
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

„Теплогідравличні процеси в енергетичних установках”П-10 
для напряму підготовки  

6.050604 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування   

"Котли та реактори" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2010 



ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
 

Теплогідравличні процеси в енергетичних уста-
новках 

Код П-10 

(назва та код кредитного модуля) 
Теплогідравличні процеси в енергетичних установках 

(дисципліна) 
Статус кредитного модуля обов’язковий 

(обов’язкова або за вільним вибором студентів) 
Лектор Кравець Володимир Юрійович  , доцент 

(прізвище, ім'я та по батькові, посада) 
Інститут/факультет теплоенергетичний 

(назва) 
Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 

(назва) 
 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль „Теплогідравличні процеси в енергетичних установ-
ках” відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором вищого навча-
льного закладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бака-
лавр за напрямом 6.050604 “Енергомашинобудування” програми професійно-
го спрямування "Котли та реактори" (код у структурно-логічній схемі про-
грами напрямів підготовки П-10). 

Кредитний модуль „Теплогідравличні процеси в енергетичних установ-
ках” входить до складу дисципліни „Теплогідравличні процеси в енергетич-
них установках” програми підготовки фахівців напряму 6.050604 “Енергома-
шинобудування” професійного спрямування "Котли та реактори". 

 Кредитний модуль „Теплогідравличні процеси в енергетичних установ-
ках” має стати запорукою подальшого успішного засвоєння студентами таких 
спеціальних дисциплін, як „Теплообмін в газовому тракті парових котлів 
„Парові котли”; „Водопідготовка та водний режим”; „Захист навколишнього 
середовища”. 

Передумовами вивчення кредитного модуля „ Теплогідравличні процеси 
в енергетичних установках є наступні дисципліни: „Загальна фізика”, „Вища 
математика”, „Тепломасообмін”, „Хімія”,  „Термодинаміка” та кредитні мо-
дулі: „Теоретична механіка”, „Опір матеріалів”.   

 
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних за-

нять здійснюється відповідно до навчальних планів денної форми навчання, 
відповідно до робочих навчальних планів для напряму підготовки  6.050604 
“Енергомашинобудування” професійного спрямування "Котли та реактори". 
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 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою дисципліни є набуття студентами комплексу знань з основами ме-
тодик розрахунку теплогідравлічних процесів в головному обладнанні ТЕС. 
Це дає змогу забезпечити високий рівень експлуатації, безпеки та надійності 
енергетичного обладнання. 

Основними задачами курсу є оволодіння студентами необхідним мініму-
мом знань законів теплообміну та гідродинаміки для розрахунку безаварійної 
роботи тепловіддаючих поверхонь котельного обладнання. 

При вивчені дисципліни студенти отримують знання тепловіддачі при 
кипінні та конденсації, основні закономірності та методи розрахунків; течії 
в'язкої рідини; по розробці теплотехнологічної схеми енергообєкту; внесення 
до схеми енергетичного обєкту основних принципів функціювання облад-
нання. 

При вивчені даного курсу студенти отримують уміння розрахунку осно-
вних параметрів теплоенергетичного обладнання, підбір або розробка техніч-
них рішень щодо удосконалення обладнання енергетичного обєкту. 

Студенти мають набути навички проводити розрахунки температурних 
режимів поверхонь теплообміну в умовах великого об’єму та руху теплоносія. 

Предметом курсу є процеси гідродинаміки та теплообміну, що пов’язані 
між собою, та відбуваються в основних типах енергетичного обладнання теп-
лових електростанцій, а також високофорсованих теплообмінних пристроях, 
що використовують процеси фазового переходу і знаходять застосування в 
ракетній техніці, хімічних технологіях та ін.  

Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при ви-
вченні кредитних модулів: „Матеріалознавство та технологія матеріалів”, 
„Тепломасообмін”,  „Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні”, 
„Опір матеріалів”, „Основи конструювання апаратів, машин та механізмів”. 



