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ВМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Загальні положення 
Програма фахових вступних випробувань складена відповідно до ГСВОУ 

МОНУ „Освітньо-кваліфікаційної характеристики” та „Освітньо-професійної 

програми” підготовки молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 

"Теплоенергетика" затвердженої наказом МОН України. 

Вимоги до вступних випробувань базуються на нормативних формах 

державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах. На 

вступні випробування виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ 

МОНУ „Освітньо-кваліфікаційна характеристика”. Зміст вступних 

випробувань базується на системі змістових модулів нормативних 

навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ „Освітньо-професійна 

програма” підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста. 

Вступник освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 

напрямом підготовки "Теплоенергетика"  повинен: 

 знати: 

- основні закони термодинаміки, процеси перетворення теплової у іншу 

корисні види енергії; 

- теорію і фізичну суть процесів тепломасообміну; 

- функції котельних установок і парогенераторів, їх параметри, 

технологічні схеми та конструкцій; процеси, що відбуваються в 

окремих елементах зокрема та котельних установках в цілому; 

призначення, будову, принцип роботи основного та допоміжного 

обладнання котельних установок і парогенераторів; принципи 

експлуатації котельних установок та парогенераторів; принципи 

розрахунків окремих елементів та котельного агрегату загалом; 

найбільш економічні режими роботи котельного обладнання; 

- конструкції, принципи роботи і обслуговування насосів та 

тягодуттєвих машин: насосів, вентиляторів, компресорів; 

- основи теорії насосів та тягодуттєвих машин; 

- закономірності сумісної роботи нагнітачів та трубопроводів; 

- теоретичні основи роботи теплових електричних станцій; 

- методику теплотехнічних вимірювань, автоматизації та захисту ТЕУ 

ТЕС, принцип дії, будову, призначення та правилами вибору, 

установки різних технічних засобів контролю та вимірювання, що 

застосовуються на теплових електростанціях. 

 вміти: 

- кількісно описати та розрахувати термодинамічні процеси 

перетворення енергії у різних термодинамічних системах, що 

забезпечують мінімальні затрати палива та тепла;  



- застосовувати основні теоретичні положення тепломасообміну до 

розв’язування практичних задач проектування, розрахунку і вибору 

теплотехнічних установок і обладнання;  

- визначити призначення та особливості конструкції вузлів котельних 

установок і парогенераторів; виконувати розрахунки поверхонь нагріву 

котельних установок; визначати економічність, теплові та гідравлічні 

характеристики котельних установок при їх проектуванні те 

експлуатації; визначати найбільш економічні режими роботи котельних 

установок та обладнання; 

- проводити добір гідравлічних і аеродинамічних машин, аналізувати їх 

функціонування в системі; 

- експлуатувати насоси та тягодуттєві машини; 

- розробляти і розраховувати теплові схеми конденсаційних електричних 

станцій та теплоелектроцентралей; 

- проводити теплотехнічні вимірювання, автоматизацію та захист ТЕУ 

на теплових електростанціях. 

 

1. Структура та організація вступного випробування 

 

Вступне випробування базується на вимогах до знань та вмінь випускника 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і включає зміст 

нормативних навчальних дисциплін професійно-практичної підготовки: 

1. Основи теплотехніки. 

2. Котельні установки. 

3. Насоси і тягодуттьові машини. 

4. Теплові електричні станції. 

5. Основи теплотехнічних вимірювань, автоматизації та захисту ТЕУ ТЕС. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Положення про приймальну комісію Національного університету водного 

господарства та природокористування. 

 

2. Зміст навчальних дисциплін 

 

Основи теплотехніки 

 

Розділ 1. Перший закон термодинаміки 

Основні поняття технічної термодинаміки. Основні параметри стану 

робочого тіла. Термічне рівняння стану робочого тіла. Робота зміни об’єму 

робочого тіла. Перший закон термодинаміки.  

 

Розділ 2. Основні закони ідеальних газів 

Рівняння стану ідеальних газів. Основні закони ідеальних газів. Ізохорний 

процес. Ізобарний процес. Ізотермічний процес. Адіабатний процес. 

