атомні електростанції", 
"Тепло- та масообмінні апарати ТЕС та АЕС".  
 

II. Розподіл навчального часу 
 

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

У задачу курсу входить вивчення загальних положень по удосконаленню 
теплофікаційних ПТУ з ступеневим підігрівом сітьової води, підвищення ефективності діючих 
теплофікаційних та конденсаційних установок, які фізично та морально устаріли, створення 
базово-маневрених ТЕЦ, підвищення техніко-економічного рівня систем транспорту тепла, 
розвитку малої теплофікації на базі ПТУ та ГТУ, підвищення системної теплофікації в цілому. 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

 
Розділ 1. Предмет і зміст курсу. 



Тема 1.1. Сучасний стан систем теплофікації й теплопостачання в Україні.  
Розділ 2. Техніко-економічні аспекти теплофікації на сучасному етапі. 

Тема 2.1. Проблеми теплофікації в країнах СНД і основні шляхи підвищен-ня її ефективності.  
Тема 2.2. Техніко-економічна оптимізація та вибір оптимальних рішень в енергетиці. Методи й 
критерії оптимізації.  

Розділ 3. Удосконалення теплофікаційних турбін з опалювальними відбора-ми пари.  
Тема 3.1. Ступеневий підігрів мережної води. Термодинамічно оптимальний ступеневий 
підігрів мережної води.  
Тема 3.2. Дійсний ступеневий підігрів. Фактори, що впливають на його ефективність: 
конструктивне виконання відборів турбіни; режим роботи мереж-них підігрівників турбіни; 
режим роботи проточної частини турбіни в зоні опалю-вальних відборів; конденсаційний потік 
пари турбіни; температурний графік сис-теми теплопостачання; коефіцієнт теплофікації й 
кліматичних умов.  
Тема 3.3. Вибір оптимальних параметрів опалювальних відборів у турбінах зі ступеневим 
підігрівом мережної води. Варіантний і аналітичний метод вибору розрахункових параметрів.  
Тема 3.4. Фактори, що визначають параметри опалювальних відборів теп-лофікаційних турбін: 
навантаження гарячого водопостачання; коефіцієнт тепло-фікації; підвищений температурний 
графік системи теплопостачання; режим ро-боти проточної частини турбіни; кліматичні умови; 
конденсаційний потік. 
Тема 3.5. Оптимальна поверхня нагрівання мережних підігрівників турбіни. 
Тема 3.6. Оптимальне число ступенів підігріву мережної води у турбінах. 
Тема 3.7. Високоефективні теплофікаційні парові турбіни зі східчастим пі-дігрівом мережної 
води. Технічні, економічні й режимні переваги турбін з новим виконанням опалювальних 
відборів.  
Тема 3.8. Схеми теплофікаційних турбін з незалежними опалювальними ві-дборами пари. 
Турбіни із протитиском. Турбіни з конденсаційною частиною.  
Тема 3.9. Конструктивні й технічні особливості турбін з асиметричними те-плофікаційними 
циліндрами.  

Розділ 4. Підвищення ефективності використання діючих паротурбінних установок 
теплових електростанцій.  
Тема 4.1. Особливості ступеневого підігріву мережної води турбін типу Т и ПТ, переведених на 
теплофікаційний протитиск.  
Тема 4.2. Можливості по переведенню в режим теплофікаційного протитис-ку турбін високого 
тиску ТЕЦ.  
Тема 4.3. Визначення місця опалювальних відборів у конденсаційних турбі-нах, 
модернізованих у теплофікаційні.  
Тема 4.4. Використання турбін конденсаційних електростанцій для тепло-постачання. Цикли та 
відбір теплоти з конденсаційних турбін. Технічні рішення по використанню конденсаційних 
турбін у якості теплофікаційних. Ефективність використання КЕС для теплопостачання.  

Розділ 5. Базово-маневрові ТЕЦ.  
Тема 5.1. Ефективність маневрових ТЕЦ.  
Тема 5.2. Оптимальні параметри основного устаткування маневрових ТЕЦ. Турбоустановка. 
Котлоагрегат. Низькопотенційна частина турбіни. Параметри те-плопостачання.  
Тема 5.3. Технологічні й технічні рішення, що забезпечують маневровий режим 
теплофікаційних паротурбінних блоків. Вимоги до технології маневрового режиму. Маневрова 
технологія з пароводяними підігрівниками. Маневрова техно-логія з електрокотлами.  
Тема 5.4. Маневрові можливості ТЕЦ при використанні акумулювання теп-лоти в системі 
теплопостачання. Акумулювання теплоти в теплових мережах. Ха-рактеристики 
теплоакумулюючої здатності транзитних тепломагістралей.  

Розділ 6. Системи теплопостачання з атомними джерелами енергії.  
Тема 6.1. Умови функціонування систем теплопостачання при впрова-дженні атомних 
енергетичних установок.  



Тема 6.2. Оптимальні параметри теплопостачання від АЕС.  
Тема 6.3. Маневрові можливості АТЕЦ у системі теплопостачання.  
Тема 6.4. Атомні станції трьохцельового призначення.  
Тема 6.5. Умови й параметри теплопостачання від атомних котелень.  
Тема 6.6. Системи теплопостачання з дальнім транспортом теплоти в хімічно зв'язаному виді.  

