
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 
 

„Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних 
процесів” 

Код НФ-09 

(назва та код кредитного модуля) 
„Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних процесів” 

(дисципліна) 
для напряму підготовки (спеціальностей) 

0905 “Енергетика” 
спеціальність 8.090505  „Котли та реактори” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2010 



ОПИС КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

„Спецпитання тепломасообміну та теплогід-
равличних процесів” 

Код НФ-09 

(назва та код кредитного модуля) 
„Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних процесів” 

(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 „Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних 

процесів” відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової програми 
підготовки для напряму підготовки  0509 “Енергетика” спеціальності 
8.090505 „Котли та реактори”  (код у структурно-логічній схемі програми на-
пряму підготовки НФ-09). 

Кредитний модуль „Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних 
процесів” (5 кредитів ECTS, викладається у 11 семестрі) входить до складу 
дисципліни „Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних процесів” 
програми підготовки фахівців напряму 8.090505 “Енергомашинобудування” 
професійного спрямування "Котли та реактори".  

Передумовами вивчення кредитного модуля є дисципліна „Методи екс-
периментального дослідження генерації пари”. 

Набуті знання мають стати запорукою подальшого успішного виконання 
магистерської дисертації. 
 

ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
Розподіл годин за ви-

дами занять 
(всього год./год. у 

тижні) 

Се
м

ес
т

р 

 К
од

 к
ре

ди
т

но
го

 м
од

ул
я 

Вс
ьо

го
 (к

ре
ди

т
ів

/го
ди

н)
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
 за

ня
т

т
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 р
об

от
и 

СР
С 

М
од

ул
ьн

і к
он

т
ро

ль
ні

 р
об

от
и 

(к
іл

ьк
) 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

е 
за

вд
ан

ня
 

 (в
ид

) 

Ви
д 

се
м

ес
т

ро
во

ї а
т

ес
т

ац
ії 

11 НФ-09 5/180 36/2 18/1 - 126 2 реферат екзамен 



 ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

Метою кредитного модуля є набуття студентами комплексу знань з осно-
вами методик розрахунку тепломасообміну та теплогідравлічних процесів в 
головному обладнанні ТЕС. Це дає змогу забезпечити високий рівень експлу-
атації, безпеки та надійності енергетичного обладнання. 

Основними задачами курсу є оволодіння студентами спеціальними пи-
таннями 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 теплотехнологічнії 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.  

 
 

ІV. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
 

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

Розділ 1. Теплогідравлічіні режими двофазних потоків. 
Тема 1.1. Структурні зміни пароводяного потоку в парогенеруючих еле-

ментах. 
Тема 1.2. Фізичні особливості процесів гідродинаміки та теплообміну у 

парогенеруючих каналах. 
Розділ 2. Рух двофазного потоку у парогенеруючих каналах. 
Тема 2.1. Гідравлічний опір тертя при русі однофазних потоків теплоно-

сія. 
Тема 2.2. Гідравлічний опір тертя при русі двофазних потоків теплоносія. 
Розділ 3. Невимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах 

енергетичних установок. 
Тема 3.1. Визначення рушійного та корисного напорів циркуляції.  
Тема 3.2. Графоаналітичний метод розрахунку циркуляції в простих та 

складних циркуляційних контурах.  
Тема 3.3. Оцінка надійності невимушеної циркуляції. 



Розділ 4. Вимушена циркуляція теплоносія в циркуляційних контурах 
енергетичних установок.  

Тема 4.1. Гідродинамічні характеристики поверхонь, що обігріваються.  
Тема 4.2. Теплогідравлічна розвірка паралельних каналів. 
Тема 4.3. Методи запобігання пульсацій теплоносія в циркуляційних кон-

турах енергетичних установок. 
Розділ 5. Процеси теплопереносу у випарювальних елементах енергетич-

них установок. 
Тема 5.1. Теплообмін на занурених парогенеруючих поверхнях тепловід-

дачі.  
Тема 5.2. Теплообмін у парогенеруючих каналах в умовах вимушеного 

руху теплоносія. 
Розділ 6. Визначення гранично допустимих теплових навантажень повер-

хонь тепловіддачі у високофорсованих теплообмінних апаратах. 
Тема 6.1. Механізм кризи тепловіддачі при кипінні теплоносія на зануре-

них поверхнях тепловіддачі.  
Тема 6.2. Критична щільність теплового потоку при кипінні теплоносія 

на занурених поверхнях тепловіддачі. 
Тема 6.3 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. 

Основна література  
1. Тепловыделение в ядерном реакторе. Под ред. Н.Н. Пономарева-

Степного, - М.: Энегоатомиздат,1985, - 160с. 



2. Кириллов П.Л., Юрьев Ю.С., Бобков В.П. Справочник по теплогидрав-
лическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы), - 
М.: Энергоатомиздат, 1984, - 294с. 

3. Кутепов А.М., Стерман Л.С., Стюшин Н.Г. Гидродинамика и теплооб-
мен при парообразовании, - М.: Высшая школа, 1977, - 352с. 

4. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энерге-
тических установках, - М.: Энергоатомиздат, 1986, - 470с. 

Додаткова література 
5. Делайе Дж., Гио М., Ритмюллер М. Теплообмен и гидродинамика в 

атомной и тепловой энергетике. /Пер. С англ. Под ред. П.Л. Кириллова / - М.: 
Энегоатомиздат, 1984, - 422с. 

6. Галин Н.М., Кириллов П.Л. Тепломассообмен (в ядерной энергетике), - 
М.: Энергоатомиздат, 1987, - 375с. 

7. Саркисов А.А., Пучков В.Н. Физические основы эксплуатации ядер-
ных паропроизводящих установок, - М.: Энергоатомиздат, 1989, - 504с. 

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

Розклад консультацій з дисципліни визначається графіком, що розроб-
ляється на кожний семестр. 
Інформаційно-методичне забезпечення включає методичні вказівки та інструк-

тивно-методичні матеріали, щодо проведення практичних занять. 
 

VІ. МОВА 
Мова викладання російська. 
 

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 
 
Робочим навчальним планом кредитного модуля у якості індивідуаль-

ного завдання визначен реферат, що виконується під час СРС. 
Терміни видачі теми, виконання і захисту реферату визначаються гра-

фіком, що розробляється на кожний семестр. Реферат виконується студентами 
самостійно із забезпеченням необхідних консультацій з окремих питань з бо-
ку викладача. 

Результати захисту реферату оцінюються відповідно до Положення про 
рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни, що додається. 

Студент, який без поважної причини не подав реферат у зазначений те-
рмін або не захистив його, вважається таким, що має академічну заборгова-
ність. При отриманні незадовільної оцінки студент переопрацьовує роботу у 
визначений термін. Наявність позитивної оцінки за реферат є необхідною 
умовою допуску до семестрового контролю з даної дисципліни. 

 
 
 
 



 
VIIІ. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 
Успішність вивчення дисципліни оцінюється сумою набраних балів – 

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

 
IX. ОРГАНІЗАЦІЯ 

 
Кредитний модуль „Спецпитання тепломасообміну та теплогідравличних 

процесів” відноситься до циклу дисциплін природничо-наукової програми 
підготовки для напряму підготовки  0509 “Енергетика” спеціальності 
8.090505 „Котли та реактори”  . Модуль є обов’язковим для вивчення та семе-
стрової атестації при формуванні індивідуального навчального плану студен-
та. 
 
 
Розробник  к.т.н., доцент кафедри АЕС і ІТФ              Кравець В.Ю. 

(вчений ступінь, звання, прізвище) 
 
 
 
 
 
 
 