 

Розділ 3. Теплоємність ідеальних газів 



Основні визначення. Теплоємності cP та сV. Молекулярно-кінетична теорія 

теплоємності. Залежність теплоємності від температури. 

 

Розділ 4.  Пари і водяна пара 

Основні поняття. Пароутворення в pv-діаграмі. Волога пара і її параметри. 

Ts-діаграма водяної пари is-діаграма водяної пари. Розрахунок основних 

процесів водяної пари. 

 

Розділ 5. Вологе повітря 

Основні визначення. Відносна вологість повітря. Середня молекулярна 

маса, газова стала і густина вологого повітря. Вологовміст і ентальпія 

вологого повітря. Id- діаграма вологого повітря. 

 

Розділ 6. Компресія газів і пари 

Призначення і типи компресорів. Термодинамічний аналіз роботи 

компресора. Багатоступеневий стиск. Витрата потужності на привід 

компресора. 

 

Розділ 7. Газові цикли 

Цикли поршневих двигунів внутрішнього згорання. Цикли газових 

установок. 

 

Розділ 8. Цикли паросилових установок 

Цикл Карно для водяної пари і його недоліки. Цикл Ренкіна. Потужність і 

енергетичні втрати паросилових установок. Вплив параметрів пари на 

термічний ККД Ренкіна. Цикл з проміжним перегрівом пари. Регенеративний 

цикл для водяної пари. Цикли бінарних паро газових установок. 

 

Розділ 9. Цикли холодильних установок і теплових насосів 

Загальні характеристики холодильного циклу. Цикл повітряної 

холодильної установки. 

Цикл парокомпресійної холодильної установки. Цикл теплового насосу. 

 

Розділ 10. Основні поняття та визначення теплопередачі 

Способи переносу теплоти. Температурне поле і тепловий коефіцієнт. 

Закони переносу теплоти. 

 

Розділ 11. Теплопровідність через огородження 

Граничні умови. Теплопровідність плоскої стінки при граничних умовах 

першого роду. теплопровідність  циліндричної стінки при граничних умовах 

першого роду. 

 

Розділ 12. Конвекція та випромінювання 

Теплообмін при вільній конвекції. Класифікація теплообмінних апаратів. 

Основні поняття та визначення теплового випромінювання. 



 

Котельні установки  

 

Розділ 1. Загальна технологічна схема котельної установки. Загальні 

характеристики котлів. Конструкції котлів та парогенераторів 

Загальна технологічна схема котельної установки. Схема барабанного 

котла з природною циркуляцією. Характеристики та конструкції котлів з 

природною циркуляцією низького тиску. Характеристики та конструкції 

енергетичних котлів з природною циркуляцією. Прямотечійні котли. 

Характеристики та конструкції водогрійних котлів. Компоновка котлів. 

Характеристики та конструкції парогенераторів АЕС. 

 

Розділ 2. Матеріальний баланс процесу горіння палива.  

Матеріальний баланс середовища, що нагрівається.  

Прихідна частина балансу горіння палива (витрата кисню, повітря, 

коефіцієнт надлишку повітря). Вихідна частина матеріального балансу 

горіння (склад і кількість продуктів згорання. Ентальпія продуктів згорання). 

Складові матеріального балансу середовища, що нагрівається.  

    

Розділ 3. Тепловий і ексергетичний баланси котла 

Загальне рівняння теплового балансу. Корисно витрачена на виробництво 

пари теплота. Витрата палива і ККД котла. Втрати теплоти з відхідними 

газами. Втрати теплоти з хімічним недопалоп палива. Втрати теплоти з 

механічним недопалом палива. Втрати теплоти від зовнішнього 

охолодження. Втрати теплоти з фізичною теплотою шлаків. Втрати теплоти з 

охолодженням конструктивних елементів. Втрати теплоти від неусталеного 

теплового стану котла. Залежність ККД котла від навантаження. 

Ексергетичний баланс котла.  

