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1. Загальний опис навчальної дисципліни
Мета вивчення навчальної дисципліни
• забезпечити відповідні знання та розуміння щодо типів суднових турбінних
та котельних установок; призначення, умов експлуатації і конструктивного
виконання їх основних вузлів і деталей; складу парової та газової енергетичної
установки морських та річкових суден;
• забезпечити знання та розуміння щодо робочих процесів в турбінних та
котельних установках, характеру перетворення потенційної енергії палива та
теплової енергії випускних газів суднових двигунів в механічну енергію
обертання ротора турбінної установки;
• забезпечити вивчення методів контролю та підтримання необхідного
технічного стану парової та газової енергетичної установки;
• придбання знань про режими роботи суднових турбінних і котельних
установок, їх екологічні характеристики, а також показники надійності і
економічності;
• отримання необхідних навичок для експлуатації головних і допоміжних
турбінних і котельних установок в умовах судна, а також технічного
менеджменту суднових турбінних та котельних установок;
• придбання практичних навичок щодо експлуатації та обслуговування
систем, що забезпечують роботу суднових турбінних та котельних установок;
• забезпечити розвиток здібності слухачів до використання нормативної
документації, що регламентує технічне використання суднових турбінних та
котельних установок.
• Мова навчання: українська
• Статус дисципліни: (обов’язкова / вибіркова)
Навчальна дисципліна забезпечує реалізацію вимог наступних розділів
Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з
поправками:
• розділу А-ІІІ/1 «Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування вахтових
механіків суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або
періодично не обслуговується» (функція 1 «Суднові механічні установки на рівні
експлуатації», функція 3 «Управління операціями судна та піклування про людей
на судні на рівні експлуатації»),
• розділу А-ІІІ/2 «Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування старших
механіків та других механіків суден з головною руховою установкою потужністю
3000 кВт або більше» (функція 1 «Суднові механічні установки на рівні
управління»);
• розділу А-ІІІ/3 «Обов’язкові мінімальні вимоги для дипломування старших
механіків та других механіків суден з головною руховою установкою потужністю
від 750 до 3000 кВт» (функція 1 «Суднові механічні установки на рівні
управління»).
Навчальна
дисципліна
забезпечує
надбання
перелічених
компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.
з

нижче

Компетентності:
СК2. Здатність здійснювати експлуатацію, спостереження, оцінку роботи та
безпечне обслуговування рухової установки без обмеження її потужності,
допоміжних механізмів і систем та пов'язаних з ними систем управління та
управляти роботою механізмів рухової установки.
СКЗ. Здатність забезпечити планування та підготовку до роботи суднового
енергетичного обладнання з урахуванням проектних параметрів силової
установки та вимог рейсу.
Програмні результати навчання:
РН8. Знання конструкції об’єктів суднових технічних засобів і систем,
принципів їх роботи та розуміння процесів, що в них відбуваються.
РН10. Концептуальні знання, включаючи певні знання сучасних досягнень у
морській інженерії, з забезпечення надійності суднових технічних засобів та
безпеки на морі.
РН19. Знання правил техніки безпеки та порядку дій у надзвичайних ситуаціях
при експлуатації головної енергетичної установки та систем управління.
РН20. Знання безпечних та аварійних процедур експлуатації механізмів
рухової установки та системи управління.
РН21. Уміння здійснювати пуск та зупинку головної рухової установки та
допоміжних механізмів та пов’язаних з ними систем.
РН22. Уміння оцінювати ефективність роботи, виконувати спостереження за
станом головного двигуна та підтримувати безпеку енергетичної рухової
установки та допоміжних механізмів в процесі експлуатації.
РН24. Знання пропульсивних характеристик парових і газотурбінних
енергетичних установок судов.
Кількість кредитів ЄКТС - 6.
Форма підсумкового контролю -екзамен
2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Суднові турбінні і
котельні установки» передбачає здобуття курсантом (студентом) наступних
результатів навчання за навчальною дисципліною:
• розуміння устрою, призначення, принципів дії та робочих процесів парової
та газової енергетичної установки;
• розуміння схем та принципів дії сучасних головних, допоміжних і
утилізаційних турбінних і котельних установок;
• знання характеристик термодинамічних процесів, що відбуваються в
судновій котельній, паровій та газовій енергетичній установці;
• знання та розуміння конструкції та принципів дії обладнання, що забезпечує
робочий процес суднових котельних та турбінних установок;
• знання та розуміння складових теплового балансу суднової парової та
газової енергетичної установки;
• знання комплектації та функціонального призначення окремих елементів
систем, що забезпечують роботу суднової
котельної, парової та газової
4