Розділ 7. Підвищення надійності й економічності систем транспорту тепло-ти.  
Тема 7.1. Прогнозування пошкоджуваності теплопроводів.  
Тема 7.2. Оптимальна товщина теплової ізоляції теплопроводів.  
Тема 7.3. Запобігання корозійної пошкоджуваності тепломереж.  
Тема 7.4. Теплогідропредізольовані теплопроводи (ПІ-теплопроводи).  
Тема 7.5. Методика техніко-економічного порівняння варіантів прокладки теплопроводів.  
Тема 7.6. Трубопроводи з самокомпенсацією тепломережі.  
Тема 7.7. Зниження витрат енергії на транспорт теплоносія.  
Тема 7.8. Оптимальний проектний та експлуатаційний температурний гра-фік системи 
теплопостачання.  
Тема 7.9. Критерії обґрунтування температурного графіка. Витрати на пере-качування 
теплоносія, на теплові втрати в тепломережах. Вплив температурного графіка тепломережі на 
втрату теплоти з перетопом будинків при наявності нава-нтаження гарячого водопостачання. 

Розділ 8. Розвиток теплопостачання на базі малої теплофікації. 
Тема 8.1. Установка теплофікаційних парових агрегатів у котельнях.  
Тема 8.2. Теплофікаційні газотурбінні та парогазові установки.  
Тема 8.3. Техніко-економічна ефективність малої теплофікації.  
Тема 8.4. Оптимальний состав устаткування теплофікаційних ПГУ. Енерге-тична ефективність 
паротурбінної «надбудови» ПГУ. Робота НПТ у конденсацій-ному режимі, у теплофікаційному 
режимі, у теплофікаційному й конденсаційному режимі.  
Тема 8.5. Економічна ефективність паротурбінної «надбудови» ПГУ. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
 

           Навчальним планом кредитного модуля з дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять: лекції, лабораторні заняття. Проводиться модульна контрольна, організується 
індивідуальне консультування. 

Основна література знаходиться в НТБ і на кафедрі, можливо викоритсання INTERNET.  
Перелік основної літератури: 

1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - 6-е изд., перераб. -М.: Издательство МЭИ, 
1999. -472 с. 
2. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. – Мн.: 
Адукацыя и выхавание, 2002.- 448 с. 
3. Левенталь Г.Б., Попырин Л.С. Оптимизация теплоэнергетических установок. - М.: Энергия, 
1970. - 350 с. 
4. Хрилев Л.С., Смирнов И.А. Оптимизация систем теплофикации и централизованного 
теплоснабжения/ Под ред. Е.Я. Соколова. - М.: Энергия, 1978.-264 с. 
5. Качан А.Д., Яковлев Б.В. Справочное пособие по технико-экономическим основам ТЭС. - 
Минск: Выш. шк., 1982. - 318 с. 
6. Бененсон Е.И., Иоффе Л. С. Теплофикационные паровые турбины/ Под ред. Д. П. Бузина. - 
М.: Энергоатомиздат, 1986. - 272 с. 
7.  Леонков А.М. Паровые и газовые турбины. - Минск: Выш. шк., 1986. -184 с. 
8. Шапиро Г.А. Повышение эффективности работы ТЭЦ. - М.: Энергоиздат, 1981.-200 с. 
9. Андрющенко А.И., Аминов Р.З., Хлебалин Ю.М. Теплофикационные установки и их 
использование. - М.: Выш. шк., 1989. - 256 с. 

 
 



VI. Мова 
Мова викладання - російська.  

 
 

VII. Методика оцінювання 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 3 лабораторних робіт; 
2) 7 контрольних робіт (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
3)   відповідь на екзамені. 
 
 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання                                    

1. Лабораторні роботи 
Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів  3 = 
21 бал. 
Оцінювання визначається по трьом рівням за кожний етап (підготовка до роботи (0,1,2), 
виконання лабораторної роботи (0,1,2), якість захисту роботи (0,1,2,3)). 

2. Модульний контроль 
Ваговий бал - 4. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 4 балів  7 = 28 
балів. 
Оцінювання контрольних робіт визначається по 5 рівням (0,1,2,3,4). 

Штрафні та заохочувальні бали за: 
-  недопуск до лабораторних робіт у зв'язку з незадовільним вхідним контролем 

................................................................................................................................. (-1) бал; 
-  відсутність на лабораторному занятті без поважної причини                  ............(-2) бали; 

-  несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР                ................................(-5) балів; 
-  участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт,   виконання   
завдань   із   удосконалення   дидактичних   матеріалів   з дисципліни надається від 5 до 10 
заохочувальних балів. 

Розрахунок шкали (К) рейтингу: 
Сума  вагових балів  контрольних  заходів протягом семестру складає:  

Rс = 21 + 28 = 49 балів. 
Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме: 

Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 21 бал 
 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 70 балів. 
Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт, а також 
стартовий рейтинг (rc) не менше 40 % від Rс, тобто 20 балів. 
Виходячи з розміру шкали  Rе = 21 бал, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з 
визначенням 4-5 рівнів. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка 
RD переводиться згідно з таблицею: 
 

RD=rc+re Оцінка ЕСТS Традиційна оцінка RD=rc+re 
Шкала (0-100) 

66…70 A відмінно 94…100 
60...65                                  B 86…93 
52…59 C 

добре 
74…85 

45…51 D 64…73 
42…44 E 

задовільно 
60…63 

RD < 42 Fx незадовільно RD < 60 
rc  20 або не виконані F не допущений rc  29 або не 



інші умови допуску до 
екзамену 

виконані інші 
умови допуску до 

екзамену 
 
 

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

Опис навчального модулю розробив: 
 
Доцент кафедри ТЕУТ та АЕС       Побіровський Ю.М. 

 