 

Розділ 4. Спалювання твердого палива в котлоагрегаті 

Класифікація шарових топок. Немеханізовані, напівмеханізовані та 

механічні топки  для спалювання твердого палива в щільному шарі. Топки з 

киплячим шаром. Вибір шарових топок та основи їх розрахунку. Особливості 

спалювання твердого палива в пилевидному стані. Основні схеми 

пилеприготування. Сушка палива. Розмел палива. Вибір млинового 

обладнання і системи пилеприготування. Особливості горіння вугільного 

пилу. Пилевугільні пальники. Топки для факельного спалювання вугільного 

пилу з гранулованим шлаковидаленням. Топки для факельного спалювання 

вугільного пилу з рідким шлаковидаленням. Циклонні і вихрові топки. 

 

Розділ 5. Спалювання газоподібного палива в котлоагрегаті 

Схеми спалювання газоподібного палива і їх вплив на довжину і 

характеристику факелу, стійкість полумя. Класифікація і схеми пальників для 

газоподібного палива. Спалювання газоподібного палива з низькою та 

високою теплотою згорання. Спалювання палива разом з іншими видами 



палива. Топки для спалювання газоподібного палива. Особливості 

розрахунку газових пальників та топок. 

 

Розділ 6. Спалювання рідкого палива в котлоагрегаті 

Механізм спалювання рідкого палива. Способи розпилювання рідкого 

палива. Форсунки і топки для спалювання рідкого палива, їх порівняльна 

характеристика. Присадки до мазуту і їх призначення. 

 

Розділ 7. Випаровувальні поверхні нагріву котлоагрегату 

Конструкції екранів топки. Особливості схем екранів прямотечійних 

котлів. 

 

Розділ 8. Пароперегрівники. Регулювання температури пари 

Призначення і класифікація пароперегрівників. Конструкція і компоновка 

пароперегрівників. Конвективні пароперегрівники. Радіаційні і ширмові 

пароперегірвники. Розміщення пароперегрівника в газовому тракті. 

Призначення і способи регулювання температури перегріву пари. 

 

Розділ 9. Економайзери та повітрепідігрівники 

Некиплячі і киплячі економайзери. Схеми включенні економайзерів. Вплив 

підігріву повітря на роботу топки і розподіл теплосприйняття по опверхнім 

нагріву котла. Переваги і недоліки рекуперативних і регенеративних 

підігрівників. 

 

Розділ 10. Каркас і обмурівка котлоагрегату 

Каркас. Призначення обмурівки і вимоги до неї . Конструкція обмурівки. 

Основи теплового розрахунку обмурівки.  

 

Розділ 11. Теплообмін в елементах котла 

Загальні положення. Теплообмін в топці і його особливості. Теоретична 

температура горіння палива. Променесприймаюча поверхня нагріву топки. 

Характеристика екранів. Вибір температури газів в кінці топки при 

спалювання газів, рідкого палива і вугілля. Теплообмін в конвективних 

поверхнях нагріву. Розрахунок теплообміну в конвективних поверхнях 

нагріву. Коефіцієнт теплопередачі в конвективних поверхнях нагріву, вплив 

забруднень на його значення. Інтенсифікація радіаційного і конвективного 

теплообміну. 

 

Розділ 12. Водний режим і якість пари котлів 

Утворення накипу і вимоги до живильної води. Системи підготовки 

живильної води. Водний режим і продувка котла. Сепарація і промивка пари. 

 

Розділ 13. Аеродинаміка котла 



Схеми газоповітряного тракту і область їх використання. Аеродинамічні 

опори при русі газів і повітря в котлі. Аеродинаміка димової труби. 

Самотяга. Вибір вентилятора і димосмока. 

 

Розділ 14. Абразивнйи знос, корозія, забруднення і очистка поверхонь 

нагріву 

Абразивний знос труб котла. Корозія металу елеменітв котла. 

Високотемпературна та низько температурна корозія зовнішніх поверхонь 

нагріву котла, способи захисту. Корозія внутрішніх поверхонь нагріву котла. 

Зовнішнє забруднення поверхонь нагріву котла. Способи очистки і їх 

ефективність. 