енергетичної установки, зокрема паливної, змащування, продмухування, відбіру
пари, автоматичного регулювання;
• знання та розуміння методів, що забезпечують підвищення ефективності
використання теплоти і інтенсифікації процесів перетворення енергії;
• розуміння умов забезпечення надійної роботи суднових турбінних установок
(у тому числі забезпечення надійності циркуляції, рівня теплової, гідравлічної та
механічної напруженості обладнання котельної та турбінної установки);
• знання, розуміння та можливість використання методів контролю та
підтримання необхідного технічного стану внутрішніх і зовнішніх поверхонь
котельної, парової та газової енергетичної установки;
• знання принципів автоматичного керування котельної, парової та газової
енергетичної установкою;
• знання, розуміння та можливість управління режимами роботи суднових
котельних та турбінних установок;
• знання та можливість забезпечення екологічних характеристик роботи
суднових котельних та турбінних установок, а також показників їх надійності і
економічності;
• знання та розуміння організаційно-технічних заходів щодо підвищення
ефективності експлуатації суднових котельних та турбінних установок;
• розуміння та здатність до виконання конструктивних розрахунків окремих
елементів котельної установки та суднових турбін, зокрема на міцність та
аеродинамічний опір;
• уміння використовувати нормативні документи та оформлювати обов’язкову
суднову документацію, щодо звітності з технічної експлуатації суднових
котельних та турбінних установок.
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3. Структура (тематичний план) навчальної дисципліни.
Навчальне навантаження (години)

2

1

Відповідність модельному
курсу
Міжнародної морської
організації

Лабораторні роботи

Практичні (семинарські)

Назви розділів і тем

Лекції

Кількість аудиторних годин

Заочна форма навчання З*1

3

4

6

5

Розділ І.Пароенергетична установка судна
Тема 1.1. Принципові схеми і
склад пароенергетичної установки.
Принцип дії і класифікація котлів і
парогенераторів.
Робочі
і
термодинамічні ‘
процеси
парогенераторов
Тема 1.2.Основні конструктивні
елементи головних і допоміжних
котлів. Обслуговуючи котельни
установки
системи.
Системи
живлення, подачі повітря, палива

їм о
0 ,8 7 5

0,5

0,2 5

їм о
0 ,8 7 5

0,5

1,75

Всього за розділом 1

0 ,1 2 5

7.041.4.1.9;
1.4.1.4
ІМО 7.02.4.1.4

0 ,1 2 5

0,2 5

0,2 5

0,5

7.041.4.1.9;
1.4.1.4
ІМО 7.02.4.1.4

Розділ 2. Устрій і технічні характеристики сучасних котлів. Вимоги
класифікаційних спілок
Тема 2.1.Устрій і технічні
ІМО 7.04
характеристики головних котлів та
1.4.1
1,35
0,75
0,1
0,5
котлів з проміжним перегрівом
пари
ЛҐЛ п
Тема
2.2.Устрій
і
технічні
характеристики газотрубних котлів
1
0,75
0,0 5
0,2
та котлів з примусовою циркуляцією
_____Т Л

Тема
2.3.Устрій
і
технічні
характеристики комбінованих котлів
і котлів з органічним теплоносієм
Тема 2.4. Особливості устрою і
технічні
характеристики
допоміжних та утилізаційних котлів
Всього за розділом 2

0,4

0,25

0,0 5

0,1

0,5

0,25

0 ,05

0 ,2

3,25

2

0 ,25

Розділ 3. Паливо. Топкові процеси.
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1

