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ПЕРЕДМОВА 

Будь-які явища і процеси у навколишньому світі супроводжуються обмі-
ном енергії. Якщо енергією обмінюються макроскопічні тіла (кількість атомів 
або молекул у яких більша ніж ≈10

4), то частина енергії, якою вони обміню-

ються, обов'язково є теплом. 
Наука, у якій вивчаються загальні закономірності обміну теплом між 

макроскопічними тілами, без врахування їх атомно-молекулярної будови, 

називається термодинамікою. 
Розділ термодинаміки, у якому вивчають процеси, що супроводжуються  

змінами енергії у формі роботи та тепла в технічних пристроях і машинах, на-
зивається технічною термодинамікою (ТТД).   

Машини, робота яких ґрунтується на взаємних перетвореннях механіч-

ної та теплової енергій, називаються  тепломеханічними.  

Основне завдання ТТД - визначення умов роботи тепломеханічних 
машин, за яких розсіювання теплової енергії у довкілля мінімальне.  

Технічну термодинаміку вивчають для того, щоб оволодіти принципа-
ми роботи та будови тепломеханічних машин шляхом засвоєння таких понять, 
як "термодинамічна система"(ТДС), параметри стану ТДС, рівноважний 

та нерівноважний стани і процеси у ТДС, зокрема, циклічні процеси та ко-

ефіцієнти корисної дії циклів і машин, робота яких ґрунтується на викори-

станні циклічних процесів теплообміну.  
Засвоївши ці поняття, студенти повинні вміти кількісно описувати, аналі-

зувати та розраховувати процеси у компресорах, теплових двигунах, холодиль-
никах чи теплових трансформаторах. Вибирати режими роботи теплових ма-
шин, які забезпечують отримання максимальної роботи, при мінімальній за-

траті для цього палива та тепла.  
Важливим є формування у студентів розуміння необхідності “співпраці” 

з довкіллям, усвідомлення того, що розвиток теплотехніки повинен бути 

невід’ємно зв’язаний зі способами захисту населення і природи від шкідливо-

го впливу енергетичного виробництва.    

Курсова робота (КР) з дисципліни „Технічна термодинаміка для студе-
нтів очної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.050601 „Тепло-
енергетика та 6.050602 „Гідроенергетика – виконується протягом IV семестру і 
співчасна з вивченням розділів дисципліни «Технічна термодинаміка».  

Завдання курсової роботи - навчити студентів самостійно 

розв’язувати задачі, що ґрунтуються на законах термодинаміки, поглиби-

ти розуміння програмного матеріалу, набути навичок користування навча-

льною, науковою і довідковою літературою та термодинамічними табли-

цями, вміти застосовувати на практиці знання з основ інформатики та 

програмування. Загалом підготувати студентів до майбутньої інженерної 

діяльності. 
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Впродовж виконання роботи у студентів можуть виникати питання щодо 
процедур розрахунку, графічного відображення матеріалу та оформлення КР. 
Труднощі, що виникають при роботі над КР, студенти вирішують на консуль-
таціях з допомогою керівника.   

1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Кожен студент одержує свій варіант завдання на курсову роботу  відпові-
дно до двох останніх цифр номера його залікової книжки. Початкові дані до 
завдань розміщено у таблицях 2.1.1 – 2.3.3 Методичних порад.  

Виконується курсова робота в окремому зошиті або на зшитих стандарт-
них аркушах формату А-4 за вимогами ЄСКД.  

Переважно текст курсової роботи пишуть „від руки”, але допускається 
комп’ютерний набір тексту та графічного матеріалу. Формат тексту WORD 
„Times New Roman 14” через півтора інтервалу.  

Розрахунки в КР виконувати з точністю до чотирьох значущих цифр. 

Кінцевий результат заокруглюють до трьох цифр. 
Кількість рисунків, котрі ілюструють процеси, що аналізуються в КР, 

вказується у кожному завданні. Будьте уважними щодо цього, оскільки непов-

не виконання графічних завдань вважається грубою помилкою і унеможли-

влює захист КР.   
Рисунки слід виконувати у масштабі на міліметровому папері або в гра-

фічному редакторі, відобразивши масштабну сітку. На осях обов’язково вказу-
вати назву величини та її розмірність. Рисунки супроводжують назвою (над ри-
сунком) та коментарем (під рисунком).    

2. ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Курсова робота складається з трьох частин: 

- розрахунок термодинамічних процесів з водяною парою; 

- розрахунок процесів стиснення газу в багатоступеневому компресорі; 
- аналіз та розрахунок основних циклів паросилових установок. 

Завдання до частин КР конкретизуються у розділах 2.1÷2.3. 

2.1. РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕ-

СІВ З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ 

З курсу загальної фізики відомо, що таких процесів є п'ять: ізохорний, 
ізобарний, ізотермічний, адіабатний та політропний. У природі ці процеси реа-
лізуються рідко, але багато реальних процесів можна вважати близькими до 
них. Зауважимо, що часто перші чотири процеси можна вважати політропними.  

2.1.1 Дослідження ізохорного процесу   

Завдання. Один кг водяної пари, що має питомий об’єм  v  і початковий 
ступінь сухості х1, нагрівається ізохорно до температури t2.  

Визначити: початкові та кінцеві параметри стану (маються на увазі 
термічні параметри: тиск, питомий об’єм та температура - p, v, t  та калоричні: 
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питомі ентальпія, внутрішня енергія та ентропія - h, u, та s) пари і кількість під-
веденого тепла q.  

Накреслити графіки процесу в координатах „h-s”, „t-s” та „p-v”. Почат-
кові дані для розрахунку взяти з табл. 2.1.1. 

 

    Таблиця  2.1.1 

Початкові дані для розрахунку ізохорного процесу 

Ост. цифра 
№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

v, м3/кг 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.8 1.6 1.4 

х1 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 
Передост. цифра 

№ зал. кн 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t2, ºC 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

2.1.2 Дослідження ізобарного процесу   

Завдання. Один кг водяної пари під тиском р нагрівається ізобарно при 
тиску р1 від початкового ступеня сухості х1, приймаючи  q  кДж/кг тепла.  

Визначити початкові та кінцеві параметри стану, див. завдання 2.1.1, і ро-
боту зміни об’єму пари l. Накреслити графіки процесу в „h-s”, „t-s” та „p-v” 

координатах. Вихідні дані для розрахунку процесу взяти з таблиці 2.1.2. 

                                                                                                         Таблиця 2.1.2 

Початкові дані для розрахунку ізобарного процесу 

Ост. цифра № 

зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р1, бар 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 

х1 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 

Передост. цифра 

№ зал. кн. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, кДж/кг 500 550 600 650 700 750 800 780 760 740 

2.1.3 Дослідження ізотермічного процесу   

Завдання. Один кг водяної пари розширюється ізотермічно при темпера-
турі t1 від початкового ступеня сухості x1, приймаючи q кДж/кг тепла.  

Визначити початкові та кінцеві параметри стану, див. завдання 2.1.1,  і 
роботу зміни об’єму пари l. Накреслити графіки процесу в координатах „h-s”, 

„t-s” та „p-v”. Вихідні дані для розрахунку процесу взяти з таблиці 2.1.3.  

Таблиця 2.1.3 

Початкові дані для розрахунку ізотермічного процесу 

Ост. цифра 

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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t1, ºC 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 

x1 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.97 

Пер-ост. цифра
№ зал. кн. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, кДж/кг 700 680 660 640 620 600 580 560 540 520 

2.1.4 Дослідження адіабатного процесу   

Завдання. Один кг водяної пари з початковим тиском р1 та температурою 
t1  розширюється адіабатно до m-кратної зміни об’єму.  

Визначити початкові та кінцеві параметри, див. завдання 2.1.1,  і роботу 
зміни об’єму пари. Накреслити графіки процесу в координатах „h-s”, „t-s” та 

„p-v”. Вихідні дані для розрахунку процесу взяти з таблиці 2.1.4. 

Таблиця 2.1.4 

Початкові дані для розрахунку адіабатного процесу 

Ост. цифра 
№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р1, бар 10 15 20 30 40 50 60 10 80 90 

t1, ºC 300 350 400 420 440 460 480 500 520 540 
Пер-ост. ц-ра 
№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

m 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 

2.2. РОЗРАХУНОК ПРОЦЕСІВ СТИСНЕННЯ ГАЗУ В 

П’ЯТИСТУПЕНЕВОМУ ПОРШНЕВОМУ КОМПРЕСОРІ  

Багатоступеневе стиснення газів використовується, коли необхідно під-
вищити тиск більш як у чотири-п'ять раз. При багатоступеневому стисненні за-
для мінімізації роботи стиснення намагаються наблизити процес до ізотерміч-
ного, охолоджуючи газ після кожного ступеня до початкової температури.    

Завдання. Розрахувати оптимізований процес стиснення газу в 
п’ятиступеневому поршневому компресорі, наближений до ізотермічного. Ви-
значити об'ємні ККД ступенів компресора, об'ємні витрати газу через ступені, 
потужність приводу компресора, витрату води на охолодження газу після кож-
ного ступеня  та побудувати "р-v" та "t-s" діаграми процесу стиснення. 

Вихідні дані для розрахунку взяти з табл. 2.2.1 

Таблиця 2.2.1 

Початкові дані для розрахунку процесу стиснення 

Пер-ост. ц-ра 
№ зал. кн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

t1, ºC 17 21 19 23 28 16 30 21 26 29 

Р1, МПа 0.1 0.098 0.096 0.097 0.099 0.094 0.11 0.1 0.95 0.12 

Рк, МПа 17 15 20 19 21 16 18 22 23 14 

tп, ºC 6 12 9 15 19 7 23 11 17 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

V, м3/с 1.5 1.9 2.0 2.1 1.6 2.2 1.7 2.3 1.8 2.4 
Ост. цифра 
№ зал. кн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 nк,  об/хв. 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 

n 1.25 1.30 1.28 1.31 1.33 1.35 1.36 1.37 1.29 1.27 

φ, % 60 65 68 70 75 69 73 64 72 71 

η, % 78 80 79 85 87 88 83 86 89 82 

Відповідно до умови завдання розрахунок процесу стиснення газу в 
п’ятиступеневому поршневому компресорі складається з етапів: 

- розрахунку кінцевих тисків у ступенях компресора; 
- розрахунку кінцевих температур у ступенях компресора; 
- розрахунку об'ємних ККД у ступенях компресора; 
- розрахунку щосекундних об’ємів повітря у ступенях компресора; 
- розрахунку робочих об’ємів ступенів компресора; 
- розрахунку потужності приводів окремих ступенів компресора; 
- розрахунку витрати води на охолодження газу в процесі стиснення; 

- побудови графіків процесу стиснення на "р-v" та "T-s" діаграмах. 