 

Розділ 15. Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів 

при роботі котла 

Вміст шкідливих домішок в продуктах згорання. Типи золовловлювачів. 

Порівняльні характеристики золовловлювачів. Очистка продуктів згорання 

від оксидів сірки. Очистка продуктів згорання від оксидів азоту. 

 

Розділ 16. Експлуатація котлів 

Вимоги до експлуатації котлів. Порядок підготовки і пуску в роботу котла. 

Обслуговування котла під час роботи. Зупинка котла. Ремонт котла. Розподіл 

навантаження між паралельно працюючими котлами. Показники, що 

характеризують роботу котлів. Перспектива розвитку котельних установок.   

 

Насоси і тягодуттєві машини 

 

Розділ 1. Види гідравлічних і аеродинамічних машин 

Що називається гідравлічною машиною? Які гідравлічні машини 

називаються нагнітачами? Яку машину називають вентилятором? Що 

називається компресором? Як працюють об’ємні нагнітачі? Принцип дії 

динамічних нагнітачів. Що називається насосом?  З чого складається 

насосний агрегат? Які елементи включає насосна установка? За якими 

ознаками класифікуються гідравлічні і аеродинамічні машини? Які насоси 

називають відцентровими? Принцип дії відцентрового насоса. Як 

визначається відцентрова сила, що діє на частинку рідини, яка знаходиться в 

міжлопатевому каналі відцентрового насоса? Як класифікуються відцентрові 

насоси? Які основні елементи осьового насоса? Принцип дії осьового насоса? 

Які особливості діагональних насосів? Як маркуються відцентрові насоси? 

Як маркуються осьові і напівосьові насоси? Чим визначається область 

застосування обраного виду насоса? 

 

Розділ 2. Насосна установка. Конструкції лопатевих насосів 

Які елементи включає насосна установка? Які основні параметри насосів? 

Що називається подачею насоса? Як визначається геодезичний напір? Що 

називається напором насоса? Які існують залежності для визначення напору 



насоса? Що називають кавітаційним запасом? Як визначається кавітаційний 

запас? Що називається потужністю насоса? Як визначається потужність 

насоса? Що називається к.к.д насоса? Які втрати визначають к.к.д насоса? З 

яких основних елементів складається горизонтальний відцентровий насос на 

стояку підшипникової опори? В чому полягають переваги конструкції 

насосів двостороннього входу? З яких основних елементів складається 

вертикальний відцентровий насос? В чому переваги і недоліки 

багатоступінчастих відцентрових насосів? Призначення і конструктивне 

виконання мають підводи відцентрових насосів. Які типи робочих коліc 

використовують в насосах? Призначення і конструктивне виконання мають 

відводи відцентрових насосів. Які ущільнення робочих коліс використовують 

в відцентрових насосах? З чого складається і як працює сальникове 

ущільнення вала насоса? Яка конструкція торцевого ущільнення вала насоса? 

Причини виникнення осьового зусилля на ротор відцентрового насоса. Які 

використовують способи боротьби з осьовим зусиллям в відцентрових 

насосах? Переваги і недоліки лопатевих насосів. 

 

Розділ 3. Основи теорії лопатевих насосів. Характеристики 

відцентрових насосів 

Схема руху рідини в робочому колесі відцентрового насоса. Як будуються 

паралелограми швидкостей на лопаті робочого колеса відцентрового насоса? 

Яка теорема покладена в основу виводу основного рівняння лопатевих 

насосів? Як виглядає основне рівняння лопатевих насосів? В чому полягає 

спрощена теорія осьових насосів? Як зв’язаний теоретичний напір насоса з 

циркуляцією швидкості? Як визначається необхідний кут розвороту лопатей 

робочого колеса осьового насоса? Від чого залежить вигляд напірної 

характеристичної лінії відцентрового насоса? Послідовність проведення 

параметричних досліджень насоса. З яких характеристичних ліній 

складається робоча характеристика насоса? Які параметри насоса належать 

до оптимальних? Що таке робоча зона насоса? Аналітичні характеристики 

насоса. 