_____

Тема 3.1. Види, палива. Склад і
характеристики. Класифікація палив.
Експериментальне визначення ха 0,475
рактеристик палива
Тема 3.2. Основи теорії горіння
Кінетика і механізм реакцій горіння.
Продукти
спалювання
палива. 0,425
Надлишок повітря і його визначення
Тема 3.3. Організація топкових
процесів. Способи спалювання па 0,425
лив. Топкові пристрої. Приймання,
зберігання та витрати палива
Тема 3.4. Забруднення навко
лишнього середовища при експлуа 0,425
тації котельних установок
1,75
Всього за розділом 3

0,25

0,1

0,125

ІМО 7.04
1.5.2.2
ІМО 7.02
1.2.6.4

0,25

0,05

0,125

ІМО 7.02
1.17,2

0,25

0,05

0,125

ІМО 7.04 1.4.1
. ІМО 7.02
1.1.7.2 .1.9

0,25

0,05

0,125

ІМО7.04 4.1.1

1

0,25

0,5

Розділ 4. Ефективність використання теплоти і теплообмінні процеси.
Тема 4.1. Енергетичний і екзергетичний
методи
аналізу
ефективності використання теплоти. 0,375
Прямий та зворотний теплові
баланси.
Витрати
теплоти.
Собівартість пари
Тема 4.2. Ефективність роботи
установок з головними, допоміжни
ми. утилізаційними котлами. Методи 0,375
оцінки ефективності
Тема 4.3. Теплообмінні процеси в
топках
котлів.
Випромінююча
структура факелу. Теплові характе 1,375
ристики екранів
Тема 4.4. Теплообмінні процеси на
поверхнях нагрівання. Особливості
теплообміну в утилізаційних і 1,375
котлах з органічним теплоносієм
Всього за розділом 4

3,5

-

ІМО 7.04
1.4.1.4 ІМО
7.02 1.2.1.6

0,25 0,125

-

ІМО 7.04
1.4.1.4 ІМО
7.02 1.2.4.2

0,25 0,125

1

ІМО 7.04
1.4.1.4 ІМО
7.02 1.2.1.1

0,25 0,125

1

ІМО 7.04
1.4.1.4 ІМО
7.02 1.2.1.1

1

2

0,25

0,125

0,5

Розділ 5. Процеси внутрішньокотлові і на зовнішній стороні поверхонь нагріву.
Тема 5.1.Природна і примусова
ІМО 7.04 1
циркуляція у контурах котлів і їх
.4.1.4
системах. Теплова і гідравлічна 0,875
0,25 0,125
0,5
нерівномірність. Взаємодія опору
ІМО 7.02
робочих тіл теплопередачі і еко
1.2.2.12
номічності.
Тема 5.2. Теоретичні основи
ІМО 7.04
сепарації пари та її реалізація.
1.4.1.4
0,25 0,5
Вплив якості пари на роботу 0,75
ІМО 7.02
споживачів.
1.3.1.21
Тема 5.3. К о р о з і я внутрішніх
ІМО 7.04
поверхонь нагріву. Сучасні водні
1.4.1.4
режими. Відкладення і корозія на
0,25
0,25
0,5
зовнішніх поверхнях нагріву. Види
ІМО 7.02
корозії і боротьба з нею.
1.3.1.21
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Тема 5.4 Газодинамічні процеси і їх
розрахунки. Зв’язок між газовим опором 0,625
та економічністю котла.

0,25

0,125

0,25

Всього за розділом 5
0,25
1
2,75
1,5
Розділ 6. Технічне використання і обслуговування котельних установок.
Вимоги класифікаційних спілок.
Тема 6.1 Експлуатаційні режими
0,5
0,75
0,25
ІМО 7.02 1.1.4
роботи котлів. Класифікація режимів
Тема 6.2 Вплив експлуатаційних
Факторів на роботу котельних
установок (навантаження, темпера
тури живильної води, забруднення
внутрішнє і зовнішнє, надлишку по
вітря, складу палива).
Тема 6.3 Огляди, сертифікація,
теплотехнічні випробування. Тех
нічна діагностика. Її методи. Чи
щення котлів. їх систем. Запобігання
забрудненню
навколишнього
середовища
Тема 6.4.
Математичні моделі
котельних установок. Розрахунки
котлів. Принцип побудови систем
регулювання управління і захисту
котлів.

