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УДК 016 : [53 : 621.1] 
 
Теоретичні та прикладні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці : тем. наук.-
допом. анот. бібліогр. покажч. за 2007-2016 рр. / уклад. Луговська А. В. ; Держ. наук.-техн. 
бібліотека України. – К. : ДНТБ України, 2017. – 89 с. 
 

Тематичний науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик 
«Теоретичні та прикладні дослідження в теплофізиці і теплоенергетиці» вміщує 
бібліографічні описи підручників, учбових посібників, лабораторних практикумів, 
монографій та журнальних статей, що публікувалися протягом 2007-2016 років, 
висвітлюючи результати наукових досліджень з теплофізики і теплоенергетики. 

 
Покажчик має два розділи: 
 
1. Дослідження в теплофізиці – містить матеріали наукових досліджень з 

теплофізики – основи термодинаміки і тепломасообміну, експериментальні і теоретичні 
дослідження властивостей речовин і теплових процесів, нові методи та технології, 
прикладні аспекти теплофізики. 

 
2. Дослідження в теплоенергетиці – містить матеріали наукових досліджень в 

галузі теплоенергетики – основи теорії теплових електростанцій, їх основні типи, а також 
типи котлів, парових, газових та гідравлічних турбін, систем теплопостачання, 
теплотехнологічні процеси, енергоефективні технології. 
 

Матеріал у покажчику систематизований за тематичними розділами, а вcередині 
розділів – за алфавітом. Бібліографічний опис документів складено за ДСТУ ГОСТ 7.1 – 
2006 згідно вимог до інформаційних видань. 

 
Мета видання – інформування широкого кола фахівців, а також викладачів, 

аспірантів та студентів вищих навчальних закладів про наукові дослідження і досягнуті 
результати в теплофізиці і теплоенергетиці. 
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                  03680, МСП, Київ-150, вул. Антоновича, 180, інформаційно-бібліографічний 
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                  тел. : 529-34-91, факс : 529-43-92 
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1. Абаржи И. И.  Теория тепломассопереноса в бипористых средах 
[Текст]  : [монография] / И. И. Абаржи, А. А. Долинский ; НАН 
Украины, Ин-т технической теплофизики. - К. : Наук. думка, 2014. -         
192 с. : ил., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 182-190. 
               Р 350642   66 
 В монографии изложены результаты теоретических исследований 
тепломассопереноса в бипористых (бидисперсных) сорбентах в различных 
условиях. Особое внимание уделено проблеме разграничения лимитирующих 
стадий этого многостадийного процесса. Предложена новая локально-
неравновесная модель массопереноса в бипористых материалах. 
 
 
2. Авдєєва, Л. Ю. Оптимізація тепломасообмінних режимів одержання 
наноструктур / Л. Ю. Авдєєва // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 4. -  
С. 13-17 : рис. 2, табл. - Бібліогр.: с. 16 (10 назв).    Р/1928 
 Унікальні властивості наноматеріалів дозволяють використовувати їх в 
енергетиці, інформаційних технологіях, матеріалознавстві, біології, медицині 
і т.д. Значний інтерес для вивчення і перспективи використання 
представляють наноструктури, що утворюють фосфоліпіди. В Інституті 
технічної теплофізики НАН України були проведені дослідження процесів 
утворення фосфоліпідних наноструктур в умовах дисипативного стану 
гетерогенної системи за рахунок дискретно-імпульсного введення енергії в 
роторно-пульсаційних апаратах за умов різної циклічності обробки 
матеріалу. Одержані дані та результати досліджень були використані при 
виконанні інвестиційного проекту установ НАН України «Впровадження 
технології виробництва ліпосомних соєвих напоїв з використанням методу 
дискретно-імпульсного введення енергії для лікувально-профілактичного 
харчування». 
 Інститут технічної теплофізики НАН України вперше в Україні 
запропонував метод використання властивостей фосфоліпідних наносистем 
при створенні нового виду лікувально-профілактичного харчування. Була 
розроблена технологія виробництва соєвого напою «Ліпосомний» та 
створена нормативна документація. Особливістю цього напою є те, що 
біологічно активні речовини, вітаміни та мінерали знаходяться в ліпосомній 
формі, розміри та природний матеріал яких дають можливість цим 
речовинам проникати безпосередньо до клітини без руйнування в шлунково-
кишковому тракті, що підвищує ефект лікування. 
 За рекомендаціями МОЗ України новий функціональний харчовий 
продукт «Напій соєвий «Ліпосомний» був призначений для раціонального та 
дієтичного харчування. 
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3. Авраменко А. А. Анализ задачи естественной конвекции при 
использовании наножидкости / А. А. Авраменко, Д. Г. Блинов,                   
А. В. Кузнецов // Промышленная теплотехника. - 2013. - Т. 35, № 1. -          
С. 13-17 : рис. 4, табл. – Библиогр.: с. 17 (9 назв.).    Р/517 
 Численно проанализирована задача естественной конвекции в 
квадратной каверне с локализованым теплоподводом при использовании 
наножидкости. Показана возможность интенсификации теплообмена путем 
добавления наночастиц в основной теплоноситель. 
 
 
4. Авраменко А. А. Применение методов PGD и МПС для исследования 
многомерных задач теплофизики / А. А. Авраменко, Д. Г. Блинов,                 
А. В. Кузнецов // Промышленная теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 1. -         
С. 38-44 : рис. 6. – Библиогр.: с. 44 (13 назв.).     Р/517 
 Рассмотрено применение методов PGD и МПС для решения 
многомерных задач теплофизики. Показана эффективность и 
перспективность применения предлагаемого подхода для уравнения 
Фоккера-Планка и задач течения полимерных жидкостей. 
 
