
Опис кредитного модуля «Термодинаміка потоку. Цикли 
теплових машин» 4/НП-03/2  дисципліни «Технічна 

термодинаміка» НП-03 
 

Статус дисципліни: Дисципліна відноситься до циклу нормативних дисциплін 
професійно-практичної підготовки 

Лектор: Фуртат І.Е., доцент. 
 
 
Факультет : «теплоенергетичний» 
Кафедра :  теоретичної та промислової теплотехніки. 
Кредитний модуль викладається для спеціальності «Теплофізика» кафедри атомних станцій 
та інженерної теплофізики напряму підготовки 6.050601 – «Теплоенергетика» 

 
І. Загальні відомості 

Технічна термодинаміка є одним з найважливіших розділів теоретичних основ 
теплотехніки і являється фундаментом прикладних дисциплін в фаховій підготовці 
інженерів теплоенергетичних спеціальностей. 

При викладанні цього кредитного модуля використовуються знання, одержані 
студентами з дисциплін, що викладалися попередньо: «Вища математика» – НФ-01 (17 кр.), 
«Фізика» – НФ-02 (10 кр.), «Хімія» – НФ-03 (4 кр.), та інші дисципліни, а також першого 
кредитного модуля дисципліни «Технічна термодинаміка» – НП-03/1 (4 кр.) 

Другий кредитний модуль надає знання, які є необхідними при вивченні окремих 
розділів інших професійно-орієнтованих дисциплін, а також є основою для дипломних 
проектів бакалаврів, курсового та дипломного проектування магістрів. 
 

ІІ. Розподіл навчального часу 
Розподіл за видами 

занять (всього год./год. 
у тижні) 

С
ем

ес
тр

 

В
ид

 к
ре

ди
тн

ог
о 

мо
ду

ля
 

В
сь

ог
о 

(к
ре

д.
/г

од
.) 

Лекції 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

СРС 

М
од

ул
ьн

і к
он

тр
ол

ьн
і 

ро
бо

ти
 (к

іл
ьк

іс
ть

) 

Ін
ш

і з
ав

да
нн

я 
(в

ид
) 

С
ем

ес
тр

ов
а 

ат
ес

та
ці

я 
(в

ид
) 
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ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля дисципліни 
Метою вивчення кредитного модуля є набуття знань та умінь , які дозволяють  

вирішувати такі типові задачі діяльності і проблеми: 

 складання рівнянь матеріального, енергетичного балансу; 
 визначення  місцеположення, величини і джерела термодинамічної 

неефективності в системі; 
 визначення  термодинамічної ефективності  системи за допомогою енергетичних 

та ексергетичних критеріїв. 
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Завданням вивчення цього модуля дисципліни є набуття системи таких 
нижчеперелічених конкретних знань та умінь. 

Знання 
1. Необхідної суми відомостей, які мають відношення до цього модуля дисципліни і 

були викладені в попередніх дисциплінах навчального плану. 
2. Бібліографії основної технічної літератури з дисципліни (підручники, монографії, 

довідники та ін.). 
3. Основних  тенденцій  розвитку теорії енергетичного та ексергетичного аналізу. 
4.  Методів енергетичних та ексергетичних розрахунків процесів та установок. 
5. Типових рішень основних вузлів теплових схем. Основних технологічних процесів 

промтеплоенергетики. 
6. Властивостей робочих тіл (теплоносіїв, холодильних агентів та ін.). 
7. Закономірностей енергетичних, в основному тепломеханічних, взаємодій і 

перетворень. 
Уміння 

1. Розраховувати параметри процесів витікання, дроселювання, нагнітання та ежекції 
без урахування та з урахуванням необоротності. 

2. Складати матеріальні, енергетичні баланси та розрахувати величини потоків енергії, 
які  входять в рівняння енергетичного балансу. На основі розрахунків енергетичних 
балансів робити аналіз термодинамічної ефективності теплових процесів та 
теплових машин. 