1

0,5

1

0,25

1,25

0,25

0,5

0,75

0,5

ІМО 7.04 1.4.2
1.4.3
ІМО 7.02 1.4.1

0,25

ІМО7.04 1.4.1.4
ІМО 7.02
1.3.1.22 1.3.1.19

0,25

ІМО 7.04
1.4.1.8 1.4.2.2
ІМО 7.02
1.4.2.2 2.2.5.3

Тема 6.5. Надійність установок
і їх елементів. Матеріали котлів і
ремонт елементів котельних
установок. Експлуатаційний
контроль матеріалів і розрахунки на
міцність

1

0,5

0,25

ІМО
3.2.5.1
ІМО
1.2.7.2

Тема 6.6. Безпека праці і
протипожежні заходи.
Конструкційне і технологічне
забезпечення безпеки

1

0,5

0,25

ІМО 7.04 1.4.2

Всього за розділом 6

9,5

4

Всього ЗА КУРСОМ КУ

18

8

1,5

1,5

3

7

7.04
7.02

Турбінні установки
Розділ 7.Устрій турбомашин, цикли і принципові теплові схеми паротурбінних і
газотурбінних установок
Тема 7.1.Устрій парових і газових
турбін

2,25

-

Тема 7.2.Цикли паротурбінних
газотурбінних установок

0,65

-

8

0,5

0,15

0,75

ІМО
7.04
1.4.1.1
ІМО 7.02

-

ІМО 7.04
1.1.2 1.1.3

Тема 7.3. Принципові теплові
схеми паротурбінних та
газотурбінних установок

1,9

Всього за розділом 7

4,8

-

0,15
0,8

0,75
1,5

X

Розділ 8. Ступінь турбіни.
Тема 8.1.Основні поняття про рух
0,625
робочих тіл турбін
Тема 8.2.Загальні відомості про
ступінь, робочий процес у ступіні

0,125

0,5

0,625

0,125

0,5

0,375

0,125

0,25

Тема 8.3.Теплові розрахунки ступіня

Тема 8.4.Багатоступінчасті турбіни
Всього за розділом 8

0,375
4

0,125
0,5

0,25
3

ІМО
7.04
1.4.1.1
ІМО
7.02
1.1.2.1 1.1.3.1
ІМО
7.04
1.4.1.1
ІМО
7.02
1.1.2.
ІМО
7.04
1.4.1.1
ІМО 7.02
1.1.2.
ІМО 7.04
1.4.1.1
ІМО 7.02 1.1.2
1.1.3
X

Розділ 9. Компресори газотурбінних установок: вісьові і відцентрові
ІМО
7.04
Тема
9.1.Ступінь
відцентрового
1.4.1.1
компресора. Перетворення енергії в 0.875
0,5
0,125 0,25
ІМО
7.02
робочих і напрямних ґратах
1.1.3.1
ІМО7.04
Тема 9.2.Робота ступіня, потужність і
ККД ступіня
1.4.1.1
0.875 0,5
0,125 0,25
ІМО
7.02
1.1.3
ІМО7.04
Тема
9.3.Ступінь
вісьового
компресора, перетворення енергії в
1.4.1.1
0.5
0,25
0,25
ІМО
7.02
ступіні.
1.1.3
ІМО7.04
Тема 9.4.Характеристика лопаткових
компресорів, помпажний режим
1.4.1.1
0,25 0,05 0,25
0.55
роботи
ІМО
7.02
1.1.3

0,3
2,8
1,5
Розділ 10. Паротурбінні установки
Тема 10.1.Сопловий, дросельний і
0,75
0,5 0,1
обвідний паророзподіл
Всього за розділом 9

9

1
0,15

X
ІМО
1.4.3.3

7.04

Тема 10.2.3міна економічності та
потужності роботи
Тема 10.3.Вплив змінного режиму на
роботу перших, проміж-них і
останніх ступінів турбін.
Всього за розділом 10

