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Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Програма навчальної дисципліни «Методи та засоби перетворення біоенергетичних ресурсів в 

теплову та електричну енергію» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів системи здатностей: 

• користуватись науковою і технічною термінологією, що стосується ключових понять 

дисципліни «Методи та засоби перетворення біоенергетичних ресурсів в теплову та електричну 

енергію»; 

• користуватись довідковою і науково-технічною літературою з дисципліни, володіти 

навиками пошуку необхідної інформації;  

• користуватись положеннями енергетичного та екологічного законодавства світу та 

України, зокрема щодо чинних екологічних обмежень та стимулювання розвитку відновлюваної 

енергетики з використанням біомаси та біопалив; 

 



• користуватисьметодами термодинамічного аналізу енергетичної ефективності 

перетворювання теплоти в електричну енергію на конденсаційних електростанціях та станціях 

комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; 

• розробляти план та методичні положення при проведенні як теоретичних, так і 

експериментальних досліджень енергоустаткування з використанням біомаси. 

Предметом навчальної дисципліни є наукові засади що методів аналізу процесів та 

обладнання для підготовки біоенергетичних ресурсів до використання, перетворення їх хімічної 

енергії в теплову енергію теплоносіїв та робочих тіл високих параметрів, перетворення теплової 

енергії в механічну роботу для приводу електричних генераторів, а також утилізації теплоти 

побічних потоків та відпрацьованого робочого тіла для виробництва теплової енергії. Ці питання 

в даному курсі розглядаються комплексно з урахуванням сучасних вимог до знань з технічних, 

технологічних і економічних аспектів відновлюваної енергетики. 

Програмні результати навчання:  

Компетенції:здатність проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей; 

здатність до розуміння перспектив розбудови нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в 

електроенергетичних системах; здатність до аналізу і синтезу електроенергетичних систем та 

електротехнічних комплексів з альтернативними джерелами енергії;здатність до ораторського 

мистецтва, ефективного і переконливого донесення своєї думки до слухачів;здатність скласти 

план віртуального або фізичного експерименту, зафіксувати його результати, якісно їх обробити 

та візуалізувати в наочній формі; здатність розробляти та проводити всі види занять у вищому 

навчальному закладі. 

Знання:знати основні положення методології наукового дослідження; загальнонаукові методи 

проведення сучасного наукового дослідження; спеціальні методи наукових досліджень; загальні 

вимоги до структури, змісту, мови і оформлення наукових робіт; основні принципи організації і 

планування наукової роботи; вимоги до науково-дослідницької роботі. 

Уміння:застосовувати необхідні методи наукового дослідження при розробці наукових робіт; 

використовувати спеціальні методи при виконанні наукових досліджень; організовувати і 

проводити наукові дослідження в процесі підготовки дисертації; знаходити, обробляти і зберігати 

інформацію, отриману в результаті вивчення наукової літератури; здійснювати апробацію і 

впровадження результатів дослідження в практику; володіти навичками пошуку самостійного 

вирішення наукових завдань; вибором теми наукової роботи; оформлення дослідницьких робіт; 

підготовки та захисту наукової роботи; формулювати навчальні цілі та обирати відповідний 

навчальний матеріал і його структуру. 

Досвід:оцінювати нові ідеї; вибирати та застосовувати раціональні методи для вирішення 

конкретних задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; проводити пошук, 

накопичення й обробку наукової інформації, необхідної для вирішення наукової задачі й прийняття 

рішень; професійно будувати публічну промову;формувати науково-розробницькі завдання, 

обґрунтовувати напрями досліджень виходячи зі стану світових розробок;проводити та 

аналізувати навчальні заняття різних видів. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії зі спалюванням твердої біомаси (Жовмір М.М.) 



1.1 Енергетичні палива та тверді біопалива. Матеріальні баланси процесів горіння. 

Тепловий баланс парогенератора. 

1.2 Технології та обладнання для спалювання твердих біопалив та виробництва 

робочого тіла з високими термодинамічними параметрами. 

1.3Методи аналізу процесів перетворення теплоти в механічну роботу для приводу 

електричних генераторів  

1.4Аналіз теплових схем електростанцій при використанні твердих біопалив. 

Змістовий модуль 2.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії з газифікацією біомаси (Клюс С.В.) 