Розподіл навчальних годин кредитного модуля за видами навчальних за-
нять здійснюється відповідно до навчальних планів денної форми навчання 
відповідно до робочих планів для напрямів підготовки  6.050604 “Енергома-
шинобудування” професійного спрямування "Котли та реактори". 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 

 
Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 

теми: 
Розділ 1. Фізика процесів генерації парової фази. 
Тема 1.1. Механізм процесу теплообміну при пузирковому та плівковому 

кипінні. 
Розділ 2. Теплогідравлічіні режими двофазних потоків. 
Тема 2.1. Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих еле-

ментах. 
Тема 2.2. Фізичні особливості процесів гідродинаміки та теплообміну у 

парогенеруючих каналах. 
Розділ 3. Рух двофазного потоку у парогенеруючих каналах. 
Тема 3.1. Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реак-

торів в умовах руху через них однофазних потоків.  
Тема 3.2. Основи розрахунку гідравлічного опору каналів ядерних реак-

торів в умовах руху через них двофазних потоків. 
Розділ 4. Рух двофазного потоку у циліндричних та кільцевих каналах. 
Тема 4.1. Гідравлічний опір тертя при русі однофазних потоків теплоно-

сія. 
Тема 4.2. Гідравлічний опір тертя при русі двофазних потоків теплоносія. 
Розділ 5. Невимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах 

енергетичних установок. 
Тема 5.1. Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції.  
Тема 5.2. Графоаналітичний метод розрахунку циркуляції в простих та 

складних циркуляційних контурах.  
Тема 5.3. Оцінка надійності невимушеної циркуляції. 
Розділ 6. Вимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах 

енергетичних установок.  
Тема 6.1. Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються.  
Тема 6.2. Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. 
Тема 6.3. Методи запобігання пульсацій теплоносія в циркуляційних кон-

турах енергетичних установок. 
Розділ 7. Процеси теплопереносу у випарювальних елементах енергетич-

них установок. 
Тема 7.1. Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловід-

дачі.  
Тема 7.2. Теплообмін у парогенеруючих каналах в умовах вимушеного 

руху теплоносія. 



Розділ 8. Визначення гранично допустимих теплових навантажень повер-
хонь тепловіддачі у високофорсованих теплообмінних апаратах. 

Тема 8.1. Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на зануре-
них поверхнях тепловіддачі.  

Тема 8.2. Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія 
на занурених поверхнях тепловіддачі. 

Тема 8.3 Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія у 
парогенеруючих каналах в умовах вимушеного руху теплоносія. 

 
V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних за-

нять:  
Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для викла-

дення теоретичного матеріалу. Вони є елементами курсу лекцій, що охоплю-
ють основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної дис-
ципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою дис-
ципліни. Лекції забезпечуються роздаточним матеріалом та показом відповід-
них рисунків за допомогою проектора. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під ке-
рівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно сформульованих 
завдань закріплюють теоретичні положення навчальної дисципліни і набува-
ють вмінь та навичок їх практичного застосування. Перелік тем практичних 
занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Практичне заняття включає постановку загальної проблеми (завдання) 
викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язання задач з їх обго-
воренням, проведення контролю знань, вмінь та навичок, що подаються у кре-
дитному модулі. 
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VІ. МОВА 
Мова викладання російська. 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
Робочим навчальним планом кредитного модуля визначена розрахунко-

ва робота (РР), що виконується під час СРС. 
Основна ціль індивідуальних завдань: закріплення студентами знань 

основних методів розрахунку хімічного складу, теплотехнічних характерис-
тик (баласт, мінеральні домішки, зола, вологість вихід летючих, теплота зго-
ряння) органічного палива;  визначення складу продуктів згоряння палива; 
визначення необхідної кількості повітря для спалювання різних типів палива; 
вибору пальникових пристроїв для спалювання різних видів палива.  

Терміни видачі, виконання і захисту РР визначаються графіком, що роз-
робляється на кожний семестр. РР виконується студентами самостійно із за-
безпеченням необхідних консультацій з окремих питань з боку викладача. 

Результати захисту РР оцінюються відповідно до Положення про рей-
тингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав РР у зазначений термін 
або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгованість. 
При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у визна-
чений термін. Наявність позитивної оцінки за РР є необхідною умовою допу-
ску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

VIII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення кредитного модуля оцінюється сумою набраних 

балів – рейтинговою оцінкою (RD). Шкала рейтингу, критерії оцінювання та 
відповідні рівні наведено в Положеннях про рейтингову систему оцінки успі-
шності студентів, які ухвалюються на засіданні кафедри.   

IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 
Кредитний модуль „Теплогідравличні процеси в енергетичних установках” 

має статус варіативної частини дисциплін за вибором вищого навчального за-
кладу програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за на-
прямом 6.050604 “Енергомашинобудування” професійного спрямування "Ко-
тли та реактори". Модуль є обов’язковим для вивчення та семестрової атеста-
ції при формуванні індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Кравець В.Ю. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


