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І. Загальні відомості 
Кредитний модуль відноситься до циклу дисциплін за вибором ВНЗ. 
Вивчення курсу базується на широкому використанні знань, отриманих студентами 

при вивченні таких кредитних модулів, як «Гідрогазодинаміка» НП-03, «Технічна 
термодинаміка -1. Закони термодинаміки. Властивості робочих тіл (рідин газів)» НП-04/1, 
«Технічна термодинаміка -2. Термодинамічні процеси та цикли» НП-04/2, , 
«Тепломасообмін -1. Теплопровідність та конвективний теплообмін» НП-05/1, 
«Тепломасообмін -2. Теплообмін при фазових перетвореннях» НП-05/2. 

Обсяг кредитного модуля 5,5 кредитів ECTS. 
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7 П-09 5,5/198 54/18 18/1  126 1 КП екз 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  
Курс «Парогенератори та теплообмінники АЕС» читається студентам спеціальності 

«Атомні електростанції» та «Котли та реактори» з метою вивчення фізичних процесів, 
конструкцій сучасних парогенераторів і теплообмінників АЕС, існуючих засобів їхнього 
розрахунку. Курс передбачає придбання студентами комплексу знань, який дасть 
можливість експлуатувати і проектувати парогенератори АЕС з урахуванням підвищення 
надійності роботи і техніко-економічних показників. 

Для досягнення цієї мети студенти повинні: 
Знати конструкційні схеми апаратів різних типів та вміти вибрати необхідну. 
Вміти визначити необхідну площу поверхні теплообміну парогенератора відповідно 

до заданих вихідних даних шляхом проведення теплового розрахунку. 
Вміти сконструювати теплообмінний пучок та визначити всі геометричні розміри 

пучка і парогенератора в цілому. 
Вміти визначити гідравлічний опір та необхідне насосне обладнання для 

забезпечення приміщення теплоносіїв у межах апарату. 



Вміти підібрати необхідні конструкційні матеріали та розрахувати геометричні 
розміри елементів парогенератора з умов міцності. 

IV. Зміст кредитного модуля  
РОЗДІЛ 1. Вступ. Парогенератори та теплообмінники АЕС, теплоносії. 
Принципові схеми ТЕС і АЕС. Парогенератори та теплообмінники АЕС, їх 

класифікація. 
Теплоносії, що застосовуються на АЕС. 
Конструкційні схеми парогенераторів. 
РОЗДІЛ 2. Конструкції парогенераторів та характеристики процесів, що в них 

відбуваються. 
Конструкції парогенераторів. 
Процеси, теплообміну в ПГ та ТО АЕС.  
Гідравлічні процеси в ПГ та ТО АЕС. 
Розрахунок теплообмінних апаратів, компонування теплообмінних пучків 

парогенераторів. 
Основи розрахунку теплообмінних апаратів. 
Методика розрахунку ТОА. 
Конструкція теплообмінної поверхні в горизонтальному і вертикальному ПГ для 

ВВЕР. 
Основи розрахунку на міцність елементів ПГ і ТОА. 
РОЗДІЛ 4. Конструкції інших теплообмінних апаратів, що використовуються на 

АЕС. 
Сепарація пари на АЕС. 
Теплообмінники АЕС. 
Інші конструкції ПГ. 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викладення 

теоретичного матеріалу. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Лекції супроводжуються показом відповідних таблиць та рисунків за допомогою 
проектора. 

Практичні заняття – вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом 
викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих завдань закріплюють 
теоретичні положення навчальної дисципліни і набувають уміння їх практичного 
застосування. Перелік практичних занять визначається робочою навчальною програмою 
кредитного модуля. 

Основна література 
1. Рассохин Н.Г. парогенераторные установки атомных электростанций: 

Учебник для вузов.-3-е изд. перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат 1987.-384 с. 
2. Федоров Л.Ф., Титов В.Ф., Рассохин Н.Г. Парогенераторы атомных 

электростанций.- М.: Энергоатомиздат., 1992.-416 с. 
3. Тепловые и атомные электростанции. Учебник для вузов. Под ред. Л.С. 

Стермана, М., Атомиздат 1975,-496 с. 
4. Кузнецов Н.М., Канаев А.А., Копп И.З., Энергетическое оборудование блоков 

АЭС.-2-е изд., испр. -Л.: Машиностроение Ленингр. отд-ние, 1987.-279 с. 
5. Андреев П.А., Гермилов Д.И., Федорович Е.Д. Теплообменные аппараты 

ядерных энергетических установок: 2-е изд. перераб. и доп.- Л 
6. Сепарационные устройства АЭС / Агеев А.Г., Карасев В.Б., Серов И.Т., Титов 

В.Ф.-М.: Энергоиздат, 1982.-169 с. 



Додаткова 
7. Проектирование теплообменник аппаратов АЭС / Митенков Ф.М., Гоненко 

В.Ф., Ушаков П.А., Юрьев Ю.С.; Под ред. Ф.М. Митенкова.-М.: 
Энергоатомиздат, 1988.-296 с. 

8. Сепарационные устройства АЭС / Агеев А.Г., Карасев В.Б., Серов И.Т., Титов 
В.Ф.-М.: Энергоиздат, 1982.-169 с. 

 
Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться 

до відома студентів на початку семестру.    

VI. Мова 
Українська. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
Відповідно до навчального плану, вивчення даного курсу передбачає виконання 

студентами курсового проекту. 
Метою курсового проектування є закріплення та розширення знань, отриманих при 

вивченні теоретичного курсу «Парогенератори та теплообмінники АЕС», набуття навиків 
застосування цих знань для вирішення конкретних завдань, формування самостійності в 
прийнятті конструкторських, інженерних та технологічних рішень. В результаті 
виконання курсового проекту студенти повинні придбати вміння провести тепловий, 
гідравлічний та механічний розрахунки відповідно до вихідних даних. 

Працюючи над проектом, студенти вивчають чинні стандарти, довідкову літературу, 
ЄСКД, ДСТУ.  

Темою курсового проекту є проект парогенератора з різними вихідними даними для 
кожного студента в залежності від варіанту. 

Завданням курсового проекту є проведення теплового, гідравлічного та механічного 
розрахунків і виконання на основі отриманих результатів конструктивного креслення 
(креслення загального виду) проектованого парогенератора. 

VIII. Методика оцінювання 
Інформація щодо бально-рейтингової системи оцінки та форми і методики 

проведення семестрової атестації надана в додатку. Студент не допускається до 
семестрового контролю з даного кредитного модуля, якщо він має незадовільні обидві 
атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю не отримав позитивну оцінку 
з контрольних заходів другої атестації. Атестація студентів проводиться двічі за 
навчальний семестр (на 8 та 14 тижнях кожного семестру) 

IX. Організація 
Кредитний модуль «Парогенератори та теплообмінники АЕС» має статус 

дисципліни за циклом вибору ВНЗ для напряму 6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування „Котли та реактори” і є обов’язковим для вивчення та 
семестрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 
 

Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Шевель Є.В. 
(вчений ступінь, звання, прізвище) 

 