2.3. РОЗРАХУНОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЦИКЛІВ ПАРОСИЛОВИХ 

УСТАНОВОК  

Завдання. Паросилова установка (ПСУ) працює з параметрами пари: по-
чатковий тиск р1, початкова температура t1 і тиск відпрацьованої пари р2. 

Необхідно: 

2.3.1. Нарисувати технологічну схему ПСУ. У масштабі накреслити гра-
фіки циклу в координатах „h-s”, „T-s” та „p-v” за індивідуальними даними 
табл. 2.3.1. Розрахувати термічний ККД основного циклу Ренкіна. 

 Дослідити, як зміниться термічний ККД циклу ПСУ, ступінь сухості па-
ри x2 на виході з турбіни, якщо при незмінних t1 і р2 змінювати початковий тиск 
р1. Побудувати графіки залежностей ηt = f(p1) та  х2 = φ(р1) при незмінних t1 і  
р2. Як зміниться термічний ККД циклу ПСУ, ступінь сухості пари x2 на виході з 
турбіни, якщо при незмінних t1 і р1 змінювати тиск відпрацьованої пари р2?  
Побудувати графіки залежностей ηt = f(p2) та  х2 = φ(р2) при незмінних t1 і р1.  

Дані для розрахунків взяти з таблиці 2.3.1. 

  Таблиця 2.3.1 

Початкові дані для розрахунку завдання 2.3.1 

Ост. цифра № 

зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р1, бар 40 50 60 70 80 90 100 120 140 180 

t1, ºC 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 

Передост. цифра 

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р2, бар 0.15 0.12 0.1 0.08 0.06 0.5 0.04 0.03 0.07 0.11 
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2.3.2. Нарисувати технологічну схему ПСУ з проміжним перегрівом па-

ри. Розрахувати термічний ККД циклу ПСУ, якщо при заданих параметрах р1, t1 
і р2 увести проміжний перегрів пари при тиску p0 до температури t0. Побудува-
ти графік залежності ηt = f(p0) і, користуючись ним, вибрати оптимальне зна-
чення р0. Як впливає  проміжний перегрів на сухість пари в кінці розширення 
х2? У масштабі зобразити оптимізований цикл ПСУ з проміжним перегрівом 
пари у „T-s” координатах. Дані для розрахунку взяти з таблиці 2.3.2.  

Таблиця 2.3.2 

                                                      Початкові дані для розрахунку завдання 2.3.2 

Ост. цифра  

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р1, бар 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

р2, бар 0.03 0.05 0.08 0.03 0.06 0.07 0.04 0.02 0.08 0.01 

Р0, бар 18 20 19 18 17 16 15 16 17 20 

Передост. цифра  

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t1, ºC 450 500 550 600 650 700 400 430 530 630 

t0, ºC 400 480 500 560 540 580 380 400 450 500 

2.3.3 Нарисувати технологічну схему установки з регенеративним підігрі-
вом живильної води. Розрахувати залежність термічного ККД циклу ПСУ, яка 
працює з параметрами пари р1, t1 і р2  від тиску р0  у регенеративному відборі 
пари для підігрівника змішувального типу. Побудувати графік залежності ηt = 

f(p0).  Пояснити, чому при використанні регенеративного підігріву живильної 
води термічний ККД циклу ПСУ зростає? За графіком залежності ηt = f(p0) ви-
значити оптимальний щодо ηt  тиск пари у  регенеративному відборі. У мас-
штабі побудувати  „h-s” – діаграму циклу ПСУ для оптимізованих параметрів. 
Дані для розрахунків взяти з таблиці 2.3.3 

Таблиця  2.3.3 

Початкові дані для розрахунку завдання 2.3.3 

Ост. цифра 

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

р1, бар 180 170 160 150 140 130 120 110 110 100 

р2, бар 0.04 0.06 0.03 0.05 0.02 0.01 0.05 0.07 0.03  0.06 

Рr, бар 20 18 15 18 12 11 10 12 10 14 

Передост. ц-ра  

№ зал. кн. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

t1, ºC 600 600 590 580 570 560 550 540 530 540 

Зауваження 
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Кожен розділ КР закінчувати висновками, у яких необхідно вказати особ-
ливості перебігу процесів з водяною парою, які там розглядались;  висвітлити 
умови роботи компресорів з мінімальною затратою енергії; дослідити умови 
реалізації циклів ПСУ за яких досягатиметься максимальний коефіцієнт корис-
ної дії. Пояснити, яка фізична природа підвищення ККД ПСУ застосуванням 
регенеративного підігріву та завдяки  чому покращуються умови роботи ПСУ 
при застосуванні проміжного перегріву пари.    

3  АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

3.1 ПРОЦЕСИ З ВОДЯНОЮ ПАРОЮ 

Перш ніж переходити до розрахунку процесів з водяною парою необхідно 
описати, що таке водяна пара, для чого вона застосовується, які бувають стани 
пари, якими параметрами і у яких випадках характеризують її стан.  

3.1.1  Аналіз ізохорного процесу з  водяною парою 

Починають  аналіз з формування таблиці початкових даних про стан па-
ри, див. табл. 3.1.1.  

                                                                                                 Таблиця 3.1.1 

                           Початкові параметри ізохорного  процесу 

Параметр v1 ,м
3/кг х1 t2 ,ºC 

Значення    

1. Ізохорний процес протікає при сталому питомому об’ємі пари v = 

Const. Для знаходження всіх початкових та кінцевих параметрів пари викорис-
товуємо "h-s" діаграму.  

2. За початковими сухістю та питомим об’ємом  x1 та v1  знаходимо поло-
ження початкової точки процесу на "h-s" діаграмі. Вона лежить на перетині лі-
ній x1 та v1 . Позначимо цю точку через 1v.   

3. Проектуючи точку 1v на координатні осі "Oh" та "Os", знаходимо зна-
чення питомих ентальпій h1 та ентропії s1.  

4. Тиск, який відповідає точці 1v, 

знаходимо за значенням ізобари, що 
проходить через точку 1v. Якщо такої 
ізобари немає, то для знаходження ти-
ску в точці 1v використовуємо лінійну 
інтерполяцію для двох найближчих 
ізобар.  

5. Температуру, що відповідає 
точці  1v,  знаходимо аналогічно до ти-
ску за ізотермою, що проходить через 
неї. Якщо точка 1v знаходиться під лі-
нією х = 1 в стані насиченої вологої 
пари, то температуру насичення знахо-
дять за ізотермою, що проходить через 

Рис. 3.1.1. Графік ізохорного процесу в 

"h-s" координатах.  

Точки 1v – волога насичена пара,  та 2v – пе-
регріта пара,  початкові та кінцеві для проце-
су ізохорного стиснення пари. Лінія х = 1 від-
повідає сухій насиченій парі.  
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точку перетину ізобари  р1 та лінії насичення  х = 1.   
6. Внутрішню енергію u1 розраховуємо, використовуючи зв'язок між  нею 

та ентальпією, 

     h1 = u1 + p1·v1,  →  u1 = h1 - p1·v1.   
                                                     (3.1.1) 

7. Положення кінцевої точки процесу 2v визначаємо за перетином ізохори 
v1 та ізотерми t2. Значения інших параметрів, відповідних 2v, знаходимо подіб-
но до точки 1v.  

8. Для розрахунку кількості тепла, затраченого на підвищення тиску пари, 
використовуємо вираз першого начала термодинаміки 

  q12 = ∆u12 +  ∆l12  = u2 - u1 = h2 – p2·v2 –( h1 - p1·v1) = h2  - h1 – ( p2 - p1 )·v1.  (3.1.2) 

При  отриманні (3.1.2) використано, що робота в ізохорному процесі не викону-
ється (∆l12 = 0), оскільки v1 = v2. 

9. На "h-s" діаграмі проводимо 
криву v1 =Const , яка починається в то-
чці 1v, а закінчується у 2v, таким чи-
ном, щоб вона була паралельна най-
ближчій ізохорі. Ця крива відповідає 
ізохорному процесу на "h-s" діаграмі. 

10. Отриманий графік ізохорного 
процесу на "h-s" діаграмі ділимо на 
три приблизно рівні відрізки до пере-
тину з лінією х = 1 і на чотири після 
нього, див. рис. 3.1.1. Таким чином 
отримуємо 8 точок, дві з них початкова 
і кінцева точки процесу, одна відпові-
дає перетину з лінією насичення і п'ять 
проміжних точок. 

11. Для кожної з цих точок ви-
значаємо і записуємо в таблицю 3.1.2 
параметри: h, t та s . 

12. Використовуючи отримані дані, рисуємо графіки ізохорного процесу 
на "h-s", див. рис. 3.1.1, та "t-s" , рис. 3.1.2, координатах.  

13. Графік процесу в "p-v" ко-
ординатах має вигляд лінії перпенди-
кулярної до осі "оv", яка починається 
при тиску р1 та закінчується при тис-
ку р2, який знаходимо за п. 7. Тиск у 
процесі зростає завдяки теплу, що 
отримує водяна пара від зовнішнього 
джерела, див. рис. 3.1.3. 

14. У п. 8 вказувалося, що в ізо-
хорному процесі робота не викону-
ється. З рис. 3.1.3 бачимо, що площа 
під кривою ізохорного процесу на "p-

Рис. 3.1.2. Графік ізохорного процесу в 

"t-s" координатах. 

Точки 1v – волога насичена пара,  та 2v– пе-
регріта пара,  початкові та кінцеві для проце-
су ізохорного стиснення пари. Лінія х =1 від-
повідає сухій насиченій парі.  
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Рис. 3.1.3. Графік ізохорного процесу в "p-
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v" діаграмі рівна нулю, що і підтверджує цей факт.  
15. Результати визначень всіх параметрів початкової та кінцевої точок 

процесу, а також роботи і теплоти процесу заносять у підсумкову таблицю 
3.1.3. 

