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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - основна  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі у першому семестрі  

Кількість кредитів - 4,0, годин - 120 

Аудиторні заняття, годин: 
всього лекції 

практи

чні 
лабор 

денна 40 20 10 10 

заочна 0 0   

Самостійна робота, годин Денна - 84 Заочна - 0 

Розклад занять  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

 

Найважливішою умовою створення нових конструкцій машин і приладів має бути всемірне 

знищення їх вартості на одиницю потужності, подальше підвищення ефективності використання 

металів для проектування нових видів машин, механізмів і обладнання за рахунок використання 

більш економічних профілів та інших конструкційних матеріалів. Все це потребує від фахівців 

глибоких знань в області розрахунків на міцність і жорсткість і достатньої  підготовки в області 

аналізу напружень і деформацій різноманітних деталей і машин в цілому. 

Правильне розв'язування задач розрахунків на міцність, жорсткість, коливання, руйнування 

конструкцій, що використовують складних умовах експлуатації під впливом статичних та 

динамічних навантажень, урахування температурного впливу і процесів, 

експлуатації, є необхідною умовою надійності та довговічності машин та установок з одночасним 

покращенням їх вагових показників 

 

 

 

 

3. Мета навчальної дисципліни 

 

 

   Метою дисципліни є вивчення основних методик розрахунків на міцність і коливання 

деталей газотурбінних установок, ознайомлення з конструкціями та параметрами надійності 

газотурбінних установок та компресорів 

У курсі « Конструкція, міцність та надійність газотурбінних установок і компресорів» 

розглядають основні конструкції деталей ті газотурбінних установок в цілому, методи розрахунків 

деталей на міцність, навантаження, прогнозування параметрів надійності.  

механічними властивостями машинобудівних матеріалів у різних умовах силового і 

температурного впливу. В програму включені розрахунки деталей газотурбінних установок. 

Наведено також зміст лекцій, практичних занять та модуля. 

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

http://osar-compress.onaft.edu.ua/sklad-kafedri/
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/tchviewa.php?type=1


 знати: 

- конструкції основних деталей газотурбінних установок та компресорів; 

- механічні характеристики матеріалів, що застосовуються в деталях газотурбінних 

установок та компресорів; 

- методики розрахунку основних деталей газотурбінних установок та компресорів на 

міцність; 

- методики розрахунку деталей і газотурбінних установок та компресорів в цілому на 

коливання; 

- методики оцінки надійності газотурбінних установок та компресорів; 

- методики кінематичного розрахунку щабля турбомашини; 

- методики термодінамичного розрахунку шабля турбомашини; 

- теорію тягового крила; 

- методики розрахунку витрат та методи підвищення ефективності елементів конструкції 

газотурбінних установок та компресорів. 

вміти: 

- будувати епюри нормальних, поперечних сил,згинаючих та скручувальних моментів в 

деталях газотурбінних установок та компресорів; 

- визначати нормальні і дотичні напруження в деталях газотурбінних установок та 

компресорів; 

- визначати необхідні розміри основних деталей газотурбінних установок та компресорів; 

- визначати частоти власних і вимушених коливань деталей газотурбінних установок та 

компресорів; 

- виконати аналіз надійності газотурбінних установок та компресорів 

 
 

4. Програмні результати навчання  

 

5. Зміст дисципліни 
 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Критерії оцінювання результатів навчання  

Інформаційні ресурси 

 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

Викладач  ________________ В.О. Буданов 
    підпис 

 

 

Завідувач кафедри ________________ Ю.М. Симоненко 
    підпис 
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