3. Визначати термодинамічні властивості робочих тіл. 
4. Визначати та необоротності та а їх вплив на термодинамічну ефективність теплової 

процесів та теплових машин . 
5. Визначати відносні ККД обладнання з урахуванням необоротності процесів. 
6. Визначати ККД теплових машин без урахування і з урахуванням необоротності. 
7. Використовувати в роботі вітчизняну та іноземну технічну літературу, проспекти 

фірм та ін.  
 

ІV. Зміст кредитного модуля 
Змістовий модуль 8. Процеси течії газів і рідин. 
Тема 8.1. Рівняння першого закону термодинаміки для потоку. 
Тема 8.2. Витікання газів і пари. 
Тема 8.3. Дроселювання газів і пари. 
Тема 8.4. Нагнітання газів і пари. 
Тема 8.5. Ежектування. 
Контрольна робота за темами змістового модуля 8. 
 
Змістовий модуль 9. Основи теорії тепломеханічних циклів теплосилових установок. 
Тема 9.1. Класифікація циклів теплових машин. 
Тема 9.2.  Простий ідеальний цикл ТСУ 
Тема 9.3 Реальний простий цикл ТСУ 
 
Змістовий модуль 10. Газосилові та комбіновані цикли і установки 
Тема 10.1. Цикли ДВЗ і реактивних двигунів 
Тема 10.2. Цикли ГТУ і методи підвищення їх ефективності 
 
Змістовий модуль 11. Паросилові цикли та установки 
Тема 11.1. Простий паросиловий цикл 
Тема 11.2. Удосконалення циклів ПСУ 
Тема 11.3. Термодинамічні основи теплофікації 
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Змістовий модуль 12. Цикли холодильних і теплонасосних установок 
Тема 12.1.  Загальні відомості про холодильні та тепло насосні установки. 
Тема 12.2. Цикли повітряної та парокомпресорної холодильних установок. 
Тема 12.3.  Теплонасосні установки. 
 
Змістовий модуль 13. Ексергетичні баланси стаціонарних поточних процесів. 
Тема 13.1. Ексергія – міра якості енергоресурсів. 
Тема 13.2. Тема 8.2. Вплив необоротності на втрати ексергії. 
 

Основна лiтература. 
 
1. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейдлин А.Е. Техническая термодинамика: Учебник - 

4-е изд.,перераб.- М.: Энергоатомиздат, 1983.-416с. 
2. Сборник задач по технической термодинамике: Учебное пособие / Андрианова Т.Н., 

Дзампов Б.В., Зубарев В.Н., Ремизов С.А. - 3-е изд., перераб . -М.: Энергоиздат, 
1981.-240 с. 

3. Зубарев В.Н., Александров А.А., Охотин В.С. Практикум по технической 
термодинамике. Учебное пособие.- 3-е изд., перераб. -М.: Энергоатомиздат, 1986.- 
304 с. 

4. Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов: Справочник. 4-е изд. - М.: 
Энергоатомиздат, 1987.- 288 с. 

5. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: 
Справочник. -М.: Энергоиздат, 1984. -80 с. 

6. Костенко Г.М. Технічна термодинаміка. Учбовий посібник. -К.: Держ. видав-во техн. 
літ-ри, 1958.-419 с. 

7. Куделя П.П. Раздаточный материал по курсу “Техническая термодинамика”. Киев, 
КПИ, 1989. -27 с. 

8. Пилипко Н.К. Методические указания к самостоятельной работе по курсу 
“Техническая термодинамика”. Киев, КПИ, 1987. -28 с. 

9. Пилипко Н.К,, Куделя П.П. Расчет процессов течения рабочих тел (методические 
указания к самостоятельной работе). Киев, 1988. -28 с. 

10. Варламов Г.Б., Куделя П.П., Корнев В.В. Методичні вказівки та завдання до 
виконання конт.робіт з курсу “Технічна термодинаміка” для студентів 
теплоенегетичних спеціальностей. -К.: НТУУ “КПІ”, 1996 -52 с. 

11. Чеботарев В.А., Куделя П.П. и др. Методические указания к расчетному заданию: 
Цикл с промежуточным перегревом пара. -Киев, КПИ, 1984 -19 с. 

12. Куделя П.П. Методические указания к расчетному заданию: Цикл 
теплофикационной установки. -Киев, КПИ, 1985. -28 с. 

