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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
Фізика, технічна термодинаміка, тепломасообмін 
 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: 
- місце дисципліни серед природознавчих та технічних наук; 
- екологічні наслідки процесів генерації теплової та електричної енергії; 
- методику теплових розрахунків проточної частини турбіни; 
- методику визначення напруг в елементах турбін; 
- особливості роботи систем регулювання, маслопостачання, захисту; 
- основи експлуатації паротурбінних і газотурбінних установок; 
- застосування тепломасообмінних апаратів в теплових схемах турбо- і 

газоустановок; 
- роботу парогазових установок. 
вміти: 
- розрахувати ККД турбінної ступені та проточної частини в цілому; 
- оцінити термодинамічну ефективність роботи турбіни; 
- розрахувати всі необхідні характеристики турбінного обладнання, які 

забезпечують надійну, економічну та екологічну роботу у всьому діапазоні 
навантаження, що виникають в процесі експлуатації. 

Володіти: теоретичною базою загальної теплоенергетичної підготовки. 
Придбати технічний світогляд і елементи технічної ерудиції. Проявити знання 
дисципліни в процесі виконання курсового та дипломного проектів. 

 
3. Зміст робочої програми 

Модуль №1  
Тема 1. Стан енергетики і турбобудування України. Принцип дії та будова 

турбіни. Схема роботи паротурбінної установки. Турбомашини в енергетиці та 
інших галузях. Способи підвищення абсолютного електричного ККД 
турбоустановок ТЕС і АЕС 

Тема 2. Основні рівняння для потоку рідини, що стискається. Газодинамічні 
функції. Перетворення енергії в турбінному ступені. Трикутники швидкостей. 
Відносний лопатковий ККД турбінної ступені 

Тема 3-4. Багатоступеневі турбіни, їх тепловий процес та особливості 
конструкції. Методи підвищення економічності турбін. Матеріали, що 
застосовуються для елементів парових турбін 

Тема 5. Конденсаційні установки парових турбін. Підігрів конденсату та  
живильної води. Робота конденсаційних та живильних насосів 
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Модуль №2 
Тема 6. Енергетичні газотурбінні установки:принцип дії і застосування.  
Тема 7. Термодинамічний цикл і схеми ГТУ. Показники економічності ГТУ 

і засоби їх збільшення.  
Тема 8. Газові турбіни: типи газових турбін і особливості їх конструкції 

процес розширення в газовій турбіні і вибір числа її ступенів, особливості 
турбінних ступеней газової турбіни.  

Тема 9. Компресори ГТУ, камери згорання, теплообмінні апарати ГТУ. 
Тема 10. Парогазові установки. Теплові схеми парогазових установок, їх 

основні елементи. Переваги і недоліки застосування парогазового циклу. 
 

14. Рекомендована література 
Базова 

1. Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций / Б.М. 
Трояновский, 1978 г. 

2. Паровые и газовые турбины / под. ред. А.Г. Костюка и В.В. Фролова., 
2001 г. 

3. Кострикін В.О. Конструкція і розрахунки на міцність елементів парових 
турбін / В.О. Кострикін, В.П. Сухінін, О.Л. Шубенко, 2006 р. 

4. Кострыкин В.А. Теория тепловых процессов и современные проблемы 
реновации паротурбинных установок / В. А. Кострыкин, И.Г. Шелепов, А.Л. 
Шубенко, 2007 г. 

 
Допоміжна 

1. Г.С. Жирицкий, В.О. Стрункин. Конструкция и расчет на прочность 
деталей паровых и газовых турбин, 1978 г. 
 

 