 
 

                                                                                                 Таблиця 3.1.2 

Параметри пари для побудови графіка процесу в "t-s" координатах  
за рис. 3.1.1. 

N точок 1v 2 3 4 5 6 7 2v 

s         

h         

 t         

 

                                                                                                      Таблиця  3.1.3 

Параметри початкового та кінцевого станів водяної пари в ізохорному 
процесі. 

Початкові, точка 1v Кінцеві, точка 2v 
x1 p1 

бар 
v1 

м3/кг 
t1 

ºC 
h1 

кДж/кг 
s1 

кДж/кг·К 
p2 

бар 
v2 

м3/кг 
t2 

ºC 
h2 

кДж/кг 
s2 

кДж/кг·К 

           

Зауваження. Робота при ізохорному процесі не виконується, тому такий 
процес є найкращим щодо збільшення внутрішньої енергії (температури) 

пари при її нагріванні.  

3.1.2 Розрахунок ізобарного процесу з  водяною парою 

Початкові параметри процесу задані у табл. 3.1.4.  

                                                                                                 Таблиця 3.1.4 

                                      Початкові параметри ізобарного процесу 

Параметр p1, бар х1 q, кДж/кг 
Значення    

1. Ізобарний процес протікає при сталому тиску пари р = Const. Як і в ро-
зділі 3.1.1, для знаходження всіх початкових та кінцевих параметрів пари вико-
ристовуємо "h-s" діаграму.  

2. Початкову точку процесу знаходимо на перетині ізобари  p1 з лінією 
сухості x1, позначимо її 1р.  Проектуємо точку перетину на вісь абсцис і вісь 
ординат. Знаходимо відповідні значення ентропії та ентальпії, значення об’єму 
визначаємо за ізохорою, яка проходить через точку 1р. 

3. Для визначення кінцевих параметрів стану водяної пари розраховуємо 
ентальпію кінцевої точки 2р, керуючись тим, що в ізобарному процесі тепло за-
трачається на приріст ентальпії і ентальпія в точці 2р  дається виразом 

                                                 h2 = h1 + q. (3.1.3) 
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4. Розрахувавши ентальпію, точку 2р знаходимо як перетин ізоентальпи 
h2 та ізобари р1.   

5. Для точки 2р визначаємо значення  ентропії об’єму і тиску. Отримані 
результати заносимо у підсумкову таблицю 3.1.5.  

5. Розраховуємо роботу в ізобарному процесі. Вона дається виразом 

                                               l = p1·(v2–v1).  (3.1.4) 

                                                                                                                                                    

                                                                                                        Таблиця 3.1.5 

Параметри початкового та кінцевого станів водяної пари в ізобарному процесі 

Початкові, точка 1р Кінцеві, точка 2р 

x1 p1 

бар 
v1 

м3/кг 
t1 

ºC 
h1 

кДж/кг 
s1 

кДж/кг·К 
p2 

бар 
v2 

м3/кг 
t2 

ºC 
h2 

кДж/кг 
s2 

кДж/кг·К 

           

6. Розраховуємо зміну внутрішньої енергії в ізобарному процесі 
                                  ∆u = u2–u1 = (h2–h1) – p1·(v2–v1).  (3.1.5) 

7. Діючи відповідно до пп. 9 - 13 розділу 3.1.1, на "h-s" рисуємо лінію 
ізобарного процесу, фіксуємо на ньому проміжні точки, заповняємо табл. 3.1.2 
та будуємо графіки ізобарного процесу в "h-s", "t-s" та "p-v" координатах. 

Зауваження. В ізобарному процесі тепло, що передається водяній парі, 
повністю іде на збільшення її ентальпії, яка затрачається на виконання роботи 
розширення та на збільшення внутрішньої енергії пари. 

3.1.3  Розрахунок ізотермічного процесу з водяною парою 

 Початкові параметри процесу задані в табл. 3.1.6.  

                                                                                               Таблиця 3.1.6 

                      Початкові параметри ізотермічного процесу 

 

1. Ізотермічний процес відбувається при сталій температурі t1 = Const. Як 
і в попередніх розділах, для знаходження всіх початкових та кінцевих парамет-
рів пари використовуємо "h-s" діаграму.  

2. Початкову точку процесу знаходимо на перетині ізотерми  t1 з лінією  
сухості x1, позначимо її 1t.  Проектуємо точку перетину цих ліній на вісь ент-
ропії та ентальпії. Знаходимо відповідні значення ентропії та ентальпії, зна-
чення тиску визначаємо за ізобарою, яка проходить через точку 1t. 

3. Для визначення кінцевих параметрів стану водяної пари розраховує-
мо ентропію кінцевої точки за формулою  

                                                            s2 = s1 + q/Т. (3.1.5) 

4. Піднімаємось по ізоентропі до перетину з ізотермою t1, знайдена точ-
ка відповідає кінцевому стану водяної пари, позначимо її 2t. Як і раніше, для 
цієї точки визначаємо значення ентропії, питомого об’єму і тиску. Отримані 
результати представимо у таблиці 3.1.7. 

Параметр t1,ºC х1 q, кДж/кг 
Значення    
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5. Розрахунок зміни внутрішньої енергії в ізотермічному процесі 
З визначення ентальпії  h = u + p·v  випливає,  що   

     u = h – p·v, відповідно:   ∆u = u2 – u1 = (h2 – v2·p2) – (h1 – v1·p1). (3.1.6) 

6. Розрахунок роботи розширення пари при ізотермічному процесі 

                                                         l = q – ∆u. (3.1.7) 

   Таблиця 3.1.7  

                                    Параметри стану водяної пари 

Початкові, точка 1t Кінцеві, точка 2t 
x1 p1 

бар 
v1 

м3/кг 
t1 

ºC 
h1 

кДж/кг 
s1 

кДж/кг·К 
p2 

бар 
v2 

м3/кг 
t2 

ºC 
h2 

кДж/кг 
s2 

кДж/кг·К 

           

7. Проводячи на "h-s" діаграмі лінію ізотермічного процесу, див. п. 9 ро-
зділу 3.1.1, виконуємо процедури пп. 9 - 13 цього ж розділу і знаходимо пара-
метри проміжних точок для побудови графіків ізотермічного процесу в "h-s", 
"t-s" та "p-v" координатах. Ці дані заносимо в табл. 3.1.8. 

                                                                                                  Таблиця 3.1.8 

Параметри проміжних станів водяної пари  в ізотермічному процесі 

N точок 1v 2 3 4 5 6 7 2v 

h         

s         

 р         

v         

8. Використовуючи дані табл. 3.1.8, будуємо графіки ізотермічного про-
цесу в "h-s", "t-s" та "p-v" координатах. 

9. Розраховуємо відносну зміну внутрішньої енергії водяної пари в ізоте-
рмічному процесі. Для цього використовуємо дані п. 5, 

                                       

1p1v1h
u

1u
u

u
⋅−

==
ΔΔ

ε .  (3.1.8) 

Зауваження. Теплота, отримана в ізотермічному процесі, розподіляється 
на зміну внутрішньої енергії та виконання роботи розширення водяної пари. 
Нагадаємо, що зміна внутрішньої енергії при ізотермічному процесі ідеаль-

ного газу рівна нулю. Відмінність від нуля ∆u у нашому випадку вказує на те, 
що водяна пара не є ідеальним газом. Величина відносної зміни внутрішньої 
енергії вказує на ступінь відхилення поведінки пари від ідеального газу. 

3.1.4  Розрахунок адіабатного процесу з водяною парою 

 Початкові параметри процесу задані в табл. 3.1.9.  

                                                                                               Таблиця 3.1.9 

                                      Початкові параметри адіабатного  процесу 

Параметр t1,ºC р1 m 
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1. Адіабатний процес відбувається без обміну водяної пари теплотою з 

зовнішнім середовищем, що еквівалентно сталості ентропії пари s1 = Const. Як і 
в попередніх розділах, для знаходження всіх початкових та кінцевих параметрів 
пари використовуємо "h-s" діаграму.  

2. Початкову точку процесу знаходимо на перетині ізотерми  t1 з ізоба-
рою р1, позначимо її 1s.  Проектуємо точку перетину цих ліній на вісь ентропії 
та ентальпії. Знаходимо відповідні значення ентропії, ентальпії та сухості, 
значення питомого об’єму та тиску  визначаємо за відповідними ізолініями, 
що перетинають дану точку. 

3. Для визначення кінцевих параметрів стану водяної пари розраховує-
мо об’єм у кінцевій точці процесу. Для цього,  знаючи коефіцієнт розширення 
m, за формулою 
                                                                 v2 = v1·m  (3.1.8) 
знаходимо кінцевий об’єм v2.  

4. При адіабатному процесі ентропія стала, тому піднімаємось по ізоент-
ропі до перетину з ізохорою v2, знаходимо кінцеву точку процесу 2s. Для даної 
точки аналогічно до попереднього визначаємо ентальпію, температуру і тиск. 
Отримані результати представимо у вигляді таблиці 3.1.9.   

              Таблиця 3.1.10  

Параметри стану водяної пари в адіабатному процесі 

Початкові, точка 1s Кінцеві, точка 2s 
x1 p1 

бар 
v1 

м3/кг 
t1 

ºC 
h1 

кДж/кг 
s1 

кДж/кг·К 
p2 

бар 
v2 

м3/кг 
t2 

ºC 
h2 

кДж/кг 
s2 

кДж/кг·К 

           

 5. Розрахунок роботи зміни об’єму в адіабатному процесі. 

Оскільки в адіабатному процесі не має теплообміну, то  q = 0, і рівняння 
першого начала термодинаміки для процесу набуває вигляду           

                         l = –∆u = u1 – u2 = (h1 – v1·p1) – (h2 – v2·p2). (3.1.9) 

6. Графіки адіабатного процесу на "h-s" та "t-s" діаграмах є перпендику-
лярами до осей "Os" та "Ot", які починаються  і  закінчуються у точках 1s та 2s. 
Щоб знайти проміжні точки для побудови графіка процесу в "p-v" координатах, 
необхідно  лінію процесу на "h-s" діаграмі розділити на сім частин відповідно 
до вимог  п. 9 розділу 3.1.1. Параметри точок занести у табл. 3.1.11.  

