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ПЕРЕДМОВА 
 

 Курс «Виробництво та монтаж котлів» розподілений на дві частини, 
які читаються послідовно. Таким чином, у курсі послідовно охоплюється  
увесь комплекс робіт з проектування, монтажу та наладки парогенераторів. У 
цьому курсі викладаються головні операції монтажу конструкцій 
парогенераторів та підготовки головних приладів для використання у 
монтажних роботах. При цьому головний напрямок робиться на освоєння 
організації та проектування монтажних робіт, та розробку схем монтажу і 
виконанні необхідних розрахунків. Цей курс розрахований на підготовку 
фахівців у галузі проектування монтажних робіт. 

Дисципліна базується на попередньому вивченні студентами курсів 
«Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Топкові процеси та 
обладнання». 

У матеріалі курсу викладається фізична сутність робочих процесів в 
елементах і вузлах парового котла, описуються основні компоновки, 
різноманітні конструкції енергетичних, водогрійних та пароводогрійних 
котлів, які працюють як на твердому паливі, так і на газі та мазуті. 
Наводяться основні положення методики вибору тягодуттьової машини та 
теплової схеми котельної установки. 

Також розглядаються допоміжні прилади котельних установок, у тому 
числі золоуловлювання, золошлаковидалення, тягодуттьові машини. 

Студенти повинні знати загальну характеристику та конструкцію 
котлів, уміти визначати маркування котельного агрегату. 

З метою закріплення лекційного матеріалу проводяться практичні 
заняття, де студенти засвоюють методику розрахунку теплового балансу та 
ККД котла, набувають навичок розрахунків теплових схем котельних. 

Для контролю якості навчання студенти повинні виконати контрольні 
роботи. 

Самостійна робота студентів щодо загального обсягу лекційного 
матеріалу передбачає вивчення багатьох питань. 

Для кращого засвоєння деяких розділів курсу використовуються 
технічні засоби навчання: ПЕОМ, плакати, макети котлів. 

 
 

1. Технологічні основи виробництва  
монтажних робіт 

 
1. Технічні характеристики головного обладнання, що монтується. 
2. Методи монтажу обладнання парогенераторного устаткування. 
3. Основні показники блочного монтажу. 
4. Проектування технологічного процесу монтажу парогенераторів. 
5. Проектування укрупнено-зборної площини. 
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6. Склад та зміст проекту виконання робіт. 
7. Устаткування та механізми для виробництва такелажних робіт. 
8. Механізований інструмент та пристрої для виробництва слюсарних 

та збірних робіт. 
9. Устаткування для зварювальних робіт. 
10. Матеріали, які використовуються для монтажу та ремонтних робіт. 
 
Методичні вказівки 
Матеріал цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти їх. 
 
Література: [ 1, стор. 3–40; 2, стор. 5–138]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Основні положення теплопостачання споживачів. 
2. Теплові навантаження і режими споживання. 
3. Проектування технологічного процесу.  
4. Проектування монтажного майданчику 
5.Основні типи  монтажно-підйомного обладнання. 
6.Вибір та розрахунок кількості вантажно-підйомного обладнання. 
7.Троси та канати. 
8. Канати, стропи. 
9. Скоби такелажні, рим-болти та талрепи. 
10. Блоки та поліспасти. 
11. Лебідки, тали та кошки. 
12. Домкрати. 
13. Мачти, стріли, якір. 
14. Самохідні стрілові крани. 
15. Башенні крани. 
16. Козлові та на пів козлові крани 
17. Мостові крани. 
18. Транспортні засоби. 
19. Механізований інструмент загального призначення. 
20. Механізований інструмент та пристрої для спеціалізованих робіт. 
21. Устаткування для газозварювальних робіт. 
22. Устаткування для електродугового зварювання, та термообробки 
23. Вуглеводні, низьколеговані та якісні сталі. 
24. Прокати сортовий та фасонний. 
25. Рельси, труби, метизи. 
26. Сплави та прокат кольорових металів. 
27. Електричні кабелі та провід. 
28. Пиломатеріали. 
29. Прикладкові та утовщувальні матеріали. 
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27. Приклад розробки по проведенню випробування. 
28. Основа безпеки проведення монтажу. 
29. Основні вимоги. 
30. Конструювання плоских блоків. 
31. Конструювання об’ємних блоків. 
32. Приймання фундаменту. 
33. Приймання обладнання. 
34. Монтаж димососів. 
35.  Монтаж вентиляторів. 
36. Монтаж живлення пилу. 
37. Монтаж сирого вугілля. 
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37. Виконання суміщених та небезпечних робіт. 
38. Роботи на висоті. 
39. Свідотство та експлуатація вантажних під’ємних машин. 
40. Електрозварювальні роботи. 
41. Розрахунок електропостачання.  
42. Організація тимчасового освітлення.  
43. Розрахунок постачання стиснутого повітря.  
44. Газопостачання. 
45. Приклад розрахунку електропостачання та тимчасового освітлення. 
46. Приклад розрахунку стиснутого повітря та газопостачання. 

