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1. Місце дисципліни в структурі  ОПП 

 

Необхідна навчальна база перед вивченням данної дисципліни 

•  Фізика 

•  Математика 

Успішне засвоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін 

•  Тепломасообмінні, транспортні апарати та автоматизовані системи управління в 

нафтогазовій галузі 

•  Основи енерго та ресурсозбереження 

•  Паливо топки і котли 

•  Тепломасообмінні апарати ТЕС і АЕС 

•  Тепломасообмінні та холодильні апарати в нафтогазовій справі  

•  Турбіни ТЕС і АЕС 

•  Системи опалення і газопостачання 

 

2. Вимоги до результатів по данній дисципліні: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

• Межі використання 1-го і 2-го законів термодинаміки 

• Термодинамічний метод дослідження 

• Диференційні рівняння, характеризуючи термодинамічні процеси 

• Критеріальні рівняння 

• Ефективне і надійне використання теплотехнічного обладнання в 

енергетичних установках, впровадження прогресивних технологій 

Вміти:  

• Використовувати закони термодинаміки 

• Аналізувати термодинамічні процеси 

• Способи виробництва, перетворення, передачі теплоти 

• Механізм і закони передачі теплоти, використовуючи  

розрахункові формули для різних способів теплообміну 

в теплоенергетичних установках    

 

  



  

 

3. Зміст робочої програми 

                                                             Модуль 1 

 

Перший і другий закони термодинаміки. Аналіз термодинамічних 

процесів на основі першого закону термодинаміки 

 

- Основні поняття та визначення термодинаміки. 

- Суміш робочих тіл. 

- Теплоємкість ідеального газу. 

- Перший закон термодинаміки. 

- Другий закон термодинаміки. 

- Термодинамічні процеси. Загальні методи дослідження процесів зміни стану 

робочого тіла. 

- Термодинамічні процеси у реальних газах та парі.  

Модуль 2 

Види переносу теплоти. Теплопровідність, конвекція, випромінювання 

- Основні поняття та визначення. 

- Теплопровідність. Закон Фур΄є.  Диференційне рівняння теплопровідності. 

- Теплопровідність при стаціонарному режимі. 

- Основні поняття про нестаціонарну теплопровідність. 

- Конвективний теплообмін. 

- Основи теорії подібності. 

- Теплообмін при кипінні. 

- Теплообмін випромінюванням. 
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