0,45

0,25

0,05

ІМО7.02
1.1.2

0,5

0,2 5

0,0 5

0 ,2

їм о

7.04 1.4.3.3

1,7

1

0 ,2

Розділ 11. Газотурбінні установки
Тема
11.1.
Зміни
потужності
газотурбінного двигуна (ГТД)
0,6
0,25 од
Тема 11.2 .Вплив змін температури і
витрати повітря на показники роботи
ГТУ

0,1 5

0,6

0,25

0,1

0,5

X

0 ,25

ІМО 7.04
1.4.3.3
ІМО 7.02

0,25

ІМО 7.04
1.1.3

Всього за розділом 11
0,5
0,2
0,5
1,2
Розділ 12. Експлуатація суднових турбоагрегатів

X

ІМО 7.04
3.1.4.3
ІМО 7.02
1.1.7.1
ІМО 7.04 3.2
ІМО 7.02
1.1.3

Тема 12.1 Підготовка до пуску і
обслуговування ПТУ

1,75

0,25

0,5

1

Тема 12.2 Підготовка до пуску і
обслуговування ГТУ

1,75

0,25

0,5

1

3,5
18

0,5
8

1
3

7

X

36

16

6

14

X

Всього за розділом 12
Всього за КУРСОМ ТУ
ВСЬОГО ЗА ДИСЦІПЛІНОЮ
"СТКУ"
Самостійне навчання (години)
Загальний
обсяг
годин
за
навчальною дисципліною годин

2

X

144
180

4. Теми практичних занять
4.1. Теми практичних занять по курсу СКУ
№

Перелік інструментів, обладнання
та програмного забезпечення,
використання яких передбачає
виконання практичних /
семінарських завдань (за потребою)

Назва теми

з/п

1

Розрахунки продуктів згоряння палива Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Необхідне для згоряння повітря

2

Конструкції головних, допоміжних
утилізаційних котлів та їх елементів
10

і Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]

3
4
5
6

Теплова ефективність робота котла.
Теплопередача в конвективних поверхнях
Газодинамічні процеси.
Розрахунок елементів суднового котла

Рек. літ.
Рек. літ.
Рек. літ.
Рек. літ.

Г21. Г31. Г51. Г81. Г91
Г21. Г31. Г51. Г81. Г91
Г21. Г31. Г51. Г81. Г91
Г21. Г31. Г51. Г81. Г91

4.2. Теми практичних занять по курсу СТУ
Перелік інструментів, обладнання та
програмного забезпечення,
використання яких передбачає
виконання практичних /
семінарських завдань (за потребою)

№
з/п
Найменування

1

Тепловий процес в турбіні

2

Розрахунок принципової схеми суднової
турбінної установки

3

Тренажер
Тепловий розрахунок ступеня турбіни. 5000»
Визначення зусиль на робочих лопатках

«Transas

TechSim

ERS

4

Розподіл
теплоперепадів
багатоступінчастої турбіни

ступенях Тренажер
5000»

«Transas

TechSim

ERS

5

Основи експлуатації турбінних установок

Тренажер
5000»

«Transas

TechSim ERS

по

Теплова схема

Теми лабораторних занять за курсом СКУ

№

з/п

Перелік інструментів, обладнання
та програмного забезпечення,
використання яких передбачає
виконання практичних /
семінарських завдань (за потребою)

Назва теми

1

Визначення характеристик котельних палив Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]

2

Балансові випробування котельної
установки
Підготовка до дії суднової котельної
установки - .
Введення до дії та зупинка допоміжного
котла, працюючого на важкому паливі
Введення до дії, регулювання допоміжного
котла з Ф о р с у н к о ю МОНАРХ
Введення до дії, регулювання
утилізаційного котла
Виконання переходу з утилізаційного котла
на допоміжний і навпаки

3
4
5
6
7

її

Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]
Рек. літ. [2], [3], [5], [8], [9]

Теми лабораторних занять по курсу СТУ
№
з/п
Найменування

1
2
3
4
5
6

Перелік інструментів, обладнання
та програмного забезпечення,
використання яких передбачає
виконання практичних /
семінарських завдань (за потребою)

Вивчення конструкції парової турбіни

Тренажер «Transas TechSim ERS
5000»

Вивчення конструкції газової турбіни та
компресора
Підготовка до пуску і пуск допоміжної парової
турбіни
Вибір режиму роботи ГТЗА при наявності
ушкоджень
Визначення найантажень при роботі ГТЗА в Тренажер «Transas TechSim ERS
складі пропульсивного комплексу судна
5000»
Обслуговування ПТУ, ТД-750

5. Завдання для самостійної роботи
Самостійна робота з дисципліни складається з опрацювання навчального матеріалу:
•
опрацювання лекційного матеріалу;
•
самостійне опрацювання окремих розділів навчальної дисципліни; □підготовка до
практичних занять;
•
підготовка до заліку та екзамену.