2.1 Фізико-хімічні основи газогенераторного процесу 

2.2 Технології газифікації та обладнання газогенераторних установок 

Змістовий модуль 3.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії з використанням біогазу з гною, осаду стічних вод, біогазу з полігонів твердих 

побутових відходів. (Четверик Г.О.) 

3.1 Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 

використанням біогазу, одержаного з гною, рослинної біомаси та їхніх сумішей. 

3.2Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 

використанням біогазу, одержаного з побутових відходів. 

3.3 Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 

використанням біогазу, одержаного з осадів стічних вод. 

 

2. Навчальні матеріали та ресурси 

Основні інформаційні ресурси: 

1. Клюс В.П., Клюс С.В., Жовмір М.М., Четверик Г.О.,Дідківська Г.Г., Маслова Н.О. Відновлювані 

джерела енергії / монографія / За аг. Ред.. С.О.Кудрі – Київ, Інститут відновлюваної 

енергетики НАН України, 2020. - сс153-226. 

2. Частухин В.И., Частухин В.В. Топливо и теория горения. – Киев, «Выща школа», 1989. – 223с. 

3. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н. Парогенераторы промышленных предприятий. – М.: 

Энергия, 1978. – 336 с. 

4. The Handbook of Biomass Combustion and Co-firing // Edited by Sjaak van Loo and Jaap Koppejan. 

– London, Sterling, VA,  2000.  – 465 р.  



5. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Наука, 1979. -

512с. 

6. Гиршфельд В.Я, Морозов Г.Н. Тепловые электрические станции. – М.: Энергия, 1973. – 

240с. 

7. Блюм Я.М.,Гелетуха Г.Г., ГригорюкІ.П. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива. 

Київ. 2010. 404 с. 

8. Митин С.Г. Биоэнергетика: мировой опыт и прогнозы развития. Научный аналитический 

обзор. Москва, 2007. – 202 с. 

9. Лямин В.А. Газификация древесины. М: Лесная промышленность, 1967. 262 с. 

10. Исламов С.Р. Энерготехнологическая переработка угляКрасноярск: Поликор, 2010. — 224 с. 

11. Новітні технології біоконверсії Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін. К.: «Аграр 

Медіа Груп», 2010. – 326 с. 

12. Никитин Г.А. Метановое брожение в биотехнологии. – К.:  Выща школа, 1990. – 208 с. 

13. Баадер В. Биогаз. Теория и практика. / В. Баадер, Е. Бренндерфер, М. Доне. – М.: Колос, 1982. – 

148 с. 

14. Семененко И.В. Проектирование биогазовых установок. – Сумы: МакДен, 1996. – 347 с.  

15. Эдер Б., Шульц Х. Биогазовые установки. Практическое пособие. Перевод под. ред. Реддих И.Г. 

– К.: Зорг Украина, 2011. – 268 с.  
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1. Основы практической теории горения /Под ред. Померанцева В.В. – 2-е изд. Л.: 

Энергоатомиздат, 1986. – 312 с. 
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«УкрНДНЦ», 2016 р. 

6. Відновлювані джерела енергії / за заг. ред. Кудрі С.О. – Київ: Інститут відновлюваної 

енергетики НАНУ, 2020. – 392 с. 

7. Атлас енергетичного потенціалу відновлюваних джерел енергії України / за заг. ред. 

Кудрі С.О. – Київ: Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 2020. – 82 с. 

8. Кудря С.О. Конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії 

(курс лекцій) / С.О. Кудря, В.М. Головко. – Ніжин: Аспект-поліграф, 2005. – 132 с. 



9. Енергоефективність та відновлювані джерела енергії / [Шидловський А.К., Карп І.М., 

Кудря С.О. та ін.]. – К.: Українські енциклопедичні знання, 2007. – 560 с. 

10. Блюм Я.Б. Новітні технології біоконверсії / [Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, В.О. Григорюк 

та ін.]. – К.: Аграр Медіа Груп, 2010. – 326 с.  

11. Дубровін В.О. Біопалива (технології, машини і обладнання) / [В.О. Дубровін, М.О. 

Корчемний, І.П. Масло та ін.]. – К.: Енергетика і електрифікація, 2004. – 137 с.  