 
5. Авраменко А. А. Течение наножидкостей в каналах криволинейной 
формы / А. А. Авраменко, Д. Г. Блинов, А. В. Кузнецов // Промышленная 
теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 3. - С. 13-17 : рис. 5, табл. – Библиогр.:           
с. 17 (15 назв.).          Р/517 
 Численно проанализировано течение наножидкости в каналах 
криволинейной формы. Показана возможность интенсификации теплообмена 
путем добавления наночастиц в основной теплоноситель. 
 
 
6. Анализ и прогнозирование термогазодинамических процессов в новом 
безопасном конфайнменте и «Объекте Укрытие» Чернобыльской АЭС / 
А. А. Долинский, П. Г. Круковский, М. А. Метель [и др.] // 
Промышленная теплотехника. - 2013. - Т. 35, № 1. - С. 30-35 : рис. 5. – 
Библиогр.: с. 35 (2 назв.).        Р/517 
 В работе рассматриваются назначение и конструкция Нового 
Безопасного Конфайнмента (НБК), строящегося возле «Объекта Укрытие» 
Чернобыльской АЭС. Обосновывается необходимость анализа и 
прогнозирования совместных термогазодинамических и влажностных 
процессов в «Объекте Укрытие» и НБК, которые определяют 100-летний 
ресурс НБК. Для выполнения анализа и прогнозирования 
термогазодинамических процессов разработана трехмерная компьютерная 
CFD-модель, которая позволила проверить работоспособность системы 
вентиляции НБК при возможных климатических условиях и отказах 
вентиляционного оборудования. 
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7. Антипов В. Г. Экспериментальное определение границ области 
неравновесного кипения в парогенерирующем канале. Часть 1. Граница 
начала парообразования / В. Г. Антипов // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 5. - С. 13-19 : рис. 4, табл. – Библиогр.:        
с. 19 (10 назв.).          Р/517 
 На основе полученных экспериментальных данных предлагаются 
соотношения для определения границ области неравновесного кипения, 
которые могут использоваться для теплогидравлических расчетов элементов 
энергетических установок. 
 
 
8. Антипов В. Г. Экспериментальное определение границ области 
неравновесного кипения в парогенерирующем канале. Часть 2. Граница 
перехода к равновесному кипению / В. Г. Антипов // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 6. - С. 25-31 : рис. 4, табл. 2. – Библиогр.: 
с. 31 (5 назв.).          Р/517 
 На основе полученных экспериментальных данных предлагаются 
соотношения для определения границ области неравновесного кипения, 
которые могут использоваться для теплогидравлических расчетов элементов 
энергетических установок. 
 
 
9. Басок Б. И. Теплофизическая модель автоколебаний в 
рекуперативных теплообменниках холодильников промышленных 
агрегатов / Б. И. Басок, В. В. Гоцуленко // Промышленная теплотехника. 
- 2016. - Т. 38, № 2. - С. 26-32 : рис. 5. – Библиогр.: с. 31 (12 назв.) Р/517 
 Обоснован механизм отрицательного сопротивления в потоке 
жидкости при ее сжатии и теплоподводе. Используя эмпирическое уравнение 
Тэйта, получена система уравнений нестационарного движения жидкости в 
устройствах с сосредоточенными параметрами, определены их 
периодические автоколебательные решения. 
 
 
10. Бирюков А. Б. Исследование тепловых аспектов использования 
сортовой МНЛЗ в рамках литейно-прокатного модуля / А. Б. Бирюков // 
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / 
Нац. металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 41-48 : рис. 3, 
табл. 2. – Библиогр.: с. 48 (5 назв.).    Р 347069   621.1 
 При помощи метода математического моделирования изучено тепловое 
состояние заготовок, отливаемых на сортовых МНЛЗ, после резки. Для 
анализа выбраны рядовые и высококачественные марки стали. Показано, что 
для случая разливки рядовых марок стали на МНЛЗ с 8-метровым радиусом 
загиба на повышенных скоростях теплосодержание металла заготовок 
достаточно для прямой прокатки, но необходимо выравнивание 
температурного поля, для чего предложено использовать хорошо 
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изолированный печной агрегат. В случае разливки высококачественных 
марок стали на пониженных скоростях среднемассовая энтальпия на 10-15% 
ниже требуемого для прокатки значения. Показано, что догрев таких 
заготовок в печном агрегате может быть произведен в течение времени, 
сопоставимого с продолжительностью формирования заготовки в пределах 
МНЛЗ. 
 
 
11. Биспиральный преобразователь теплового потока / Е. В. Шмаров,     
Л. В. Декуша, Л. И. Воробьев, Т. Г. Грищенко // Промышленная 
теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 6. - С. 86-93 : рис. 4. – Библиогр.: с. 92-93 
(10 назв.).           Р/517 
 Исследованы чувствительности различных термоэлектродных пар в 
широком темпертурном диапазоне. Разработан новый тип преобразователя 
теплового потока, в котором предусмотрена компенсация температурной 
зависимости чувствительности. 
 
 
12. Бойко В. Н. Расчет циклонных теплообменников для охлаждения 
мелкодисперсных материалов / В. Н. Бойко, Э. А. Еремина // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 49-56 : рис. 2, табл., 
схема. – Библиогр.: с. 56 (6 назв.).     Р 347069   621.1 
 Рассмотрена методика расчета циклонных теплообменников для 
охлаждения мелкодисперсных материалов. Расчет охладителя построен на 
решении уравнений материальных и тепловых балансов его элементов, что 
позволяет определить значения материальных потоков, температуры 
материала и газового потока по тракту теплообменника. Метод может быть 
использован также для расчета циклонных теплообменников, 
предназначенных для подогрева порошкообразных материалов. Уравнения 
теплового баланса учитывают возможные подсосы воздуха и изменения по 
тракту охладителя теплофизических характеристик твердой и газовой фаз, 
незавершенность теплообмена между твердой и газовой фазами, потери 
теплоты в окружающую среду. 
 
