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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1. Записати конспект лекцій по темам 13,14 з прикладами розрахунків. 
Навчальний посібник Теплові та атомні електричні станції. (глава 10,

11)
Автор   В. Я.  Рыжкин, «Тепловые  электрические станции».  Энергия.

Москва.1976. — 448 с.
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Назви змістових модулів.
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1 Л 2
Тема  13.  Принципова  теплова  схема
електростанції та її розрахунок.

1,2,3,4

2 Л 2
Тема  14.  Компоновка  теплових
електростанцій

1,2,3,4

3 ПЗ 2
Розрахунок принципової теплової схеми
для  потужної  турбоустановки.
Енергетичні показники.

3,4

Контрольна робота за матеріалами
дистанційного навчання

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

№
з/п

Назва індивідуального завдання 
та (або) його розділів

Рекомендована
література

1 Розрахункова робота
Розрахунок принципової теплової схеми малої

потужності

4

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1  В. Я. Рыжкин, «Тепловые электрические станции». Энергия. Москва.1976. — 448 с.
2  А. В. Щегляев,  Паровые турбины «Энергия» Москва.1976. 358 — с.
3 М. И. Щепетильников, В. И. Хлопушин «Сборник задач по курсу ТЭС» Москва 

Энергоатомиздат 1983 г. – 177 с
4 Методичні вказівки до виконання випускної роботи бакалавра

«Розрахунок принципових теплових схем турбоустановок малої потужності»
для студентів напряму 6.050601 «Теплоенергетика», спеціалізації 6.05060102
«Теплофізика»/ уклад.: Литвиненко О. О., Іванченко О. М., Михайлова І.О.–
Х. : НТУ «ХПІ», 2015. – 40 с.



КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Призначення, конструкція і принцип роботи парового котла.
2. Призначення, конструкція і принцип роботи випарника.
3. Складання рівнянь матеріального і теплового балансу для випарників 

на прикладі турбоустановки К-22-88
4. Призначення, конструкція і принцип роботи деаераційної установки.
5. Складання рівнянь матеріального і теплового балансу для деаераційної 

установки на прикладі турбоустановки К-22-88
6. Призначення, конструкція і принцип роботи мережевої установки.
7. Складання рівнянь матеріального і теплового балансу для мережевої 

установки на прикладі турбоустановки К-22-88
8. Енергетичні характеристики конденсаційних турбін.
9. Енергетичні характеристики теплофікаційних турбін.
10.Енергетичні характеристики парових котлів.
11.Основні характеристики, опис принципової теплової схеми 

турбоустановки К-22-88. 
12.Основні характеристики, опис принципової теплової схеми 

енергоблоку з турбоустановкою К-500-240-4 ЛМЗ
13. Основні характеристики, опис принципової теплової схеми 

енергоблоку з турбоустановкою К-300-240-2 ХТЗ
14.Методика розрахунку принципової теплової схеми конденсаційного 

енергоблоку.
15.Контроль матеріального балансу пару і води на прикладі 

турбоустановки К-22-88

Питання та відповіді надсилайте на е-mail:   myhaylovai  @  gmail  .  com  
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