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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 
Кредитний модуль “Конструкційні матеріали в 

енергомашинобудуванні” відноситься до варіативної частини дисциплін 
за вибором вищого навчального закладу програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050604  
“Енергомашинобудування” спеціальності 6.090505 „Котли та реактори” і 
займає одне з основних місць у підготовці фахівців з котельної техніки 
(код у структурно-логічній схемі програми напряму підготовки П-11).  

Кредитний модуль “Конструкційні матеріали в 
енергомашинобудуванні” (2,5 кредита ECTS, викладається у 7 семестрі) 
складає дисципліну  програми підготовки фахівців напряму 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та 
реактори” “Конструкційні матеріали в енергомашинобудуванні” (код П-
11, 2,5 кредита ECTS). 

Він пов’язан з іншими дисциплінами учбового плану і є ключовою 
для при проектуванні котельного агрегату, при оцінці температурного 
режиму поверхонь нагріву і надійності їх експлуатації, при постановці 
досліджень на парових котлах, аналізі їх результатів та розробці 
пропозицій по удосконаленню конструкцій з метою підвищення як 
економічності, так і надійності їх роботи.  

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного 
засвоєння студентами спеціальних дисціплин, як „Ядерні енергетичні 
установки”, „Парові котли - 3”, „Технологія котлобудування” та при 
виконанні дипломної роботи бакалавра. 

Вивчення курсу ґрунтується на використанні знань, отриманих при 
вивчені дисциплін: „Загальна фізика”, „Матеріалознавство”, 
„Тепломасообмін”, „Хімія”, „Теоретична механіка”, „Термодинаміка”, , 
„Технічна механіка”  „Топочні процеси та обладнання”, “Теплообмін у 
газовому тракті парових котлів”,  „Парові котли – 1,2” та інших 
загальнотехнічних дисциплін. 



ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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7 П-11 2,5/90 36/2 18/1 - 36 1 - зал. 
 

 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
Основною метою кредитного модуля є навчання студентів специфіки 

роботи конструкційних матеріалів у процесі експлуатації теплових і атомних 
станцій; технічним характеристикам та структурі конструкційних металів 
активної зони; корпусів реакторів і парових котлів; паропроводів; фізичним 
процесам, які відбуваються у металах під час опромінення і нагріву. 

Кредитний модуль дає можливість вивчити основні фактори 
зовнішнього впливу на металеві конструкції ПК і реактора під час 
експлуатації і засоби захисту від них для забезпечення безпечної роботи 
станції.  

При засвоєнні дисципліни студент набуває слідуючи знання з:  
- структури конструкційних матеріалів, що призначені для виготовлення 

основного обладнання ПК; 
- механізмів взаємодії конструкційних матеріалів із різними теплоносіями та 

паливом; 
- впливу нейтронного опромінення на зміну механічних властивостей 

конструкційних матеріалів; 
- зміни фізико-механічних та технологічних  властивостей конструкційних 

матеріалів у процесі експлуатації. 
При вивченні дисципліни студенти отримують навички: з вибору 

матеріалів для виготовлення елементів і вузлів котельних установок,  з 
перевірки міцності окремих вузлів енергетичного устаткування і деталей; 
уміння: аналізувати технологічні можливості виготовлення вузлів і елементів 
котельних установок, визначення методів контролю обладнання 
енергетичного об’єкту. 

У результаті засвоєння курсу студенти повинні вміти використовувати 
одержанні знання у практичній діяльності на ТЕС і АЕС. 