 
13. Венгеров И. Р. Теплофизика шахт и рудников. Математические 
модели [Текст] : [монография] : [в 2-х т.] / И. Р. Венгеров ; Донецк. физ.-
техн. ин-т им. А.А. Галкина. - Донецк : Норд-Пресс, 2008 - 2012. - Т. 1 : 
Анализ парадигмы. - 630 с.           Р 325767   622 
 В монографии впервые в мировой литературе проанализированы 
парадигма математического моделирования процессов переноса импульса, 
массы и тепла в шахтах и рудниках. Рассмотрены модели процессов переноса 
в горных массивах и выработках, выявлены их сходство и различие для 
технологических и аварийных режимов. Сделано обобщение и 
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сформулированы задачи дальнейших исследований (свыше 170). Обзор 
литературы включает источники за последние 50 лет (около 1900). 
Сформулированы принципы построения теоретической геотеплофизики. 
 
 
14. Венгеров И. Р.Теплофизика шахт и рудников. Математические 
модели [Текст] : [монография] : [в 2-х т.] / И. Р. Венгеров ; НАН 
Украины, Ин-т физики горных процессов. - Донецк : Донбасс, 2008 - 
2012. - Т. 2 : Базисные модели. - 684 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 646-684.
               Р 343540   622 
 Во втором томе монографии «Теплофизика шахт и рудников. 
Математические модели» намеченная в первом томе программа развития 
теоретической геотеплофизики получает первоначальное развитие. Базисные 
математические модели горной теплофизики и аналитико-численные методы 
решения краевых задач рассматриваются на основе работ автора в областях 
горной теплофизики и теплофизики твердого тела, Том 2 «Базисные модели» 
содержит три Раздела: «Основной матаппарат», «Развитие методов 
моделирования» и «Модели горной теплофизики». 
 
 
15. Від традиційних до нових матеріалів [Текст] : навч. посіб. до курсу 
лекцій / О. Т. Богорош, С. О. Воронов, В. М. Крамар, О. Г. Шайко-
Шайковський ; [за ред. О. Т. Богороша] ; Чернівецький нац. ун-т імені 
Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2015. - Ч. 1. - 396 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 392-395 (69 назв).          Р 356724   62 
 У даному навчальному посібнику розглянуті основні напрямки 
сучасного використання традиційних матеріалів в умовах виробництва і 
розвитку наукових досліджень у фізичному матеріалознавстві. Аналізуються 
сучасні уявлення щодо структур різних матеріалів і речовин, фізико-хімічні 
характеристики властивостей, а також можливості прогнозування і керування 
властивостями в процесі їх синтеза (отримання). Наведені приклади їх 
застосування у різних галузях виробництва, у тому числі у нафтовій і газовій 
промисловості, теплоенергетиці, в харчовій промисловості, медицині тощо. 
 
 
16. Влияние методов получения полимерных микро- и нанокомпозитов 
на их теплофизические свойства / А. А. Долинский, Н. М. Фиалко,                 
Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // Промышленная теплотехника. - 2015. - 
Т. 37, № 4. - С. 5-13 : рис. 4, табл. 2. – Библиогр.: с. 11-12 (10 назв.). Р/517 
 Приведены результаты исследований теплофизических свойств 
высокотеплопроводных полимерных композитов на основе полипропилена, 
наполненных углеродными нанотрубками или частицами алюминия, при 
использовании для получения данных композитов методов, базирующихся на 
смешении компонентов в сухом виде и в расплаве полимера. При этом 
представлены материалы о закономерностях влияния указанных методов на 
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теплопроводящие свойства рассматриваемых композитов, их теплоемкость, 
плотность, пористость, степень кристалличности полимерной матрицы и пр. 
Даны объяснения механизмов такого влияния на основе анализа 
эффективности образования перколяционных структур. 
 
 
17. Влияние расположения пор на электронную теплопроводность 
пористого металлического материала / А. А. Чейлытко, А. М. Павленко, 
А. В. Кошлак, М. А. Носов // Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. України. - Д., 
2015. - Вип. 7. - С. 142-149 : рис. 4, табл. - Бібліогр.: с. 149 (5 назв).  
          Р 356602   621.1 
 В работе представлен способ получения коэффициента электронной 
теплопроводности пористых металлических изделий. Аналитическая часть 
метода базируется на законе Видемана-Франца-Лоренцо. Для получения 
эмпирических данных была разработана экспериментальная установка, 
которая позволяет при небольших капиталовложениях определить все 
необходимые величины с высокой точностью. Представлена детальная 
инструкция, позволяющая с легкостью использовать как эмпирическую, так и 
аналитическую часть метода. В результате эксперимента получены 
коэффициенты электронной теплопроводности для двух образцов с 
шахматным и коридорным расположением отверстий. Диапазон диаметров 
отверстий 3,2 – 15 мм. По полученным данным был построен и 
проанализирован график зависимости коэффициента теплопроводности от 
диаметра отверстий для каждого из образцов. 
 
 
18. Гидродинамика, теплообмен и эффекты дробления во вращательно-
пульсирующих потоках [Текст]  : [монография] / Басок Б. И.,      
Давыденко Б. В., Авраменко А. А., Пироженко И. А. ; НАН Украины, 
Ин-т технической теплофизики при содействии фонда фундаментальных 
исследований Украины. - К. : [ЕКСПРЕС], 2012. - 296 с. - Библиогр.         
в конце разд.             Р 346274   53 
 Монография посвящена решению ряда актуальных проблем динамики 
и тепломассопереноса в гетерогенных системах «жидкость-жидкость», 
касающихся процессов диспергирования в роторно-пульсационных 
аппаратах. В монографии на основе разработанного безитерационного 
метода решения системы конечно-разностных уравнений динамики и 
теплопереноса в вязкой жидкости проведены численные исследования 
гидродинамических и тепловых процессов, протекающих во вращающихся 
пульсационных потоках.  

Представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований гидродинамики и теплопереноса в цилиндрических роторно-
пульсационных аппаратах. Найдены закономерности течения и 
теплопереноса в жидких средах при ламинарном и турбулентном режимах, а 
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также в области неустойчивости потока. Рассмотрены случаи течения как 
ньютоновских, так и не неньютоновских жидкостей. Исследована структура 
потока, обнаружены эффекты вихреобразования на отдельных участках 
течения в разные моменты времени. Установлен пульсационный характер 
изменения во времени динамических характеристик потока: локальных 
значений скорости, давления, ускорения, нормальных и касательных вязких 
напряжений. 

Получены зависимости основных характеристик роторно-
пульсационных аппаратов цилиндрического типа (среднемассовой 
радиальной скорости течения, момента сил сопротивления, действующих на 
ротор, мощности источников диссипативного тепловыделения, степени 
перегрева обрабатываемой среды) от вязкости среды. Построен метод 
расчета траекторий дисперсных частиц и предложен способ определения 
количества актов их гидродинамического дробления. На этой основе 
разработан феноменологический метод оценки среднего диаметра частиц 
эмульсии после обработки гетерогенной среды. 
 
 
19. Динамика структурообразования коллоидных агрегаций                             
/ А. А. Долинский, А. А. Авраменко, А. И. Тыринов, Т. Л. Грабова // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 2. - С. 5-12 : рис. 5. – 
Библиогр.: с. 11 (11 назв.).        Р/517 
 Рассмотрен двухуровневый метод моделирования коллоидных 
структур, совмещающий методы молекулярной динамики и диссипативной 
динамики частиц. Представлены результаты моделирования коллоидных 
систем для различных значений потенциалов межчастичного 
взаимодействия. Проведено сравнение численных результатов с 
экспериментальными данными. 
 
 
20. Долинский А. А. Как это было…(К 30-летию аварии на 
Чернобыльской АЭС) / А. А. Долинский, Б. И. Басок, Е. Т. Базеев // 
Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 5. – С. 48-58 : табл. - 
Библиогр.: с. 56-57 (16 назв.).       Р/517 
 Представлен ретроспективный взгляд на события, вызванные аварией 
на Чернобыльской АЭС. Приведены оценки и анализ событий со стороны 
гражданской и научной общественности непосредственно после катастрофы, 
а также результаты работ первого этапа (1986-1989 г.г.) по ликвидации 
последствий аварии, в т. ч. Выполненных в ИТТФ АН УССР. Указаны 
основные проблемы и научные работы, актуализированные аварией на 
ЧАЭС, направленные на повышение безопасности атомной энергетики. 
Подчёркнуто, что оптимальный выбор видов энергоресурсов в топливном 
балансе страны состоит не в противопоставлении одних видов 
энергоресурсов другим, а в их разумном, достоверно аргументированном 
технико-экономически и экологически обоснованном сочетании. 



 15 

21. Долинский А. А. Метод ДИВЭ в инновационных технологиях и 
тепломассообменном оборудовании / А. А. Долинский, Л. Н. Грабов,          
Т. Л. Грабова // Промышленная теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 3. -             
С. 18-30 : рис. 12, табл. – Библиогр.: с. 29-30 (16 назв.).   Р/517 
 Представлен краткий обзор использования метода дискретно-
импульсного ввода энергии (ДИВЭ) в инновационных технологиях и новом 
тепломассообменном оборудовании, разработанном и изготовленном в 
Институте технической теплофизики НАН Украины. Технологии и 
оборудование внедрены на предприятиях Украины, Белоруссии, России и 
Казахстана. 
 
 
22. Долинский А. А. Метод дискретно-импульсного ввода энергии и его 
реализация [Текст]  : монография / А. А. Долинский, А. Н. Ободович,         
Ю. А. Борхаленко ; НАН Украины, Ин-т технической теплофизики. - Х. : 
[Віровець А. П. "Апостроф"], 2012. - 185 с.        Р 341449   664 
 Данная монография посвящена реализации метода дискретно-
импульсного ввода энергии (ДИВЭ) в различных теплотехнологиях, 
связанных с диспергированием, перемешиванием, гомогенезацией, 
эмульгированием. Вышеуказанные технологии ДИВЭ реализуются с 
помощью нескольких классов техники: вакуумной, линейно-пульсационной, 
кавитационной и роторно-пульсационной. Основу монографии составляют 
роторно-пульсационные аппараты (РПА), их конструкции, модификации, 
технические характеристики. Отмечено, что применение РПА в 
агропромышленном комплексе и других отраслях промышленности 
позволяет интенсифицировать технологический процесс за счет сокращения 
его продолжительности, снижения температурных режимов и, как следствие, 
уменьшения энергозатрат. В работе показана эффективность использования 
РПА в нанотехнологиях (гидролиз сахарозы, целлюлозы, крахмала). 
 
 
23. Долинский А. А. Получение ксероформ наноструктур                                     
/ А. А. Долинский, Т. Л. Грабова, А. А. Переяславцева // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 4. - С. 43-51 : рис. 4, табл. 2. – Библиогр.: 
с. 50-51 (14 назв.).         Р/517 
 Результаты экспериментальных исследований позволили определить 
оптимальные режимы получения ксероформ сорбентов, что является основой 
для создания технологии получения аппликационных сорбентов с 
бактерицидными свойствами. Институт технической теплофизики НАН 
Украины вместе с ЗАО «Креома-Фарм» (г. Киев) разработал установку для 
изготовления суспензионных форм на основе гидрогелей метилкремниевой 
кислоты, которые широко используются в медицинской практике Украины. 
Предложенная технологическая схема и исходные теплотехнические 
параметры ДИВЭ-технологии для осуществления процессов 
диспергирования и структурирования кремнийорганических сорбентов 



 16 

прошла опытно-промышленные испытания и эксплуатируется на 
предприятии. Выявленный эффект при получении ксерогелей методом 
двухстадийного диспергирования и распылительной сушки может быть 
положен в основу разработки наполнителей для теплоизоляционных 
лакокрасочных материалов. 
 
