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Завдання до самостійної роботи
Самостійна робота включає такі форми:
опрацювання лекційного матеріалу;
підготовка до практичних робіт;
виконання індивідуальних робіт.
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Тема
Виробництво холоду в енергетичних установках на
базі газотурбінних двигунів.
Тригенераційні технології автономного холодотепло- та електропостачання. Оцінка ефективності їх
застосування в залежності від кліматичних умов.
Теплообмін при фазових перетвореннях робочих тіл
та його розрахунок.
Конструкції
та
характеристики
сучасних
теплообмінних апаратів, їх тепловий розрахунок.
Інтегрування тепловикористовуючої холодильної
машини (ТХМ) в енергетичну установку Підбір та
обґрунтування типу, схеми ТХМ, робочого тіла,
температур випаровування та конденсації.
Розрахунок
теплового
коефіцієнта
ТХМ
і
тригенераційної системи. Визначення питомої
холодопродуктивності
ТХМ
та
теплового
навантаження на її теплообмінні апарати
Оцінка впливу охолодження повітря на вході двигуна
на
показники
ефективності
енергоустановки

Кількість
годин
10
10
10
10

10

10

10

8
9

(зменшення питомої витрати палива, збільшення
коефіцієнта корисної дії).
Вибір раціональних параметрів при розробці
енергоустановки тригенераційного типу
Економічність та екологічність
енергоустановок
тригенераційног типу. Резерви підвищення.
Всього за семестр

10
10
90
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