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Сьомий та восьмий семестр бакалавріату 

Факультети/НН

Ц, студентам 

яких 

пропонується 

Управління енергетичними процесами 

Перелік 

компетентностей 
та результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність виявляти, класифікувати і описати 

ефективність систем і компонентів на основі 

використання аналітичних методів моделювання в 

теплоенергетичній галузі. 
Опис дисципліни  

Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 

Тепломасообмін 

Теплофікація, теплопостачання та вентиляція 



Основні 

теми 

дисципліни 

Класифікація теплообмінників. Теплоносії. 

Рекуперативні теплообмінні апарати безперервної дії. 

Рекомендації з вибору теплообмінників. Розрахунок і 

послідовність проектування теплообмінних апаратів. 

Теплові та конструктивні розрахунки теплообмінників, 

працюючих без зміни фазового ста-ну та зі зміною 

фазового стану теплоносіїв. Методики розрахунку 

кожухотрубчастих, секційних, спіральних та компактних 

апаратів з реберними поверхнями теплообміну. Теплові 

труби та термосифони. Теплообмінні апарати з несталим 

тепловим режимом. Регенеративні теплообмінники. 

Теплові розрахунки апаратів з несталим тепловим 

режимом. Апарати зі змішуванням теплоносіїв і з псевдо 

зрідженим шаром. Тепловий розрахунок скруберів 

насадкових та без насадкових. Компоновка, гідравлічний 

та механічний розрахунки теплообмінників. Фізичні 

основи процесів сушіння. Кінетика і динаміка сушки. 

Методи розрахунку конвективної сушки. Конструкції 

сушильних установок. Варіанти сушіння матеріалів 

нагрітим повітрям. Сушка продуктами згорання пали-ва. 

Типи і конструкції сушарок. Масообміні апарати систем 

кондиціювання повітря. Допоміжне обладнання 

теплообмінних і сушильних установок. 

Конденсатовідводники. Баки. Брудоочисні пристрої. 

Насоси. Обладнання для розділення рідин. Дробарки і 

млини. Дозатори і живильники. Пилоочисні пристрої. 

Брисковідділювачі. Загальні відомості про випарні 

перегонні і ректифікаційні установки. Перегоні 

установки. 

Лекції – 96 години. 

Лабораторні роботи – 32 години. 

Практичні заняття – 48 години. 
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