 
24. Долинский А. А. Распылительная сушка [Текст] : в 2 т.                             
/ А. А. Долинский, К. Д. Малецкая ; НАН Украины, Ин-т техн. 
теплофизики. - К. : Академпериодика, 2011 – 2015. - Т. 1 : 
Теплофизические основы. Методы интенсификации и энергосбережения. 
- К., 2011. - 376 с.              С 18994   66 
 Представлены результаты многолетних работ, проведенных в 
Институте технической теплофизики НАН Украины по экспериментальным 
и теоретическим исследованиям процессов тепломассопереноса при 
испарении и сушке различных жидкостных систем в диспергированном 
состоянии в высокотемпературном парогазовом потоке. Предложены 
эффективные схемы и новые конструкции распылительных аппаратов, 
методы управления процессами тепломассообмена в производстве 
порошковых продуктов. 
 В томе 1 представлены результаты теплотехнологических 
исследований при разработке новых технологий с использованием 
предложенного в ИТТФ НАН Украины двухстадийного распылительного 
обезвоживания высоковлажных термолабильных жидких продуктов и 
создание агрегатов различной производительности для их реализации. 
 
 
25. Долинский А. А. Распылительная сушка [Текст] : в 2 т.                              
/ А. А. Долинский, К. Д. Малецкая ; НАН Украины, Ин-т техн. 
теплофизики. - К. : Академпериодика, 2011 - 2015. - Т. 2 : 
Теплотехнологии и оборудование для получения порошковых 
материалов. - 390 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 374-386.  С 21066   66 
 Представлены результаты многолетних экспериментальных 
исследований процессов тепломассопереноса при испарении и сушке 
различных жидкостных продуктов в диспергированном состоянии в 
высокотемпературном потоке воздуха. Предложены эффективные схемы и 
новые конструкции распылительных аппаратов, методы управления 
структурно-механическими характеристиками порошковых продуктов. 
 В томе 2 изложены результаты исследований процесса распылительной 
сушки сложных по своим физико-химическим свойствам различных 
жидкотекучих систем, обезвоживание которых осуществляется в 
большинстве случаев в одноступенчатых распылительных установках, но для 
ряда продуктов рассматриваются особенности распылительной сушки 
предварительно сконцентрированных продуктов либо синтезированных с 
достаточно высоким содержанием растворенной твердой составляющей. 
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26. Долинский А. А. Тепломассообмен и гидродинамика в 
парожидкостных дисперсных средах. Теплофизические основы 
дискретно-импульсного ввода энергии [Текст]  : [науч. изд.]                             
/ А. А. Долинский, Г. К. Иваницкий ; НАН Украины, Ин-т техн. 
теплофизики. - К. : Наук. думка, 2008. - 381 с. - (Проект "Наукова 
книга").              Р 325545   53 
 Изложены основные положения и теоретические предпосылки 
концепции дискретно-импульсного ввода энергии (ДИВЭ) – принципиально 
нового подхода к интенсификации тепломассообменных и 
гидромеханических процессов в жидких гетерогенных средах и к созданию 
высокоэффективных энергосберегающих технологий. Данный подход 
базируется на целенаправленном использовании динамических и 
энергетических эффектов в интенсивно развивающихся парожидкостных 
системах пузырьковой структуры. Представлены универсальные 
математические модели, которые с единых термодинамических позиций 
адекватно описывают динамику единичных пузырьков и пузырьковых 
ансамблей в явлениях взрывного кипения, кавитации и истечения 
вскипающих потоков. Сравнение результатов расчетов, выполненных в 
рамках моделей, с известными экспериментальными данными, позволило 
получить большой объем полезной информации и установить новые, не 
известные ранее, закономерности поведения пузырьковых систем, что 
расширяет представления о природе и характере этих явлений. 
 
 
27. Долінський А. А. Фізичні основи, математичні підходи та 
технологічні аспекти використання методу ДІВЕ для керування 
кінетикою протікання нанорівневих процесів в дисперсних та 
супрамолекулярних системах / А. А. Долінський, А. О. Авраменко, Г. К. 
Іваніцький // Промышленная теплотехника. - 2014. - Т.36, № 1. - С. 3-17 : 
табл. 2. – Бібліогр.: с. 14-15 (35 назв).      Р/517 
 Представлено огляд теоретичних основ та прикладних методів 
тепломасообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії у дисперсні 
середовища. Розглянуто технології, що засновані на принципі дискретно-
імпульсного введення енергії: змішування, гомогенізації, екстракції, 
дегазації, емульгації, подрібнення, концентрування та грануляції. Наведено 
приклади високопродуктивних та енергоощадних промислових апаратів, що 
використовують цей принцип. Розглянуто перспективи розвитку і 
практичного використання принципів дискретно-імпульсного введення 
енергії при створенні сучасних нанотехнологій і наноматеріалів. 
 Аналіз результатів дослідження виконується в рамках теоретичних і 
теплофізичних основ принципу ДІВЕ, які створювалися в останні роки в 
Інституті технічної теплофізики НАН України. 
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28. Доник Т. В. Теплообмен и гидродинамика закрученных и вихревых 
потоков в каналах [Текст]  : [монография] / Т. В. Доник,                                     
Д. Н. Письменный ; под ред. А. А. Халатова ; НАН Украины, Ин-т 
технической теплофизики. - К. : Наук. думка, 2014. - 303 с. - (Проект 
"Наукова книга" (Молоді вчені)). - Библиогр.: с. 174-186.   С 20426   621.4 
 Монография продолжает публикацию серии «Теплообмен и 
гидродинамика в полях центробежных массовых сил», девять томов которой 
были выпущены в 1996-2010 гг. Она посвящена исследованию теплообмена и 
гидродинамики закрученных и вихревых потоков в каналах. Рассмотрены 
экспериментальные и теоретические исследования теплообмена и 
гидродинамики в круглом канале с частичной закруткой потока, а также в 
канале с микрооребрением различной формы. 
 