                                                                                                         Таблиця 3.1.11 

Параметри проміжних станів водяної пари в адіабатному процесі 

N точок 1s 2 3 4 5 6 7 2s 

p         

v         

Значення    
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Зауваження. Робота в адіабатному процесі виконується завдяки запасу 
внутрішньої енергії водяної пари. Оскільки внутрішня енергія пропорційна тем-
пературі, то при адіабатному розширенні пари її температура знижується. 

Результати розрахунків процесів, представлені в табл. 3.1.5, 3.7 та 3.1.10, 
заносять у підсумкову таблицю (3.1.12). 

 

3.1.5 Зведена таблиця результатів розрахунку основних термодина-

мічних процесів з водяною парою 

Результати розрахунку всіх термодинамічних процесів з водяною парою 
представимо у таблиці 3.1.12.                              

Таблиця 3.1.12  

Зведена таблиця розрахунку термодинамічних процесів 

 

Процес 
Початкові значення Кінцеві значення 

p1 

МПа 
v1 

м3/кг 
t1 

ºC 
h1 

кДж/кг 
s1 

кДж/кг·К 
p2 

МПа 
v2 

м3/кг 
t2 

ºC 
h2 

кДж/кг 
s2 

кДж/кг·К 

Ізохорний           

Ізобарний           

Ізотермічний           

Адіабатний           

 
3.1.6 Висновки 

У цій частині курсової роботи розглядались основні (нагадуємо, що ре-
альних процесів є безліч) термодинамічні    процеси з водяною парою: ізохор-
ний, ізобарний, ізотермічний та адіабатний. Використовуючи “h - s” діаграму 
за початковими параметрами пари, були розраховані термічні та калоричні 
початкові та  кінцеві параметри для всіх процесів. а також побудовано відпо-
відні графіки  процесів.  

В ізохорному процесі отримання теплоти парою збільшує ентропію, 
температуру та тиск пари. Робота в процесі не виконується. Отримана теплота 
затрачається на приріст внутрішньої енергії і ентальпії пари. Ізохорний процес 
вигідний, коли потрібно збільшити температуру пари. 

В ізобарному процесі тепло, що передається водяній парі, повністю іде 
на збільшення її ентальпії, яка затрачається на виконання роботи розширення і 
зміну внутрішньої енергії пари. 

В ізотермічному процесі теплота, передана парі, розподіляється на зміну 
внутрішньої енергії та виконання роботи. Зауважимо, що зміна внутрішньої 

енергії при ізотермічному процесі ідеального газу рівна нулю. Відмінність від 
нуля ∆u у нашому випадку вказує на те, що водяна пара не є ідеальним газом. 
Величина відносної зміни внутрішньої енергії вказує на ступінь відхилення по-
ведінки пари від ідеального газу. Робочі тіла, внутрішня енергія яких мало змі-

нюється в ізотермічних процесах, є найкращими для перетворення теплової 
енергії в механічну (виконання роботи).  
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В адіабатному процесі теплообмін з зовнішнім середовищем відсутній. 
Робота виконується завдяки запасу внутрішньої енергії водяної пари. Оскільки 
внутрішня енергія змінюється зі зміною температури, то при адіабатному роз-

ширенні пари внутрішня енергія зменшується, а її температура знижуєть-
ся. Часто адіабатні процеси використовують для моделювання реальних швид-
ких процесів з малим щодо зміни внутрішньої енергії теплообміном між парою 
та зовнішнім середовищем. Наприклад, адіабатним процесом моделюють робо-
чий процес розширення пари в теплових машинах. 

3.2  ПРОЦЕДУРА  РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ СТИСНЕННЯ ПОВІ-
ТРЯ У П’ЯТИСТУПЕНЕВОМУ КОМПРЕСОРІ 

Компресор – це пристрій для підвищення тиску газів. За принципом дії 
компресори поділяються на об’ємні та лопатеві. В об’ємних компресорах, під-
вищення тиску досягається шляхом зменшення його об’єму. Вони бувають по-
ршневими, шестерними і ротаційними. У лопатевих компресорах газ стиску-
ють за два етапи: спочатку в каналах лопатей обертанням ротора газ прискорю-
ється, а потім в нерухомих каналах (дифузорах) завдяки розширенню кінетична 
енергія потоку перетворюється в потенціальну, що приводить до збільшення 
тиску газу. Лопатеві компресори бувають відцентровими і осьовими. 

Для досягнення високого кінцевого тиску використовують багатоступе-
неві компресори. Наприклад, в об’ємних компресорах стиснення відбувається 
послідовно в декількох циліндрах. Особливістю таких компресорів є те, що газ, 
виходячи з одного циліндра, охолоджується у спеціальному теплообміннику 
(охолоджувачі) і тільки після цього подається у наступний циліндр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Технологічна схема п’ятиступеневого компресора. 

 І, ІІ, ІV – циліндри подвійної дії; ІІІ, V – циліндри одинарної дії; VІ– 
зрівняльна камера третього циліндра; 1, 2, 3, 4 – холодильники; 5 – дви-

гун; "Вхід" – повітря з навколишнього середовища; "Вихід" – подача 
стиснутого повітря споживачу. 
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3.2.1 Початкові дані для розрахунку 

Початкові дані представляють у табл. 3.2.1. Їх вибирають з табл. 2.2.1 ві-
дповідно до останніх двох останніх цифр номера залікової книжки. У табл. 
3.2.1 використані такі позначення : t1 – температура повітря, яке всмоктує комп-

ресор; P1 – зовнішній  барометричний тиск; Pк – тиск на виході з останнього 

ступеня компресора; tв – температура води охолодження; V – об’ємна витрата 
газу через компресор; nk – кількість обертів компресора за хвилину; n – показ-
ник політропи; φ – вологість повітря; ηе – електричний ККД компресора. 

                                                                                                   Таблиця 3.2.1 

                                                                            Таблиця початкових даних 

t1, °C P1,МПа Pк,МПа tв,°C V, м3/с nk,об /хв n φ,  % ηе,  % 

         

3.2.2 Розрахунок кінцевих значень тиску в ступенях компресора 

У лекційному матеріалі було показано, що оптимальний щодо затрат 

енергії на стиснення ступінь підвищення тиску в кожному ступені n – ступе-
невого компресора розраховується за формулою 

                                                          n

1

n

p

p
x = , (3.2.1) 

x - ступінь підвищення тиску в одному циліндрі;  рn  - тиск газу на виході з кі-
нцевого ступеня (у нашому випадку n =5) компресора, Па; р1 - тиск газу на 
вході у перший ступінь, Па. 

3.2.3  Розрахунок кінцевих температур у ступенях компресора 

Процес стиснення повітря в компресорі приймаємо політропним. Ви-
користовуючи зв'язок між термічними параметрами стану політропного про-
цесу (рівняння адіабати Пуассона), визначаємо температуру на виході з пер-
шого ступеня компресора 

                                                            n

1n

1I xTT

−

⋅= , (3.2.2) 

 Т1 - абсолютна температура повітря, що всмоктується  у  перший ступінь 
компресора, нагадуємо, що за шкалою Кельвіна  Т1 = 273.15 + t1; n - показник 
політропи стиснення повітря у ступенях компресора. 

При визначенні температури на виході з другого ступеня компресора 
приймаємо температуру всмоктування tвс у другий ступінь на 10 ºС вищою, 

ніж температура tв води охолоджувача повітря першого ступеня, зважаючи на 
прийнятні розміри поверхні охолодження,    

                                                              n

1n

âñII xTT

−

⋅= . (3.2.3) 
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Температури охолодженого повітря після третього, четвертого та п'ятого 
ступенів приймаємо рівними температурі після другого ступеня, оскільки тиск 
у кожному ступені компресора збільшується  в однакове число разів. 

3.2.4 Розрахунок об'ємного ККД у ступенях компресора 

На підставі дослідних даних приймаємо показники політроп розширення 
зі шкідливого простору (шкідливий простір ступеня - це мінімальний об’єм ци-
ліндра, коли поршень компресора знаходиться у верхній мертвій точці) першого 
ступеня nІ =1,2; другого nІІ =1,25; третього nІІІ  =1,3; четвертого  nIY = 1,35; п'я-
того  nY =1,35. Відповідно, відносні об'єми шкідливого простору для першого та 
другого ступеня приймаємо такими: aІ = a

ІІ
 = 0,08; третього aІІІ = 0,1; четверто-

го aIY
 = 0,12; п'ятого aY

 = 0,14. 
Об'ємний ККД  і - го ступеня визначаємо за формулою 

                                                         1),(xa1 in

1

i
i v −⋅−=λ  (3.2.4) 

 аі - відносний об'єм шкідливого простору в і-тому ступені компресора; ni показ-
ник політропи розширення зі шкідливого простору в і-тому ступені компресора.  

У  п'ятому ступені, зважаючи на те, що повітря при високих тисках не 
можна вважати ідеальним газом,  об'ємний ККД визначається за формулою: 

                                            







−⋅⋅−= 1x

ρ

ρ
a1λ

νY

βρYY
Yv , (3.2.5) 

ρвсY -  характеристичний  коефіцієнт  для  параметрів  всмоктування у п'ятий 

ступінь, визначається при параметрах pвс , tвс [5, додаток 4, ст. 343]; ρн - харак-

теристичний коефіцієнт для параметрів нагнітання повітря у п'ятий ступінь, ви-

бирається для  рк,  tн,   див.  [5, додаток 4, ст. 343]. 

3.2.5 Розрахунок секундної об'ємної витрати повітря через кожний 

ступінь компресора 

  Розрахунок виконуємо з врахуванням вологості повітря, що всмоктується 
в кожний ступінь. Об'єм сухого повітря, що всмоктується в перший ступінь, ви-
значається за формулою 

                                                        
1

í1
ñóõ p

pp
VV

⋅−
⋅=

ϕ
, (3.2.6) 

V – об’ємна продуктивність компресора, м3
/с; φ – відносна вологість повітря; 

рн – парціальний тиск насиченої водяної пари, Па. Величину рн  визначаємо за 
таблицями для температури  t1  методом інтерполяції, див.  [4, ст. 324]. 

