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ВСТУП 

 

Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни 

«Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 

274 «Автомобільний транспорт». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності протікання 

теплових процесів у різних теплоенергетичних установках. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни 

«Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту» базується на даних, 

отриманих студентами при вивченні обов’язкових та вибіркових компонент 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальністю 

274 «Автомобільний транспорт» в об’ємі, необхідному для розв’язання 

виробничо-технічних, проектних конструкторських та дослідницьких задач, 

таких як вища математика, фізика. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Технічна термодинаміка. 

 

2. Основи теорії теплообміну. Компресорні установки. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теплопостачання 

об’єктів автомобільного транспорту» є забезпечення науково-методичної 

підготовки студентів з методів одержання, перетворення, передачі та 

використання теплової енергії, економного використання паливо-енергетичних 

ресурсів. 
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1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теплопостачання 

об’єктів автомобільного транспорту» є: 

– засвоєння законів одержання та перетворення теплової енергії; 

– методів аналізу ефективності використання теплоти; 

– принципів дії та області використання теплоенергетичного обладнання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати тепломеханічні термінології, закони перетворення енергії й 

одержання корисного ефекту (теплоти або роботи), методи аналізу 

ефективності використання теплоти, основ роботи галузей використання і 

потенційних можливостей теплотехнічного обладнання (теплових двигунів, 

парогенераторів, теплообмінників і т. ін.); 

уміти визначати параметри стану ідеальних та реальних газів, оцінювати 

ефективність перетворення енергії в теплових машинах, користуватися 

приладами для вимірювання теплових величин, обчислювати параметри, які 

характеризують теплові процеси. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Технічна термодинаміка. 

Тема 1. Основні поняття та визначення термодинаміки 

Зміст дисципліни “Основи теплотехніки”. Історичний нарис розвитку 

вчення про теплоту. Предмет і метод термодинаміки. Термодинамічна система. 

Термодинамічний процес та його характеристики. Основні параметри стану 

робочого тіла. Рівняння стану ідеальних газів. Рівняння стану реальних газів. 

Тема 2. Перший закон термодинаміки 

Внутрішня енергія робочого тіла. Ентальпія робочого тіла. Обчислення 

роботи в термодинамічному процесі. Повна та питома теплоємність робочих 

тіл. Залежність теплоємності від температури та тиску. Ізохорна та ізобарна 
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теплоємності. Суміші ідеальних газів. Теплоємність газової суміші. 

Аналітичний вираз першого закону термодинаміки. 

Тема 3. Термодинамічні процеси ідеальних газів в закритих системах 

Ентропія – повний диференціал функції стану. Ізотермічний процес 

ідеального газу. Ізохорний процес ідеального газу. Ізобарний процес ідеального 

газу. Адіабатний процес ідеального газу. Політропний процес і його 

узагальнююче значення. 

Тема 4. Термодинамічні процеси в реальних газах і парах. 

Термодинамічні властивості вологого повітря 

Фазові переходи в реальних газах. Процеси пароутворення. Особливості 

pv - та hs – діаграми водяного пару. 

Основні характеристики вологого повітря. Вологовміст, абсолютна та 

відносна вологість. Теплоємність та ентальпія вологого повітря. hd – діаграма 

вологого повітря. Основні процеси вологого повітря. 

Тема 5. Термодинаміка відкритих систем 

Рівняння першого закону термодинаміки для потоку. Швидкість 

витікання газу з звужуючого сопла. Масова витрата газу через сопло. Критична 

швидкість витікання газу із сопла. Розрахунок процесу витікання за допомогою 

hs – діаграми. Дроселювання газу і пари. 

Тема 6. Другий закон термодинаміки. Цикли теплосилових установок 

Узагальнена схема теплової установки. Термічний коефіцієнт корисної дії 

циклу. Прямий цикл Карно. Узагальнений (регенеративний) цикл Карно. 

Обернений цикл Карно – цикл ідеального теплового насосу. Загальне 

формулювання другого закону термодинаміки. 

Цикли поршневих двигунів внутрішнього згоряння. Цикли газотурбінних 

установок. Цикли паротурбінних установок. Цикл парогазової установки.  