 
29. Дослідження впливу механізмів дискретно-імпльсного введення 
енергії на водневий показник водних систем / А. А. Долінський,                     
Ю. А. Шурчкова, І. О. Дубовкіна, А. В. Коник // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 1. - С. 5-11 : рис. 4. – Бібліогр.: с. 9-10             
(8 назв).           Р/517 
 У статті представлено дослідження активації водних систем методом 
дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ): миттєвого скидання тиску 
(вакуумування), адіабатичного закипання і високочастотних гідродинамічних 
коливань на водневий показник різних типів води. Встановлено степінь 
підвищення водневого показника і його стійкість в часі. 
 
 
30. Дослідження еквівалентної теплопровідності щільнонамотаних 
сталевих рулонів із холоднокатаної штаби / А. Ю. Усенко,                          
Ю. М. Радченко, В. І. Іванов, В. О. Скачков // Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 
України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 197-203 : рис. 2. – Бібліогр.: с. 203                  
(3 назви).         Р 347069   621.1 
 Вирішено нелінійну обернену теплову задачу з визначення 
еквівалентної теплопровідності у радіальному напрямі щільнонамотаних 
рулонів сталевої штаби під час нагрівання в ковпаковій електропечі з 
примусовою циркуляцією захисної атмосфери. 
 
 
31. Дослідження теплопровідності пінополіуретану / З. А. Бурова,                  
Л. Й. Воробйов, Л. В. Декуша [та ін.] // Промышленная теплотехника. - 
2012. - Т. 34, № 1. - С. 108-112 : рис. 3, табл. – Бібліогр.: с. 112 (15 назв.). 
            Р/517 
 Викладено результати досліджень на установці ИТ-7С 
теплопровідності зразків пінополіуретану «ELASTOPOR H» виробництва 
фірми ELASTOGRAN GmbH (BASF) у сухому стані, зволожених та 
зістарених вакуумуванням. 
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32. Дослідження теплофізичних характеристик пагонів верби за 
допомогою установки синхронного теплового аналізу / Н. В. Дмитренко, 
С. О. Іванов, Ю. Ф. Снєжкін, Л. В. Декуша // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 2. - С. 77-84 : рис. 4. – Бібліогр.: с. 82-83 
(13 назв.).           Р/517 
 В Інституті технічної теплофізики НАН України було розроблено 
установку синхронного теплового аналізу ДМКИ-01, яка дозволяє визначати 
теплоємність та теплоту випаровування вологи з вологих матеріалів в 
діапазоні температур 30…100 оС. У статті описано принцип роботи приладу 
ДМКИ-01 та наведено результати визначення за його допомогою питомої 
теплоємності та питомої теплоти випаровування вологи з деревовидних 
тканин однорічних пагонів верби. 
 
 
33. Дремов В. В. Вариационный и численный методы в теплофизике 
затвердевающего слитка [Текст] / В. В. Дремов, Ф.В. Недопекин ; 
Донбасск. нац. акад.стр-ва и архит. - Макеевка : [б. и.], 2007. - 199 с. 
               Р 319554   53 
 Разработаны вариационный и численный методы исследования 
тепловых, гидродинамических и диффузионных процессов, протекающих в 
затвердевающем слитке. Рассмотрены конкретные задачи затвердевания 
слитков в изложницах с прямой и обратной конусностью, с учетом влияния 
конвекции и внутренних источников тепла на движение фронта 
затвердевания. 
 
 
34. Експериментальне дослідження зворотного акустичного зв’язку в 
теплотехнічних процесах металургійного виробництва / Ю. О. Гічов,          
А. С. Попова, Т. А. Васільків . [та ін.] // Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 
України. - Д., 2015. - Вип. 7. - С. 54-63 : рис. 5, табл. - Бібліогр.: с. 62-63   
(11 назв).         Р 356602   621.1 
 Звукові та надзвукові газові струмини застосовуються в технологічних 
та теплотехнічних процесах різних галузей промисловості, зокрема в 
металургії. Газодинамічні характеристики таких струмин мають значний 
вплив на інтенсивність тепло- і масообмінних процесів конвертерного та 
мартенівського способу виробництва сталі, позапічного доведення сталі, 
диспергування розплаву металу з метою його рафінування тощо. 
Газодинамічні та акустичні характеристики газових струмин тісно пов’язані 
між собою. Насамперед це стосується звукових та надзвукових газових 
струмин. 
 Наведено загальну характеристику явища зворотного акустичного 
зв’язку у трансзвукових газових струминах та обґрунтування актуальності 
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його дослідження. Наведено методику та результати експериментального 
дослідження дисипації енергії газової струмини, пов’язаної з впливом на неї 
зворотного акустичного зв’язку. Результати експериментальних досліджень 
можуть бути використані при розробці режимів експлуатації, а також 
газодинамічних та конструктивних параметрів пристроїв, що 
використовують трансзвукові газові струмини в процесах металургійного 
виробництва. 
 
 
35. Експериментальні дослідження впливу пористості на 
теплопровідність матеріалу / А. М. Павленко, І. Г. Яковлєва,                        
А. О. Чейлитко, С. В. Ільїн // Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. України. - Д., 
2014. - Вип. 6. – С. 79-83 : рис. 2. – Бібліогр.: с. 82-83 (9 назв)   
          Р 353453   621.1 
 Дослідження пористості теплоізоляційних вогнетривких матеріалів є 
актуальною задачею енергетики, так як теплопровідність пористих матеріалів 
залежить від форми і розташування пір. У роботі вказуються такі форми і 
розміри макропор, при яких ефективний коефіцієнт теплопровідності 
матеріалу найменший. На підставі багатьох експериментів у статті наведено 
основні особливості пороутворення в гліноземистих матеріалах. 
 
