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1. Мета фахового випробування

Метою проведення фахового випробування за спецiальнiстю |42

"Енергетичне машинобудування" ocBiTHboT програми " Газотурбiннi установки i

КОМПресорнi станцiI ") е визначення достатностi рiвня пiдготовки фахiвця, який

Мае стУпiнь "бакал?вр", до подЕLльшого навчання i здобуття ступеня "магiстр".

Учасник фахового випробування повинен пок€вати володiння такими

газотурбiнобудування ;

- ocHoBHi показники г€вотурбiнних агрегатiв рiзних типiв i призначення;

- принципи функцiонування, заг€IJIьна будова та умови роботи елементiв

газотурбiнних агрегатiв;

характеристики та ocHoBHi показники;

агрегатiв та установок на iх ocHoBi;

- piBeHb ВПлиВУ газотурбiнних агрегатiв на навколишне середовище та

шляхи зниження негативних наслiдкiв ixHboT роботи;

- ШЛЯХИ УДОСКОНЕlЛення газотурбiнних агрегатiв та установок на ik ocHoBi

1 перспективи 1хнього розвитку.

2. Змiст програми фахового випробування

Вступний екзамен базуеться на матерiалах дисциплiн "Проектування

газотурбiнних установок" ("Газовi турбiни та г€вотурбiннi установки"), "Теорiя

ТУРбiН" Та "Осъовi та вiдцентровi компресори", якi вивчаються протягом

НаВчанНrI У бакалавратi за спецiальнiстю 142 "Енергетичне машинобудування" i

якi е найбiльш характерними для цiсi ocBiTHboi програми.



На вступний екзамен виносяться TaKi теми:

IIазва павчалЁноi

ДпсцйПлiни
Тема

Теорiя ryрбiн
OcHoBHi типи лопаткових машин та перетворення в них енергiТ. Типи
турбiнних решiток та iх геометричнi характеристики. Кiнематичнi та

газодинамiчнi характеристики потоку.

Активний ступiнь. Змiна тиску та швидкостей. Трикутники швидкостей.

Оптимальне вiдношення швидкостей.

Реактивний ступiнь. Mipa реактивностi. Змiна тиску i швидкостей.

Трикутники швидкостей. ОптимаJIьне вiдношення швидкостей.

OcHoBHi рiвняння одновимiрного газового потоку стосовно турбiнних

решiток. Рiвняння стану, суцiльностi, енергii.

lзоентропiйниiа процес розширення газу в сопловiй та робочiй решiтках.
Визначення теоретичних швидкостей витiкання робочого тiла з решiток.
Втрати в турбiнних решiтках. Профiльнi втрати.

Кiнцевi втрати в решiтках профiлiв.

Вплив геометричних та режимних параметрiв на ефективнiсть

турбiнних решiток.

.Щiйсний процес витiкання робочого тiла з турбiнних решiток.
Зображення дiйсного процесу витiкання в дiаграмi й-s.

Сили, що дiють в решiтках профiлiв. Рiвняння Ейлера.

Колова робота робочого колеса осьового та радiального ступенiв.

Втрати в турбiнному ступенi. Класифiкацiя втрат. Номенклатура КК.Щ

ступеня. Втрати на колi робочого колеса та коловий теплоперепад в

дiаграмi й-s.

Коловий КК.Щ осьового ступеня. Оптимальне вiдношення швидкостей.

Вплив кута с[,1 та мiри реактивностi на ККЩ ступеня.

Втрати на тертя диска i бандажа. Втрати вiд витокiв крiзь зазори

обпопачування.

Втрати вiд парцiа_пьного пiдведення.

Втрати вiд вологостi пари. Втрати вiд охолодження. HeBpaxoBaHi втрати.

Внутрiшнiй ККД ступеня. Процес розширення робочого тiла в дiаграмi
й-s з урахуванням ycix внутрiшнiх втрат. Оптимальне вiдношення

швидкостей.

Основи розрахунку осьового турбiнного ступеня.

Основи розрахунку радiально-осьового турбiнного ступеня.

Основи розрах}т{ку турбiнного ступеня iз парцiальним пiдведенням.



