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ТЕМИ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

 1. Скласти конспект розділів тем 11 і 12.  

 2. Практичні завдання – ознайомитись з прикладами вирішення задач за 

темами 11, 12. 

 «Лекції та практичні завдання з курсу Тепло і масообмінні процеси, 
апарати та установки», лектор Литвиненко О.О. 
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Номер семестру (якщо дисципліна викладається  

у декількох семестрах). 

Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу. 
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1 Л 2 Тема 11. Сушильні установки.  

Природнє та штучне сушіння матеріалів.  Конвективне 

сушіння. Матеріальний і тепловий баланси конвективних 

сушильних установок. 

[4], [5], 

[9] 

2 Л 2  Розрахунок теоретичної і дійсної сушилки. Побудова  

процесу  в I-d діаграмі. 

[4], [5], 

[9] 

3 ПЗ 2 Вирішення задач за темою  «Вологе повітря та сушильні 

установки» 

[4], [5], 

[9] 

6 Л 2 Тема 12. Установки для трансформації теплоти. 

Класифікація, принцип дії та галузь використання 

трансформаторів теплоти. 

[3], [4], 

[5], [9], 

[10] 

7 Л 2 Холодильні установки. Парові компресійні установки. 

Багатоступінчасті компресійні холодильні установки. Газові 

компресійні установки. 

[3],[7],[9], 

[10] 

8 ПЗ 2 Вирішення задач за темою «Компресійні холодильні 

установки» 

 

10 Л 2 Теплові насоси. Основні поняття. Схеми використання 

теплових насосів в системах теплозабезпечення. 

[3],[7],[9], 

[10] 

11 ПЗ 2 Вирішення задач за темою «Газові холодильні установки» [3],[7],[9], 

[10] 

12 ПЗ 2 Вирішення задач за темою «Теплові насоси» [3],[7],[9], 

[10] 

   Контрольна робота за темами дистанційного навчання  

 

  



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
1 Теплопередача: Учебник для вузов /В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с., ил. 

2 Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче: Учеб. пособие для 

вузов. – 4-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1980. – 288 с., ил.  

3 Сборник задач по технической термодинамике и теплопередаче: Учеб. пособие для 

вузов./ Дрыжаков Е.В., Исаев С.И. и др. – 2-е изд., перераб. – М.: ВШ, 1968. – 372 с., 

ил.  

4 Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих 

установок. Учеб. пособие для студентов спец. «Промышленная теплоэнергетика» 

вузов. – М.:Энергия, 1970. – 568 с., ил. 

5 Бакластов А.М. Промышленные тепломассообменные процессы и установки. –

М:Атомиздат, 1986. – 328 с.,ил. 

6 Ивановский М.Н., Сорокин В.П., Ягодкин И.В. Физические основы тепловых труб. - 

М.: Атомиздат, 1978, - 256 с. 

7 Покровский Н.К. Холодильные машины и установки. – М.: Пищевая 

промышленность, 1969. – 324 с., ил. 

8 Берман С.С. Теплообменные аппараты и конденсационные устройства 

турбоустановок. – М: Машгиз. 1959. – 428 с.  

9 Лебедев П. Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. Учебник для 

студентов технических вузов. Изд. 2-е, перераб. М., «Энергия», 1972. 319 c. 

10 Новиков И.И. Термодинамика: Учебное пособие для студентов ээнергетических и 

теплотехнических специальностей втузов. – М.: Машиностроение, 1984 – 592 с., ил. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1. Поняття сушіння матеріалів. 
2. Опишіть методи зневоднення матеріалів. У яких випадках застосовуються?  

3. Природна і штучна сушка. В яких випадках застосовується 

4. Теоретична і дійсна сушарка. В чому різниця. Покажіть, як виглядають 

теоретичні та фактичні процеси сушіння в I-d діаграмі. 

5. Трансформатори теплоти, види і визначення 

6. Типи холодильних установок, які використовуються холодоагенти і особливості 

холодильних установок різних типів. 

7. Поясніть за допомогою схеми і T-S діаграми принцип роботи холодильної і 

теплонасосної установки. Наведіть основні величини, що характеризують роботу 

циклу і ефективність (Парорідинна компресійна установка). 

8. Поясніть за допомогою схеми і T-S діаграми принцип роботи холодильної і 

теплонасосної установки. Наведіть основні величини, що характеризують роботу 
циклу і ефективність (Повітряна компресійна установка). 

 

Питання та відповіді надсилайте на е-mail: 

lytvynenko.oksana2016@gmail.com 

 

Професор каф. турбінобудування, к.т.н., доц.  Литвиненко О.О. 
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