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РОЗРАХУНОК НА МІЦНІСТЬ ПАРОГЕНЕРАТОРУ ДЛЯ АЕС МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ 

 
Зараз у світі спостерігається бурхливий розвиток АЕС малої потужності (АСМП). Більшість проектів розглядає реактори з водою 
під тиском та, відповідно, з парогенератором (ПГ). Україна має розвинену машинобудівну базу, яка може використовуватися для 
виготовлення обладнання для АСМП. В представленій роботі розглянуто розрахунок на міцність елементів прямоточного ПГ з 
циліндричними змієвиками, який є найбільш представницьким з усіх розглянутих проектів у матеріалах МАГАТЕ. Розроблено 
методику конструкційного розрахунку та розрахунку на міцність ПГ. Розроблено математичну модель, що включає розрахунок на 
міцність елементів ПГ аналітичним засобом за допомогою нормативної літератури та моделювання за допомогою програмного 
коду ANSYS. До вказаних елементів відносяться елементи корпусу (циліндрична частина, фланець, днище та кришка), патрубок 
теплоносія, теплообмінні трубки. Зіставлення результатів, отриманих двома методами, показало їх схожість та, відповідно, вірність 
результатів. 
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РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ПАРОГЕНЕРАТОРА ДЛЯ АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 
В настоящее время в мире наблюдается бурное развитие АЭС малой мощности (АСММ). Большинство проектов рассматривают 
реакторы с водой под давлением и, соответственно, с парогенератором (ПГ). Украина имеет развитую машиностроительную базу, 
которая может использоваться для производства оборудования для АСММ. В представленной работе рассмотрен расчет на проч-
ность элементов прямоточного ПГ с цилиндрическими змеевиками, наиболее представительным из всех рассмотренных проектов в 
материалах МАГАТЭ. Разработана методика конструкционного расчета и расчета на прочность ПГ. Разработана математическая 
модель, включающая расчет на прочность элементов ПГ аналитическим способом с помощью нормативной литературы и модели-
рование с помощью программного кода ANSYS. К числу указанных элементов относятся элементы корпуса (цилиндрическая часть, 
фланец, днище и крышка), патрубок теплоносителя, теплообменные трубки. Сопоставление результатов, полученных двумя мето-
дами, показало их схожесть и, соответственно, верность результатов. 

Ключевые слова: ядерная энергетическая установка, парогенератор, прочность, числовое моделирование. 
 

V. KRAVCHENKO, O. LYMARENKO, ZHOU XIAOLONG, K. KHROMIY, Y. BUCHKA 
STEAM GENERATOR STRENGTH COMPUTATION FOR NUCLEAR 
ELECTRIC POWER PLANTS OF A LOW POWER 

 
Today, the world oversees an explosive development of the nuclear power stations (NPS) of a low power. Most projects deal with pressur-
ized water reactors and as a matter of fact with steam generators (SG). Ukraine has a well-developed engineering industry backbone that can 
be used for the production of the equipment required for the nuclear power plants of a low power. This scientific paper delves into the com-
putations of the strength of elements used for the monotube steam generator with cylindrical coils that is the most presentable of all the pro-
jects in question in IAEA materials. Appropriate methods were developed to perform structural computations and steam generator strength 
computations. The mathematical model was developed that allows us to perform strength computations of the SG elements making use of the 
analytical method with reference to the Regulations and do simulations using the ANSYS software code. The specified elements include the 
body elements, in particular the cylindrical part, the flange, the bottom and the cover, including the heat carrier branch pipe and heat ex-
change tubes. The comparison of the data obtained by both methods showed their similarity and accordingly, the accuracy of the data that are 
indicative of the need for an increase in the wall thickness of the cylindrical part of the external branch pipe intended for the heat carrier. The 
body bottom strain for calculated dimensions exceeds the permissible value by 1.56 %. Since this value is 5 % lower than permissible values 
it is deemed that the strength condition is passed through. The simulation proved that the strength conditions are met for heat exchange tubes, 
for the body, the body cover, the body flange, the conical part of the external branch pipe intended for the heat carrier. Based on the analysis 
done, we would like to recommend performing strength computations using the normative method with the subsequent check out by the 
simulation using the computer code. 

Key words: nuclear power plant, steam generator, strength, and numerical modeling. 
 

Вступ 
 

Головне завдання подальшого розвитку ядер-
ної енергетики – забезпечення безпеки населення 
при будь-яких варіантах експлуатації АЕС, вклю-
чаючи аварійні ситуації, надійне поводження з 
відпрацьованим паливом та радіоактивними відхо-
дами. Тому розвиток атомної енергетики в XXI 
столітті пов’язаний з освоєнням ядерних енергети-
чних установок (ЯЕУ) нового покоління. 

Одним з таких перспективних напрямків є 
атомні станції малої потужності (АСМП) [1]. По 
перше ліцензування, проектування, виготовлення 

та монтаж такої АЕС більш проста задача, ніж для 
АЕС великої потужності. По друге утилізація такої 
установки значно спрощується, особливо при пі-
дземному розташуванні [2]. Відносно менша по-
тужність та цілий ряд властивостей забезпечують 
більш високі показники безпеки, ніж мають діючі 
сьогодні АЕС [3]. 

