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З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Вогнетехнічні процеси та установки  
( назва навчальної дисципліни) 

 

рівень вищої освіти  перший (бакалаврський)                                                         . 
        перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

 

галузь знань                                 14 Електрична інженерія                                      .   
(шифр і назва) 

 

спеціальність                             144 Теплоенергетика                                              . 
(шифр і назва ) 

 

освітня програма         Промислова та комунальна теплоенергетика             

                             Енергетичний менеджмент та енергоефективність           . 
(назви освітніх програм спеціальностей ) 

 

вид дисципліни                           професійна підготовка; вибіркова                      .                                              
                   (загальна підготовка / професійна підготовка; обов’язкова/вибіркова) 

 

форма навчання                                       денна                                                      . 
(денна / заочна/дистанційна) 
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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

1. Записати конспект лекцій по темі 3.  

Застосувати підручник авторів: Нарежный Э.Г., Сударев А.В. «Камеры 

сгорания судовых газотурбинных установок» , Л.,1973 

 

 

 

Тема 3. Спалювання палива в камерах згоряння ГТУ і ГТД, робочий 

процес в камерах згоряння 

Основні принципи організації робочого процесу. Конструкції камер згоряння. 

Аеродинаміка камер згоряння. Види струменевих течій 

Теорія вільної турбулентної струменя 

Напівобмежений турбулентний струмінь. Струмінь в потоці, який її зносить. 

Перебіг рідини в сліді за погано обтічним тілом 

Способи подачі палива в камеру. Типи вживаних форсунок. Розпилювання 

палива відцентровими форсунками. 

Теорія процесу розпилювання палива відцентрової форсункою 

Практичне заняття 1 по темі 3 

Забезпечення якісного розпилу палива. Конструктивні схеми відцентрових 

форсунок. 

Рух одиночної краплі палива в газовому потоці 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Види струменевих течій в камерах згоряння і їх призначення для 

організації горіння палива. 

2. Універсальні профіль швидкості в струменевому турбулентному 

прикордонному шарі 

3. Вільна турбулентна струмінь, довжина початкової ділянки струменя 

(привести рішення) 

4. Якими параметрами характеризується якість розпилювання. 

5. Напивобмежена турбулентна струмінь. Турбулентна струмінь в бічному 

потоці. 

6. Вплив підігріву газу на втрати тиску. 

7. Втрати тиску в камері згоряння. Вплив підігріву газу на втрати тиску. 

Втрати тиску в регістрі (лопатковому завихрювачі). 

8. Розпилення рідкого палива. Типи форсунок. 

9. Видаткова характеристика відцентрової форсунки (висновок). 

10. Напівобмежена турбулентна струмінь. 

11. Кут конусності розпиленого струменя, вплив тиску палива на середній 

розмір крапель у факелі форсунки, спектр крапель у факелі відцентрової 

форсунки. 

12. Способи розширення діапазону роботи відцентрових форсунок. 

 



 

13. Вільна турбулентна струмінь, довжина початкової ділянки струменя 

(висновок) 

14. Типи форсунок. 

15. Втрати тиску в камері згоряння. Вплив підігріву газу на втрати тиску. 

Втрати тиску в регістрі (лопатковому завихрювачі). 

16. Яким чином необхідно спроектувати відцентрову форсунку, щоб 

забезпечити задану витрату палива при заданому надлишковому тиску 

палива. 

17. Променистий теплообмін між факелом і жарової трубою. 

18. Розпилення рідкого палива. Типи форсунок. 

19. Методика розрахунку відцентрової форсунки 

20. Способи охолодження жарової труби 

21. Розрахунок витрати повітря по трактах камери згоряння 

22. Призначення зворотних струмів газу в камері згоряння 

 

 

Питання та відповіді надсилайте на е-mail: alx.tarasov@gmail.com 

 

Професор каф. турбінобудування, к.т.н.      Тарасов О.І.  
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