 
 

Модульна контрольна робота 2 

«Головні технологічні операції. Після монтажні операції» 
 

Перелік рекомендованих питань: 
1.Підготовчі операції.  
2.Особливості монтажу каркасів. 
3.Збірка трубних блоків.  
4.Особливості монтажу трубних поверхонь. 
5.Підготовчі операції до монтажу барабану.  
6.Особливості монтажу барабанів. 
7. Підготовчі операції.  
8.Особливості монтажу повітропідігрівників 
9.Підготовчі операції.  
10.Особливосі монтажу електрофільтрів та циклонів. 
11.Особливості монтажу регенеративних повітропідігрівників 
12.Особливості що до  включення  повітропідігрівника до конструкції 

каркасу. 
13. Матеріали та вибір матеріалів трубопроводів.  
14. Виготовлення трубопроводів. 
15. Комплектування та ревізія. 
16. Зборка та монтаж блоків трубопроводів. 
17. Розрахунок монтажних операцій. 
18. Виконання ескізів монтажних операцій. 
19. Зварювальні операції. 
20. Документація що до проведення зварювальних операцій 
21. Конструкції обмуровки.  
22. Виробництво обмуровки на монтажному майданчику. 
23. Вибір теплоізоляційних матеріалів. 
24. Водно-кислотна промивка.  
25. Продувка парогенераторів 
26. Приклад розробки плану випробування.  
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2. Основні схеми монтажу парогенераторів 
 
1. Вибір основної схеми монтажу. 
2. Канати та троси для монтажних кранів. 
3. Монтажні схеми із застосуванням мостових кранів. 
4. Монтажні схеми із застосуванням бакенних кранів. 
5. Монтажні схеми із застосуванням козлових кранів. 
6. Монтажні схеми із застосуванням матових та стрілових кранів. 
7. Монтажні схеми із застосуванням консольних кранів та підвісних 

кран-балок. 
 

Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на вибір схем монтажу 
парогенераторів. 

 
Література: [1, стор. 40–71]. 

 
Питання для самоконтролю 
1. Приклади монтажних схем.  
2. Вибір головної схеми монтажу. 
3. Монтажні схеми з застосуванням козлових та баштових кранів.  
4. Монтажні схеми з застосуванням мостових кранів. 
 
 

3. Основи техніки безпеки при монтажу устаткування  
парогенераторного пристрою 

 
1. Загальні положення. 
2. Основні умови безпечного виконання робіт. 
3. Підготовка персоналу для безпечного виконання робіт. 
4. Відповідальність за безпеку виконання робіт. 
5. Основні правила техніки безпеки при монтажу устаткування. 
6. Основи безпеки персоналу з монтажу при хімічному очищенні 

остаткування. 
7. Електробезпека монтажних робіт. 
8. Розрахунок електропостачання. 
 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
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поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу питанням техніки 
безпеки. 

 
Література: [1, стор. 305–318;  2, стор. 138–146]. 