НазЁа rraErybHoi
дйсцкйпiнй':

Тема

Постановка та метод вирiшення задачi оптимiзацii параметрiв

турбiнного ступеня на базi одновимiрноi моделi течiТ робочого тiла
(макрооптимiзацiя).

Просторовий шотiк в турбiнному ступенi. Рiвняння ралiа:lьноi рiвноваги.
Методи закрrrування лопаток, ix ефективнiсть.

Основи розрахунку осьосиметричноТ течiТ потоку в шарi перемiнноi

товщини, просторового пограничного шара в турбiнних решiтках.
Аналiтичне профiлювання турбiнних решiток.
Постановка i метод вирiшення задачi оптимiзацii геометричних

параметрiв турбiнних решiток на базi розрахунку просторового потоку
(мiкрооптимiзацiя).

Методи перетворення великих енергiй iз високим ККД.
Турбiни зi ступенями тиску i швидкостi.

Використання вихiдноi енергii в багатоступiнчастих турбiнах.

Повернута теплота в багатоступiнчастих турбiнах.

Спiввiдношення КК.Щ ryрбiни i ККД ступеня.

Змiна тиску i швидкостi в проточнiй частинi ступеня швидкостi.

Оптимальне спiввiдношення швидкостей. Процес розширення пари в

дiаграмi h-s для ступеня швидкостi.

Коловий ККЩ ступеня швидкостi.

Ефективнiсть ступенiв iз повторним пiдведенням пари.

Втрати в багатоступiнчастiй турбiнi.

Основи розрахунку двовiнцевих активних ступенiв.

Вибiр пара:rлетрiв та основи розрахунку турбiн високого i низького

тискiв активного типу.

Основи вибору параметрiв i розрахунку групи реактивних ступенiв.

Характеристика перемiнних режимiв.
Особливостi роботи турбiн на перемiнних режимах.
Способи регулювання потужностi турбiн.

Способи пiдвищення ефективностi турбiн на перемiнних режимах.

Проекryвання
газоryрбiнних

установок

Судковий агрегат з ГТ.Щ простоi схеми, його термодинамiчний цикл.

Обчислення втрат повного тиску по тракту ГТА в розрахунках його

циклу i схеми.

Моделювання процесу пiдвищення тиску повiтря в компресорi ГТЩ.

Обчислення теплофiзичних властивостей робочих тiл у розрахунках
ГТА. Обчислення процесу теплоподводу в КЗ ГТД.



На5ва навчал_Бйоi
:' ,", ,"_1,,,: ДшсциплiнИ

Тема

Обчислення процесу розширення гilзу в турбiнах ГТЩ. Визначення ККД
i питомоi потужностi циклу ГТЩ.

OcHoBHi положення детального теплового розрахунку ГТА простоi

схеми на режимi повноi потужностi.

Розрахунки термодинамiчних параметрiв багатокаскадного
компресорного блоку Гт,щ.

Розрахунки термодинамiчних параметрiв кчl},Iери згоряння та

коефiцiентiв витрат по гtlзоповiтряному тракту ГТ.Щ.

Розрахунок параметрiв турбiн ГТ,Щ. Розрахунок витрат робочого тiла
через агрегати ГТ.Щ.

Габаритнi розрахунки ГТЩ. Можливi компонування суднових та

енергетичних ГТ.Щ.

Вихiднi данi i параметри для габаритного розрахунку осьового

компресора.

Розрахунок габаритiв вхiдного перетину осьового компресора.

Розрахунок габаритiв вихiдного перетину осьового компресора.

оцiнка числа ступiней i осьового габариту компресора, побудова ескiзу
його меридiанного перетину.

габаритнi розрах}.нки трубчасто-кiльцевий камери згоряння суднового
чи енергетичного ГТЩ.

Зага-гlьнi положення габаритних розрахункiв осьових тlрбiн ГТ,Щ.

Оцiнка параметрiв першого ступеня i габаритiв вхiдного перетину

ocboBoi турбiни ГТ.Щ.

Розрахунок дiаметральних габаритiв вихiдного rrеретину осьовоi
турбiни ГТЩ. а також ii осьового габариту.

