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І. Загальні відомості 
Роздыл "Теплові двигуни» ІІ-ої частини дисципліни  П-08 «Нагнітачі та теплові двигуни" 

є однією з профілюючих для спеціальностей „Промислова теплоенергетика" та „Теплові 
електричні станції”, при вивчені якої студент усвідомлює роль теплових двигунів, які 
працюють на основі перетворення органічного палива у механічну, електричну та теплову 
енергію, вивчають особливості конструкції та реалізації робочого процесу у ступені турбіни, 
знайомляться з термодинамічними циклами реалізації та методами визначення техніко-
економічних показників паротурбінних, газотурбінних, бінарних парогазових та монарних 
газопарових установок і сучасними напрямами підвищення енергетичної ефективності 
теплових двигунів. 

Безперервне зростання використання енергоресурсів обумовлює необхідність 
модернізації енергетичної бази за рахунок розширення виробництва та застосування у великій 
та малій енергетиці, у промисловості і транспортній галузі більш досконалого енергетичного 
обладнання. Це обумовило у кінці 90-х років минулого століття поширення застосування у 
структурі енергетичних потужностей світової енергетики паротурбінних установок на 
понадкритичні та супервисокі параметри свіжої пари, газотурбінних та комбінованих па їх 
основі енергоустановок. 

У 2000 році загальна потужність ГТУ, введених до експлуатації, досягла 27 ГВт, 
одинична потужність енергетичних ГТУ досягла 260-270 МВт, ККД підвищився до рівня 36-40 
%, потужність ПГУ досягла 450-480 МВт, а їхній ККД підвищився до рівня 55-60 %. 

Газотурбінні та парогазові установки (ГТУ та ПГУ) відносяться до типу теплових 
двигунів, які найбільш динамічно розвиваються і все більше застосовуються у великій та малій 
енергетиці, промисловості та транспорті. Особливо це стосується газотурбінних установок, які 
відрізняються від паротурбінних установок високою маневровістю, більшою питомою 
потужністю, компактністю, низькою металоємістю, мінімальною потребою у технологічному 
використанні водних ресурсів, можливістю утворення комбінацій з паротурбінними 
установками у вигляді різних варіантів парогазових установок, завдяки чому досягається значне 
підвищення коефіцієнту корисної дії та екологічної безпеки енергетичних об'єктів та систем. 

Оперативна готовність ГТУ до швидких пусків та прийому номінальної потужності 
робить цей тип двигунів незамінним при вирішенні важливої у великій енергетиці задачі 
покриття піків електричних навантажень і основним типом двигунів у промисловій і малій 
енергетиці, а також при транспорті природного газу на компресорних станціях магістральних 
газопроводів. Досягнутий робочий ресурс (до 100000 г) і високий енергетичний ККД 
дозволяють ефективно використовувати ГТУ та ПГУ в стаціонарних умовах експлуатації у 
складі ТЕС та ТЕЦ, а також у газотранспортних системах на промислових енергетичних 
об’єктах. 

Вивчення курсу базується на ряді загальноосвітніх дисциплін (математика, фізика, 
теоретична механіка) та спеціальної дисципліни – термодинаміка, у тому числі на матеріалах 
попередніх інженерних дисциплін: "Тепломасообмін" (НП-06), Гідрогазодинамика" (НП-04), 
"Технічна термодинаміка» (НП-05) 



 
II. Розподіл навчального часу 
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III. Мета і завдання модуля (дисципліни) 
 

Задачею курсу є знайомство з загальною теорією теплових двигунів (парових та газових 
турбін, а також комбінованих на базі ГТУ енергетичних установок), особливостями конструкції 
їх основних елементів (ступень парової та газової турбіни, камери згорання та регенератора 
ГТУ), з методами визначення техніко-економічних показників паротурбінних та газотурбінних 
установок та аналізу термодинамічних параметрів та оптимізацією термодинамічних параметрів 
базових циклів газотурбінних установок. 

В результаті вивчення курсу студент повинен знати принцип дії складових елементів 
теплових двигунів, вміти їх розраховувати та володіти методами підвищення їхньої 
енергетичної ефективності та граничної потужності. 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

 
Розділ 1. Предмет та зміст дисципліни «Теплові двигуни». 

Тема 1.1. Виникнення та розвиток теплових двигунів. Основні поняття та визначення. Види 
теплових двигунів та їх класифікація. 

Розділ 2. Парові турбіни. 
Тема 2.1. Одноступенева парова турбіна, Особливості перетворення енергії у активній та 
реактивній ступені турбіни. 
Тема 2.2. Турбіни зі ступенями швидкості. Розподіл тиску та швидкості. Трикутники швидкості 
Тема 2.3. Багатоступеневі парові турбіни. Класифікація парових турбін, система паророзподілу 
та вихлоп конденсаційної парової турбіни. 

Розділ 3. Газотурбінні установки. 
Тема 3.1. Переваги ГТУ у порівнянні з ПТУ. Типи ГТУ, термодинамічна ефективність теплових 
двигунів, особливості робочого процесу ГТУ.  
Тема 3.2. Особливості робочого процесу ГТУ з регенерацією. Термічний та внутрішній ККД, 
степінь регенерації. Техніко-економічні показники реальної ГТУ, що працює по циклу Гемфрі. 
Тема 3.3. Характеристики основних елементів ГТУ 

Розділ 4. Бінарні парогазові та монарні газопарові установки.  
Тема 4.1. Бінарні парогазові установки.  
Тема 4.2. Монарні газопарові установки. 

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
При вивченні дисципліни «Теплові двигуни» використовуються матеріали, які дають 

відомості, що стосуються конструкції, принципу дії, особливостей експлуатації, техніко-
економічних показників та термодинамічних параметрів циклів паротурбінних та газотурбінних 



двигунів, а також комбінованих на базі ГТУ бінарних парогазових та монарних газопарових 
установок. 