 
Питання для самоконтролю 
1. Техніка безпеки, загальні положення. 
2. Перелік основних нормативних документів стосовно охорони праці 

та техніки безпеки. 
3. Складування устаткування. 
4. Виконання суміщених та небезпечних робіт. 
5. Роботи на висоті. 
6. Свідотство та експлуатація вантажних під’ємних машин. 
7. Електрозварювальні роботи. 
8. Розрахунок електропостачання.  
9. Організація тимчасового освітлення.  
10. Розрахунок постачання стиснутого повітря.  
11. Газопостачання. 
12. Приклад розрахунку електропостачання та тимчасового освітлення. 
13. Приклад розрахунку стиснутого повітря та газопостачання. 

 
 

4. Монтаж каркасних конструкцій та поверхонь  
нагріву, які працюють під тиском 

 
1. Монтаж каркасних конструкцій. 
2. Труби для поверхонь нагріву та підготовка їх до монтажу. 
3. Зборка монтажних блоків трубних поверхонь нагріву, які працюють 

під тиском. 
4. Монтаж поверхонь нагріву, які працюють під тиском. 
5. Монтаж поверхонь нагріву газощільних парогенераторів.  
6. Монтаж барабанів. 
7. Развальцовка труб поверхні нагріву.  

 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на конструкцію та 
монтаж каркасних конструкцій; на роботу та призначення поверхонь нагріву, 
які працюють під тиском. 

 
Література: [1, стор. 40–71]. 
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ  
 

Модульна контрольна робота 1 
«Організація монтажних робіт» 

 
Перелік рекомендованих питань: 
1. Основні положення теплопостачання споживачів. 
2. Теплові навантаження і режими споживання. 
3. Проектування технологічного процесу.  
4. Проектування монтажного майданчику 
5.Основні типи  монтажно-підйомного обладнання. 
6.Вибір та розрахунок кількості вантажно-підйомного обладнання. 
7.Троси та канати. 
8. Канати, стропи. 
9. Скоби такелажні, рим-болти та талрепи. 
10. Блоки та поліспасти. 
11. Лебідки, тали та кошки. 
12. Домкрати. 
13. Мачти, стріли, якір. 
14. Самохідні стрілові крани. 
15. Башенні крани. 
16. Козлові та на пів козлові крани 
17. Мостові крани. 
18. Транспортні засоби. 
19. Механізований інструмент загального призначення. 
20. Механізований інструмент та пристрої для спеціалізованих робіт. 
21. Устаткування для газозварювальних робіт. 
22. Устаткування для електродугового зварювання, та термообробки 
23. Вуглеводні, низьколеговані та якісні сталі. 
24. Прокати сортовий та фасонний. 
25. Рельси, труби, метизи. 
26. Сплави та прокат кольорових металів. 
27. Електричні кабелі та провід. 
28. Пиломатеріали. 
29. Прикладкові та утовщувальні матеріали. 
30. Приклади монтажних схем.  
31. Вибір головної схеми монтажу. 
32. Монтажні схеми з застосуванням козлових та баштових кранів.  
33. Монтажні схеми з застосуванням мостових кранів. 
34. Техніка безпеки, загальні положення. 
35. Перелік основних нормативних документів стосовно охорони праці 

та техніки безпеки. 
36. Складування устаткування. 
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Завдання 2 
По схемі комплексної механізації основних робіт монтажу 

тепломеханічного устаткування енергетичного блоку 300 МВт у головному 
корпусі (рисунок 1) визначити тип крану, за допомогою якого необхідно 
виконати монтаж пилових циклонів. 

Рішення: 
2.1. По схемі (рисунок 1) визначимо, що монтаж пилових циклонів 

виконується напівкозловим краном КП-30-11-Д. 
2.2. Характеристику крану приводимо з розділу «Крани козлові і 

напівкозлові». Вантажопідйомність 30 т, проліт крана 11 м. Решту 
параметрів, необхідних для замовлення крана, приводимо з таблиці 6. 