Недоліком є більша питома вартість [4]. 
АСМП зараз приділяється увага у всьому сві-

ті. На світовому ринку представлені проекти 
США, Росії, Японії та інших країн. Останнім ча-
сом завершено будівництво першої плавучої атом-
ної теплоелектростанції, яка є одним з варіантів 
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цього типу атомних станцій. Іншим прикладом є 
використання корабельних ЯЕУ типу КЛТ-40С, 
КН-3, які можуть бути використані для комплекс-
ного електро- і теплопостачання (як побутового, 
так і промислового) споживачів у віддалених рай-
онах. Перспектива використання АСМП цікава і 
для України, яка може прийняти участь у їх виро-
бництві та використанні. Тому в даній роботі при-
діляється увага відповідній ЯЕУ, а саме одному з 
основних її елементів – парогенератору (ПГ). Для 
подальшого розглядання прийнято ПГ тепловою 
потужністю 165 МВт, за прототип якого взято па-
рогенератор SMR-160 та КЛТ-40С [5]. 
 

Мета роботи 
 

Метою даної статті є розробка аналітичного 
та числового методів розрахунку парогенератора 
на міцність та рекомендацій для його проектуван-
ня та співставлення результатів цих методик роз-
рахунку для їх перевірки на кореляцію та валід-
ність. Для цього було проведено розрахунок таких 
елементів конструкції ПГ, як: теплообмінних тру-
бок (ТОТ), днище, кришка, фланець, внутрішній та 
зовнішній патрубок. 
 

1 Конструктивна схема 
прямоточного парогенератору 

 
Це вертикальний рекуперативний теплооб-

мінник зі змієвиковою поверхнею нагріву з тита-
нових сплавів і примусовою циркуляцією (рис. 1). 

Теплоносій 1-го контуру рухається в міжтру-
бному просторі зверху вниз. Робоче тіло рухається 
всередині труб від низу до верху. У кришці ПГ 
виконані вертикальні парові канали, об’єднані в 
загальний тороподібний колектор з патрубком для 
відводу перегрітої пари. У центральній частині 
кришки встановлений живильний колектор з пат-
рубком для підведення живильної води. Парозбір-
ні колектори приварюються до нижнього торця 
кришки. Роздаючи колектори з дросельними паке-
тами приварюються до трубної дошки живильної 
камери. Кришка ПГ кріпиться до фланця корпусу 
зварюванням. На живильному колекторі кришки 
встановлені штуцери видалення повітря, дренажу 
порожнини 1-го контуру і відбору проб від порож-
нини 2-го контуру. 

Для виключення перетоків середовища 1-го 
контуру з напірної порожнини в зливну (крім тру-
бної системи) на зовнішній обичайці трубної сис-
теми у верхній частині встановлені сильфон і па-
кети тарілчастих пружин. У разі виникнення нещі-
льності будь-яка з підвідних труб та змійовик мо-
жуть бути виявлені і заглушені. Можлива і заміна 
всієї трубної системи. 
 

 
Рис. 1 – Прямоточний парогенератор: 

1 – корпус; 2 – вигородки внутрішньо-корпусні; 
3 – патрубок типу «труба в трубі»; 4 – трубна 

бухта; 5 – кришка; 6 – паровий колектор; 
7 – живильний колектор; 8 – цапфа опорна; 

9 – сильфонне ущільнення; 10 – шахта; 
11 – центральна труба 

 
2 Розрахунок на міцність прямоточного ПГ 

 
Розрахунок було виконано двома методами, а 

саме числовим та аналітичним за допомогою яких 
було розраховано циліндричну частину, днище, 
фланець, кришку корпусу ПГ, внутрішній та зов-
нішній патрубки теплоносія, теплообмінні трубки 
(ТОТ). Основні конструктивні розміри було отри-
мано згідно методики [6, 7]. Вихідні дані та основ-
ні результати теплового та конструкційного розра-
хунків представлені в табл. 1. 
 

2.1 Аналітичний розрахунок 
2.1.1 Конструкційний розрахунок 
2.1.1.1 Теплообмінні трубки (ТОТ) 
За методикою [6] визначено товщину стінки 

ТОТ в залежності від зовнішнього діаметру для 
титанового сплаву ПТ-7М (табл. 2). 

Труби для підводу живильної води до змійо-
виків, колекторні парові труби, торовий колектор 
та патрубок пари виготовляють з нержавіючої ста-
лі. Їх характеристики визначаються за ГОСТ 9941-
81 (гарячодеформовані). З водяної камери живи-
льна вода входить до колекторних труб (КТ). При 
зовнішньому діаметрі 32 мм їх товщина має дорів-
нювати 3,8 мм. З КТ живильна вода поступає в 
живильні трубки (ЖТ). При зовнішньому діаметрі 
12,54 мм їх товщина складе 1,6 мм. 
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Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку 
на міцність елементів парогенератору 

Параметр Значення 
Теплова потужність ПГ, МВт 170 
Температура пари, °С 280 
Тиск пари, МПа 3,6 
Розрахункова температура теплоносія 
(ТН), tр, °С 350 