Якби пара не конденсувалась, то відношення парціального тиску до 
загального на всмоктуванні у перший ступінь був би рівним такому ж на ви-
ході з першого ступеня, тобто  

                                                      
1

í

I

ï
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ð

ð

p ⋅
=

ϕ
,  (3.2.7) 

звідси негайно випливає, що 
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1

I
íï p

ð
ðp ⋅⋅= ϕ , (3.2.7а) 

але при температурі всмоктування у другий ступінь тиск насиченої пари рвсІІ 
може бути меншим (його розраховують для температури всмоктування у дру-
гий ступінь і порівнюють з (3.2.7а)). Надлишок пари конденсується і осаджу-
ється у проміжному водоуловлювачі.  

Об'єм повітря, що всмоктується у другий ступінь 

                                                   
íIIâñII

1

1

âñ
cyxII pð

ð

Ò

T
VV

−
⋅⋅= .  (3.2.8)  

Об'єм повітря, що всмоктується у третій ступінь 

                                                   
íIIIâñIII

1

1
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cyxIII pð

ð

Ò

T
VV

−
⋅= . (3.2.9) 

Об'єм повітря, що всмоктується у четвертий ступінь, знаходимо, врахову-
ючи те, що після холодильника третього ступеня у повітрі залишається незначна 
кількість водяної пари, а тому при розрахунку об'ємів повітря, що всмоктується 
у четвертий та п’ятий ступені компресора, її впливом нехтуємо 

                                                      
âñIY

1

1

âñ
cyxIY ð

ð

Ò

T
VV ⋅= . (3.2.10) 

Об'єм повітря, що всмоктується у п'ятий ступінь компресора, визначаємо з 
урахуванням відхилення поведінки повітря від ідеального газу 

                                             
βρY

1

1

Yβρ

cyxY
π

π

ρ

ρ
VV ⋅⋅= , (3.2.11) 

ρ1 - характеристичний коефіцієнт для параметрів всмоктування повітря у пер-
ший ступінь, визначається при  р1,  t1,  див.  [5, додаток 4, ст. 343]. 

Визначимо секундний об'єм повітря на виході з і-го ступеня компресора, 
використовуючи зв'язок між параметрами стану в політропному процесі  

                                                
n

1

iâciñò õ

1
VV 








⋅= . (3.2.12) 

3.2.6 Розрахунок робочих об'ємів ступенів компресора 

Робочі об'єми ступенів компресора визначаємо, користуючись означен-

ням об’ємного ККД  λvi ,  за формулою 

                                                            
ki v

i βc
i n2

V
V

⋅⋅
=
λ

η ,  (3.2.13)  

пк - число обертів вала компресора. 
Зауваження. Двійка у знаменнику (3.2.13) стосується циліндрів подвій-

ної дії І, ІІ, ІV. Для циліндрів ІІІ та V двійку слід замінити на одиницю. 

3.2.7 Розрахунок потужності приводів окремих ступенів компресора 

Потужність приводів для першого-четвертого ступенів компресора ви-
значаємо за формулою технічної роботи політропного стиснення 
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, (3.2.14) 

Ті, рі, Vвс і – температура, тиск та об’єм всмоктування в і- тому ступені компре-
сора. З формули бачимо, що зі збільшенням температури всмоктування зроста-
ють затрати потужності на стиснення повітря. 

Потужність приводу п'ятого ступеня знаходимо з врахуванням відхилен-
ня поведінки повітря від ідеального газу 
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273,15


Vp

ρ

1
N , (3.2.15) 

ρY - характеристичний коефіцієнт, який  для параметрів рвс = 7,4806 МПа, tвс = 

16 ºC, ρY = 1,082 [5, додаток 4, ст. 343]. 
Загальна споживана потужність електричного приводу компресора рівна 

сумі приводів усіх ступенів 

                                                     
e

n

1i
i

η

N

N
∑

=
= , (3.2.16) 

ηe - електричний ККД приводу. 
 

3.2.8 Розрахунок витрати води на охолодження компресора 

Кількість  теплоти, що  відводиться при політропному стисненні від од-
ного кілограма  повітря  у  першому циліндрі  

                                                    )T(T
1n

kn
Cq 1Ivmц|

−⋅
−

−
⋅= , (3.2.17) 

k - показник адіабати, для повітря k = 1.4;  Сvm – середня масова ізохорна тепло-
ємність повітря в проміжку зміни температур,  кДж/(кг·К). Її визначаємо мето-
дом інтерполювання за таблицями теплоємностей [4, табл. 12, ст. 323]. 

Кількість теплоти, що відводиться при стисненні від одного  кілограма 
повітря у п'яти циліндрах 

                                                         ∑
=

=

5

1i
iöö qq . (3.2.18) 

Кількість теплоти відведеної від одного кілограма повітря у першому 
холодильнику 

                                             )T(TCq 1IpmxI −⋅= , (3.2.19)    

Срт - середня ізобарна масова теплоємність  повітря у  проміжку зміни темпе-
ратур, кДж/(кг·К). Визначаємо методом інтерполювання за допомогою таб-
лиць теплоємкостей [4, табл. 12, ст. 323]. 

Кількість теплоти, відведеної від одного кілограма повітря у другому хо-
лодильнику 

                                                 )T(TCq âñIIpmxII −⋅= . (3.2.20) 
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Кількість теплоти, що відводиться від одного кілограма повітря у всіх чо-
тирьох холодильниках 

êã

êÄæ
qq

4

1i
xx ³

,∑
=

= . 

Кількість теплоти, відведеної від одного кілограма повітря у п'яти цилін-
драх та чотирьох холодильниках, 

                                                q = /qц / + qх ,   
кг

кДж
. (3.2.21) 

Зауваження 

У формулу (3.2.21) необхідно підставляти абсолютне значення qц, оскі-
льки нас цікавить величина теплоти, що відводиться від газу при стисненні.  

Теплова потужність, що відводиться  з компресора 
                                                        Q = q·G, (3.2.21а) 

G - масова продуктивність компресора,  кг/с. 
Її розраховуємо приймаючи повітря до стиснення за ідеальний газ,  

                                                    
1

cyx1

RT

Vp
G

⋅
= , (3.2.22) 

R – питома газова стала повітря, R= 287, кДж/кг·К; 
Витрата води на охолодження повітря в компресорі становить 

                                                   
tc

G
G I

Δ⋅
= , (3.2.23) 

∆t - зміна температури води після охолоджувачів, ºС; с - теплоємність води с = 
4,187  кДж/(кг·К). 

Визначаємо витрату води на конденсування водяної пари, яка всмокту-
ється компресором.  

Кількість водяної пари, що всмоктується в перший ступінь 

                                               
1

cyxн

П RT

Vp
G

⋅⋅
=

ϕ
, (3.2.24) 

R – питома газова стала водяної пари, рівна 461  кДж(/кг·К). 
Кількість теплоти, яку потрібно відвести від вологого повітря, щоб скон-

денсувати всю водяну пару, яка міститься в ньому, рівна 
                                                   ÏÏ GrQ ⋅= , (3.2.25) 

r - теплота пароутворення, при t1 =17 ºC, r = 2465кДж/(кг·К) [4, табл. З, ст. 324]. 
Витрата води на конденсування водяної пари 

                                                       tc

Q
G ΟII

w
Δ⋅

= . (3.2.26) 

Загальна витрата води необхідна для охолодження компресора 
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ww GGG += . (3.2.27) 
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3.2.9 Побудова графіка процесу стиску у  р-v та Т-s координатах 

Для побудови графіка процесу стиску повітря у п'ятиступеневому комп-
ресорі використаємо зв'язок між параметрами стану для політропного процесу 

                                                          

n

2

1

1

2

V

V

p

p








= . (3.2.28) 

Результати розрахунку проміжних точок для окремих ступенів компресо-
ра представимо у вигляді таблиць 3.2.2-3.2.6.                    

                                                                                                          Таблиця 3.2.2 

                              Розрахунок проміжних точок для і-того ступеня компресора 

рі, МПа        

vі, м
3/с        

 
На підставі таблиць 3.2.2-3.2.6 будуємо графік процесу стиску повітря в 

"р-v"  координатах, див. рис. 3.2.1. 

Для побудови графіка у "Т-s" координатах необхідно визначити зміну 
ентропії у політропному процесі стиснення повітря в окремих ступенях компре-
сора та зміну ентропії в ізобарному процесі охолодження повітря у проміжному 
охолоджувачі. 

Зміна ентропії в політропному процесі стиснення повітря в циліндрі 
компресора визначається за формулою: 
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 Рис. 3.2.1. "р-v" - графік процесу політропного стиснення повітря.  
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         І, II, III, IY, Y – процеси стиснення у першому, другому і т.д. ступенях. 
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Зміна ентропії при ізобарному процесі охолодження повітря у проміж-
ному холодильнику визначається за формулою: 

                                          







⋅=

1

2
pm21 T

T
lnCsΔ . (3.2.30)   

Результати розрахунку представляємо у вигляді таблиць 3.2.6.  

            Таблиця 3.2.6  

Результати розрахунку зміни ентропії при політропному стиску повітря у  
першому ступені компресора 

Т,К       
∆s,кДж/кгК       

                                                                                                            Таблиця 3.2.7

 Результати розрахунку зміни ентропії в ізобарному процесі охолодження 
повітря після першого охолоджувача 

Т,К       
∆s,кДж/кгК       

                                                                                                          Таблиця 3.2.8  

Результати розрахунку зміни ентропії при політропному стиску повітря у 
другому-п'ятому циліндрах компресора 

Т,К       
∆s,кДж/кгК       

   Таблиця 3.2.9  

Результати розрахунку зміни ентропії при ізобарному охолодженні пові-
тря у другому - п'ятому охолоджувачах 

Т,К       
∆s,кДж/кгК       

 
На підставі даних таблиць 3.2.6 – 3.2.9 будуємо графік процесу стиску по-

вітря у "T-s" координатах, див. рис. 3.2.2. 
 
 

 

 

 

 

 

Рис.  3.2.2. "T-s" - графік процесу політропного стиснення повітря. 

І, II, III, IY, Y – цикли процесів "стиснення - охолодження" у першо-

Y IY III II I 
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3.2.10 Висновки 

1. У висновках перераховуються результати розрахунків за етапами: 

- розрахунку тисків на виході зі ступенів компресора; 

- розрахунку температур на виході зі ступенів компресора; 

- розрахунку об'ємних ККД ступенів компресора;  

- розрахунку об’ємних витрат повітря через ступені компресора; 

- розрахунку робочих об’ємів ступенів компресора; 

- розрахунку затрат потужності електроприводу на окремі ступені ком-
пресора та загалом на компресор; 

- розрахунку витрати води на охолодження стиснення повітря; 

- аналізують графіки процесу стиснення у "р-v" та "T-s" координатах. 

