






- Визначено, що досліджуваний тип поверхні нагріву: коаксіальні циліндричні 
змієвики, має особливість при конструктивному розрахунку, яка полягає в тому, що 
незалежними параметрами є: внутрішній діаметр теплообмінних трубок (змієвиків), 
крок у горизонтальному та вертикальному напрямках, швидкості теплоносія та 
робочого тіла у теплообмінних трубках та у міжтрубному просторі. В інших типах 
теплообмінної поверхні одна зі швидкостей визначається розрахунком і не є 
незалежною; 
- Удосконалено розрахунок вартості парогенератора, який враховує витрати на 
виготовлення не тільки подвоєнням ціни використаних матеріалів (за практичним 
досвідом виготовлення на енергомашинобудівному виробництві), але додатково 
враховує витрати на зварювання теплообмінної поверхні з трубною дошкою та з 
живильними трубками. 

 
Практичне значення дисертаційного дослідження. 
Розроблені методики та комп’ютерні програми можуть використовуватися при 

проєктуванні парогенераторів для відповідних установок. 
 
Повнота викладення результатів в опублікованих матеріалах. 
За темою дисертації опубліковано 2 статті у фахових видання, які входять до 

переліку ВАК України та до науко метричної бази даних SCOPUS, 2 статті у 
фахових видання, які входять до переліку ВАК України та 4 тези доповідей на 
міжнародних конференціях. Всі основні результати дослідження увійшли до цих 
публікацій.  

 
Відсутність порушення академічної доброчесності підтверджується 

інформацією, наведеною у протоколі антиплагіатної програми. Запозичення, 
виявлені в роботі, є загальновживаними і не є плагіатом. 

 
Оформлення роботи. 
Дисертацію викладено українською мовою. Загальний обсяг дисертації 

складає 176 аркушів, включаючи анотацію на 13 стор., додатки на 29 стор., 32 
таблиці та 36 рисунків. Оформлення дисертації відповідає «Вимогам до оформлення 
дисертації», затверджених Наказом МОН України №40 від 12 січня 2017 р. та 
стандарту ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і 
правила оформлення». 

 
Зауваження до дисертаційної роботи 

1. У Розділі 1 на стор. 30 показано, що питомі витрати для SMR 
перебільшують відповідну величину для великих АЕС на 82 %. Це має 
місце при зміні потужності і незмінній технології. В даному випадку 
технологія змінюється. Зокрема, мінімум робіт проводиться на монтажному 
майданчику. Таким чином питомі витрати підвищуються, але не в такій 
мірі. 

2. У якості прототипу ПГ вибрано КЛТ-40С. Цей ПГ – окремий елемент ЯЕУ. 
При інтегральній компоновці можна розглядати тільки теплообмінну 
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