Температура ТН на вході в ПГ, °С 303 
Температура ТН на виході з ПГ, °С 270 
Розрахунковий тиск ТН, Pp, °С 17,2 
Тиск ТН на вході, МПа 15 
Розрахункова температура робочого 
тіла, °С 350 

Температура живильної води, °С 65 
Розрахунковий тиск робочого тіла, МПа 17,2 
Тиск живильної води на вході ПГ, МПа  5,1 
Зовнішній діаметр ТОТ, м 0,032 
Витрата ТН, кг/с 859,07 
Витрата живильної води, кг/с 64,3 
Діаметр центральної труби, м 0,5 
Діаметр теплообмінної поверхні (ТОП), 
м 2,44 

Висота ТОП, м 11,8 
Діаметр шахти, шахти

зовD , м 2,43 
 

Таблиця 2– Результати розрахунку товщини 
стінки ТОТ зі сплаву ПТ-7М для розрахункових 

параметрів парогенератора 

Характеристика Зовнішній діаметр ТОТ, мм 
20 22 24 28 32 34 

sR, мм 1,73 1,91 2,08 2,43 2,78 2,95 
Розрахункова s, 
мм 2,36 2,59 2,81 3,26 3,71 3,93 

Прийнята s, мм 2,5 2,8 3 3,5 3,8 4 
 

 
Рис. 2 – Схематичне зображення 

еліптичного днища 
 

2.1.1.2 Корпус 
Внутрішній діаметр корпусу: 

 кз
шахти
зовкв 2δ+= DD = 2,43 + 2∙0,793 = 2,63 м, (1) 

де δкз – товщина кільцевого зазору між корпусом 
та шахтою. 

Враховуючи наплавлення 5 мм внутрішній 
діаметр корпусу: 

=δ+= наплавкиквкв.напл 2DD  
 = 2,63 + 2 ∙ 0,005 = 2,64 м, (2) 

Товщина стінки корпусу: 

=+
−

= C
P

DP

р

кв.наплр
корп ][2 ϕσ

δ  

 128,0002,0
2,1718,1882

64,22,17
=+

−⋅⋅
⋅

=  м, (3) 

де Pр – розрахунковий тиск ТН, Pр = 17,2 МПа; 
[σ] – допустиме навантаження для матеріалу 

корпусу при розрахунковій температурі 
tр = 350 °С. 

Для сталі 10ГН2МФА [8] 
t
mR (350 °С) = 491 МПа, t

pR 2,0 (350 °С) = 294 МПа. 
Допустиме напруження: 





=
=

=σ
МПа1965,1/294

МПа8,1886,2/491
min][ =188,8 МПа; 

ϕ – коефіцієнт ослаблення обичайки отвора-
ми. Вихідний патрубок має підсилення, тому для 
основної частини корпусу ϕ = 1; 

С – коефіцієнт, 
С = С1 + С2, 

С1 = С11 + С12, 
де С11 – негативний допуск при виготовленні; 

С12 – технологічна прибавка, враховує мож-
ливе витончення при виготовленні; 

С2 – для сталі перлітного класу при роботі в 
воді з температурою до 350 °С, pH = 8–10 дорів-
нює 1 мм. 

Приймаємо С = 2 мм. Зовнішній діаметр кор-
пусу: 

корп.кв.наплкн 2δ+= DD  = 2,64 + 2∙0,128 = 2,896 м.(4) 
 

2.1.1.3 Днище корпусу 
При умові, що висота днища кв.напл1 3,0 Dh = , 

товщина днища дорівнює товщині стінки корпусу 
δдн = δкорп. (рис. 2). При меншій висоті днища тов-
щина стінки δдн > δкорп., що викликає технологічні 
складності при зварюванні з корпусом. 

Теоретичний діаметр заготовки для днища 
[9]: 

( ) ( )корпкнн1корпкнзаг.дн. 345,02 δ−ξ+δ−= DhDD ,(5) 

де h1 – висота циліндричної обичайки днища, 
прийнято h1 = 0,1 м [9]. 

Коефіцієнт ξн визначається за виразом 
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( ) ( ) 39,3128,0896,29818,0345,01,0128,0896,22заг.дн. =−⋅⋅+⋅−=D м. 
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Об’єм металу днища: 

 154,1
4

128,039,314,3
4

2
дн

2
заг.дн.

дн =
⋅⋅

=
δπ

=
D

V м3. (6) 

При густині сталі ρст маса днища: 
mдн = Vднρст = 1,154∙7900 = 9122 кг. 

 
2.1.1.4 Кришка корпусу 
Товщина кришки (рис. 3) без ослаблення 

отворами (товщина зварного шву кришки з корпу-
сом) [8]: 

 
][

р
кв4кр1 σϕ

=δ
P

DK , (7) 

де K4 = K0x = K0 (для кришок x = 1), K0 = 0,53; 
φ = 1 (в зварному шві нема отворів); 
Dкв – внутрішній діаметр корпусу без наплав-

лення. 

 
Рис. 3 – Схематичне зображення кришки 

 
Таким чином згідно (7): 

422,0
8,1881

2,1763,253,0кр1 =
⋅

⋅⋅=δ  м. 