6. Індивідуальні завдання
Вид індивідуального завдання
Курсова робота
КУРСОВА РОБОТА

Заочна форма навчання
Так

Курсова робота складається з двох розділів.
Перший розділ присвячений курсу СКУ.
Другий розділ присвячений курсу СТУ та включає розрахунок допоміжної турбіни
утилізаційного турбогенератора згідно "Методичних вказівок". Складається з пояснювальної
записки та графічної частини (ескіз турбіни-прототипу, побудов на і-з діаграмі і трикутників
швидкостей).
Пояснювальна записка повинна містити короткий опис конструкції турбіни і необхідні
розрахунки.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ДРУГОГО РОЗДІЛУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Розрахунково-пояснювальна частина проекту.
Опис проектованого ТА.
Попередній тепловий розрахунок. Розрахунок двохвінцевого ступеня турбіни та розрахунок
внутрішніх втрат. Розгляд одного з питань що стосується технічної експлуатації турбіни.
Графічна частина.
Побудова теплового 'процесу в турбіні на /,5-діаграмі; побудова трикутників швидкості.
Побудова здійснюється у вибраному масштабі на аркушах формату А4 або АЗ.
Варіанти завдань.

Варіанти завдань представлені на сайті дистанційного навчання академії
(Ьцр://тоосі1е.опта.еби.иа/)в розділі дисципліни СТУ (бакалаври 6 семестр навчання), а також
на інформаційній дошці кафедри.
7. Методи контролю
Поточний контроль здійснюється оцінюванням якості засвоєння навчального
матеріалу дисципліни за результатами опитування з питань лекційного матеріалу, виконання
практичних та лабораторних робіт, передбачених робочим навчальним планом згідно з темами
робочої навчальної програми (згідно з Положенням про організацію освітнього процесу
НУ «ОМА»).
Форма семестрового контролю: залік, екзамен (6-ий семестр).
Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною
1

п
1.

Результати навчання за
навчальною дисципліною
Р озум ін н я устрою , при значен ня,
п ри нц ипів д ії та роб очи х проц есів
котельной та турб ін н ой устан овки

Методи демонстрації
У сн а відп овідь на
зап итанн я теорети ч н ого
м атеріалу; ви ступ н а
практи чн их зан яттях;
ви конан ня окрем и х розділів

Рек. літ.
основна: [2],
[3], [5];
додаткова: [8],
[9]

курсової роботи
2.

3.

Р озум ін н я схем т а п ри нц ипів д ії
сучасн их головни х, допом іж них
котел ьн и х і утилізац ій них
турб ін н и х устан овок

У сн а відп овід ь н а п и танн я
теорети ч н ого м атеріалу;
ви конан ня л аб ораторни х
роб іт

Знанн я х ар актери сти к

У сн а відп овід ь н а зап и тан н я

тер м од и н ам іч н и х процесів, що
відб уваю ться в суд н овій паровій

теоретичного м атеріалу;
ви конан ня окрем их розділів

та газовій ен ергети ч н ій устан овці

курсової роботи

Рек. літ.
основна: [2],
[3], [5];
додаткова: [8],
[9]
Рек. літ.
основна: [2],
[3], [5];
додаткова: [8],
[9]
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4.

5.

6.