 

Розділ 4. Висота усмоктування насосів 

Поняття критичного вакууму. Що називається кавітацією? Причини 

виникнення кавітації. Які фактори обумовлюють кавітацію? Як з’ясовується 

об’ємна міцність рідини? Що таке ядра кавітації? Як відбувається процес 

руйнування кавітаційних бульбашок? Від чого залежить процес кавітаційної 

ерозії? Класифікація явищ кавітації. Що називається кавітаційним запасом? 

Як отримують часткову кавітаційну характеристику насоса? Як отримують 

кавітаційну характеристичну лінію насоса? Як визначають відмітку осі 

насоса? Способи попередження і послаблення кавітації. 

 

Розділ 5. Подібність лопатевих насосів 

Геометрична, кінематична і динамічна подібність насосів. Як виглядають 

формули подібності і пропорційності? Що називають коефіцієнтом 



швидкохідності? Як визначається коефіцієнт швидкохідності? Як за 

заданими параметрами визначається необхідна частота обертання робочого 

колеса насоса? Як за заданими параметрами визначається необхідний діаметр 

обточування робочого колеса? Перерахунок характеристичних ліній насоса 

при зміні частоти обертання робочого колеса. Як виконується перерахунок 

характеристичних ліній насоса при обточування робочого колеса? Які 

характеристики насосів відносять до універсальних? Як визначають 

параметри насосів за допомогою універсальних характеристик? Вигляд 

узагальненої універсальної характеристики осьового насоса. 

 

Розділ 6. Сумісна робота насосів та водоводів 

Напірна характеристична лінія установки (трубопроводу)? Визначення 

коефіцієнта напірної характеристичної лінії установки. Визначення 

параметрів  сумісної роботи насоса і трубопроводу. Як аналітично 

визначаються координати робочої точки при сумісній роботі насоса і 

трубопроводу? Процес нестійкої роботи відцентрового насоса. Як 

визначаються параметри паралельної роботи двох однакових насосів на 

трубопровід графічно і аналітично? Особливість паралельної роботи двох 

різних насосів на трубопровід. Як визначаються параметри роботи трьох 

однакових насосів на два трубопроводи? 

 

Розділ 7. Аналіз режимів роботи насосів і водоводів 

Схема з’єднання послідовно працюючих насосів. У яких випадках виникає 

необхідність послідовного підключення насосів? Як визначити графічно і 

аналітично параметри двох однакових послідовно працюючих насосів? 

Визначення параметрів двох різних послідовно працюючих насосів. 

Визначення параметрів послідовної роботи двох однакових насосів, які 

розташовані на різних насосних станціях. Як визначаються параметри насоса 

при його роботі на розгалужений трубопровід? Як впливає зміна рівня води в 

джерелі водозабору на режим роботи насоса? 

 

Розділ 8. Об’ємні насоси 

Що називається об’ємним насосом? Основні відмінності об’ємних насосів 

від лопатевих. Як визначаються основні показники об’ємних насосів? Які 

існують типи поршневих насосів? Чим відрізняються поршневі насоси від 

плунжерних? Висота всмоктування поршневого насоса. Як визначається 

об’єм повітря в напірних ковпаках, які використовуються для вирівнювання 

подачі поршневого насоса? Конструкція мембранних насосів. Що називають 

ротаційним насосом?  Особливості ротаційних насосів. Як визначається 

подача шлангових насосів? Принцип дії рідиннокільцевих насосів. Принцип 

дії шестеренних насосів. Переваги і недоліки шестеренних насосів. 

Особливості гвинтових насосів сприяють їх розповсюдженню. Конструкція 

шиберних насосів. Конструкція і принцип дії радіально-поршневих насосів. 

Подача радіально-поршневого насоса. Конструкція і принцип дії аксіально-

поршневого насоса. Як визначається подача аксіально-поршневого насоса? 



 

Розділ 9. Насоси тертя і гідравлічні двигуни 

Призначення і принцип дії боковоканального насоса. Переваги мають 

боковоканальні насоси перед відцентровими. Визначення напору 

боковоканального насоса. За рахунок чого боковоканальний насос утворює 

значно більший напір, ніж відцентровий? Принцип дії насосів з 

електромагнітним приводом. Принцип дії і особливості струминних насосів. 