Для плоских кришок, що мають декілька 
отворів: 
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+

=ϕ 2кр
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1

R

i

R

i

D
d
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 786,0

64,2
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64,2
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1
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++

= , (8) 

де Σdi – сума діаметрів отворів, що лежать на 
одному діаметрі; 

DR – діаметр кришки. 
Прийнято діаметр отворів в кришці для про-

ходу пари Dпк = 43,9 мм, тоді 
Σdi = 2Dпк + Dцт = 2∙0,0439 + 0,5 = 0,587 м, 

де Dцт – діаметр центральної труби. 
Повна товщина кришки: 

=
σϕ

=δ
][кр

р
кв0кр2

P
DK  

 =
⋅

⋅⋅=
8,188786,0

2,1763,253,0 0,476 м. (9) 

Маса заготовки для кришки: 
( ) =ρδπ=ρ= сткр2

2
квсткркр DVm  

 829,7476,063,214,3 2 =⋅⋅⋅= т. (10) 
 

2.1.1.5 Фланець корпусу 
Розрахунок ведеться відповідно до рис. 4 [8]. 
Розрахункова товщина стінки при внутріш-

ньому діаметрі Д: 
δ+= 2Д вн

кор.D , 
де δ – конструктивний розмір для зручності роз-
міщення тарілчастих пружин. Оскільки відстань 
між корпусом та шахтою достатня, прийнято δ = 0: 

 128,0
][2
Д

1 =+
−σ

= C
P

PS  м. (11) 

Товщина фланцю: 
 S2 = S1α = 0,128∙2,688 = 0,344 м. (12) 
де α = f(P) – коефіцієнт, що для тиску 
Рр = 17,2 МПа дорівнює 2,688. 

Кут конічного переходу повинен знаходитися 
в межах 2 ≤ i ≤ 4. 

Приймаємо i = 3, тоді: 

 
12

2

SS
hi
−

= , (13) 

 ( ) ( ) 648,0128,0344,03122 =−⋅=−= SSih м. (14) 
Висота фланця: 

 hфл = h2 + δкр1 = 0,648 + 0,422 = 1,07 м. (15) 
 

2.1.1.6 Внутрішній патрубок теплоносія 
Вихідні параметри: довжина l1 = 200 мм, 

l2 = 200 мм. 
Прийнятий матеріал 10ГН2МФА 

[σ] = 188,8 MПа. Внутрішня поверхня покриваєть-
ся наплавленням товщиною 5 мм. 

Патрубок входу теплоносія. Внутрішній діа-
метр вхідного патрубка визначиться з рівняння 
нерозривності: 
 Gv = Fw, (16) 
де G –  витрата теплоносія; 

v – питомий об’єм води при параметрах на 
вході; 

F – площа прохідного перетину; 
w – швидкість. 
Приймається швидкість теплоносія на вході 

w = 7 м/с. Площа прохідного перетину: 

1706,0
7

00139,034,314
=

⋅
==

w
GvF  м2. 

Звідси внутрішній діаметр вхідного патрубка: 

466,0
14,3
1706,044

в.вх.патр =
⋅

==
π
Fd м. 

Приймаємо трубу 530×25 відповідно 
ГОСТ 8732-78. 

Внутрішній діаметр вхідного патрубка за ос-
новним металом 

48,0252530вп1 =⋅−=d  м. 
З урахуванням наплавлення 

d = 0,48 – 2∙0,005 = 0,47 м. 
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а б 

Рис. 4 – До розрахунку розмірів фланця корпусу: 
а – фланець;  б – конічна частина фланцю 

 

 
A 

 
 

Рис. 5 – Схематичне позначення 
патрубка теплоносія 

 
2.1.1.7 Зовнішній патрубок теплоносія 
Внутрішній діаметр циліндричної частини зо-
внішнього патрубка dзов.вп. визначається з 
площі для вихідного патрубка. Швидкість те-
плоносія у вихідному патрубку приймається 
також 7 м/с: 

156,0
7

00128,007,859вих
зов =

⋅
==

w
GvF м2. 

В свою чергу, для кільця: 

( ) ( )22
зов.вп.

2
вп.нар.

2
зов.вп.зов 54,0785,0

4
−=−= dddF π . 

Визначаємо внутрішній діаметр зовнішнього 
патрубка dзов.вп: 

709,054,0
785,0
156,0 2

зов.вп.зов.2 =+== dd м. 

Приймаємо dзов.2 = 700 мм. З урахуванням на-
плавлення dзов.2.напл = 700 + 2∙5 = 710 мм. 

Для вхідного патрубка мінімальний опір для 
виходу на екран буде при умові [10]: 

17,0
вн

=
d
h , 

тоді товщина кільцевого проміжку h дорівнює 
h = 0,5∙0,17 = 0,085 м = 85 мм. 