2. Оцінюють вплив температури всмоктуваного повітря на споживання 
електроенергії  компресором при збільшенні прийнятої температури 
всмоктування на +15оС. 

3. Пропонують і обґрунтовують тип охолоджувача нагрітої в компресорі 
води для оборотної системи охолодження. 

4. Розраховують силу струму двигуна компресора при умові, що він жи-
виться від джерела з напругою 380 В.  

5. Оцінюють затрати енергії на забезпечення роботи оборотної системи 
охолодження компресора.  

 

3.3    РОЗРАХУНОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЦИКЛІВ ПАРОСИЛОВИХ 

УСТАНОВОК 

Перетворення теплової енергії органічного або ядерного палива у меха-
нічну за допомогою води та водяної пари здійснюється в паросилових установ-
ках (ПСУ), які є базою сучасної енергетики. Основою термодинамічних циклів, 
що використовуються при конструюванні ПСУ, є цикл Ренкіна. 

3.3.1.  Розрахунок ПСУ, що працює на основному циклі Ренкіна 

Початкові дані для розрахунку параметрів ПСУ подані в таблиці 3.  

             Таблиця 3.3.1  

                                               Початкові дані розрахунку теоретичних циклів ПСУ  
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Назва ци-
клу 

Параметри ос-
новного циклу 

ПСУ 

Параметри циклу ПСУ з про-
міжним перегрівом пари 

Параметри циклу ПСУ з 
регенеративним підігрівом 

живильної води 

Параметр P1, 
бар 

t1, 
°C 

P2, 
бар 

P1, 
бар 

t1, 
°C P2, бар 

t2, 
°C 

P0, 
бар 

P1, 
бар 

t1, 
°C P2, бар 

P0, 
бар 

Значення             

3.3.1.1. Схематичне зображення циклу Ренкіна у “p-v”, “T-s” та “h-s” ко-
ординатах  

Цикл Ренкіна складається з таких основних процесів, див. рис. 3.3.1а,: 
ізохорного стиснення води (3–4); її ізобарного нагрівання (4-5), випаровуван-

ня (5-6) і перегріву пари (6-1); практично адіабатного процесу розширення 

пари в турбіні (1-2) та ізобарно-ізотермічної конденсації пари в конденсаторі 
(2-3).  

Характерною особливістю циклу Ренкіна є зміна фазового стану робочого 
тіла в циклі (випаровування, процес 5-6 та конденсація пари, процес 2-3).  

3.3.1.2. Принципова схема ПСУ та діаграми основного циклу Ренкіна 

Принципова схема ПСУ, що працює з використанням основного циклу 

Рис. 3.3.2. Принципова схема  ПСУ, що 
працює на основному циклі Ренкіна 
навантаженої  ЕГ. 

1 – парогенератор; 2 – пароперегрівник; 3 – 
парова турбіна (ПТ); 4 – електрогенератор 
(ЕГ); 5 – конденсатор турбіни (КТ); 6 – кон-
денсаційний насос (КН); 7 – лінія подачі води 
підживлення; 8 – бак збору конденсату (БЗК); 
9 – живильний насос (ЖН). 

б 

    Рис. 3.3.1. Зображення основного цик-
лу Ренкіна в "р-v", рис. а, "T-s", рис. б та 
"h-s" – рис. в, координатах.  
 Процеси: 3-4 – майже ізохорний; 4-1 – 
ізобарний; 1-2 – адіабатний; 2-3 ізобарно-

ізотермічний.   
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Ренкіна, представлена на рис. 3.3.2. Вона включає паровий котел разом з паро-
перегрівачем 1 та 2, парову турбіну 3, конденсатор турбіни 5, конденсатний на-
сос 6 та живильний насос 9.  

На підставі початкових даних за допомогою “h-s” діаграми розраховуємо 
параметри p,v,t та s точок 1,2.3.4.5 і 6 основного циклу Ренкіна. Наприклад, по-
ложення точки 1 знаходиться на перетині ізобари р1 та ізотерми t1; положення 
точки 2 визначаємо, опустивши перпендикуляр з точки 1 до перетину з ізоба-
рою р2; положення точки 3 знаходимо за таблицями параметрів насиченої пари і 
киплячої води, знаючи тиск р2, за яким визначаємо s3 та h3. Положення точки 4 
лежить на перетині ізобари р1 та лінії ентальпії, яка визначається рівнянням 

                                           h4 = h3 + v·(p1- p2),  (3.3.1) 

v – питомий об’єм води 10-3 м3/кг. 

Параметри точки 5 відповідають стану кипіння води при тиску р1 і визна-
чаються за таблицями.                  

     Значення параметрів характерних точок циклу заносимо в табл. 3.3.2 і 
використовуємо для побудови діаграм циклу. 

                                                                       Таблиця 3.3.2 

                   Параметри характерних точок основного циклу Ренкіна 

 

 

 

 

 

Використовуючи величини параметрів двох перших стрічок табл. 3.3.2, 
будуємо в масштабі “p-v” діаграму циклу. Результат для прикладу показаний на 

рис. 3.3.3. 

На рис. 3.3.3 через 
близькі значення пара-
метрів точки циклу 4, 5 
та 6 практично злива-
ються. Площа цього 
криволінійного трикут-
ника рівна корисній ро-
боті циклу. 

 Аналогічно, за даними 
табл. 3.3.2 будуємо “t-s” 
і “h-s” діаграми циклу. 
Для прикладу результат 
показано на рис. 3.3.4та 
3.3.5.  

 1 2 3 4 5 6 

р, бар       

v, м3/кг       

t, ˚C       

h, кДж/кг       

s, кДж/кг*К       

4,5,6,1

 2 3 

 

V, м3
/кг 

      Рис. 3.3.3. p-v діаграма основного циклу Ренкіна. 
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3.3.1.3. Графічне представлення корисної роботи і теплоти циклу  

Рисунок циклу Ренкіна в “p-v” координатах дозволяє визначити корисну 
роботу циклу. Технічна робота, що виконується потоком пари при її розширенні 
в турбіні, на рис. 3.3.1а зображується площею   

                                              lт = пл.(1-2-Р2-Р1).  (3.3.2) 

Технічна робота підвищення тиску насосом, представлена площею 

                                               lн = пл(4-3- Р2-Р1).  (3.3.3) 

Різниця цих площ представляє корисну роботу циклу  

                                               l0 = пл.(1-2-3-4).  (3.3.4) 

Використовуючи представлення циклу Ренкіна в “t-s” координатах, див. 
рис. 3.3.1б, знаходимо: 

- кількість підведеного тепла: 

                                           q1 = пл.(4-b1-с1-1-2'-3');  (3.3.5) 

- кількість відведеного тепла:  

                                                q2 = пл. (2-3-3'-2');  (3.3.6) 
- кількість корисного тепла:  
                                             q0 = q1 - q2 = пл.(1-2-3-b1-с1). (3.3.7) 

З іншого боку, корисне тепло перетворюється в роботу і представляється 
різницею ентальпій пари на вході та на виході з турбіни  

                                                       lo = h1 – h2,  (3.3.8) 

а повне тепло, що його отримує один кг робочого тіла в циклічному процесі, рі-
вне різниці ентальпій пари на вході в турбіну та конденсату в КТ, 

 

  Рис. 3.3.4. t-s діаграма основного циклу. 

1 

2 3,4 
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     Рис. 3.3.5.  h-s діаграма основного циклу . 
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                                                                 q = h1 – h’2 

                Використовуючи ці дані, можна розрахувати термічний ККД циклу.                  

 

3.3.1.4. Розрахунок термічного ККД циклу за даними табл. 3.3.1 

Основною характеристикою ефективності перетворення тепла в роботу є 
термічний ККД циклу ηt, який рівний відношенню корисної питомої роботи lo 

до кількості питомого тепла, отриманого робочим тілом у циклі q.  У на-
шому випадку: 

                                                       
21

21

'hh

hh

q

lo
t

−

−
==η ,                                 (3.3.9) 

h1, h2 – початкове та кінцеве значення ентальпії пари в адіабатному процесі ро-
зширення її у турбіні, визначаємо з “h-s” діаграми, як показано на рис. 3.3.1в. 
h2’ – ентальпія конденсату при тиску р2, визначається використовуючи таблицю 
теплофізичних властивостей води і водяної пари [1, табл.2, ст.324]. 

3.3.1.5. Дослідження залежності термічного ККД циклу та ступеня сухості 
пари на виході з турбіни від початкового тиску пари  

Якщо при сталій температурі  t1  і незмінному тиску  р2  підвищити по-
чатковий тиск пари  р1,  то вна-
слідок відповідного підвищення 
температури насичення зростає 
також і середня температура пі-
дводу тепла, що при незмінній 
температурі відводу тепла в КТ 
веде до збільшення термічного 
ККД циклу, а, відповідно, і до 
зменшення питомої витрати те-
пла. Проте підвищення почат-
кового тиску пари при заданій 
температурі  t1  і незмінному ти-
ску  р2  викликає збільшення кі-
нцевої вологості пари, що про-
ходить через проточну частину 

турбіни. Це призводить до збільшення внутрішніх втрат енергії в турбіні i, 
відповідно, до зменшення внутрішнього відносного ККД турбіни. Крім 
цього, висока вологість пари на виході з турбіни викликає ерозію лопаток 

турбіни. Щоб не допустити цього явища, вологість пари обмежують і су-
хість пари на виході з турбіни не повинна бути нижчою від 0.83-0.87. 

Для дослідження термічного ККД основного циклу ПСУ та ступеня су-
хості х2  пари на виході з турбіни залежно від початкового тиску пари р1 
складемо таблицю 3.3.3. Значення початкової і кінцевої ентальпій та сухості 
пари х2 будемо отримувати з  “h-s”  діаграми так, як це показано на рис. 
3.3.6, змінюючи початковий тиск відносно заданого на ±(10-20) бар, щоб 
отримати по 3-4 точки зліва та справа щодо початкової. 