Як визначаються параметри струминних насосів? Де застосовуються 

водоструминні насоси? Від чого залежить ефективність роботи 

водоструминного насоса? Де застосовують шнекові насоси? Яке призначення 

стрічкових водопідйомників? Яке явище використовується при роботі 

гідроударного підйомника? Що називається гідравлічним двигуном? Як 

класифікують гідравлічні двигуни? Як визначають параметри гідравлічних 

двигунів? Що називається гідроциліндром? Як визначають параметри 

гідроциліндрів? Як визначають параметри поворотних гідродвигунів? Що 

називається гідромотором? Чим відрізняються шестеренні гідромотори від 

шестеренних насосів? 

 

Розділ 10. Конструкції параметри і характеристики аеродинамічних 

машин 

Умови використання різних типи аеродинамічних машин. Що називається 

вентилятором? Робочий процес вентилятора. Умови використання різних 

типів вентиляторів. Конструкція повітродувної машини. Що називається 

компресором? конструктивні особливості компресорів динамічної дії. Типи 

компресорів об’ємної дії. Як визначають параметри вентиляторів? Як 

визначають параметри повітродувних машин і компресорів? Характеристики 

повітродувних машин. Як визначають безрозмірні параметри вентиляторів? 

Як виглядає безрозмірна характеристика радіального вентилятора? Як 

добирають тип і марку вентилятора? Що називається характеристикою 

компресора? Призначення димососа. Чим відрізняється конструкція 

димососа від конструкції вентилятора? 

 

Розділ 11. Експлуатація гідравлічних та аеродинамічних машин 

Які перевірки стану обладнання виконують при профілактичних оглядах? 

Роботи, що передбачають при поточних і капітальних ремонтах. 

Періодичність проведення оглядів, поточних і капітальних ремонтів. Мета 

регулювання подачі насосної станції. Способи регулювання подачі насосної 

станції. Як визначити нову частоту обертання або обточений діаметр 

робочого колеса при заданих подачі і напорі насоса? Як визначити необхідне 

відносне відкриття засувки для забезпечення заданих параметрів роботи 

насоса? Чому регулювання параметрів насоса засувкою є неекономічним? Як 

визначити діаметр байпаса при регулюванні подачі насоса? 

 

Теплові електричні станції 

 



Розділ 1.Типи і класифікація теплових електричних станцій 

Які типи класифікацій електростанцій вам відомі. Перерахуйте їх і 

поясніть, що є основою кожної класифікації. Яка різниця між КЕС та ТЕС, 

ТЕЦ?  Що таке „когенерація”? Які електростанції можна називати 

когенераційними? Запишіть та поясніть структуру ККД когенераційної 

станції. Поясніть зміст понять „базова станція”, „пікова станція”, 

„напівпікова станція”? Задля чого існують такі станції і які станції 

використовуються у таких ролях? Якими властивостями повинні володіти ці 

станції? 

 

Розділ 2. Теплова економічність та енергетичні показники теплових 

електричних станцій 

Поясніть зміст поняття „графік електричного навантаження системи”. Які 

види графіків ви знаєте? Які особливості залежності електричного 

навантаження від часу? Поясніть, чому вигляд добових та річних графіків 

залежить від дисципліни працівників? Що таке встановлена потужність 

станції, системи? Які дані потрібні для розрахунку цих величин? Поясніть 

зміст поняття  коефіцієнт та час використання встановленої потужності 

станції. Що характеризують ці поняття? Намалюйте T –S діаграму циклу 

Ренкіна і поясніть процеси, що відбуваються у циклі. Яка різниця між 

реальним та ідеальним циклами?  Означте термічний ККД циклу і поясніть 

різницю між внутрішнім ККД та термічним. 

 

Розділ 3. Способи підвищення теплової економічності теплових 

електричних станцій 

У чому суть можливості підвищення ККД ПТУ використанням 

регенеративних відборів пари? Адже ж ми вилучаємо частину високо 

потенційної пари з циклу, не даємо виконати їй максимальну роботу? 