Знання та розуміння конструкції
та принципів дії обладнання, що
забезпечує робочий процес
суднової котельної, парової та
газової енергетичної установки

Усна відповідь на запитання Рек. літ.
теоретичного матеріалу;
основна: [2],
виступ на практичних
[3], [5];
додаткова: [8],
заняттях

Знання та розуміння процесів, що
відбуваються у котельних,
турбінних установках, характеру
перетворення потенційної енергії
палива та теплової енергії
випускних газів суднових двигунів
в механічну енергію обертання
ротора турбінної установки
Знання та розуміння складових
теплового балансу суднової
котельної та турбінної установки

Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу;
виступ на практичних
заняттях; виконання
окремих розділів курсової
роботи

Рек. літ.
основна: [2],

Усна відповідь на питання
теоретичного матеріалу,
виконання лабораторних
робіт

Рек. літ.
основна: [2],

[9]

[3], [5];

додаткова: [8],
[9]

[3], [5];

додаткова: [8],
[9]

7.

Зн анн я к о м п л ек тац ії та
ф у н кц іон ал ьн ого при значен ням
окрем и х елем ен тів систем , щ о

У сн а відп овід ь н а п и танн я
теорети ч н ого
м атеріалу;
ви конан ня
л аб ораторни х

заб езп ечую ть р об оту суд н ової

роб іт

ко тел ьн о ї та ту р б ін н о ї установки,
зо к р ем а п али вн ої, зм азки,
п род ування, відб іру пари,

Рек.

літ.

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

автом ати ч н ого регул ю ван н я
8.

Знанн я та розу м ін н я м етодів, щ о
заб езп еч у ю ть під ви щ ен н я
еф ек ти вн ості ви кори стан н я
теп л о ти і ін тен си ф ікац ії процесів
теп л о п ер еп ад у

9.

Р озум ін н я ум ов заб езп ечен н я
н ад ій н о ї ро б о ти суднових
к отел ьн и х та ту рб ін н и х установок
(у том у ч и сл і заб езп ечен н я
надій н ості ци ркул яц ії, рівня

У сн а відп овідь н а п и танн я
теорети ч н ого
м атеріалу;
виступ
на
практи чн и х
зан яттях

Рек.

літ.

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

У сн а відп овід ь н а п и танн я
теорети ч н ого
м атеріалу;
виступ
на
практи чн и х
зан яттях;
ви конан ня
л аб ораторн и х роб іт

Рек.

літ.

основна:

[2],

У сн а відп овід ь н а п и танн я

Рек.

літ.

теорети ч н ого м атеріалу

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

теплової, гід р а вл іч н о ї та
м ех ан іч н о ї н ап руж ен ості
о б л ад н ан н я к о тел ьн о ї та ту рб ін н ої
устан овки)
).

Зн анн я, розу м ін н я та м ож ливість
ви кори стан н я м етод ів контролю та
п ід три м ки н еоб хід н ого технічн ого
стану вн утріш н іх і зовніш ніх
поверхон ь котел ьн ої, п а рової та
газо во ї ен ер гети ч н о ї устан овки
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[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

Зн анн я п ри н ц и п ів автом атичного
керування котел ьн и м и та
ту рб ін н и м и устан овкам и
)

Зн анн я, розум ін н я та м ож ливість
уп равл ін н я р еж и м ам и роботи
суднових к отел ьн и х та турбінн их
устан овок

сна

відп овідь

на

питання ж. літ. основна:
етичного
м атеріалу;
[3],
[5];
нання л аб ораторн и х робіт
ткова: [8], [9]
У сн а відп овідь н а питання

Рек.

літ.

теорети ч н ого
м атеріалу;
ви конан ня
л аб ораторни х
роб іт

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

і.

Знанн я та м ож л и вість

У сн а відп овідь н а питання

Рек.

літ.

заб езп ечен н я екологічн их
характер и сти к роботи суднових
котел ьн и х та турб ін н и х установок,
а також п оказн и ків їх надійн ості і

теорети ч н ого м атеріалу

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

екон ом ічн ості
Зн анн я та розум ін ня
о р ган ізац ій н отехн іч н и х заходів
щ одо під ви щ ен н я еф екти вності
експ л у атац ії суд нових котельних
та ту рб ін н и х устан овок
і.

У сн а відп овід ь н а питання

Рек.

літ.