 
 
P2 = Const 

 

t2=Const 

Рис. 3.3.6. Зміна теплоперепаду в турбіні h1-h2 

при сталих температурі t1 та тиску Р2. 
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На підставі даних табл. 3.3.3 будуємо графіки залежності термічного 
ККД основного циклу ПСУ та ступеня сухості пари х2 на виході з турбіни від 
початкового тиску пари. 

      

Таблиця 3.3.3  

Дані для розрахунку залежності термічного ККД та ступеня сухості пари 
від початкового тиску p1. 

р1,  бар h1, кДж/кг h2,  кДж/кг h'
2,  кДж/кг х2 

21

21

'hh

hh
t

−

−
=η  

      

Приклади графіків залежностей  ηt = f(p1) та х2 = f(p1) показані на рис. 
3.3.7 та  3.3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рисунків бачимо, що термічний ККД циклу з ростом початкового тиску 
збільшується, а сухість пари зменшується. Звідси випливає, що одне лише збі-

льшення початкового тиску пари не завжди є корисним для підвищення 

економічності та надійності роботи ПСУ.  

3.3.1.6. Дослідження залежності термічного ККД циклу та ступеня сухос-
ті пари на виході з турбіни та від кінцевого тиску пари  

Зменшення кінцевого тиску р2 
при незмінному стані свіжої пари пе-
ред турбіною викликає зниження тем-
ператури конденсації пари t2, а, відпо-
відно, і температури відводу тепла при 
досить незначному зниженні серед-
ньої температури підводу тепла, вна-
слідок чого термічний ККД ПСУ зрос-
тає, але зменшується ступінь сухості 

nt=f(P1)

0,3600

0,3700

0,3800

0,3900

0,4000

0,4100

40 60 80 100 120 140 160
P1,бар

nt

Рис. 3.3.7. Залежність термічного ККД цик-

лу від початкового тиску . 

x2=f(P1)

0,760

0,780

0,800

0,820

0,840

0,860

0,880

40 60 80 100 120 140 160

P1,бар

x2

Рис. 3.3.8. Залежність сухості пари  на виході з 
турбіни від початкового тиску . 
 

Рис. 3.3.9. Схема до процедури визначення 

залежностей ηt = f(p2) та х2 = f(p2). 
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відпрацьованої пари. Межею зниження тиску р2 є умова, щоб температура  на-
сичення при кінцевому тискові р2 не була нижчою від температури навколиш-
нього середовища, бо інакше передача тепла навколишньому середовищу не-
можлива. 

Значення початкової та кінцевої ентальпії визначаємо з “h-s” діаграми 
так, як це показано на рис. 3.3.9. Отримані дані заносимо в табл. 3.3.4. Для по-
будови графіків необхідно отримати дані параметрів процесу для  7-9 значень 
величини р2. За даними табл. 3.3.4 будуємо графіки залежності термічного 
ККД основного циклу ПСУ та ступеня сухості пари на виході з турбіни від 
зміни тиску відпрацьованої пари. 

  Таблиця 3.3.4  

Дані для розрахунку залежності термічного ККД і степеня сухості пари 
від кінцевого тиску р2. 

    р2,бар      h2, 
кДж/кг 

h2', 
кДж/кг 

h1, 
кДж/кг 

х2 

21

21

'hh

hh
t

−

−
=η  

      

На підставі даних табл. 3.3.4 будуємо залежності ηt = f(p2) та х2 = f(p2). 
 

 

3.3.2. Аналіз роботи ПТУ з проміжним перегрівом пари 

3.3.2.1 Принцип роботи ПТУ з проміжним перегрівом пари 

У попередніх розділах було показано, що термічний ККД ПСУ збільшу-
ється при підвищенні початкових температури t1 і тиску р1 та при зниженні 
кінцевого тиску р2, при якому відбувається конденсація відпрацьованої пари. 
Проте і підвищення початкового тиску, і зниження тиску конденсації приз-
водять до збільшення кінцевої вологості пари (неприпустимо, щоб ступінь 
вологості пари на виході з турбіни був більшим 13…14%). Щоб не допусти-
ти значного зволоження пари при виході з останнього ступеня турбіни, тобто 

ηt=ƒ(р2)
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   Рис. 3.3.10. Залежність термічного ККД 
циклу Ренкіна від тиску пари на виході з 
турбіни. 

х2=ƒ(р2)
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    Рис. 3.3.11. Залежність сухості пари в  
циклі Ренкіна від тиску на виході з турбіни 
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для переміщення процесу розширення в турбіні до вищих значень сухості х2 
відпрацьованої пари, застосовують проміжний перегрів пари.  

У ПСУ з проміжним перегрівом пари потік свіжої пари з параметрами р1  
і  t1 розширюється у частині високого тиску (ЧВТ) турбіни до тиску р0. Після 
ЧВТ пара нагрівається у проміжному нагрівнику при p0=const до температу-
ри,  близької до температури свіжої пари t1. Після проміжного перегріву 
пара розширюється у наступних ступенях до кінцевого тиску р2. Схема ПСУ 
з проміжним перегрівом пари показана на рис. 3.3.12. 

Схеми графіків циклу ПСУ з проміжним перегрівом пари показані на рис. 
3.3.13а, б. в. 

  

3.3.2.2. Розрахунок термічного ККД циклу ПСУ з проміжним паропере-
грівом  

На рис. 3.3.13 штриховою кривою d-2’ показано процес адіабатного роз-
ширення пари в турбіні при відсутності проміжного перегріву. Кількість тепла, 
підведеного до робочого тіла (води) в котлі,  

                             q1' = h1 – h2' = пл. (1-1'-4'-4-b1-с1). (3.3.10) 

 Кількість тепла, підведена у проміжному пароперегрівнику,  

                                q2'' = he – hd = пл. (d-e-e'-1'). (3.3.11) 

Рис. 3.3.12. Технологічна схема ПСУ 
з проміжним перегрівом пари. 
1-паровий котел з ПП; 2 – частина 
високого тиску (ЧВТ) турбіни; 3- 
проміжний пароперегрівач (ППП); 4 
- частина низького тиску (ЧНТ) тур-
біни; 5- електрогенератор; 6 –КТ; 7 – 
конденсатний насос (КН); 8- бак збо-

ру конденсату (БЗК); 10 – ЖН. 

а б 

в 

 Рис. 3.3.13. Схематичне зобра-
ження циклу з проміжним пере-
грівом пари у “p-v”, “t-s” та “h-

s” координатах, рисунки а,б та в
відповідно. 
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 Загальна кількість підведеної теплоти: 

                           q1 = q1' + q1'' = ( h1 – h2' ) + ( he – hd ). (3.3.12) 

 Кількість тепла, відведеного від спрацьованої пари в конденсаторі: 
                  q2 = h2 – h2' = пл.(2-3-4'-е').              (3.3.13) 

Відповідно, термічний ККД циклу дається виразом: 

                              
)()'(

)()(

21

21

de

ed
t hhhh

hhhh

−+−

−+−
=η , (3.3.14) 

( h1 – hd ) та ( he - hd ) – теплоперепади у першому та другому ступенях турбіни. 

Значення ентальпій, які використовуються у формулі (3.3.14), отриму-
ють з “h-s” діаграми так, як показано на рис. 3.3.13г.  

3.3.2.3. Побудова графіків залежностей ηt = ƒ(р0) і х2 = φ(р0) 

Метою побудови графіків цих залежностей є визначення такого тиску 
проміжного перегріву пари р0, при якому термічний ККД циклу максималь-
ний. Тобто нашим завданням є визначення режиму роботи ПСУ, для якого ма-
ксимальна частина теплової енергії палива перетворюється в механічну енер-
гію обертання ротора турбіни. Для побудови графіків залежностей ηt=ƒ(р0) і 
х2=φ(р0) змінюємо тиск проміжного перегріву р0, зі зміною якого зміниться 
положення точок d, е, 2. Разом з цим зміниться значення ентальпій hd, he, h2, 
ступінь сухості х2, а отже, і значення термічного ККД циклу. Результати роз-
рахунків представимо у табл. 3.3.5.  

Таблиця 3.3.5  

Дані для розрахунку залежності термічного ККД і ступеня сухості пари 
від тиску вторинного перегріву  

    h1, 
кДж\кг 

    h'2, 
кДж\кг 

р0, 
бар 

hd, 
кДж/кг 

he, 
кДж\кг 

h2, 
кДж\кг 

х2 ηt 

        

    На підставі табл. 3.3.5 будуємо графіки залежностей ηt =ƒ(р0) і х2 = φ(р0) 
(див. рис. 3.3.14 та 3.3.15, які отримані для конкретних значень режимних 
параметрів роботи ПСУ). 

ηt=ƒ(р0)
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Рис. 3.3.14. Залежність термічного ККД 
циклу з проміжним перегрівом пари від 
тиску пари в пароперегрівнику. 

х2=ƒ(р0)
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Рис. 3.3.15. Залежність сухості пари на 
виході з турбіни від тиску пари в проміж-
ному пароперегрівнику. 
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При  тиску  проміжного  перегріву р0опт = 30 бар досягається максималь-
ний термічний ККД циклу  ηt = 0,477. Режим роботи ПСУ з таким тиском в 
ППП можна вважати оптимізованим щодо економічності роботи установки, 
оскільки секундні затрати палива на генерацію заданої механічної потужності 
в цьому режимі мінімальні. З графіка видно, що при значеннях тиску  р0, бли-
зьких до р2 термічний ККД циклу ПСУ з проміжним перегрівом пари стає 
меншим від термічного ККД основного циклу Ренкіна (без пароперегріву), ра-
зом з тим ступінь сухості пари на виході з турбіни при застосуванні проміжно-
го перегріву зростає. 

3.3.2.4. Побудова “t-s” діаграми циклу з проміжним пароперегрівом для 
оптимальних параметрів процесу 

Для побудови “t-s” діаграми циклу необхідно визначити параметри харак-
терних точок циклу, див. рис. 3.3.13б при оптимальному значенні р0, визначе-
ному з графіка залежності ηt =ƒ(р0). Характерними точками циклу на “t-s” діаг-
рамі є : 1, d, e, 2, 3, b та с. Значення параметрів t та s цих точок знаходять з “h-s” 
діаграми стандартно і заносять в табл. 3.3.6. 