Нарисуйте і поясніть схему термодинамічного циклу з регенеративними 

відборами. Яка кількість відборів використовується на практиці і чому вона 

обмежена? 

 

Розділ 4. Баланси пари та води у контурах теплових електричних 

станцій 

Напишіть рівняння теплового балансу для турбіни з відборами пари. 

Поясніть зміст коефіцієнта недовиробітку потужності.  Те саме для 

теплофікаційної турбіни. На скільки витрата пари у  теплофікаційній турбіні 

з відборами більша від еквівалентної турбіни? 

 

Розділ 5. Складання та методика розрахунку теплових схем теплових 

електричних станцій 

Запишіть умову оптимальності розподілу регенеративних відборів за 

ходом пари у турбіні. Що таке рівномірний розподіл? Запишіть вираз для 

приросту ентальпії води після проходження одного регенеративного 

підігрівника для цього розподілу. 



 

Розділ 6. Технологічна структура та елементи теплових схем теплових 

електричних станцій 

Що таке принципова теплова схема (ПТС)? Які елементи ПТУ зображають 

на ній? Нарисуйте і поясніть ПТС ПТУ з трьома відборами і проміжним 

пароперегрівом. Для чого потрібні деаератори? Які типи деаераторів вам 

відомі? За якими ознаками класифікують деаератори? Опишіть будову та 

роботу деаератора підвищеного тиску струминного типу? Чому деаератор 

називають струминним? Які ви знаєте схеми включення деаераторів і чим 

вони відрізняються за умовами роботи, зокрема за тиском?  Чим визначається 

вибір місця підключення деаератора за ходом відборів пари? Яку роль крім 

деаерації води виконує деаератор? 

 

Розділ 7. Компоновка головних корпусів та генеральних планів 

теплових електричних станцій 

Поясніть зміст понять „головна будівля” та  „структура головної будівлі” 

ТЕС. Який зміст поняття „компонування головної будівлі”?  Які бувають 

типи головної будівлі? Чим зумовлений вибір цього, чи іншого типу головної 

будівлі? Що входить у склад головної будівлі на ТЕС? Від чого залежить 

компонування головної будівлі на ТЕС? Поясніть це на прикладі 

компонування котельного відділення. Перелічіть основні компоненти 

котельного відділення та вкажіть їх функції та розміщення. Опишіть 

розташування основних агрегатів у турбінному відділенні ТЕС. У яких 

випадках і чому вибирають поперечне або повздовжнє розміщення турбін? 

Коротко охарактеризуйте вертикальну і горизонтальну структуру турбінного 

цеху. 

 

Основи теплотехнічних вимірювань, автоматизації та захисту ТЕУ 

ТЕС 

 

Розділ 1. Основні відомості про теплотехнічні вимірювання на ТЕС 

Предмет та завдання дисципліни. Структура курсу та зв'язок з іншими 

дисциплінами. Роль та завдання теплотехнічного контролю і вимірювань на 

електростанціях. Складання функціональних схем теплотехнічного контролю 

на ТЕС. Інформаційно-вимірювальні системи у складі АСУ ТП ТЕС. 

Перспективні напрями у розвитку приладобудування. 

 

Розділ 2 Вимірювання температур 

Загальні відомсті про температуру. Класифікація засобів вимірювання 

температури та межи застосування промислових засобів вимірювання 

температури. Практичні температурні шкали. Дилатометричні та біметалічні 

термометри. їх Різновиди за призначенням. Манометричні термометри, типи, 

конструкція. Галузь застосування манометричних термометрів на 

електростанціях. Похибки, що виникають при вимірюванні ними та способи 

їх усуненння. Скляні рідинні термометри (СРТ) розширення. їх класифікація, 



типи, конструкція, внесення поправок до показань технічних та лабораторних 

термометрів. Область застосування СРТ на електростанціях. 