 
 

Таблиця 6 – Технічні характеристики кранів напівкозлових уніфікованих 
 

Марка крана Найменування 
КП – 35У КП-30-11Д КП-20У 

Вантажопідйомність, т 
у прольоті 
на консолі 
проліт крана, м 

 
35 
-- 

42; 32; 22 

 
30 
-- 
11 

 
20 
20 

24; 22; 
Повна висота підйому крюка, м 41 67 22 
Швидкість, м/хв: 
підйому вантажу 
рухи візка 
рухи крана 

 
7,4 
30 
37 

 
5 

25 
25 

 
4,7 
25 

22,7 
Підведення електроживлення гнучкий кабель 
Рід і напруга струму змінний трифазний 380 В 
Тип підкранової рейки КР 70 Р 43 КР 70 
Маса крана, т 92 43,1 43,9 
Завод-виготівник ВАТ «Запорізький Енергомеханічний 

Завод» 
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Питання для самоконтролю 
1.Підготовчі операції.  
2.Особливості монтажу каркасів. 
3.Збірка трубних блоків.  
4.Особливості монтажу трубних поверхонь. 
5.Підготовчі операції до монтажу барабану.  
6.Особливості монтажу барабанів. 
 
 

5. Монтаж повітряпідігрівників, пилогазоповітряпроводів  
та устаткування для газоочищення 

 
1. Монтаж повітряпідігрівників. 
2. Монтаж пилогазоповітряпроводів, сепараторів, циклонів та 

пальникових пристроїв. 
3. Монтаж батарейних циклонів. 
4. Монтаж електрофільтрів. 
5. Монтаж  мокрих золоуловлювачів. 
 
Методичні вказівки 

Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на базі 
яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці поняття 
і визначення. Слід звернути особливу увагу на монтаж повітряпідігрівників, 
пилогазоповітряпроводів та устаткування для газоочищення. 

 
Література: [ 1, стор. 141–184]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Підготовчі операції.  
2.Особливості монтажу повітропідігрівників 
3.Підготовчі операції.  
4.Особливосі монтажу електрофільтрів та циклонів. 
5.Особливості монтажу регенеративних повітропідігрівників 
6.Особливості що до  включення  повітропідігрівника до конструкції 

каркасу. 
 
 

6. Монтаж трубопроводів та арматура 
 
1. Матеріали та вироби для трубопроводів. 
2. Виготовлення трубопроводів. 
3. Комплектування та ревізія трубопроводів. 
4. Збірка блоків та монтаж трубопроводів. 
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Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на вибір арматури і 
трубопроводів та їх монтаж. 

 
Література: [ 1, стор. 184–224]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Матеріали та вибір матеріалів трубопроводів.  
2. Виготовлення трубопроводів. 
3. Комплектування та ревізія. 
4. Зборка та монтаж блоків трубопроводів. 
5. Розрахунок монтажних операцій. 
6. Виконання ескізів монтажних операцій. 
7. Зварювальні операції. 
8. Документація що до проведення зварювальних операцій 

 
 

7. Обмуровування та теплоізоляційні роботи 
 

1. Теплоізоляційні матеріали. 
2. Матеріали для обмуровування. 
3. Приготування розчинів та бетонів. 
4. Конструкція вузлів обмуровування. 
5. Виконання теплоізоляційних робіт та обмуровування. 
6. Сушіння обмуровування. 
 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на обмуровування та 
вибір ізоляційних матеріалів. 