12. Mata-Alvarez J. Biomethanization of the organic fraction of municipal solid wastes. –IWA 

Publishing:Barcelona, 2003. https://doi.org/10.2166/9781780402994  

13. Biogas. Recent advanced and integrated approaches // Edited by Abd El-Fatah Abomohra. – 

2021. Open access: https://doi.org/10.5772/interchopen.91229 

14. Ergas S., et. al.BioenergyproductionfromMSWbysolid-stateanaerobicdigestion. – Tampa: 

University of South Florida, 2016. – 80p. 

15. Офіційний сайт компанії «HitachiZosenInova» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.hz.inova.com(Дата звернення: 15.06.2021). 

16. Офіційний сайт компанії «Strabag» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.strabag.com(Дата звернення: 15.06.2021). 

17. Офіційний сайт компанії «OWS» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.ows.be(Дата звернення: 15.06.2021). 

18. Офіційний сайт компанії «ValorgaInternational» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.valorga.fr(Дата звернення: 15.06.2021). 

19. Офіційний сайт компанії «Bekon» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.bekon.eu(Дата звернення: 15.06.2021).  

20. Офіційний сайт компанії «Orgaworld» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.orgaworld.com(Дата звернення: 15.06.2021).  

21. Офіційний сайт компанії «ArrowBio» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.arrowbio-global.com(Дата звернення: 15.06.2021).  

22. Офіційний сайт компанії «Зорг Україна» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http.www.zorg-biogas.com(Дата звернення: 15.06.2021). http.www.zorg-biogas.com 

 

 

Навчальний контент 

1. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента) 

Лекційні заняття 
№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань 

(перелік дидактичних засобів, посилання на інформаційні джерела) 

 Змістовий модуль 1.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії зі спалюванням твердої біомаси 

 

https://doi.org/10.2166/9781780402994
https://doi.org/10.5772/
https://www.hz.inova.com/
https://www.strabag.com/
https://www.ows.be/
https://www.valorga.fr/
https://www.bekon.eu/
https://www.orgaworld/
https://www.arrowbio/


1 Лекція 1.Енергетичні палива та тверді біопалива. Матеріальні баланси процесів 

горіння. Тепловий баланс парогенератора. 

Енергетичні палива. Класифікація твердих палив та біопалив. Стандартизація 

властивостей твердих палив та біопалив. Елементарний склад твердих біопалив. 

Матеріальні баланси горіння та склад продуктів згорання.Ентальпія продуктів згорання. 

Тепловий баланс котельної установки, визначення втрат енергії, ККД котельної установки. 

літературні джерела 1,2 
 

2 Лекція 2.Технології та обладнання для спалювання твердих біопалив та 

виробництва робочого тіла з високими термодинамічними параметрами.  

Топкові процеси. Основні вимоги до топкових пристроїв. Основні технічні показники 

топкових пристроїв. Класифікація парогенераторів. Основні типи котельних установок для 

спалювання твердих палив. Сучасні парогенератори для спалювання твердих біопалив. 

Напрями досліджень та удосконалення процесів прямого спалювання біомаси.  

літературні джерела 2,3 
 

3 Лекція 3. Методи аналізу процесів перетворення теплоти в механічну 

роботу для приводу електричних генераторів 

Термічний коефіцієнт корисної дії циклу перетворення теплоти в роботу. Методи 

порівняння термічних ККД оборотних циклів. Методи порівняння термічних ККД 

реальних необоротних циклів: метод коефіцієнтів корисної дії,  ентропійний метод 

розрахунку втрат роботоздатності в необоротних циклах, ексергетичний метод розрахунку 

втрат роботоздатності.  

літературні джерела 4 
 

4 Лекція 4.Аналіз теплових схем електростанцій при використанні твердих 

біопалив 

Конденсаційний цикл Ренкіна з перегрівом пари з врахуванням внутрішньої 

необоротності в паровій турбіні та живильному насосі. Конденсаційний цикл Ренкіна з 

проміжним перегрівом пари. Регенеративний цикл Ренкіна. Теплофікаційний цикл Ренкіна. 

літературні джерела 4 
 

 Змістовий модуль 2.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії з газифікацією біомаси 

 

5 Лекція 5. Фізико-хімічні основи газогенераторного процесу 

літературні джерела 6,7 
 

6 Лекція 6. Технології газифікації та обладнання газогенераторних установок 

літературні джерела 8-10 
 

 Змістовий модуль 3.Методи та засоби для виробництва електричної та теплової 

енергії з використанням біогазу з гною, осаду стічних вод, біогазу з полігонів твердих 

побутових відходів 

 

7 Лекція 7. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 



використанням біогазу, одержаного з гною, рослинної біомаси та їхніх сумішей. 

