
Назва дисципліни  Тепломасообмін в двохфазних контурах 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна викладається студентам фізико-енергетичного 

факультету Харківського національного університету ім. 

В.Н. Каразіна 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Лекційні та практичні заняття проводить доцент кафедри 

теплофізики та молекулярної фізики, доктор технічних наук 

Алексахін Олександр Олексійович  

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Необхідні знання з технічної механіки, теорії 

тепломасообміну 

Опис 

Мета дисципліни.  
Вивчення закономірностейц процесів теплообміну та 

маслообміну у двофазних потоках; особливостей 

обчислення параметрів теплотехнологічного обладнання 

 

Очікувані результати навчання.  

Розуміння основних закономірностей тепломасообміну у 

двофазних контурах; методика визначення параметрів 

процесу тепломасообміну та геометричних 

характеристик теплотехничного обладнання; вміння 

використовувати теоретичний матеріал для розв’язання 

практичних задач; аналізувати результати розрахункових і 

експериментальних досліджень і робити висновки щодо 

теплофізичних процесів, які відбуваються в елементах 

технологічного обладнання.  

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Вступ до курсу. Термодинаміка двофазних потоків 

Тема 2. Рівняння дифузії. Початкові та граничні умови 

розв’язання рівняння дифузії. 

Тема 3. Особливості теплообміну процесів кіпіння у 

трубах. 

Тема 4. Особливості теплообміну при конденсації речовин 

в елементах технологічного обладнання. 

Тема 5. Енергетичне обладнання для генерації пари. 

Організація процесів  тепломасообміну в енергетичних 

парогенераторах та випарних установках. 

Тема 6. Процеси тепломасообміну, що протікають у 

сушарках. Улаштування сушарок. 

Тема 7. Процеси тепломасообміну, що протікають у 

градирнях. Улаштування та методика розрахунку градирні. 

Тема 8. Унтененфікація процесів тепломасопереносу. 

 

Методи контролю результатів навчання 

Сумарна кількість балів, які студент отримує по закінченні 

вивчення дисципліни, складається з кількості балів, 

отриманих по кожному з двох розділів та кількостей балів, 

отриманих на підсумковому семестровому контролі - 



заліку. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати за другий 

розділ становить максимум 30 і складається таким чином: 

- бали за відповіді на тестові завдання (максимальна 

кількість балів - 20) 

- бали за знання теорії ( максимальна кількість балів - 

10) 

Під час експерс-контролю теоретичних знань студенту буде 

запропоновано усно відповісти на 5 теоретичних питань. 

Правильна відповідь на кожне з теоретичних питань 

оцінюється у 2 бали. При відсутності відповіді або суттєвих 

помилках - 0 балів. 

Загальна кількість балів, яку можна отримати за перший 

розділ становить максимум 30 і складається таким чином: 

- бали за відповіді на тестові завдання (максимальна 

кількість балів - 20) 

- бали за знання теорії ( максимальна кількість балів - 

10) 

Під час експерс-контролю теоретичних знань студенту буде 

запропоновано усно відповісти на 5 теоретичних питань. 

Правильна відповідь на кожне з теоретичних питань 

оцінюється у 2 бали. При відсутності відповіді або суттєвих 

помилках - 0 балів. 

Максимальна кількість балів на залік складає 40 балів, з 

яких 10 за відповіді на кожне з двох теоретичних питань, 

максимум 20 - за розв’язання задачі. 

 

Мова викладання. українська 

 


