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Теплонасосні станції. Когенераційні установки
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Сьомий та восьмий семестр бакалавріату
Управління енергетичними процесами
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.
Тепломасообмін
Теплофікація, теплопостачання та вентиляція
Перетворення енергії в теплових насосах, замкнені
термодинамічні цикли теплових насосів (ТН). Принципи
перетворення енергії в теплових насосах. Характеристика
замкнених термодинамічних циклів ТН. Показники
ефективності роботи циклів ТН.
Класифікація теплових насосів. Принцип дії
компресійних, струминних, сорбціних та
термоелектричних ТН, особливості застосування різних
типів ТН.
Парокомпресійні теплонасосні установки. Робочі тіла для
парокомпресійних теплових насосів. Джерела
низькотемпературної теплоти.
Цикл парокомпресійного теплового насоса: приниципи
побудови та розрахунків, показники ефективності
роботи.
Цикл парокомпресійного теплового насоса з
регенерацією теплоти: приниципи побудови та
розрахунків, показники ефективності роботи.
Ексергетичний аналіз парокомпресійної теплонасосної
установки: методи розрахунків показників ексергетичної
ефективності роботи.
Лекції – 96 години.
Лабораторні роботи – 32 години.
Практичні заняття – 48 години.
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