 літературні джерела 11-14 
 

8 Лекція 8. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 

використанням біогазу, одержаного з побутових відходів. 

літературні джерела 13-14 
 

9 Лекція 9. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з 

використанням біогазу, одержаного з осадів стічних вод. 

літературні джерела 13-14 
 

 

Практичні  заняття 

1. Перерахунок теплоти згорання палива за даними про фактичний вміст вологи та золи. 

Аналіз впливу умов заготівлі і зберігання твердого біопалива на його теплотворну 

здатність. Розрахунок об’ємів повітря для горіння палива, об’єму та складу продуктів 

згорання. 

2. Хімічний аналіз складу продуктів згорання палива, визначення фактичного значення 

коефіцієнту надлишку повітря.Розрахунок ентальпії продуктів згорання палива. 

Розрахунок втрат теплоти з відхідними продуктами згорання. Складання енергетичного 

балансу котельної установки та визначення коефіцієнта корисної дії. 

3. Аналіз h-sдіаграми термодинамічного циклу Ренкіна. Визначення термодинамічного ККД 

для конденсаційного та теплофікаційного циклів. 

4. Визначення питомих витрат палива та обсягів виробництва електричної та 

теплової енергії на КЕС та ТЕЦ.  

5. Розрахунки процесів газифікації. Визначення технічних характеристик твердої 

біомаси (вологість, зольність, насипна щільність, теплота згоряння). Розрахунок 

теплоти згоряння генераторного газу за його хімічним складом. Методика 

складання матеріального і теплового балансів газифікації біопалива з рухомою 

зоною горіння летких речовин. 

6. Аналіз характеристик газогенераторних електростанцій на біомасі потужністю 

понад 5 МВт(е) 

7. Розрахунок технічно-досяжного енергетичного потенціалу газоподібного палива. 

8. Визначення метанового потенціалу та ступеня деструкції органічних субстратів. 

9. Методи розрахунку матеріального балансу біогазових комплексів. 

 

2. Самостійна робота студента 

 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість 

годин СРС 

1 Підготовка до аудиторних занять 36 

2 Підготовка до заліку 15 



   Політика та контроль 

3. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед аспірантом: 

 правила відвідування занять: відповідно до Наказу 1-273 від 14.09.2020 р. 
заборонено оцінювати присутність або відсутність здобувача на аудиторному 
занятті, в тому числі нараховувати заохочувальні або штрафні бали. Відповідно 
до РСО даної дисципліни бали нараховують за відповідні види навчальної 
активності на лекційних заняттях.  

 правила поведінки на заняттях: аспірант має можливість отримувати бали за 
відповідні види навчальної активності на лекційних заняттях, передбачені РСО 
дисципліни. Використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 
викладача, в інтернеті; 

 правила призначення заохочувальних та штрафних балів: заохочувальні та 
штрафні бали не входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% 
стартової шкали.  

 політика щодо академічної доброчесності встановлює загальні моральні 
принципи, правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної 
доброчесності для осіб, що працюють і навчаються, якими вони мають 
керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні 
контрольних заходів з дисципліни «Методи та засоби перетворення 

біоенергетичних ресурсів в теплову та електричну енергію»; 

 при використанні цифрових засобів зв’язку з викладачем (мобільний зв’язок, 
електронна пошта, переписка на форумах та у соц.мережах тощо) необхідно 
дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та 
обмежувати спілкування робочим часом викладача.  

4. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль: експрес-опитування 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: залік 
Умови допуску до семестрового контролю: мінімальний семестровий рейтинг більше 
40 балів. 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 



Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів, 
отриманих за: 

- відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях; 

- відповіді під час опитування на практичних заняттях та при розв’язку задач.  

Відповіді під час проведення експрес-опитувань на лекціях 
Ваговий бал – 2,5 
Максимальна кількість балів на всіх лекціях – 2,5 бали * 8 = 20 балів. 

Відповіді під час опитування на практичних заняттях та при розв’язку задач 
Ваговий бал – 5 
Максимальна кількість балів на всіх лекціях – 5 бали * 8 = 40 балів. 

 
 

Форма семестрового контролю – залік 
Залікова робота складається з 4 теоретичних запитань, тривалість заліку 3 години. 