Відповідно до рис. 5, приймаємо β = 30 °С, 
тоді 

115,030tg2,0tg1 =⋅=β= LX м. 
Внутрішній діаметр конічної частини: 

94,0115,0271,02зов.2.наплзов.1 =⋅+=+= XdD м. 
Мінімальний гідравлічний опір при вході те-

плоносія з кільцевого проміжку у вихідний патру-
бок [10] має місце при умові, що 

31,0екв
hD = , 

де Deкв – еквівалентний діаметр проходу теплоно-
сія в сегментний отвір в патрубку. Маємо еквіва-
лентний діаметр для вихідного отвору в сегменті. 

258,0
31,0

085,0
31,0екв ===
hD м. 

Площа сегменту для проходу теплоносія у 
вихідному патрубку (рис. 5): 

( )α−α= sin
8

2
зов1

сегм
DF . 

Знаходимо кут α для сегменту проходу теп-
лоносія: 

( )

α+





 α

α−α
=

Π
=

22
sin

sin
8

4
4

зов.1
зов.1

2
зов.1

сегм
екв DD

D
FD . 

Після перетворень: 
( )








 α
+





 α

α−α⋅
=

22
sin2

sin94,0258,0 , 

22
sin

sin549,0
α

+





 α

α−α
= . 

Звідси: α = 1,55 рад. 

2
cos

зов

α
=

R
h ,  25,0

2
55,1cos

2
71,0

=





⋅=h , 

( )
( ) ,м605,025,0355,071,0

2 зовзов.2.напл

=−−=
=−−= hRdL

 

3025,0
2
605,0

==L  м. 

Відстань між центрами кругів: 
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167,03025,0
2
94,0

2
зов.1

ц =−=−= LDs м. 

Кут нахилу внутрішньої похилої труби: 

835,0
200
167tg

2

ц ===α
l
s

, α = 48°. 

 
2.1.2 Товщини стінок зовнішнього патруб-

ка 
Так як зовнішній патрубок виконує також не-

сучу функцію, виконаємо розрахунок задачі на 
виконання умови стійкості, відповідно 
ГОСТ 14249-89: 

 0,1
][][][][

2
maxmaxmax ≤








+++=

Q
Q

F
F

M
M

p
pk , (17) 

де Mmax, Fmax, Qmax – згинальний момент, повздо-
вжнє та поперечне зусилля. 

Для отримання Mmax, Fmax, Qmax було виконано 
розрахунок задачі визначення величин реакції 
опор згідно рис. 6. 

Отримано такі результати: RA= 872,66 кН, 
МА = 844,3 кН∙м, RB = 427,3 кН (рис. 7). 
 

2.1.2.1 Аналітичний розрахунок циліндри-
чної частини зовнішнього патрубку 

Допустимий тиск 

 ( )
( )csd
csp
−+

−ϕσ
=

лзовн.2.нап

][2][ , (18) 

де ϕ – коефіцієнт, що враховує зварне з’єднання, 
ϕ = 0,8; 
 s = sp + c; (19) 

с – надбавка, що становить 2 мм; 

8,42
2,178,08,1882

7102,17
][2

лзовн.2.нап
p =

−⋅⋅
⋅

=
−ϕσ

=
p

pds мм. 

Звідси s = 42,3 + 2 = 44,8 мм. Приймаємо 
s = 45 мм. 

Підставляємо отримані значення в (18): 
( )

( ) 25,17
245710

2458,08,1882][ =
−+

−⋅⋅⋅
=p МПа. 

Допустимий згинальний момент 

 ( )( ) 3зов.2.наплзов.2.напл ][
4

][ ϕσ−−+
π

= cscsddM , (20) 

де ϕз – коефіцієнт заниження допустимих на-
пружень, визначається за кресленням 10 [11]. 
Приймаємо ϕз = 0,71. 

( )

( ) кН.1042,271,0188800002,0045,0

002,0045,071,071,0
4
14,3][

3⋅=⋅⋅−×

×−+⋅⋅=M
 

Діаметр, товщина та напруження приводяться 
у (м) та (кН/м2), відповідно. 

Допустиме поперечне зусилля 

 
( )2][1

][
][

EQQ

QQ
σ

σ

+
= , (21) 

 
Рис. 6 – Розрахункова схема 
для визначення реакції опор: 

А – місце кріплення патрубка до корпусу 
реактора; В – точка опори цапфи корпусу 
парогенератора на несучу конструкцію; 

G – орієнтовна вага парогенератору, G = 1300 кН 
 

 
а 

 
б 

Рис. 7 – Розрахунок епюр: 
а – епюра поперечних зусиль Qy (кН); 

б – епюра згинальних моментів Мх (кН∙м) 
 
де [Qσ] – допустиме поперечне зусилля із умови 
міцності, 

( ) ×⋅==σ−
π

=σ 71,0
4
14,3][

4
][ зов.2.напл csdQ  

 ( ) 31052,4188800002,0045,0 ⋅=⋅−× кН; (22) 
[QE] – допустиме поперечне зусилля із умови 

стійкості в границях пружності, 

 ( ) ( )






 −

+
−

= 2
зов.2.напл

2
3,318,04,2][

l
csd

n
csEQ

y
E , (23) 

де E – модуль пружності першого роду, для ста-
лі 10ГН2МФА, E = 2,1∙108 кН/м2; 

ny – коефіцієнт запасу стійкості для нормаль-
них умов, ny = 2,4. 