 
Література: [ 1, стор. 262–290]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Конструкції обмуровки.  
2. Виробництво обмуровки на монтажному майданчику. 
3. Вибір теплоізоляційних матеріалів. 
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Продовження таблиці 3 
 

Допоміжний підйом: 
вантажопідйомність: 
висота підйому, м 

 
10 

75,3 

 
10 

70,9 

 
10 
36 

 
5 

39,5 
Швидкість передвиж., 
м/мін: 
Крана вантажного візка 

 
31,8 
11,4 

 
54 
20 

 
45 

21,6 

 
32,5 
21,6 

Проліт крана, м 41,5 47,5 27,5 25,5 
Довжина ходу грузов.тележки, 

м 
37 42,6 34 22 

Канат підйому: 
діаметр, мм 
довжина, м 

 
45,5 
340 

 
30,5 
402 

 
24 

455 

 
22,5 
260 

Сум. потужність, эл.дв кВт 132,5 104,4 59 41,5 
Тип підкранової рейки КР100 КР80 КР80 КР70 
Маса крана, Т 159,7 121,0 71,0 50 
Завод-виготівник ВАТ «Запорізький енергомеханічний 

завод» 
 
 

Таблиця 4- - Технічна характеристика кранів баштових для промислового 
будівництва 
 

Швидкість  
 
 
 

Марка 
крану 

  
  

  Г
р

уз
оп

ід
й

о
м

н
іс

ть
, 

т 
п

ри
 

ви
ль

о
ті

 с
тр

іл
и

 m
in

/m
ax

 

  
  

   
В

и
лі

т 
ст

р
іл

и
 м

, 
m

in
/m

ax
 

П
ід

й
ом

у
 в

ан
та

ж
у 

м
/м

і 

П
ер

ес
у

ва
н

н
я 

кр
ан

а 
км

/ч
 

В
ст

ан
ов

ле
н

а 
п

от
у

ж
н

іс
ть

 
ел

ек
тр

од
ви

гу
н

ів
, 

кВ
т 

Ш
и

ри
н

а 
ко

лі
ї,

 м
 

З
аг

ал
ьн

а 
м

ас
а 

кр
ан

а,
 т

 

БК-1425 75/25 19/45 16 12,2 200,5 10,0 406 
БК-1000 50/18 12/45 6 12,2 193 10.0 294,5 
БК-151 15/7,5 8/30 8 10 193 7,5 140 

КБ-100 М 5/5 10/20 20 30 34 4,5 70 
КБ-160,4 3/2 13/25 30 19,7 58 6,0 80 
БКСМ-5-5А 5/5 4/22 30 32 53,5 4,5 72 
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Продовження таблиці 2 
 
ТГМ-94, 500 т/ч Баштовий  кран БК-105 
ТГМ-96, 480 т/ч а) Один мостовий кран 50/10 т 

в) Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТП-81, 420 т/ч Один мостовий кран 50 т 
ТП-85, 420 т/ч Один мостовий кран 50 т 
ТП-85-1, 420 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТП-87, 420 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТП-87-1, 420 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТГМ-84, 420 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТГМ-84-А, 420 т/ч а) Один або два мостових  крана по 50/10т кожен 

б) Один мостовий кран 50 т 
в) Два мостових  крана по 50 т кожен 

ТГМ-84-2, 420 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТГМ-84-Б, 420 т/ч Один мостовий кран 50 т 
БКЗ-320-140, 320 т/ч Два мостових крана по 30/5 т кожен і один 

мостовий кран30 т 
БКЗ-320-140-ПТ, 320 т/ч Один мостовий кран 50/10 т і один гусеничний 

кран типу ДЭК-25 
БКЗ-320-140ГМ, 320 т/ч Два мостових  крана по 30/5 т кожен 
БКЗ-220-140ГЦ, 220 т/ч Один мостовий кран 50 т 
БКЗ-220, 100 Ф; 220 т/ч Один мостовий кран 30 т 
ТГМ-151, 220 т/ч Один мостовий кран 30 т 
БКЗ-210-140-Ф;210 т/ч Два мостових крана по 30/5 т кожен і один 

мостовий кран 30 т 
БКЗ-75, 75 т/ч Дві підвісні кран-балки по 5 т кожна 

 
 
Таблиця 3 – Технічні характеристики кранів мостових електричних для 
котельних відділень електростанцій 
 