13. Чеботарев В.А., Дешко В.И. Методические указания к расчетному заданию: 
Регенеративный цикл. -Киев, КПИ, 1985 -16 с. 

14. Куделя П.П. и др. Методические указания к расчетному заданию: Цикл простой 
ПТУ. - Киев, КПИ, 1986. -12 с. 

15. Пилипко Н.К., Дешко В.И. Методические указания к лабораторным работам. 
“Определение теплоемкости воздуха методом проточного адиабатного 
калориметрирования”.-Киев,КПИ,1982. -14с. 

16. Пилипко Н.К., Дешко В.И. Методические указания к лабораторной работе 
“Исследование кривой упругости насыщенного водяного пара при малых 
давлениях”. -Киев, КПИ, 1982. -10 с. 

17. Пилипко Н.К., Дешко В.И. Методические указания к лабораторной работе 
“Исследование процесса адиабатного истечения водяного пара через суживающееся 
сопла”. -Киев, КПИ, 1982. -18 с. 
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18. Пилипко Н.К. Методические указания к лабораторной работе “Изохорный процесс 
для воды и водяного пара”-Киев,КПИ,1974.-10 с. 

19. Рынковая Т.А. Методические указания к лабор. работе “Определение энтальпии 
водяного пара методом адиабатного дросселирования”. -Киев, КПИ, 1986. -16 с. 

20. Чеботарев В.А., Босый В.В., Куделя П.П. Методические указания к лабораторной 
работе “Изотермическое сжатие углекислого газа”. -Киев, КПИ, 1985. -35 с. 

21. Куделя П.П., Плюснов М.В. Методические указания к обработке экспериментальных 
данных лабораторной работы по изотермическому сжатию СО2 на ЭВМ. - Киев, 
КПИ, 1987. -16 с. 

22. Босый В.В. и др. Методические указания “Инженерные методы расчете 
погрешностей при выполнении лабораторных работ по курсам “Тепломасообмен” и 
“Техническая термодинамика”. -Киев, КПИ, 1985.-72 с. 

 
Додаткова література 

1. Бэр Г.Д. Техническая термодинамика. - М.: Мир, 1977. -518 с. 
2. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок: 

Учебное пособие. -3-е изд., перераб. -М.: Высшая школа, 1985. -319 с. 
3. Исаев С.И. Курс химической термодинамики. Учебное пособие. -2-е изд., перераб. - 

М. : Высшая школа, 1986. -272 с. 
4. Теплотехника: учеб. для вузов/ В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.Н. Камфор и др. под. 

ред. В.Н. Луканина – 2 изд перераб. – М.: Высш. шк., 2000 – 671 с.: ил. 
 
Індивідуальне консультування здійснюється щотижня за графіком, який доводиться до 

відома студентів на початку семестру. Відвідування консультацій та звіт про виконану 
самостійну роботу є обов’язковими. 

 
VI. Мова. 

Мова викладання лекцій українська. Мова при проведенні практичних занять 
українська. 
 

VIІ. Характеристика індивідуальних завдань. 
Для зворотного зв’язку та контролю засвоєння матеріалу, що вивчається, 

передбачено проведення одної двогодинної модульної контрольної, що поділена на дві 
одногодинні модульні контрольні роботи, які включають теоретичні питання та задачі. 

При виконанні індивідуальних домашніх завдань студенти повинні продемонструвати 
вміння застосовувати теоретичні знання для вирішення типових задач термодинаміки, 
важливих для теплоенергетики. 

 
VIІІ. Методика оцінювання. 

Семестрова атестація проводиться в ІV семестрі у вигляді іспиту, до якого 
допускається студент який виконав всі передбаченні робочим навчальним планом завдання 
з кредитного модуля. Якщо студент не розв’язав (абсолютно) запропоновану йому задачу, 
він відсторонюється від подальшого опитування і отримує незадовільну оцінку. 

 
ІХ. Організація. 

Дисципліна вивчається обов’язково всіма студентами спеціальності в IV семестрі. 
 
Контактний телефон лектора: Фуртат Ірина Едуардівна – 454 97 91 


