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         1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни - 

Технічна термодинаміка,  паротурбінні установки  
 
         2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
          Мета -. вивчити   основи теорії  техніко-економічних обґрунтувань з  вибору 
оптимального варіанта  технічного рішення при проектуванні , модернізації, реконструкції 
. експлуатації  енергоблоків, електростанцій в цілому.   

         Завдання - оволодіти методами  техніко-економічного  обгрунтування доцільності 
технічних рішень в  теплоенергетиці. 

  В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

         знати: основи теорії   оцінки ефективності інвестицій; основи  теорії  вибору 
оптимальних параметрів паротурбінних установок та устаткування  електростанцій;  

         вміти: проводити техніко-економічні обгрунтування, розрахункові дослідження в 
теплоенергетиці на основі сучасних методів термодинамічної, техніко-економічної 
оптимізації параметрів електростанцій. 

                          

3.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль  1.Методичні основи оцінки ефективності інвестицій, техніко-
економічна оптимізація параметрів оснащення ПТУ 

Змістовий модуль 2. Техніко-економічна оптимізація:  режимних параметрів  оснащення    
КЕС,АЕС ; обґрунтування технічних рішень . 

 

Рекомендована література 

 Базова 

 1. Качан А.Д., Муковозчик Н.В . Технико- экономические основы  проектирования 
ТЕС (Курсовое проектирование) Учебное пособие  для вузов специальности 0305-ТЕС.- 
Мн.Высш.шк.1983.- 159 с. 

 2. Качан А.Д. ,Яковлев Б.Я. Справочное пособие по технико-экономическим 
основам  ТЭС.Мн.Высш.шк.1982.-312с. 

        3. Теплофикация и тепловые сети : Учебник для вузов .- М.: Издательство МЭИ, 
2001.- 472 с. 

  



Допоміжна 

  

 1.Теоретические основи паротурбиных установок электростанцией.Хлебалин Ю.М. 
Издательство Саратовского университета , 1974 с, 240с. 

  

 2. Технико-зкономические осмновы выбора  параметров конденсационных 
электрических станций .  Под ред.. Л.С.Стермана .Изд-во «Высш. школа» , М.- 1970 .-280 
с. 

  ЗРАЗОК В.П.Сухінініа ТЕПЛОМАСООБМІННІ АПАРАТИ ТЕС ТА    АЕС 

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

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен  
Знати: схеми та цикли газотурбінної та парогазової установки. показника, які 
характеризують роботу газотурбінної та парогазової установки, заходи для підвищення 
ефективності роботи, конструкцію та принцип роботи газової турбіни і компресора.  
Вміти:  
- розрахувати ККД установки;  
- оцінити внутрішню полізну роботу паро та газотурбінної установки;  
- розрахувати всі необхідні характеристики паро та газотурбінної установки , які 
забезпечують надійну, економічну роботу.  
Володіти: теоретичною базою загальної теплоенергетичної підготовки. Придбати 
технічний світогляд і елементи технічної ерудиції. Проявити знання дисципліни в процесі 
вивчення дисципліни.  
 

3. Зміст робочої програми 
Модуль 1 
  

Загальні відомості про ГТУ. Схеми і цикли ГТУ. Основні показники, які характеризують 
роботу ГТУ. Методи підвищення економічності ГТУ. 
  

Модуль 2 
  

Одновальні ГТУ з регенерацією, з ступінчатим стисненням, ступінчатим згоранням  
Замкнуті ГТУ. Складні і многовальні ГТУ.  
 

Модуль 3  
 

Типи газових турбін і особливості їх конструкції. Особливості конструкції компресора.  
Парогазові установки.  
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