Марка крана Найменування 
КМ100-1,5А КМ50-7,5 50/10 30/5 

Головний підйом: 
Вантажопідйомність, т; 
висота підйому, м 

 
100 
72,9 

 
50 
66 

 
50 
36 

 
30 
38 

Ск. Підйому вантажу, 
м/мін. 
Основна 
Мала 

 
 

3 
0,6 

 
 

2,9 
0,7- 

 
 

2,1 
-- 

 
 

2 
-- 
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8. Дослідження та випробування змонтованого  
обладнення 

 
1. Гідравлічні випробування парогенераторів та станційних трубо-

проводів. 
2. Випробування механізмів та перевірка цільності пило газоповітря-

проводів тракту. 
3. Контроль якості металу та зварювальних з’єднань. 
4. Водно–кислотна промивка. 
5. Продувка паропроводів та перевірка парової цільності парогене-

раторів. 
6. Введення парогенераторного обладнання в експлуатацію. 

 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на випробування 
змонтованого обладнання. 

 
Література: [ 1 , стор. 290–305]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Водно-кислотна промивка.  
2. Продувка парогенераторів 
3. Приклад розробки плану випробування.  
4. Приклад розробки по проведенню випробування. 
5. Основа безпеки проведення монтажу. 
6. Основні вимоги. 

 
 

9. Основи конструювання монтажних блоків 
 

1. Порядок конструювання монтажних блоків. 
2. Монтажна технологічність конструкцій. 
3. Основні види конструкцій монтажних блоків. 
4. Зразок конструювання плоских блоків. 
5. Зразок конструювання об’ємних блоків. 
 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на питання 
конструювання блоків. 
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Література: [ 1, стор. 71–92]. 
 

Питання для самоконтролю 
1. Конструювання плоских блоків. 
2. Конструювання об’ємних блоків. 

 
 

10. Монтаж допоміжних механізмів. 
 

1. Введення в експлуатацію устаткування та фундаменту. 
2. Слюсарно-збірні роботи. 
3. Монтаж димососів та дуттьових вентиляторів. 
4. Монтаж вугільнорозмолювального млину. 
5. Монтаж живлення сирого вугілля та живлення пилу. 
 
Методичні вказівки 
Матеріали цієї теми є необхідним комплексом визначень і понять, на 

базі яких викладаються подальші теми, тому студент повинен засвоїти ці 
поняття і визначення. Слід звернути особливу увагу на монтаж допоміжних 
механізмів. 

 
Література: [ 1,стор. 224–262]. 
 
Питання для самоконтролю 
1. Приймання фундаменту. 
2. Приймання обладнання. 
3. Монтаж димососів. 
4.  Монтаж вентиляторів. 
5. Монтаж живлення пилу. 
6.  Монтаж сирого вугілля. 
 
 

КОНТРОЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
до курсу «Виробництво та монтаж котлів» 

 
Методичні вказівки 

 
До виконання завдання і розв’язання задачі слід приступати тільки 

після вивчення даного розділу курсу. Тільки цілеспрямоване розв’язання 
задачі принесе користь і допоможе закріпленню знань. Перед виконанням 
контрольної роботи рекомендується ознайомитися з алгоритмом розв’язання 
аналогічних задач з навчальної літератури. 
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2 - кран мостової 50/10 т, прольотом 34 м (2 шт.);  
3 - кран козлової двоконсольний КК-30-27 вантажо-підйомністю 30 т, 
прольотом 27 м (1 шт.);  
4 - кран напівкозловою КП-30-11А вантажопідйомністю 30 т, прольотом 11 м 
(1 шт.;);  
5 - кран козлової двоконсольний 3 т, прольотом 9,4 м (1 шт.;)  
6 і 8 - кран баштовий БК-1000, будівельний, частково використовується для 
монтажу устаткування (2 шт.);  
7 - кран автомобільний 5 т (1 шт.);  
9 - кран баштовий КБ-48/8, будівельний, частково використовується для 
монтажу устаткування (1 шт.). 