Тема 7. Цикли холодильних машин 

Типи холодильних машин та їх параметри Цикл парової компресорної 

холодильної установки. Абсорбційна холодильна установка. Цикл теплового 

насосу. Цикл глибокого холоду. 
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Змістовий модуль 2. Основи теорії теплообміну. Компресорні установки 

Тема 1. Теплопровідність при стаціонарному режимі 

Кількістна характеристика переносу теплоти. Основний закон 

теплопровідності. Диференційне рівняння теплопровідності. Теплопровідність 

через плоску одношарову стінку. Тепловий потік через плоску багатошарову 

стінку. Теплопровідність одношарової циліндричної стінки. Теплопровідність 

багатошарової циліндричної стінки. 

Тема 2. Конвективний теплообмін 

Основний закон конвективного теплообміну. Гідродинамічний та 

тепловий пограничні шари. Диференціальне рівняння тепловіддачі. Критерії 

подібності явищ тепловіддачі. Тепловіддача при природній конвекції. 

Тепловіддача при поперечному обтіканні труб. Тепловіддача при протіканні 

теплоносія у середині труб.  

Тема 3. Променевий теплообмін 

Характеристика процесу променевого теплообміну. Основні закони 

теплового випромінювання. Особливості випромінювання газів.  

Тема 4. Складний теплообмін 

Теплопередача через плоску стінку. Теплопередача через циліндричну 

стінку. Теплопередача через ребристу стінку. Теплова ізоляція та її критична 

товщина. 

Тема 5. Основи теплового розрахунку теплообмінних апаратів 

Типи теплообмінних апаратів. Рівняння теплового балансу 

теплообмінника. Тепловий розрахунок однотрубних теплообмінників. 

Тепловий розрахунок складних теплообмінників. Перевірочний розрахунок 

теплообмінника. 

Тема 6. Теплові процеси систем охолодження двигунів транспортних 

засобів 

Тепловий потік від двигуна до охолоджуючої рідини. Тепловий баланс 

системи рідинного охолодження двигуна. Робочі характеристики вентилятора 

та водяного насосу. Перевірочний розрахунок системи охолодження двигуна. 
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Тема 7. Процеси горіння палив 

Види і характеристики палив та їх склад. Теплота згоряння палива. 

Основні положення теорії горіння палив. 

Тема 8. Нагнітання газів і пари 

Типи машин для нагнітання газів і пари. Робочий процес 

одноступеневого поршневого компресора. Індикаторна діаграма та 

продуктивність компресора. Багатоступінчате стиснення газу з проміжним 

охолодженням. Процес стиснення робочого тіла в турбокомпресорі. 

Тема 9. Теплопостачання та вентиляція промислових об’єктів 

Теплопостачання промислових підприємств. Вентиляція і кондиціювання 

повітря промислових об’єктів. Принцип дії та будова лопаточних вентиляторів. 

Характеристики центробіжних та осьових вентиляторів. Робота вентиляторів в 

мережі. 

 

3. Рекомендована література 

 

1. Алабовский А.Н. Техническая термодинамика и теплопередача: Учеб. 

пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / А.Н. Алабовский, И.А. Недужий. – К. : Выща 

шк., 1990. – 225 с. 

2. Беляев Н.М. Основы теплопередачи: Учебник. / Н.М. Беляев. – К. : 

Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 343 с. 

3. Буляндра О.Ф. Технічна термодинаміка: Підруч. для студ. енерг. спец. 

вищ. навч. закл. – 2-ге вид., випр. – К. : Техніка, 2006. – 320 с. 

4. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. / 

В.В. Нащокин. – М. : Высшая школа, 1980. – 496 с. 

5. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике: Учеб. пособие для 

неэнергетич. спец. вузов.-2-еизд., переб. и доп. / Г.П. Панкратов. – М. : Высш. 

шк., 1986. – 248 с. : ил. 
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6. Швец И.Т. Теплотехника. / И.Т. Швец, В.И. Толубинский, А.Н. 

Алабовский, Н.Ф. Кираковский, И.А. Недужий, П.А. Пивоваров. – К. : «Вища 

школа». Головное изд-во, 1976. – 520 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік, іспит 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: для поточного контролю –

письмові контрольні роботи за кожним змістовим модулем, захист 

лабораторних робіт, залік, підсумковий – письмовий іспит. 