Звідси 
( )

( ) кН.103,7
5,3

002,0045,071,03,318,0

4,2
002,0045,0101,24,2][

4
2

28

⋅=






 −⋅
⋅+×

×
−⋅⋅⋅

=EQ
 

Підставляємо отримані значення у (21): 

3
2

4

3

3
105,4

103,7
1052,41

1052,4][ ⋅=












⋅
⋅

+

⋅
=Q кН. 
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Підставляємо отримані значення допустимих 
зусиль у формулу (17): 

383,1
105,4
6,872

1042,2
3,844

25,17
2,17

2

33 =








⋅
+

⋅
+=k . 

Умова k ≤ 1,0 не виконується. Товщину стін-
ки потрібно збільшити. В табл. 3 наводиться роз-
рахунок допустимих значень необхідних для ви-
значення умови стійкості величин в залежності від 
товщини стінки циліндричної частини зовнішньо-
го патрубку. 
 

2.1.2.2 Аналітичний розрахунок конічної 
частини зовнішнього патрубку теплоносія 
Допустимий тиск 

8,56
2,178,08,1882

9402,17
][2 p

зов.1р =
−−⋅

⋅
=

−ϕσ
=

P
DР

sp  мм. 

Звідси s = 56,8 + 2 = 58,8 мм. Приймаємо 
s = 60 мм. 

Підставляємо отримані значення в (18): 
( )

( ) 55,17
260940

2608,08,1882][ =
−+

−⋅⋅⋅
=p  МПа. 

Допустимий згинальний момент 
Приймаємо ϕз = 0,76. 

( )

( ) м.кН10132,676,0188800002,006,0

002,006,094,094,0
4
14,3][

3 ⋅⋅=⋅⋅−×

×−+⋅⋅=M
 

Допустиме поперечне зусилля 

( )

( ) кН.10084,8188800002,006,094,0
4
14,3

][
4

][

3

1зов.

⋅=⋅−⋅⋅=

=σ−
π

=σ csDQ
 

 
 

Таблиця 3 – Розрахунок допустимих значень 
необхідних для визначення умови стійкості 
величин в залежності від товщини стінки 

зовнішнього патрубку 
δ, мм [p], МПа [M], кН∙м [Q], кН k 

45 17,25 2,42∙103 4,50∙103 1,383 
55 20,98 3,02∙103 5,57∙103 1,124 
60 22,80 3,33∙103 6,10∙103 1,028 
62 23,54 3,45∙103 6,31∙103 0,994 

 
 

Таблиця 4 – Розрахунок необхідних величин 
для визначення умови стійкості в залежності 

від товщини стінки конічної частини 
патрубку теплоносія 

δ, мм [p], МПа [M], кН∙м [Q], кН k 
60 17,55 6,132∙103 8,07∙103 1,129 
65 18,97 6,690∙103 8,77∙103 1,043 
68 19,82 7,030∙103 9,19∙103 0,997 

 

( ) ( )

( )

( ) кН.10375,1
5,3

002,006,094,03,318,0

4,2
002,006,0101,24,2

3,318,04,2][

5
2

28

2
1зов.

y

2

⋅=






 −⋅
⋅+×

×
−⋅⋅⋅

=

=






 −
+

−
=

l
csD

n
csEQE

 

3
2

5

3

3
1007,8

10375,1
10084,81

10084,8][ ⋅=












⋅
⋅

+

⋅
=Q кН. 

Розрахунок на стійкість 

129,1
1007,8
6,872

10132,6
3,844

55,17
2,17

2

33
=









⋅
+

⋅
+=k , 

Умова k ≤ 1,0 не виконується. Товщину стін-
ки потрібно збільшити. В табл. 4 наводиться роз-
рахунок необхідних величин для визначення умо-
ви стійкості в залежності від товщини стінки коні-
чної частини патрубку теплоносія. 
 

2.2 Числовий розрахунок 
2.2.1 Трубки теплоносія 
Відповідно нормам оцінка міцності констру-

кції виконуються згідно Таблиці 5.1 «Приклади 
груп категорій напружень в конструкціях» та Таб-
лиці 5.6 «Розрахункові групи категорій напру-
жень» [8]. Для корпусних деталей парогенератора 
при нормальних умовах експлуатації: 
 (σ)1 = σm, (24) 
де σm – мембранні напруження, 
 (σ)1 ≤ [σ], (25) 
 (σ)2 = σm + σb, (26) 

σb – згинальні напруження, 
 (σ)2 ≤ 1,3[σ]. (27) 

Для розрахунку чисельним методом даної ге-
ометрії доцільно використовувати осесиметричну 
розрахункову модель. Для цього: 

– будуємо в CAD системі ½ поперечного пе-
рерізу трубки; 

– задаємо граничні умови розрахункової сис-
теми (350 °С, 17,2 МПа); 

– виконуємо розрахунок, та отримуємо на-
пруження за гіпотезою Треска – Сен-Венана. Для 
отримання значень мембранних та згинальних на-
пружень виконуємо лінеаризацію в зоні максима-
льних напружень за допомогою PATH-методу 
Отримуємо зведену таблицю (лінеаризованих на-
пружень) результатів на рис. 8. 