 
36. Експериментальні методи визначення теплофізичних властивостей 
полімерів і композиційних матеріалів на їх основі [Текст] : спец.                
фіз. практикум / Барановський В. М., Барановська Л. В., Горбачук І. Т. 
[та ін.] ; за ред. В. М. Барановського, І. Т. Горбачука. - К. : [НПУ                  
ім. М. П. Драгоманова], 2010. - Ч. 2. - 210 с. : рис., табл. - Бібліогр.:                
с. 132-139.         Р 336227   678 
 Всезростаюче використання в наш час полімерів і композиційних 
матеріалів вимагає знання їх основних та експлуатаційних характеристик. В 
зв’язку з цим актуальним є питання експериментального вивчення їх 
основних властивостей. Авторами посібника розглянуто експериментальні 
методи визначення густини полімерних матеріалів (розділ «Дилатометричні 
методи»), теплоємності, теплопровідності і температуропровідності (розділ 
«Калориметричні методи»), а також описані і проаналізовані методи та 
установки для визначення теплоємності, тепло- і температуропровідності 
полімерних матеріалів в широких межах температур. У практикумі 
представлена розроблена авторами досить проста і надійна в експлуатації 
установка диференціального термічного аналізу, яка дає можливість 
визначати граничні температури існування полімерного матеріалу як такого. 
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37. Железный В. П. Теплофизические свойства растворов хладагентов          
в компрессорных маслах [Текст]  : монография / В. П. Железный,               
Ю. В. Семенюк ; Одесская нац. акад. пищевых технологий. - О. : Фенікс, 
2013. - 419 с. : ил. - Библиогр.: с. 347-382 (435 назв.). Р 347255   621.5 
 В монографии приведены результаты экспериментально-расчетных 
исследований теплофизических свойств растворов альтернативных 
хладагентов в компрессорных маслах, которые были выполнены на кафедре 
инженерной теплофизики Одесской национальной академии пищевых 
технологий. Значительное внимание уделено оценке влияния примесей масла 
в хладагенте на показатели эффективности компрессорной системы. 
Рассмотрены перспективы применения нанотехнологий в холодильной 
промышленности. 
 
 
38. Застосування методу граток Больцмана до аналізу течії нанорідини в 
каналі між коаксіальними циліндрами / А. О. Авраменко, А. І. Тирінов, 
Н. П. Дмитренко, О. В. Кравчук // Промышленная теплотехника. – 2016. 
– Т. 38, № 3. – С. 3-9 : рис., табл. - Бібліогр.: с. 7-8 (19 назв).  Р/517 
 Досліджено потік Тейлора-Куетта нанорідин в криволінійному каналі, 
що утворений двома концентричними циліндричними поверхнями. Рух 
потоку забезпечувався обертанням внутрішньої циліндричної поверхні. Було 
вивчено вплив наступних параметрів на критичні значення числа Тейлора: 
відношення радіусів опуклих і увігнутих стін, безрозмірних параметрів, що 
описують температурний градієнт, відносну щільність наночастинок, 
співвідношення броунівської дифузії і термофорезу, а також чисел Прандтля 
і Шмідта. 
 
 
39. Исаев К. Б. Теплофизические характеристики материалов в широких 
диапазонах температур и скоростей нагрева [Текст]  : [науч. изд.]                 
/ К. Б. Исаев ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения                  
им. И.Н. Францевича . - К. : Куприянова, 2008. - 240 с.  С 18025   53 
 На базе экспериментального температурного поля и двух методик 
решения обратных (коэффициентных) задач теплопроводности разработан 
комплексный подход определения коэффициента теплопроводности самых 
разнообразных материалов в широких диапазонах температур и скоростей 
нагрева. Этот подход использован для анализа влияния различных факторов 
на коэффициент теплопроводности материалов различной природы, 
структуры и пористости, у которых значения этой характеристики 
отличаются на несколько порядков в широком диапазоне температур и 
скоростей нагрева. 
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40. Исследование влияния дискретного энергетического воздействия на 
охлаждающую способность микро- и наножидкостей / А. А. Долинский, 
Л. Н. Грабов, А. А. Москаленко [и др.] // Промышленная теплотехника. - 
2013. - Т. 35, № 1. - С. 5-12 : рис.6, табл. 3. – Библиогр.: с. 11-12 (10 назв.). 
            Р/517 
 В представленной работе впервые исследованы микро- и наножидкости 
на основе растительных масел, полученные методом дискретно-импульсного 
ввода энергии (ДИВЭ). Такие среды могут быть использованы не только как 
охлаждающие жидкости, но и как новые перспективные теплоносители. 
 Для получения новых теплоносителей (микро- и наножидкостей), в т.ч. 
охлаждающих, использован метод ДИВЭ, который реализуется в аппаратах 
дисково-цилиндрического и цилиндрического типа, разработанных и 
изготовленных в Институте технической теплофизики (ИТТФ) НАН 
Украины. В работе также исследованы наножидкости, полученные в 
Институте металлофизики НАН Украины методом электрического взрыва 
проводников. Исследование охлаждающей способности полученных микро- 
и наножидкостей осуществлялось с помощью программно-аппаратного 
комплекса, разработанного и созданного в ИТТФ НАН Украины в 
соответствии с требованиями международного стандарта International 
Standarts Organization ISO 9950. 
 
 
41. Иваницкий Г. К. Моделирование процесса экструзии в 
предматричной зоне и в матрице при обработке растительного сырья          
/ Г. К. Иваницкий, Ю. А. Шурчкова, Н. Л. Радченко // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 6. - С. 32-38 : рис. – Библиогр.: с. 38             
(6 назв.).           Р/517 
 Разработана модель, которая описывает экструзионные процессы в 
предматричной зоне и в матрице шнекового экструдера. В модели 
рассматривается стационарное течение вязкопластичного жидкого продукта 
как в кольцевом коническом канале предматричной зоны, так и в 
цилиндрическом канале матрицы. Полученные уравнения позволяют 
рассчитать изменение давления, температуры, вязкости и скорости потока, а 
также величины сдвиговых напряжений по длине канала. 
 