                                                                                              Таблиця 3.3.6 

Дані параметрів для характерних точок циклу з проміжним пароперегрівом 

 1 d e 2 3 b с 

t, oC        

s, кДж/кг·К        

На підставі даних табл. 3.3.6, отриманих для конкретних початкових 
умов, у вибраному масштабі зображаємо “t-s” діаграму циклу.  Результат пока-
зано на рис. 3.3.16.  
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Рис. 3.3.16. “t-s” діаграма циклу з проміжним пере-
грівом пари. 
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 3.3.3 Аналіз циклу ПСУ з регенеративним підігрівом води 

Суть регенерації тепла в ПСУ полягає в тому, що частина потоку пари 
при певному тиску відводиться з турбіни для підігріву живильної води (осно-
вного конденсату). Завдяки цьому на отримання пари потрібних параметрів в 
котлі затрачається менше палива. І хоча забрана частина пари не допрацьовує 
в турбіні, зменшуючи корисну роботу, без відбору вона б віддала частину сво-
єї енергії зовнішньому охолоджувачу (в конденсаторі), тоді як при відборі 
енергія цієї частини пари повністю використовується для підігріву живильної 
води і марно не втрачається. Саме часткове усунення скиду тепла в конденса-
тор веде до підвищення термічного ККД циклу, хоча витрата пари через тур-
біну внаслідок відборів при її сталій потужності збільшується.  

Недоліком застосування регенеративних підігрівників живильної води є 
ускладнення системи комунікацій ПСУ. На рис. 3.3.17 показано схему ПСУ з 
регенеративним підігрівником (РП) змішувального типу високого тиску. 

Схематично графік циклу ПСУ з одним відбором пари для регенератив-
ного підігріву живильної води у змішувальному підігрівнику показано в     
“t-s” координатах на рис. 3.3.18. 

 Розрахунки  показують, що 
ККД циклу з одною регенерацією да-
ється виразом  

r
απ

t

rαπ

t
1

φr
t A1

A1

q

l

⋅+

+
⋅==
η

ηη ,   (3.3.15) 

lц – повна робота циклу; q1- загальна 
кількість теплоти, що отримана ро-

бочим тілом у циклі. απ

tη - ККД циклу 

(1-2-3-В-С-1) без регенерації при цих 
же початкових і кінцевих параметрах 
пари.  ККД цього циклу рівний   

                                                               
31

21бр

t hh

hh

−

−
=η .            (3.3.16) 

Величину Аr з формули (3.3.15) називають енергетичним коефіцієнтом, 
він рівний відношенню  роботи, яка виконана відібраною парою, до роботи, 

виконаної парою, що пройшла через всю проточну частину турбіни.    

Рис.  3.3.17.  Теплова схема ПСУ з ре-
генеративним підігрівом пари.  
1-котельна установка з ПП; 2 – ЧВТ 
турбіни; 3- ЧНТ турбіни; 4 - електро-
генератор; 5- КТ; 6 -  конденсатний 
насос; 7 – регенеративний підігрівач 
(РП) змішувального типу; 8 – живиль-
ний насос; α – частка потоку пари, що 

відібрана на регенеративний підігрів. 

  
  

  
  
t,

 o
C

 

s, кДж/кг·K 

Рис. 3.3.18. Схема циклу з регенератив-

ним підігрівом живильної води. 
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)h(h)-(1

)h(h
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β1
r

−⋅

−⋅
=

α

α
,      (3.3.17) 

α – частка витрати пари, відібрана на регенерацію; 1- α  - частка пари, що пода-
ється у конденсатор турбіни.   

З формули (3.3.17) випливає, що ККД циклу з регенерацією завжди бі-

льший від ККД основного циклу Ренкіна, оскільки чисельник (3.3.17) більший 

від знаменника. Крім цього, бачимо, що 
r
tη тим більший, чим більша величина 

rA . З формули (3.3.17) випливає, що вели-

чина енергетичного коефіцієнта залежить 
від величини відбору пари та її параметрів 
у відборі.  

Якщо використовують РП змішува-
льного типу (найефективніші з т.з. мінімі-
зації втрат тепла), де пара відбору змішу-
ється з живильною водою, то, використо-
вуючи рівняння теплового балансу, 

 3ββξ hD)(1hDhD ⋅⋅−+⋅⋅=⋅ αα ,     (3.3.18) 

отримуємо  вираз для величини частки  відбору 

                                                                
3β

3βξ

hh

hh

−

−
=α .   (3.3.19) 

Бачимо, що частка відбору визначається значенням ентальпії у точці від-
бору, яка, у свою чергу, залежить від тиску пари у відборі. Підставивши (3.3.19) 
у (3.3.17), отримуємо робочий вираз для енергетичного коефіцієнта 

                                        )h(h)h-(h

)h(h)h-(h
A

21вов

в13во
r

−⋅

−⋅
= .  (3.3.20) 

Порівнюючи формули (3.3.15), (3.3.16) та (3.3.20), бачимо, що для визна-
чення термічного ККД циклу з регенерацією необхідно визначити такі параме-
три пари і конденсату: h1, h2, h3 hв та hво.  

Параметри пари h1 та h2 задаються тиском і температурою p1 , t1 пари 

(свіжої) на вході в турбіну, параметр hв визначають з “h-s” діаграми за точкою 

перетину ізобари тиску у відборі р0 та лінії (адіабатного) процесу розширення 

пари в турбіні, точка Со на рис. 3.3.18. Параметри hво і h3 відповідають, відпові-
дно, конденсатам пари при тиску у відборі  р0 та кінцевому тиску р2  і визнача-
ються за таблицями. 

3.3.3.1. Розрахунок залежності ηt(p0) 

Щоб отримати залежність ηt(p0), необхідно при заданих p1 , t1 змінювати 

величину р0, отримуючи т.ч.  відповідні йому  hв та hво і виконати розрахунки 

за формулами (3.3.15), (3.3.16) та (3.3.20). Результати розрахунків заносять у 
табл. 3.3.7. 

     РПЗ 
 

α·Dв·hв 

(1-α)·D·h3 D·hво 

Рис. 3.3.19. Схема потоків тепла у регене-
ративному підігрівачі змішувального ти-
пу.  D – витрата пари через турбіну. 
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                                                                                                  Таблиця 3.3.7 

                         Дані для розрахунку залежності ηt(p0)  при заданих p1 та  t1. 

р0,бар h1,кДж/кг h2,кДж/кг hв,кДж/кг hво,кДж/кг h3,кДж/кг  α Ar 
бр

tη  
р

tη  

          

За даними табл. 3.3.7 будують залежність ηt(p0)  і визначають значення р0, 
що відповідає максимальному ККД циклу, а значить, забезпечує економічний 
режим роботи ПСУ. Результат побудови графіка показано на рис. 3.3.20. 

Зауважимо, що для циклу ПСУ без регенерації при тих же умовах ККД 
рівний 44.8%. Отже, регенерація збільшила термічний ККД на 8.3 %. 

3.3.3.2. Побудова оптимізованого циклу ПСУ в ”h-s” координатах 

Для цього за допомогою ”h-s” діаграми визначаємо h та s параметри ха-
рактерних точок, приймаючи процес розширення пари в турбіні адіабатним. 

При цьому параметри точок В та Во відповідають оптимізованому тиску ро. За-
уважимо, що параметри hво і h3  беремо з таблиць стану киплячої води для тис-
ків ро та р2. Дані про величини параметрів заносимо у табл. 3.3.8. 

                                                                                                       

ηt=ƒ(р0)
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Рис. 3.3.20. Графік залежності ηt(p0). Максимальний ККД досягається при 

тиску р0 = 15бар і рівний 48.7%. Початковий тиск р1=100бар, тобто р0=0.15р1. 
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                                                                                                         Таблиця 3.3.8 

      Дані параметрів для характерних точок циклу з регенеративним підігрівом 

 1 Cо 2 3 Во В С 

h, кДж/кг        

s, кДж/кг·К        

 

На підставі даних табл. 3.3.8 будуємо в масштабі діаграму циклу з регене-
ративним підігрівом живильної води. 

3.3.4. Висновки 

1. Опишіть особливості циклу Ренкіна. Поясніть, чому для роботи ПСУ 
вибирають цикл Ренкіна, а не Карно. Зауважимо, що цикл Карно має найвищий 
термічний ККД для заданого діапазону температур t1 ÷ t2. 

2. Поясніть, від яких параметрів циклу залежить термічний ККД циклу 
Ренкіна. Опишіть можливі способи підвищення ККД. Зокрема вкажіть, як змі-
нюється сухість пари на виході з турбіни при підвищенні початкового тиску.  

3. Вкажіть, які обмеження і чому накладаються на величину кінцевої су-
хості пари. За яких умов сухість спрацьованої пари зростає?  

4. Поясніть основні переваги циклу з проміжним перегрівом пари. Про-
аналізуйте залежність термічного ККД циклу від його характерних величин. 

Зокрема, зупиніться на залежностях ηt та Х2 від тиску проміжного перегріву. 

5. Яким способом здійснюється проміжний пароперегрів. Де знаходиться і 
що є джерелом тепла для проміжного перегрівача?  

6. Поясніть у чому суть процедури оптимізації режиму проміжного пере-
гріву пари? Зверніть увагу на тиск і температуру проміжного перегріву. 

7. Обґрунтуйте фізичну доцільність використання регенеративного підіг-
ріву (РП) живильної води. Поясніть причину зростання ККД при регенератив-
ному підігріві. 

8. Поясніть необхідність збільшення витрати пари через турбіну при за-
стосуванні регенеративного підігріву за умови збереження потужності турбіни.  

9. Зверніть увагу на залежність ККД ПСУ з регенеративним підігрівом від 
тиску пари у відборі. 

10. Поясніть суть процедури оптимізації режиму регенеративного підігрі-
ву. Чи завжди застосування РП збільшує ККД ПСУ? Що означає забезпечити 
оптимізований режим роботи РП? 

11. Використовуючи дані табл. 3.3.8, проаналізуйте залежність величини 
частки відбору пари від тиску у відборі.  
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12. Зверніть увагу на енергетичний коефіцієнт у формулі для ККД циклу з 
РП та на його залежність від тиску пари у відборі. Поясніть зміст енергетичного 
коефіцієнта та залежність від нього ККД. 
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