Отже, підставляємо значення напружень до 
формул (24)–(27): 

(σ)1 = σm = 59,397 МПа; [σ] = 180 МПа. 
Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується 

(σ)2 = σm + σb = 59,397 + 8,523 = 67,92 МПа, 
1,3[σ] = 1,3∙180 = 234 МПа. 

Умова (σ)2 ≤ 1,3[σ] виконується. 
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Отже, наявні параметри відповідають вимо-
гам. 
 

2.2.2 Корпус 
Для розрахунку чисельним методом даної ге-

ометрії доцільно використовувати осесиметричну 
розрахункову модель. Для цього виконуємо ті ж 
самі дії, що і для ТОТ. Задаємо параметри розра-
хунку рис. 9. 

Задаємо граничні умови розрахункової сис-
теми. Виконуємо розрахунок, та отримуємо сума-
рні переміщення (рис. 10а). Для отримання зна-
чень мембранних та згинальних напружень вико-
нуємо лінеаризацію в зоні максимальних напру-
жень за допомогою PATH-методу (рис. 10б). 

Отже, підставляємо значення напружень до 
формул (24)–(27): 

(σ)1 = σm = 185,66 МПа; [σ] = 188,8 МПа. 
Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується. 

(σ)2 = σm + σb = 185,66+17,163 = 202,82 МПа: 
1,3[σ] = 1,3∙188,8 = 245,44 МПа МПа. 

Умова (σ)2 ≤ 1,3[σ] виконується. 
Отже, наявні параметри відповідають вимо-

гам. 
 

2.2.3 Днище корпусу 
Для розрахунку чисельним методом даної ге-

ометрії доцільно використовувати осесиметричну 
розрахункову модель. Виконуємо аналогічні опе-
рації та підставляємо значення напружень до фор-
мул (24)–(27): 

(σ)1 = σm = 171,1 МПа; [σ] = 188,8 МПа. 
Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується. 

(σ)2 = σm + σb = 171,1 +78,184 = 248,284 МПа; 
1,3[σ] = 1,3∙188,8 = 245,44 МПа. 

Умова (σ)2 ≤ 1,3[σ] не виконується. Виконає-
мо перевірку на допустиме перенапруження до 
5 %: 

%5%100
][3,1

][][3,1 2 ≤⋅
σ
σ−σ

=δ , 

%56,1%100
44,245

284,24944,245
=⋅

−
=δ . 

Умова δ ≤ 5 % виконується. 
 

2.2.4 Кришка корпусу 
Для розрахунку числовим методом даної гео-

метрії доцільно використовувати циклічну розра-
хункову модель (рис. 11а). Виконуємо розрахунок 
та отримуємо сумарні переміщення рис. 11б та 
напруження рис. 11в. 

Для отримання значень мембранних та згина-
льних напружень виконуємо лінеаризацію в зоні 
максимальних напружень за допомогою PATH-
методу (рис. 11г). 

 
Рис. 8 – Результати розрахунку напружень 

теплообмінних трубках за допомогою 
моделювання в системі ANSYS 

 

 
Рис. 9 – Параметри розрахунку для корпусу 

 
Отже, підставляємо значення напружень до 

формул (24)–(27): 
(σ)1 = σm = 72,85 МПа; [σ] = 188,8 МПа. 

Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується. 
(σ)2 = σm + σb = 72,85 + 123,69 = 196,54 МПа; 

1,3[σ] = 1,3∙188,8 = 245,44 МПа. 
Умова (σ)2 ≤ 1,3[σ] виконується. 
Отже, наявні параметри відповідають вимо-

гам. 
 

2.2.5 Фланець корпусу 
Для розрахунку числовим методом даної гео-

метрії доцільно використовувати осесиметричну 
розрахункову модель. На рис. 12 наведені резуль-
тати визначення переміщень (рис. 12а) та напру-
жень (рис. 12б). 

Підставляємо значення напружень до формул 
(24)–(27): 

(σ)1 = σm = 127,97 МПа, [σ] = 188,8 МПа. 
Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується. 

(σ)2 = σm + σb = 127,97 + 41,411 = 169,38 МПа, 
1,3[σ] = 1,3∙188,8 = 245,44 МПа. 

Умова (σ)2 ≤ 1,3[σ] виконується. 
Отже, наявні параметри відповідають вимо-

гам. 
 

2.2.6 Зовнішній патрубок теплоносія 
2.2.6.1 Циліндрична частина 
Для розрахунку числовим методом даної гео-

метрії доцільно використовувати розрахункову 
модель, що побудована за допомогою SHELL еле-
менту (рис. 13). Розрахункова товщина стінки 
45 мм. 
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а б 

Рис. 10 – Розрахунок моделі в ANSYS: 
а – сумарні переміщення для корпусу парогенератора (мм); б – лінеаризація напружень PATH методом 

 

  
а б 
  

  
  
в г 

Рис. 11 – Розрахунок моделі в ANSYS: 
а – геометрія парогенератору;   б – сумарні переміщення; 

в – напруження;   г – лінеаризація напружень PATH-методом (МПа) 
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а б 