 
 
Таблиця 2 – Перелік діючих технологічних карт на зборку блоків і 

монтаж парових котлів 
 

Типи парових котлів, по 
яких розроблені 

технологічні карти 

Вид і грузопідйоемніст монтажних механізмів 

ТП-210 А, 950 т/ч Два мостових крана по 50/10 т кожен 
П-49, 1600 т/ч Два мостових крана по 50/10 т кожен 
ТПП-210, 950 т/ч Два мостових крана по 50 т кожен 
ТПП-210 А, 950 т/ч а) Один мостовий кран, 50/10 т 

б) Два мостових крана по 50/10 т кожен 
в) Два баштові  крани: БК-1425-75 т і 
БК-1000-50 т 

П-50, 950 т/ч а) Два мостовихкрана по 50/10 т кожен 
б) Баштовий кран БК-1425, 75 т 

ПК-39, 950 т/ч Баштовий кран БК-1425, 75 т 
ПК-39-I I, 950 т/ч Два мостових крана по 50 т кожен 
ПК-41-I, 950 т/ч Два мостових крана по 50 т кожен 
ТГМП-114, 950 т/ч Два мостових крана по 50/10 т кожен 

Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТПП-312, 450 т/ч Два мостових  крана по 50/10 т кожен 
ТГМП-314, 950 т/ч Два мостових  крана по 50/10 т кожен 
ТГМП-324, 950 т/ч Два мостових крана по 50/10 т кожен 
ТП-100, 640 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТП-100/ А, 640 т/ч Два мостових  крана по 50/10 т кожен 
ТП-108, 640 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ПК-47, 640 т/ч Два мостових  крана по 50 т кожен 
ТГМ-104, 640 т/ч Два мостових  крана по 50/10 т кожен 

БКЗ-640-140ПТ-1,640Т/Ч Два мостових  крана по 50/10 т кожен 



 14 

 

 
Рисунок 1 - Схема комплексної механізації основних робіт по 
монтажу тепломеханического енергетичного блоку 300 мВт в 
головному корпусі: 

1 - кран мостової  125/20 т, прольотом 43 м (2 шт.);  
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Номер варіанта контрольної роботи співпадає з порядковим номером 
студента в журналі. 

Контрольне завдання складається з теоретичної і практичної частин. 
 

Теоретична частина 
 

Студенти повинні дати письмові відповіді на питання, номери яких 
показані в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Номери питань до контрольної роботи 
 

№ варіанта № теми № питання 
1 1 

6 
1-8 
5-8 

2 2 
7 

1-4 
1-3 

3 3 
8 

1-7 
1-3 

4 4 
9 

1-7 
1-2 

5 5 
10 

1-6 
1-3 

6 6 
1 

1-4 
9-16 

7 7 
2 

1-3 
1-4 

8 8 
3 

4-6 
8-13 

9 9 
4 

1-2 
1-7 

10 10 
5 

4-6 
1-6 

11 1 
6 

17-24 
5-8 

12 2 
7 

1-4 
1-3 

13 1 
8 

25-31 
1-3 

14 4 
9 

1-7 
1-2 

15 5 
10 

1-6 
1-3 
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Методичні вказівки до теоретичної частини 
контрольного завдання 

 
При оформленні контрольного завдання необхідно повністю наводити 

формулювання питань. Відповіді на поставлені питання повинні бути 
вичерпними і супроводжуватися необхідними малюнками і схемами з 
позначенням усіх елементів, текстом, поясненнями. 

 
 

Практична частина 
 

Мета практичної частини – закріплення на практичних заняттях 
теоретичних знань, одержаних на лекціях з курсу «Виробництво і монтаж 
парогенераторів» в частині вибору вантажопідйомних механізмів для 
монтажу і ремонту тепломеханічного устаткування котельних і котельно-
допоміжного  (регенеративних повітропідігрівників, електрофільтрів, 
тягодуттьових машин, циклонів, сепараторів і ін.); у частині визначення 
продуктивності вантажопідйомних механізмів і терміну монтажу котла або 
(при ремонті) окремого блоку устаткування; у частині вибору і перевірки 
механізмів підйому окремих деталей устаткування; у частині вибору або 
перевірки каната для строповки вантажу. Технічні характеристики головних 
кранів для монтажу технологічного устаткування ТЕС приведені в 
підрозділах методичних вказівок. 

