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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1 Місце дисципліни в структурі ОПП: 

Необхідна навчальна база для вивчення даної дисципліни: вища математика, мо-
лекулярна фізика; органічна хімія, технічна термодинаміка, опір матеріалів, паливо, 
топки та котельні установки ТЕС та АЕС. 
 
1.2 Обсяг робочої програми: 

� загальна кількість годин - 150 годин; 
� лекцій - 30 години; 
� практичних занять - 20 годин; 
� самостійної роботи - 100 годин. 

Модулів- 3. Кількість кредитів – 5. 
Вид контролю: Іспит - 11 годин. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст, магістр. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета - створити основу для подальшої професійної діяльності випускника як 
інженера-теплоенергетика у галузі переробки та підготовки палива до спалювання 
на теплових електричних станціях (ТЕС). Для цього сформувати необхідний обсяг 
знань в області допоміжного тепломеханічного обладнання ТЕС.  

Завдання - навчити випускника використовувати надбані знання для проекту-
вання, експлуатації та досліджень щодо технологій і обладнання для переробки і пі-
дготовки палива для спалювання.  Використати ці знання у процесі підготовки до 
випускних екзаменів та у професійній діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  
мати уявлення: про основні технологічні схеми та режими роботи обладнання 

для підготовки палива до спалювання на сучасних ТЕС;  
знати: призначення та особливості принципів роботи та конструкцій допоміжно-

го тепломеханічного обладнання для підготовки палива до спалювання на ТЕС; зна-
ти вимоги до основних характеристик підготовки до спалювання палива на ТЕС. 
вміти: виконувати практичні розрахунки щодо вибору допоміжного тепломеха-

нічного обладнання для підготовки палива до спалювання на сучасних ТЕС. 
 

3. ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МОДУЛЬ 1.  
Характеристики палива для ТЕС 

 
Змістовий модуль 1. 
Основні теплотехнічні та фізико-хімічні характеристики палива. 

 
МОДУЛЬ 2  

Паливно-транспортне господарство ТЕС 
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Змістовий модуль 2 
Загальні відомості про теплове господарство ТЕС. 
Змістовий модуль 3 
Мазутне і газове господарство ТЕС. 
Змістовий модуль 4 
Паливно-транспортне господарство ТЕС на твердому паливі. 
Змістовий модуль 5 
Технології попередньої підготовки і дроблення твердого палива. 

 
МОДУЛЬ 3 

Помел твердого палива 
 
Змістовий модуль 6 
Вугільний пил і його характеристики. 
Змістовий модуль 7 
Основи теорії розмелювання. 

 
МОДУЛЬ 4  

Технології та пристрої для розмелювання палива 
 
Змістовий модуль 8 
Елементи установки для розмелювання палива. 
Змістовий модуль 9 
Схеми приготування палива. 
Змістовий модуль 10 
Основні показники роботи млина. 
Змістовий модуль 11 
Підготовка палива для спалювання в шарових топках котлів ТЕС. 
Підготовка для спалювання водовугільного палива. 
 

МОДУЛЬ 5  
Установки для приготування пилу на ТЕС 

 
Змістовий модуль 12 
Кульові барабанні млини. 
Змістовий модуль 13 
Швидкохідні млини (молоткові млини та вітряки вентилятори). Серед-

ньоходові млини. 
Змістовий модуль 14 
Допоміжне обладнання та елементи установок для розмелу 

 
4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Лекції, практичні заняття, робота над відповідями на тестові питання, самос-

тійна робота над лекційними матеріалами та матеріалами по темах курсу. 
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5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Усне опитування на лекціях, перевірка рішень завдань на практичних заняттях, 
перевірка тестових завдань на протязі семестру. 

 
5.1 Поточний тестовий контроль знань  

 
На протязі семестру студент виконує завдання по тестовому контролю знань. 

Тестові завдання студент отримує в INTERNET, де на сайті УЇПА для нього відкри-
то персональну сторінку. Ці завдання студент отримує у вигляді 5 питань, що 
містяться у файлі. Всі питання в файлі розбиті по 14 темам, які відповідають 
змістовним темам дисципліни згідно з її учбовою програмою.  

Файл завдання формується при кожному зверненні студента( з 25 питань, що 
составлені зазадалегідь) за допомогою генератора псевдовипадкових чисел. 
Відповіді на питання представляються у вигляді ряду номерів вибраних варіантів.  

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за відповіді на всі те-
сти протягом семестру - 24 (загальна сума балів по учбовій дисципліні за семестр- 
100). 

 
6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
6.1 Методичні матеріали 
 

1. Гулей О. Б. Палива, топки і котельні установки. Методичні вказівки по виконан-
ню курсового проекту. Частина 1. Тепловий баланс котла. Розрахунок теплооб-
міну в топці /Упор. О. Б Гулей, Т. М. Пугачова, М. А Сафронюк.// Харків: УІПА, 
2008.- 52 с. 

2. Гулей О. Б. Паливо, топки топки і котельні установки: методичні вказівки до 
практичних занять для студентів заочної форми навчання спеціальність7.090500 
Теплові електричні станції»./ Упоряд. О. Б. Гулей. – Х.: УІПА. - 2012. - 30 с. 
 

 6.2 Рекомендована література 
Базова 

1. Белосельский Б. С. Технология топлив и энергетических масел: Учебник для ву-
зов / Б. С. Белосельский. – М.: Издательство МЭИ, 2003. - 340 с. 

2. Частухин В. И. Топливо и теория горения. Учеб. пособие / В. И. Частухин, В. В. 
Частухин. – К. Вища школа, Голов. видав., 1989. – 223 с. 

3. Бойко Е.А. Котельные установки и парогенераторы (Выбор и расчет систем пы-
леприготовления и горелочных устройств котельных агрегатов). Учебное посо-
бие / Е.А. Бойко Т. И. Охорзина, И. С. Деринг. - Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006. – 
45 с. 

4. Лебедев А.Н. Подготовка и размол топлива на электростанциях/ А.Н. Лебедев. – 
М.:из-дво «Энергия», 1969. – 520с. 
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5. Бордюков А.П., Гйизбург-Шик Л. Д. Тепломеханическое оборудование тепловых 
электростанций/А.П. Бордюков, Л.Д. Гйизбург-Шик. -  М.: Энергия, 1978. — 272 
с. 

Допоміжна 
6. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). Издание третье, переработанное и 

дополненное. [Технический редактор Г. М. Каган]. Санкт-Петербург: Издатель-
ство НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с. 

7. Смирнов А. Д. Справочная книжка энергетика : справочное издание / А. Д. 
Смирнов, К. М. Антипов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Энергоатомиздат, 1987. 
- 568 с. 
 

6.3 Інформаційні ресурси 
Сайти, на яких розміщені матеріали (підручники, навчальні посібники, справочні видан-

ня та ін.) по темах навчальної дисципліни: LetitBit.net; Turbobit.net; Shareflare.net. На сайтах є 
можливість безкоштовно отримати матеріали пошуку. 