Рис. 12 –Розрахунок моделі в ANSYS: 
а – сумарні переміщення (мм);   б – напруження по гіпотезі Треска – Сен-Венана 

 

   
а б в 

Рис. 13 – Розрахунок моделі в ANSYS: 
а – геометрія;  б – сумарні переміщення;  в – мембранні напруження за гіпотезою Треска – Сен-Венана 

 

   
а б в 

Рис. 14 – Розрахунок моделі в ANSYS: 
а – Геометрія; б – сумарні переміщення; в – мембранні напруження за гіпотезою Треска – Сен-Венана 

 
Підставляємо отримані значення напружень 

до формул (24)–(27): 
(σ)1 = σm = 201,98 МПа, [σ] = 188,8 МПа. 
Умова (σ)1 ≤ [σ] не виконується. Потрібно 

збільшити товщину стінки. В табл. 5 наводиться 
розрахунок діючих напружень в циліндричній час-
тині зовнішнього патрубку в залежності від тов-
щини стінки. 

Таблиця 5 – Розрахунок діючих напружень 
в циліндричній частині зовнішнього патрубку 

в залежності від товщини стінки 
δ, мм (σ)1, МПа k 

62 201.98 0.99 
64 195.24 0.963 
66 188.89 0.933 
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Приймаємо товщину стінки δ = 66 мм. 
 

2.2.6.2 Конічна частина 
Для розрахунку числовим методом даної гео-

метрії доцільно використовувати розрахункову 
модель, що побудована за допомогою SHELL еле-
менту (рис. 14). 

Підставляємо значення напружень до формул 
(24)–(27): 

(σ)1 = σm = 166,09 МПа, [σ] = 188,8 МПа 
Умова (σ)1 ≤ [σ] виконується. Отже, наявні 

параметри відповідають вимогам. 
Приймаємо товщину стінки δ = 66 мм. 

 
Обговорення результатів 

 
1 В результаті проведення аналітичного роз-

рахунку були отримані наступні дані: 

Товщина стінки ТОТ діаметром 32 мм: 
S = 3,8 м. 

Товщина кришки: 
δкр1 = 0,422 м; δкр2 = 0,476 м. 

Діаметр заготовки днища: 
Dзаг.дн. = 3,39 м. 

Фланець: 
S2 = 0,344 м; hфл = 1,07 м. 

Внутрішній патрубок теплоносія 530×25 мм. 
Діаметр зовнішнього патрубка теплоносія 

(без наплавлення): dзов.зп = 0,71 м. 
Товщина стінки циліндричної частини зовні-

шнього патрубка: s = 0,066 м. 
Товщина стінки конічної частини зовнішньо-

го патрубка: s = 0,066 м. 
2 Було проведено числовий розрахунок на мі-

цність за допомогою комп’ютерного коду ANSYS 
та отримано наступні результати табл. 6. 

 
Таблиця 6 – Зведенні результати розрахунку конструктивних елементів 

Характеристика ТОТ Корпус Днище 
корпусу 

Кришка 
корпусу 

Фланець 
корпусу 

Зовнішній 
патрубок теплоносія 

Циліндрична 
частина 

Конічна 
частина 

Товщина, мм 3,8 126 126 475 126 66 66 
(σ)1 59,39 185,66 171,1 72,85 127,97 201,98 166,09 
(σ)2 67,92 202,82 249,284 194,54 169,38 – – 
[σ] 180 188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 188,8 

(σ)1 ≤ [σ] Викон. Викон. Викон. Викон. Викон. Не вик. Викон. 
(σ)2 ≤ 1,3[σ] Викон. Викон. Викон. δ ≤ 5 % – виконується Викон. – – 

 
Висновки 

 
За результатами аналітичного та числового 

розрахунку: 
1) Рекомендується збільшення товщини стін-

ки циліндричної частини зовнішнього патрубка 
теплоносія до 66 мм. 

2) Днище корпусу при розрахованих габари-
тах витримує перенапруження до 5 %, яке дорів-
нює δ = 1,56 %, при умові δ ≤ 5 %. 

3) Умови (σ)1 ≤ [σ] та (σ)2 ≤ 1,3[σ] – викону-
ються для ТОТ, корпусу, кришки корпусу, фланцю 
корпусу. Умова (σ)1 ≤ [σ] – виконується для коніч-
ної частини зовнішнього патрубку теплоносія та 
циліндричної при умові збільшення товщини стін-
ки. 

Результати свідчать про те, що розраховані 
розміри елементи конструкцій отримані з усіма 
вимогами проектування та витримують задані на-
вантаження з досить помірними габаритами, що в 
свою чергу дає змогу для використання їх у дета-
льному розрахунку усіх елементів та їх зборки для 
майбутнього використання. 

Згідно з аналітичним та числовим розрахун-
ками можна зробити висновок про необхідність 

початкового аналітичного розрахунку з подаль-
шою перевіркою отриманих результатів за допо-
могою коду. При використанні тільки коду треба 
спочатку приймати розміри з подальшим їх уточ-
ненням. В цьому випадку є невизначеність. Коре-
ляція результатів розрахунків за двома методами 
дає можливість перевірки результатів та впевне-
ність у їх вірності. 
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