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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними основами та практичними навичками створення сучасних систем охолодження 
газових турбін, які працюють в умовах надвисоких температур газу. Системи охолодження є невід’ємним елементом газових турбін, 
а тому ця дисципліна є бажаною для фахівця у сфері енергетиці. Докладно розглянуті методи комп'ютерного моделювання 
розгалужених гідравлічних мереж каналів, по яких рухається охолоджуючий повітря і температурного стану металу турбін. 
Проектування систем охолодження на практичних заняттях проходить з використанням сучасної комп'ютерної програми, 
розробленої автором дисципліни на основі наукових досліджень вчених кафедри турбінобудування. Представлені методи 
розрахунку тепловіддачі і гідравлічного опору специфічних каналів охолодження газових турбін. а також тепловіддачі від газу в 
проточній частині турбін.  

Мета та цілі 
Виробити у аспіранта теоретичні уявлення та практичні навички з застосування методів та принципів проектування систем 
охолодження газотурбінних двигунів і установок, що дозволяють забезпечити допустимі рівні температур елементів газових турбін 
при мінімальних витратах на охолодження. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Знати та розуміти: теоретичні підстави вирішення важливих науково-практичних завдань створення нового або оптимізацію 
існуючого елемента енергетичного обладнання. Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для 
дослідження аеродинамічних і теплових процесів та вирішення практичних завдань в енергетиці. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 30 год.,  практичних занять – 10 год., самостійна робота – 80 год. 

Пререквізити «Тепломасообмін», «Конструкції газових турбін» 



Вимоги викладача 

Аспірант зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Для проходження 
дисципліни необхідно мати: лабораторний халат, лабораторний журнал. Працювати з навчальної та додатковою літературою, з 
літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни 
потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не 
проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Етапи та проблеми розвитку газотурбінних 
установок. Вимоги, що пред'являються до систем 
охолодження. Втрати, пов'язані з наявністю 
системи охолодження. 

ПЗ 1 Розрахунок системи 
охолодження напрямної 
лопатки газової турбіни 
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Застосування пористих матеріалів 
для виготовлення напрямних 
лопаток турбін 

Лекція 2 Конструкції системи охолодження газових турбін, 
компресорів. Конвективна і плівкова системи 
охолодження лопаток газових турбін. 

ПЗ 2 Розрахунок тепловіддачі на 
профілі турбінної лопатки 

Сумісний розрахунок гідравлічної 
схеми і теплового стану газової 
турбіни 

Лекція 3 Особливості теплообміну на зовнішніх поверхнях 
лопаток та  узагальнення експериментальних 
даних по тепловіддачі до турбінних профілів 

Методи розрахунку відцентрового 
натиску у придискових 
порожнинах роторів газових 
турбін 

Лекція 4 Методи розрахунку систем охолодження. 
Систематизація типів каналів систем охолодження 

Турбулізація потоку повітря в 
каналах охолодження ребрами 
малої висоти 

Лекція 5 Комп’ютерна програма розрахунку систем 
охолодження газових турбін 

ПЗ 3 Розрахунок системи 
охолодження робочої лопатки  

Лекція 6 Гідравлічний опір основних типів каналів систем 
охолодження 

ПЗ 4 Розрахунок системи 
плівкового охолодження 
напрямної лопатки 

 

Лекція 7 Інтегральний метод розрахунок тепловіддачі на 
поверхні лопатки   

 

Лекція 8 Тепловіддача від газу до корпусу турбіни (корпус 
турбіни в зоні осьового зазору, в зоні радіального 
зазору, за робочим колесом, стінка корпусу, що 
протистоїть бічній поверхні ротора) 

ПЗ 5 Варіантні розрахунки системи 
охолодження напрямної 
лопатки газової турбіни 

 

Лекція 9 Тепловіддача від газу до ротора турбіни (торцеві 
поверхні ротора, циліндричні гладкі ділянки 
роторів і корпусів, внутрішні порожнини роторів 

 

Лекція 10 Тепловіддача в охолоджуючих каналах напрямних 
і робочих лопаток 

 

Лекція 11 Система внутрішньої подачі повітря: попереднє 
охолодження повітря, охолодження дисків турбіни, 
часткове відключення повітря 

   
Індивідуальне завдання: Огляд 
наукових публікацій за темою 
підвищення ефективності 
охолодження  турбулізуючими  
пристроями в каналах 
охолодження. 

Лекція 12 Аналіз конструкції опор по їх розташуванню на 
двигуні. Організація підведення і відведення 
мастила, прокачування масла через двигун та через 
систему суфлювання 



Лекція 13 Система управління радіальними зазорами: 
системи впливу на статор, системи впливу на 
ротор. 

Лекція 14 Наддування ущільнень масляних порожнин і 
охолодження опор (1) 

 
Лекція 15 Наддування ущільнень масляних порожнин і 

охолодження опор (2) 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Термодинамічні втрати, обумовлені наявністю системою охолодження; конструкції системи охолодження газових турбін, компресорів; плівкове і 
конвективне охолодження; гідравлічний опір основних типів каналів систем охолодження; методи розрахунку систем охолодження. Систематизація типів 
каналів систем охолодження; особливості теплообміну на зовнішніх поверхнях лопаток та  узагальнення експериментальних даних по тепловіддачі до 
турбінних профілів, система управління радіальними зазорами: системи впливу на статор, системи впливу на ротор, Аналіз конструкції опор по їх 
розташуванню на двигуні. Організація підведення і відведення мастила, прокачування масла через двигун та через систему суфлювання. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Комп’ютери. Комплекс лабораторного та експериментального обладнання кафедри турбінобудування, що має статус «Національного надбання України». 



 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 

• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 

• іспит: 60% семестрової оцінки 
90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 

доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 

конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