OcHoBHi типи суднових редукторiв. Особливостi проектування

реверсивних редукторiв суднових ГТА.
OcHoBHi положення габаритного розрахунку суднового

двоступiнчастого редуктора переборного типу з роздвоенням
потужностi.

Способи ускладнення схем i циклiв ГТА. ГТА з промiжним пiдiгрiвом
газу.

ГТА з промiжним охолодженням повiтря. ГТА з регенерацiею теплоти

газiв, що вiдходять з ГТД.

Комбiнованi газопароryрбiннi агрегати. ГТА з паротурбiнним тепло-

утiлiзацiйним контуром (ТУК). Контактний ГТА з пароводяним ТУК.



назва навчальноi
,. дшсциплrнш

Тема

OcboBi та

вiдцентровi

компресори

Схема i принцип дii ступеня осьового компресора. Елементарний

ступень. Змiна тиску та швидкостей. Трикутники швидкостей.

OcHoBHi рiвняння одновимiрного газового потоку в елементарним

ступенi. Рiвняння стану, суцiльностi, енергii.

Робочий процес i ocHoBHi параметри елементарIIого ступеня.

Коефiцiенти корисноiдii i витрат. Mipa пiдвищення тиску.

Визначення взаемодii профiлю i потоку в компресорних решiтках.
Робота обертання колеса ступеня.

Основне рiвняння осьового ступеня в параметрах решiтки
Зв'язок мiж аеродинамiчними коефiцiентами i параметрами

решiтки.

профiлiв.

лопатковоi

Узагальненi результати продувок плоских решiток профiлiв.

Використання ix для проектування осьового ступеня.

Mipa реактивностi ступеня.

Типи ступенiв компресора з рiзною мiрою реактивностi.
Особливостi застосування колозвукових i надзвукових ступенiв в осьо-

вих комrrрессорах. Способi зниження втрат енергiТ в них.

Схема i принцип дii вiдцентрового компресора. Особливостi течii

робочого тiла в ступенi вiдцентрового компресора.

Оцiнка економiчностi ступеня компресора. Втрати енергiТ у венцях.

Просторовий потiк в компресорному ступенi. Рiвняння радiальноi

рiвноваги.
Методи закрr{ування лопаток, ix ефективнiсть.

Вибiр параметрiв та основи розрахунку осьового компресора.

Вибiр параметрiв та основи розрахунку вiдцентрового компресора.

Норма_пьнi й yHiBepcmlbHi характеристики компресорiв. Зрiвняння

характеристик осьового та вiдцентрового компресорiв.

Суспiльна робота системи компресор-мережа. Статична та динамiчна
стiйкость режимароботи компресор-мережа.

Робочi режими i запас стiйкостi компресора в системi ГТД. OcHoBHi

способи регулювання Koм[pecopiB.



3. Структура екзаменацiйного завдання фахового випробуванця

ЕКЗаМенацiйнi бiлети скJIадаються з п'ятидесяти тестових питань, на

КОЖниЙ З яких пропонуеться чотири варiанти вiдповiдi, тiльки один з яких е

[РаВИJIьним. TecToBi питання базуються на матерiалi вищевк€ваних тем.

Yci питання бiлетiв мають фахове спрямування i вимагають вiд отудентiв

УМiННя ЗасТосовувати на необхiдному piBHi iнтегрованi знання програмного

матерiалу.

4. Критерii пiдсумковоi оцiнки

ТРивалiсть проведення вступного випробування l20 хвилин. Результат

фахового вступного випробування оцiнюеться за шк€tлою вiд 0 до 200 балiв.

МiНiМальна оцiнка з фахового вступного випробування для участi в

конкурсному вiдборi становить 100 балiв.

КРИТеРii Оцiнювання фахового вступного випробування вiдповiдають

<<ПОЛОЖеННЯ Про органiзацiю прийому до Нацiона-гlьного унiверситету
КОРабЛебУДУВаНня iMeHi адмiрала Макарова при всryпi на навчання на ocHoBi

ранiше здобутого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня (ступеня) у 2О2| РоцЬ.
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