 
ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 



Перелік основних питань кредитного модуля з розподілом на розділи і 
теми: 

Вступ 
Розділ 1. Основні характеристики металів. 
Тема 1.1. Механічні характеристики металів. 
Тема 1.2. Руйнування конструкційних матеріалів. 
Тема 1.3. Особливості будови та властивості сталей, які 

використовуються на АЕС і ТЕС. 
Тема 1.4. Вплив радіації на структурні зміни в металах. 
Тема 1.5. Корозія конструкційних матеріалів у водяному та газовому 

теплоносії. 
Тема 1.6. Взаємодія конструкційних матеріалів із ядерним паливом. 
Розділ 2. Сплави , що використовуються як матеріал для оболонок 

твелів. 
Тема 2.1. Сплави на основі магнію та алюмінію як матеріал для 

оболонок твелів. 
Тема 2.2. Сплави на основі цирконію як матеріал для оболонок твелів. 
Тема 2.3. Аустенітні сталі як матеріал активної зони. 
Тема 2.4. Особливості експлуатації твелів із нержавіючих сталей у 

натрієвому теплоносії. 
Розділ 3. Сплави , що використовуються як матеріал для корпусу 

реактора. 
Тема 3.1. Корпуса реакторів типу ВВЕР. 
Тема 3.2. Радіаційне окріхчення сплавів для корпусів реакторів. 
Тема 3.3. Підвищення експлуатаційної безпеки корпусів реакторів. 
Тема 3.4. Особливості експлуатації конструкційних сталей 

парогенераторів на АЕС. 
 

V. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Навчальним планом дисципліни передбачені такі види навчальних 
занять:  

Лекції - основний вид навчальних занять. Лекції призначені для 
викладення теоретичного матеріалу є елементами курсу лекцій, що охоплює 
основний теоретичний матеріал одної або декількох тем навчальної 
дисципліни. Тематика лекцій визначається робочою навчальною програмою 
дисципліни. 

Практичні заняття – вид навчальних занять, на яких студенти під 
керівництвом викладача шляхом виконання певних відповідно 
сформульованих завдань закріплюють теоретичні положення навчальної 
дисципліни і набувають умінь 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 



обговоренням, проведення контролю знань, умінь та навичок, вирішення 
завдань для закріплення матеріалу, їх перевірку. 
Основна література : 

1. Пищак В.К. Конструкционные материалы в энергомашиностроении. – 
Конспект лекций (электронный вариант) Киев, КПИ, 2008. 

2. Неклюдов И.М., Камышанченко Н.В. Основы физики и пластичности 
металлов // Учебное пособие. – Белгород.: Изд-во БелГУ, - 2003. -486с. 

3. Абрамович М.Д., Вотинов С.Н., Иолтуховский А.Г. Радиационное 
материаловедение на АЭС. – М. – Энергоатомиздат, - 1984. – 134с. 

4. Уайэтт Л.М. Материалы ядерных энергетических установок. – М. – 
Атомиздат. – 1979. – 254с. 

5. Зеленский В.Ф., Неклюдов И.М., Черняева Т.П. Радиационные дефекты и 
распухание металлов. – Киев,- Наукова думка.- 1988.- 292с. 

6. Ядерна та радіаційна безпека. // Збірник нормативних документів. 
Частина 3. Правила улаштування та експлуатації.- Київ.: - 1998.- 240с. 

Знаходження навчальної літератури: науково-технічна бібліотека НТУУ 
„КПІ”, кабінет курсового та дипломного проектування кафедри АЕС і ІТФ. 

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що 
розробляється на кожний семестр. 

Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та 
інструктивно-методичні матеріали, щодо проведення практичних занять.  
 

VІ. МОВА 
Мова викладання українська, російська. 
 

VII. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Успішність вивчення дисципліни оцінюється сумою набраних балів – 

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

 
VIIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ 

Кредитний модуль “Конструкційні матеріали в 
енергомашинобудуванні” має статус варіативної частини дисциплін за 
вибором вищого навчального закладу програми підготовки освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 6.050604  
“Енергомашинобудування” професійного спрямування „Котли та реактори” і 
є обов’язковим для вивчення та семестрової атестації при формуванні 
індивідуального навчального плану студента. 
 
 
Розробник  д. фіз.-мат. наук, професор кафедри АЕС і ІТФ  Піщак В.К. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 