Термоелектричні перетворювачи (ТЕП): основи теорії виникнення термо-

ЕРС, гранувальна характеристика ТЕП. Питання практичного вимірювання 

температури за допомогою ТЕП. Типи ТЕП, конструкція. Регестраційний 

потенціометр РП-160. Типи потенціометрів. Вторинні прилади для 

вимірювання температур за допомогою ТЕП: магнітоелектричні 

мілівольтметри, схема підключення у ланцюг ТЕП. Компенсаційні дроти. 

Автоматичне введення поправки на температуру вільних кінців. 

Компенсаційний метод вимірювання термо-ЕРС. Работа переносного та 

автоматичного потенціометрів. Загальні відомості про термоперетворювачі 

опору (ТПО): типи ТПО (дротяні та напівпровідникові), метрологічні 

характеристики, конструкція. Вимірювальні комплекти з ТПО. Рівноважні та 

нерівноважні мости та логомери. Автоматичні мости. Робота. Типи. Кабельні 

ТЕП, їх конструкція, типи. Причини виникнення похибок при вимірюванні 

температури в умовах експлуатації електростанцій. Методичні похибки при 

вимірюванні температури середовища, що обумовлені теплопровідністю та 

методи їх усунення. (Вимірювання температури рідини). Методичні похидки 

при вимірюванні температури газу та пари. Методи їх усунення. Пірометри 

випромінювання. Оптичні та радіаційні пірометри. Фотоелектричні та 

кольорові пірометри. Інфракрасна аппаратура. Конструктивні особливості та 

точність вимірювання температури за допомогою оптичного та радіаційного 

перетворювачів випромінювання. 

 

Розділ 3. Вимірювання тиску, розрідження, витрати та рівню 

Одиниці тиску. Деформаційні манометри: пружинні, мембранні, 

сильфонні. Принцип роботи, типи, технічні характеристики. Електричні 

прилади для вимірювання тиску, різниці тиску: тензометричні прилади типу 

«Сапфир». Диференційні манометри, їх конструкція, типи, основні технічні 

характеристики. П'єзометричні манометри. Рідинні манометри та 

дифманометри. Загальні відомості про вимірювання рівню, типи рівнемірів. 

Схеми вимірювання рівню рідин за допомогою дифманометрів. Вимірювання 

рівню у барабані котлів ТЕС. Вимірювання рівню пилу у промбункері котла 

на ТЕС. Введення корекції по тиску та густині. Механічні, гідростатичні, 

акустичні, радіоізотопні рівнемери. Вимірювання рівня у підігрівачах 

живильної та мережевої води на електростанціях. Вимірюванн рівня у 

конденсаторі турбіни. Електричні рівнеміри. Перспективні рівнеміри. 

 

Розділ 4. Вимірювання кількості та витрати рідин, газів та пари 

Класифікація витратомірів. Основи теорії вимірювання витрати за 

перепадом тиску на звужуючому пристрої. Робочі формули витрати. 

Стандартні та нестандартні звужуючи пристрої. Оцінка похибки 

вимірювання витрати. Правило РД-50-213-80 для розрахунку звужуючих 

пристроїв. Розрахунок звужуючих прстроїв. Вимірювання витрати за 

допомогою дифманометра (ДМ). Схеми підключення ДМ до звужуючого 



пристрою при вимірюванні витрат рідин, газів та пари. Витратоміри, що 

використовуються в умовах експлуатації АЕС: тахометричні, кулькові типу 

«ШТОРМ». Безконтактні методи вимірювання витрати: електромагнітні 

витратоміри. Перспективні типи витратомірів. Витратоміри сталого перепаду 

тиску. Ультразвукові витратоміри. Галузь використання. 

 

Розділ 5. Аналіз складу та властивостей речовин 

Вимірювання складу газових середовищ на ТЕС. Теплові 

термокондуктометричні, термохімічні та магнітні газоаналізатори. 

Автоматичні киснеміри з твердими електролітами. Електрохімічний аналіз 

якості води та пари. Електордні та безелектродні кондуктоміри. Оптичний 

метод аналізу рідин. Автоматичний кремнемір АВ-211. Принцип дії та 

вимірювальні схеми рН-метрів. Промислові типи рН-метрів.  
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