Основна та допоміжна література знаходиться в НТБ та на кафедрі. Також можливе 
використання ресурсів Internet. 

Перелік основної літератури 
1. Теплотехника/Под общ. Ред. В.И.Крутова.- М.: Машиностроение.- 1986,- 426 с. 
2. A.B. Щегляев. Паровые турбины.- М.: Энергия.- 1967.- 364 с. 
3. А.Д. Трухний, СМ. Лосев. Стационарные паровые турбины/Под ред. Б.М. 

Трояновского.- М.: Энергоиздат.- 1981.- 455 с. 
4. Газотурбинные установки. Конструкции и расчет/Справочное пособие под общ. Ред. 

Л.В. Арсеньева и В.Г. Тырышкина.- Л.: Машиностроение, 1978.- 232 с. 
5. Шнеэ Я.И., Капинос В.М., Котляр И.В. Газовые турбины. Часть первая. 

Термодинамические процессы и теплообмен в конструкциях- К.: Вища школа.- 1976.-295 с. 
6. Г.Н. Любчик та ін. Когенерационно-утилизационные технологии на базе 

газотурбинных установок/Под ред. Г.Н. Любчика и Л.Б. Чабановича.- К.: Варта.- 2008.-185 с. 
Додаткова література 

7. Паровые турбины/Под. Ред. Г.С. Жирицкого, И.И. Кирсанова, А.Г. Пичугина.-М.-
Л.:ГЭИ,- 1934.-310 с. 

8. В.А. Гольстрем, Ю.Л. Кузнецов. Энергетический справочник инженера.- М.: Техніка.- 
1983.- 486 с. 

9. А.Д. Смирнов, K.M. Антипов. Справочная книжка энергетика.-М.: Энергоатомиздат.- 
1987.- 567 с. 

10. Швец ИТ. Газотурбинные установки.- К.: АН УССР.- 1958.- 122 с. 
11. Шнеэ Я.И., Хайновский Я.С. Газовые турбины. Часть вторая. Аэродинамические 

процессы, регенераторы, камеры сгорания и конструкции.- К.: Вища школа.-1977.- 379 с. 
12. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки.- М.: Высшая школа.-1979.- 

253 с. 
13. Л.Г. Гельфенбейн. Регенераторі газотурбинных установок.- М.: ГНТИ МЛ.-1963.- 177 

с. 
14. В.А. Христич, С.Д. Лабинов. Эффективность применения цикла с промежуточной 

регенерацией для энергетических и транспортных газотурбинных установок//Изв. Вузов. Сер. 
Энергетика.- 1964.- №8.- С. 46-52. 

15. Христич В.А., Варламов Г.Б. Газотурбинные установки: история и перспективы.- К.: 
НТУУ «КПИ».- 2006.- 384 с. 

16. Степанов A.B., Кухарь В.П. Достижения энергетики и защита окружающей среды.- 
К.: Научная мысль.- 2004.- 205 с. 

17. Воробьев И.В., Тодорович Э.Г. Реабилитация ТЭС и ТЭЦ: пути, эффективность.-К.: 
Энергетика и электрификация.- 2000.- 243 с. 

18. Г.Б. Варламов, Г.М. Любчик, В.А. Маляренко. Теплоенергетика та екологія.-X.: 
Сага.- 2008.- 230 с. 

19. В.А. Зысин. Комбинированные парогазовые установки.- М.-Л.: Госэнергоиздат.- 
1962.- 185 с. 

20. Г.М. Любчик. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи на 
тему «Оптимізація техніко-економічних параметрів та визначення термодинамічних показників 
циклів ГТУ простої схеми та ГТУ з регенерацією».-К. Політехніка.- 2011.- 6 с. 

 
VI. Мова 

Мова викладання – українська.   
 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 
 



На самостійну роботу студентів виноситься тема, що стосується знайомства з методикою 
визначення техніко-економічпих показників та термодинамічних параметрів циклів ГТУ 
простої схеми та ГТУ з регенерацією, у тому числі: 

1. Визначення оптимальних параметрів циклу ГТУ простого циклу; 
2. Визначення техніко-екопомічних показників ГТУ простого циклу; 
3. Визначення коефіцієнту надлишку повітря в ГТУ простої схеми; 
4. Термодинамічні параметри та структура никлу ГТУ без регенерації. 
5. Визначення оптимальних параметрів циклу ГТУ з регенерацією; 
6. Визначення техніко-економічних показників ГТУ з регенерацією; 
7. Визначення коефіцієнту надлишку повітря в ГТУ з регенерацією; 
8. Термодинамічні параметри та структура циклу ГТУ з регенерацією. 

Література: 
1. . Газотурбинные установки. Конструкции и расчет/Справочное пособие под общ. ред. 

Л.В. Арсеньева и В.Г. Тырышкина.- Л.: Машиностроение, 1978.- 232 с. (с. 12-16) 
2. Г.М. Любчик. Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи на 

тему «Оптимізація техніко-економічних параметрів та визначення термодинамічних показників 
циклів ГТУ простої схеми та ГТУ з регенерацією».-К. Політехніка.-2011.-6 с. 

VIII. Методика оцінювання 
Інформація щодо бально-рейтингової системи оцінювання та методики проведення 

семестрової атестації згідно положення про кредитно-модульну організацію навчального 
процесу в НТУУ «КПІ» 

IX. Організація 
 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля та на семестрову атестацію за 
телефоном кафедри (044) 406-80-96. 

 
Опис навчального модулю розробив: 
 
професор кафедри ТЕУТ та АЕС      Любчик М.Г. 

 