На практичних заняттях студенти проводять вибір кранів по 
технологічних картах на  блоків і монтаж парових котлів і далі приводять 
характеристики кранів відповідно розділам методичних вказівок, далі 
визначають продуктивність крана і термін монтажу устаткування. 

Підйомно-транспортні роботи під час монтажу тепломеханічного 
устаткування складають близько 20%  від всіх монтажних робіт, для 
виконання яких передбачається установка кранів і інших вантажопідйомних 
пристроїв. Схема комплексної механізації основних робіт по монтажу 
тепломеханічного устаткування енергетичного блоку 300 МВт приведена на 
рисунку 1. Ця схема  представляє комплексну механізацію основних робіт по 
монтажу. Як вказано на рисунку,  монтаж котла здійснюється двома 
мостовими кранами вантажопідйомністю по 50 т кожен з допоміжним  
вантажопідйомністю 10 т. Для монтажу будівельних конструкцій 
передбачений баштовий кран БК-1000, який також необхідний для монтажу 
технологічного устаткування в хвостовій частині котла; для монтажу і 
обслуговування під час експлуатації регенеративних повітропідігрівників 
встановлюється козловий кран, і т.д. 

Студенти повинні виконати: 
1. Вибір вантажопідйомних кранів. 
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2.Дати характеристику кранів відповідно до підрозділів методичних 
вказівок. 

3. Розраховувати продуктивність вантажопідйомних кранів. 
4. Вибрати відповідний канат. 
5. Визначити потужність двигуна для механізму підйому. 
Навики, одержані на практичних заняттях, необхідні в подальшій 

практичній діяльності при складанні проекту виробництва монтажних і 
ремонтних робіт. 

 
Вибір вантажопідйомних кранів 

1. За технологічними картами на збірку блоків і монтаж парових 
котлів, наведених у таблиці 2 залежно від типу парових котлів, вибрати тип і 
вантажопідйомність кранів. Ознайомитися з переліком діючих технологічних 
карт. Далі залежно від типу крана навести його характеристику з таблиць, 
наведених в методичних вказівках. Цими таблицями можна користуватися не 
тільки в учбових цілях але і виконувати практичні завдання. 

2. Детально вивчити схему комплексної механізації основних робіт  
монтажу тепломеханічного устаткування енергетичного блоку 300 МВт у 
головному корпусі (рисунок 1). Слід звернути увагу на те, де встановлюються 
крани для монтажу і яке устаткування  монтується за допомогою цих кранів. 
Дати характеристику кранів з таблиць, які наведені в методичних вказівках. 
Необхідно ознайомитися з таблицями і малюнками, де приведені типи кранів, 
які необхідні для монтажу основного і допоміжного устаткування. 
 

Приклад: 
Завдання 1 
Необхідно визначити типи кранів, якими виконують монтаж 

парового котла продуктивністю 950 т/ч і дати характеристику кранів. 
Рішення: 
1.1. Вид і вантажопідйомність кранів визначаємо за переліком 

технологічних карт (таблиця 2), тобто це два мостових крана, кожний  
вантажопідйомністю 50/10 т і один баштовий кран БК- 1425. 

1.2. Характеристику мостового крана 50/10 т беремо з таблиці 3. 
Основний підйом вантажу – 50 т; висота підйому 36 м, швидкість підйому 
вантажу  2,1 м/мін. З таблиці визначаємо решту параметрів, які необхідно 
враховувати при замовленні крана. 

1.3. Характеристику баштового крана беремо з таблиці 4. Кран 
баштовий БК–1425 – вантажопідйомність 75 т при вильоті стріли 19 м і 25 т - 
при вильоті стріли 45 м. З цієї ж таблиці беремо решту параметрів крану, 
необхідних для замовлення крана. 

 
 
 