Критерії оцінювання  заліку 
Рейтинг Rс ≥ 0,6*R, тобто 60 балів – зараховується автоматично. 
Рейтинг Rс в межах (0,4 – 0,59)*R, тобто 40 – 59  балів – аспіранти складають залік. 
Максимальний рейтинг заліку Rз = 40 балів. 
Рейтинг заліку Rз = 33 – 40 балів – аспірант дав вичерпні відповіді на всі питання  (при 
необхідності – і на додаткові), дає чіткі визначення всіх понять і величин, відповіді 
логічні і послідовні. 
Рейтинг заліку Rз = 25 – 32 балів – відповідаючи на питання, аспірант припускається 
окремих помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення 
основних понять і величин дисципліни, в цілому розуміє фізичну суть процесів в 
об’єктах, які вивчав. 
Рейтинг заліку Rз = 16 – 24 балів – аспірант частково відповідає на залікові питання, 
показує знання, але недостатньо розуміє фізичну суть процесів. Відповіді непослідовні і 
нечіткі. 

Рейтинг заліку Rз  15 балів – у відповіді аспірант припускається суттєвих помилок, 
проявляє нерозуміння фізичної суті процесів, не може виправити помилки за допомогою 
викладача. Відповіді некоректні, а в деяких випадках не відповідають суті поставленого 
питання. 
 

5. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль: 



1. Енергетичні палива та тверді біопалива. Матеріальні баланси процесів горіння. 

Тепловий баланс парогенератора. 

2. Технології та обладнання для спалювання твердих біопалив та виробництва робочого 

тіла з високими термодинамічними параметрами.  

3. Методи аналізу процесів перетворення теплоти в механічну роботу для приводу 

електричних генераторів  

4. Аналіз теплових схем електростанцій при використанні твердих біопалив. 

5. Фізико-хімічні основи газогенераторного процесу 

6. Технології газифікації та обладнання газогенераторних установок 

7. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з використанням 

біогазу, одержаного з гною, рослинної біомаси та їхніх сумішей. 

8. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з використанням 

біогазу, одержаного з побутових відходів. 

9. Методи та засоби для виробництва електричної та теплової енергії з використанням 

біогазу, одержаного з осадів стічних вод. 

 

 

Перелік запитань, що виносяться на залік 

1. Склад палива. Волога та зола палива. Маса палива: робоча, суха, суха 

беззольна, органічна. Перерахунок елементарного складу твердого палива при 

зміні вмісту вологи та золи.  

2. Вища та нижча теплота згорання палива. Розрахунок нижчої теплоти 

згорання твердого палива за його складом. Перерахунок нижчої теплоти згорання 

палива при зміні вмісту вологи та золи. 

3. Вихід летких речовин та їх вплив на спалювання палива. Коксовий залишок 

палива,його властивості та їх вплив на спалювання палива.  

4. Класифікація вугілля на основі виходу летких речовин та властивостей 

косового залишку, класифікація за розміром часток. Класифікація твердих 

біопалив.  

5. Матеріальні баланси процесів горіння. Теоретично необхідний та дійсний 

об’єм повітря для спалювання палив. Коефіцієнт витрати (надлишку) повітря. 

Дійсний об’єм повітря для спалювання палив. Присоси повітря в газоходах.  

6. Склад та об’єм продуктів згорання палива. Склад продуктів згорання 

палива. Ентальпія продуктів згорання палива .  

7. Розрахунок коефіцієнта надлишку повітря за хімічним складом продуктів 

згорання: вуглекислотна формула, киснева формула при повному та неповному 

згоранні палива.  



8. Тепловий баланс котельної установки. Загальне рівняння теплового балансу. 

Складові привхідної частини теплового балансу.  

9. Тепловий баланс котельної установки. Загальне рівняння теплового балансу. 

Складові витратної частини теплового балансу.  

10. Розрахунок коефіцієнта корисної дії за прямим балансом. ККД брутто та ККД 

нетто котельної установки. Розрахунок витрати палива. 

11. Розрахунок коефіцієнта корисної дії котельної установки за зворотним тепловим 

балансом: визначення втрат енергії з теплотою відхідних газів, через хімічну неповноту 

згорання, через механічну неповноту згорання, через зовнішнє охолодження, з теплотою 

шлаку.  

12. Розрахунок коефіцієнта корисної дії котельної установки за зворотним тепловим 

балансом: визначення втрат енергії через механічну неповноту згорання, через зовнішнє 

охолодження, з теплотою шлаку.  