теоретич ного м атеріалу

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

Р озум ін н я т а зд атн ість
к о н структи вн и х розрахун ків
окрем и х ел ем ен тів суднових

У сн а відп овідь н а п и танн я

Рек.

літ.

теорети ч н ого
виступ
на

основна:

[2],

котельних, п ар о во ї та газової
ен ергети ч н и х устан овках, зокрем а

зан яттях

м атеріалу;
п ракти чн их

[3],
[5];
додаткова: [8],
[9]

н а м іц н ість т а аероди нам ічни й
опір
).

У м ін н я ви користовувати
норм ати вн і докум ен ти та
о ф орм л ю вати о б о в ’язкову суднову

У сн а відп овідь на пи танн я
теорети ч н ого м атеріалу

Рек.

літ.

основна:

[2],

[3],
[5];
додаткова: [8],

д окум ен тац ію , щ одо звітн ості з
тех н іч н о ї експ л уатац ії суднових
котельних т а турб ін н и х устан овок

[9]
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8. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною
Оцінка
(за
ціональною
шкалою)
ідмінно

Добре

Оцінка за
лкалою
ВНЗ
А

•
демонструє відмінні знання теоретичного матеріалу;
•
без допомоги викладача знаходить джерела інформації і
використовує одержані відомості відповідно до мети та
завдань власної пізнавальної діяльності;
•
глибоко та всебічно розкриває зміст питань, які
обговорюються, аргументовано та логічно викладає матеріал,
володіє культурою мови;
•
показує уміння формулювати висновки та узагальнення
за питаннями теми, здатність аналізувати навчальний
матеріал з використанням теоретичних знань;
•
самостійно оцінює різноманітні ситуації що пов’язані із
ризиком виникнення аварійних ситуацій в судновій турбінній
установці, виявляючи особисту позицію щодо них.

В

•
демонструє знання вище середнього рівня;
•
знаходить
джерела
інформації та
самостійно
використовує їх відповідно до цілей, поставлених
викладачем;
•
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань,
які обговорюються, але допускає окремі неточності;
•
формулює висновки та узагальнення з окремих питань,
логічно викладає свої знання;
•
самостійно визначає окремі цілі власної навчальної
діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї.
•
демонструє знання середнього рівня;
•
вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях,
самостійно виправляє допущені помилки, добирає аргументи
на підтвердження вивченого теоретичного матеріалу;
•
розкриває згідно з програмою дисципліни зміст питань,
які обговорюються, але не досить повно й аргументовано
викладає матеріал;
•
формулює висновки з окремих питань; □ вільно володіє
вивченим обсягом матеріалу, □ здатний застосовувати його
на практиці.

С

Задовільно

Критерії

В

•
демонструє задовільні знання;
•
не виявляє належної активності при обговоренні питань
на практичних заняттях;
•
відповідає на окремі питання;
•
формулює висновки з окремих питань;
•
може відтворити значну частину теоретичного
матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень.

Е

•
д ем онструє зн ан н я на р івн і м ін ім альних
□ від п о від ає н а окрем і пи танн я, які обговорю ю ться;

вимог;

•
не ви являє н алеж н ої активності при обговоренні
питань;
•
неохайн о виконує завд ан н я на практи чн их заняттях;
володіє м атеріалом н а поч атковом у рівні, значн у частин у
м атеріалу відтворю є н а реп родукти вн ом у рівні.
Н езадовільно

FX

•
не володіє навчальн им м атеріалом н а рівн і м ін ім альних
вимог;
•
не здатни й ви конати завд ан ня у повном у обсязі;
п оверхнево розкриває зм іст пи тань, які розглядаю ться,
будую чи відп овіді н а звичай ном у п овторен н і навчального
м атеріалу без його осм ислення;
•
допускає суттєві пом и лки під час усних та письм ових
відп овідей ;
•
неохайно виконує ін д и від уальн і завдан ня; не виявляє
активності н а зан яттях при об говорен ні питань;
•
не ви являє старан ності
сам остій н ої роботи.

при

ви конан ні

завдань для

К урсанти (студенти ), які не з'явилися н а контрольні заходи
без поваж них причин, вваж аю ться таким и , щ о одерж али
н езад овільну оцінку (БХ).
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