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І. Загальні відомості 
Технічна діагностика відноситься до галузі науково-технічних знань, суть якої складають теорія 
методи та засоби пошуку і виявлення дефектів технічної природи. 
Діагностика теплоенергетичних установок ТЕС з завершальною дисципліною серед інших 
дисциплін технічного профілю при підготовці фахівців із спеціальності "Теплові електричні 
станції" 
Дисципліна базується на матеріалі таких попередньо вивчених дисциплін, як 
"Матеріалознавство", "Опір матеріалів", "Тепломасообмін", "Котельні установки", "Турбіни 
ТЕС та АЕС", "Теплові та атомні електростанції та установки". 
За результатами вивчення дисципліни повинно бути досягнуте розуміння спеціалістом місця та 
значення процесу діагностування енергообладнання, а також набуті навики до інтерпретації 
результатів досліджень, отриманих при проведенні діагностування. 
 

II. Розподіл навчального часу 
 

Розподіл годин за видами занять 

(всього год./год. у тижні) 

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 

10 НП-
08/2 2/72 18 – – 18 – 36 1  зал. 

 
 

III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
За результатами вивчення дисципліни повинно бути досягнуте розуміння спеціалістом місця та 
значення процесу діагностування енергообладнання, методи діагностування, а також набуті 
навики до інтерпретації результатів досліджень, отриманих при проведенні діагностування. 
 

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 
Розділ 1. Діагностика та діагностування. 

Тема 1.1. Вступ. Проблема надійності металу іл шляху її вирішення.  
Тема 1.2. Діагностика, як сфера знань. Завдання, мета, направлення. 
Тема 1.3. Поняття про ресурс, розрахунковий термін, парковий ресурс. 
Тема 1.4. Діагностування, як процес. Види діагностування 
Тема 1.5. Технічне опосвідчення та гідравлічні випробування. 



Тема 1.6. Система контролю металу на ТЕС та опалювальних котельних.  
Розділ 2. Метал та його властивості. 

Тема 2.1. Поняття про сталь. Фізичні властивості металу 
Тема 2.2. Зварювання, зварювальні властивості. Термообробка.  
Тема 2.3. Зміна властивостей металу під час експлуатації та його пошкодження.  
Тема 2.4. Зміна стану металу під впливом часу експлуатації, температури, різних 

навантажень, втрата механічних властивостей.  
Тема 2.5. Основні види пошкоджень 
Тема 2.6. Ресурс та міцність 
Тема 2.7. Оцінка технічного стану за результатами металознавчих досліджень. 

Розділ 3. Оцінка технічного стану за результатами дефектоскопії. 
Тема 3.1. Основні методи контролю 
Тема 3.2. Застосування дефектоскопії при контролі. 
Тема 3.3. Інтерпретування результатів контролю та використання їх для ТД. 
Тема 3.4. Процедура діагностування обладнання. 
Тема 3.5. Визначення остаточного ресурсу та умов подальшої експлуатації після 

проведення ТД. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
При проведенні курсу (лекції, лабораторні заняття, консультації) використовуються 

матеріали, які дають відомості про сучасні методи діагностики стану обладнання з 
використанням практичної бази компанії "Енергоналадка" АК "Київенерго" в межах учбового 
філіалу кафедри, що діє на Київській ТЕЦ-5  
1. Повреждения оборудования. Поверхности нагрева. Примеры (кратковременные перегревы; 
длительные перегревы; Высокотемпературная коррозия; Внутренняя язвенная коррозия; 
Наружная язвенная коррозия). 

2. Повреждение оборудования. Трубопроводы (Эрозия; Ползучесть (высокотемпературные 
гибы); Коррозия под напряжением (гибы с водяной средой); Коррозия ( тепловые сети)). 

3. Диагностирование. Определение ресурса (Определение остаточного ресурса поверхностей 
нагрева; Оценка работоспособности литья испытанием на трешиностойкость; Оценка ресурса 
по результатам прецизионного измерения плотности материала). 
4. Диагностирование. Оценка ресурса (стадии ползучести; Накопленная 
микроповрежденность; Долговечность гибов (номограммы). 
5. Диагностирование. Оценка ресурса (изменение структуры ( образцы структур)). 

6. Механические испытания и металлографические исследования (фотографии машин : 
разрывных, твердомеров, микроскопов) 
7. Дефектоскопия (схемы ультразвукового и радиографического контроля; фото 
рентгенограмм; примеры магнитного и капиллярного контроля). 
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472 с. 
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строительный комитет, 1987. - 48 с. 
3. Строительные нормы и правила. СНиП 3.05.03-85. Тепловые сети. - М.: Государственный 
строительный комитет, 1986. - 32 с. 
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VI. Мова 

 Мова викладання – російська.  
 

VII. Методика оцінювання 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 

1) виконання та захист 2 лабораторних робіт; 
2) 4 контрольні роботи (1 МКР тривалістю 2 акад. години); 
3)   відповідь на заліку. 
 
 Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання                                    

1. Лабораторні роботи 
Ваговий бал - 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7 балів  2 = 
14 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  4 = 16 
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 = 14+16 = 30 балів. 
Залікова складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме: 

Rе= Rс (0,3/(1-0,3)) = 13 балів 
 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = Rс + Rе = 43 бали. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування лабораторних робіт, а також стартовий 
рейтинг (rc) не менше 40 % від rс, тобто 12 балів. 
Виходячи з розміру шкали  Rе = 13 балів, складаються критерії залікового 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 Шкала (0-100) 
RD=rc+re 

Традиційна 
залікова 
оцінка  

40…43 A 92…100 
37...39                                  B 85...93                     
33…36 C 76…84 
29…32 D 67…77 
25…28 E 57…66 

зараховано 

RD  25 Fx RD < 57 незараховано 
rc  12 або не 
виконані інші 

умови допуску до 
екзамену 

F rc  28 або не 
виконані інші 

умови допуску до 
екзамену 

не допущено 

 
 

VIII. Організація 
Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію за 

телефоном  кафедри (044) 406-80-96. 
 

Опис навчального модулю розробив: 
 
ст. викл. кафедри ТЕУТ та АЕС      Булигін О.А. 

 