13. Класифікація топкових пристроїв для спалювання палив. Вимоги до 

топкових пристроїв. Основні показники роботи топкових пристроїв.  

14. Умови горіння кускового палива у щільному шарі.Умови горіння часток 

палива в киплячому шарі.  

15. Умови горіння часток палива у прямоточному факелі.Умови горіння часток 

палива у циклонному процесі.  

16. Класифікація парогенераторів за конструктивними особливостями та тиском 

пари, досяжні ккд електростанцій при їх застосування.  

17. Спалювання кускового палива у фільтруючому шарі на нерухомій 

колосниковій решітці. Спалювання подрібненої біомаси у рухомому шарі.  

18. Спалювання сухого подрібненого палива в механічних топках з нижньою 

подачею палива – спалювання у ретортних топках.  

19. Спалювання біомаси у бульбашковому та циркулюючому киплячому шарі.  

20. Спалювання тюкованої соломи в топках парових та водогрійних котлів.  

21. Термічний коефіцієнт корисної дії циклу перетворення теплоти в роботу.  

22. Методи порівняння термічних ККД оборотних циклів.  

23. Методи порівняння термічних ККД реальних необоротних циклів. Метод 

коефіцієнтів корисної дії.  

24. Методи порівняння термічних ККД реальних необоротних циклів. 

Ентропійний метод розрахунку втрат роботоздатності в необоротних циклах 

25. Методи порівняння термічних ККД реальних необоротних циклів. 

Ексергетичний метод розрахунку втрат роботоздатності  

26. Аналіз конденсаційного циклу Ренкіна з перегрівом пари з врахуванням 

внутрішньої необоротності в паровій турбіні та живильному насосі. 

27. Аналіз конденсаційного циклу Ренкіна з проміжним перегрівом пари 

28. Аналіз регенеративного циклу Ренкіна 



29. Теплофікаційний цикл Ренкіна та ефективність використання теплоти в ньому. 

Основні схеми теплофікаційних паротурбінних установок. 

30. Основні показники ефективності електричної станції (розрахункова витрата 

палива на виробництво електроенергії, режимний ККД, середньорічний 

експлуатаційний ККД,експлуатаційний ККД по відпуску електроенергії, 

ККДнетто). 

31. Дайте визначення газифікації 

32. Класифікація газогенераторів  

33. Переваги газоподібного палива перед твердим  

34. Види калорійність та призначення генераторних газів  

35. Види газогенераторів щільного шару палива  

36. Основні хімічні реакції газифікації 

37. Схема та принципи роботи газогенератора з рухомою зоною газифікації  

38. Історія розвитку газифікації твердого палива  

39. Основні характеристики палива з деревини та соломи  

40. Вимоги до якості генераторного газу 

41. Класифікація газогенераторних установок 

42. Газогенераторні установки для виробництва теплоти та електроенергії  

43. Принцип роботи когенераційної газогенераторної установки  

44. Напрямки розвитку технологій газифікації біомаси  

45. Економічні показники установок газифікації для виробництва електроенергії 

46. Біогаз. Основні поняття, терміни та визначення. Класифікація біогазів за видами 

біомаси. 

47. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з коров’ячого, 

свинячого гною та посліду птиці з добавленням рослинної біомаси. 

48. Методи перемішування субстрату в реакторі. 

49. Методи очищення біогазу.  

50. Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу, 

одержаного з гною свійських тварин та посліду птиці. 

51. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з полігонів твердих 

побутових відходів. 

52. Технологія твердофазної метанової ферментації «Kompogas» та «Dranco» для 

одержання біогазу з побутових відходів. 

53. Технологія твердофазної метанової ферментації «Valorga» та «Bekon» для 

одержання біогазу з побутових відходів. 

54. Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу, 

одержаного з полігонів твердих побутових відходів. 

55. Методи визначення метанового потенціалу та ступеня деструкції органічних 

субстратів. 

56. Технологія метанового зброджування для одержання біогазу з осадів стічних вод. 



57. Різновиди та принцип роботи когенераційних установок на біогазі. 

58. Варіанти схем використання теплоти від когенераційної установки. 

59. Методи розрахунку технічно-досяжного енергетичного потенціалу біогазу, 

одержаного із стічних вод. 

60. Сучасні біогазові технології в Україні. 
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