 
42. Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое.          
Часть 1. Теплоотдача / М. К. Безродный, А. П. Костюк, Н. Н. Голияд,           
П. А. Барабаш // Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 6. -          
С. 39-45 : рис. 6. – Библиогр.: с. 44-45 (15 назв.).    Р/517 
 В работе представлены результаты экспериментальных исследований 
теплоотдачи при сопутствующем движении замкнутых паровоздушных 
включений и охлаждающей воды в вертикальных каналах в условиях 
проточного барботажного слоя. Получена обобщающая зависимость для 
этого процесса переноса. 



 23 

 
 
43. Контактный тепломассообмен в проточном барботажном слое.        
Часть 2. Массоотдача / М. К. Безродный, А. П. Костюк, Н. Н. Голияд,        
П. А. Барабаш // Промышленная теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 2. -         
С. 33-39 : рис. 6. – Библиогр.: с. 38-39 (12 назв.).    Р/517 
 В работе представлены результаты экспериментальных исследований 
теплоотдачи при сопутствующем движении замкнутых паровоздушных 
включений и охлаждающей воды в вертикальных каналах в условиях 
проточного барботажного слоя. Получена обобщающая зависимость для 
этого процесса переноса. 
 
 
44. Кошельнік О. В. Математичне моделювання теплових процесів в 
регенераторах печей коксохімічного виробництва / О. В. Кошельнік // 
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / 
Нац. металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 132-141 : рис. 3, 
табл., схеми. – Бібліогр.: с. 140-141 (9 назв).   Р 347069   621.1 
 Розглянуто питання математичного моделювання процесів складного 
нестаціонарного теплообміну в регенеративних теплообмінниках 
промислових печей коксохімічного виробництва. Наведено результати 
обчислювань експерименту по визначенню уточнених параметричних 
характеристик регенератора з урахуванням його конструктивних і 
експлуатаційних характеристик за умов циклічності процесів нагрівання і 
охолодження вогнетривкої насадки. Це дозволить отримати інформацію про 
зміну температурного стану акумулюючої насадки регенератора, динаміку 
зміни температур димових газів і повітряпо висоті насадки. Отримані дані 
можуть бути використані в системах автоматичного управління, при виборі 
енергоефективних режимів роботи регенераторів, оптмізації їх 
параметричних характеристик. 
 
 
45. Кошлак Г. В. Теплофізичні особливості формування пористої 
структури [Текст]  : [монографія] / Г. В. Кошлак. - Х. : [ПолтНТУ імені 
Юрія Кондратюка], 2015. - 161 с. : рис.: 38, табл.: 13. - Бібліогр. 
наприкінці розд. (180 найм.).      С 21104   53 
 В монографії наведено результати дослідження теплофізичних 
властивостей, методів виробництва пористих теплоізоляційних матеріалів, 
що використовуються в різних технологіях теплоенергетики, 
машинобудування, переробної, харчової та хімічної промисловостей. 
Запропоновано теоретичні основи процесів спучення матеріалів при 
термообробці. 
 
 



 24 

46. Кравченко І. П. Тепломасообмінні процеси в геотермальній 
внутрішньо-свердловинній U-подібній циркуляційній системі при 
неперервному відборі теплоти / І. П. Кравченко, М. П. Кузнєцов // 
Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 5. – С. 69-77 : рис. 2, 
табл. 2. - Бібліогр.: с. 76 (3 назви).      Р/517 
 В статті досліджені тепломасообмінні процеси між оточуючим 
геотермальну свердловину природним середовищем і двонаправленими 
потоками рідини у двотрубній внутрішньо-свердловинній циркуляційній 
системі, центральна труба якої встановлена коаксіально відносно обсадної, з 
метою з’ясування можливості промислового видобування геотермальної 
теплоти без застосування другої свердловини для утилізації відпрацьованого 
теплоносія. 
 
 
47. Кравчук А. В. Монте-Карло моделирование теплообмена в 
наножидкости в канале / А. В. Кравчук // Промышленная теплотехника. 
– 2016. – Т. 38, № 6. – С. 21-29 : рис. 4. - Библиогр.: с. 28 (12 назв.). Р/517 
 В статье описан алгоритм моделирования теплообмена наножидкостей, 
основанный на методе Монте-Карло. Рассмотрено течение стационарного 
потока в плоском канале. На основе алгоритма исследовано влияние 
различных параметров наножидкостей на относительное число Нуссельта. 
 
 
48. Куманев С. А. Исследование проводимости пламени при 
диффузионном сжигании природного газа / С. А. Куманев // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 142-147 : рис. 5. – 
Библиогр.: с. 147 (3 назв.).      Р 347069   621.1 
 Проведены исследования эффекта ионизации при сжигании 
природного газа. Изучено влияние на величину онизации таких факторов как 
диаметра электродов зондов, конструкция электродов, точки сбора данных, 
соотношение топливо-окислитель. Определены основные условия для 
получения стабильных результатов при измерении степени ионизации 
факела. 
 
 
49. Лівітан М. В. Дослідження теплообміну в рідинах, що перегріваються 
/ М. В. Лівітан, Б. В. Ніколаєнко, М. В. Губинський // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 148-155 : рис. 5. – 
Бібліогр.: с. 155 (6 назв).      Р 347069   621.1 
 Показано, що з підвищенням тиску в рідині в процесі кипіння 
підвищується можливий поріг щільності теплового потоку та коефіцієнту 
тепловіддачі. Побудовано відповідні графічні залежності – криві кипіння. 
Запропоновано шляхи інтенсифікації теплообміну в процесі кипіння: 
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періодичний перегрів рідини за рахунок зміни тиску та її закипання в полі 
відцентрових сил. Для кипіння рідини в полі відцентрових сил наведено 
результати розрахунків розподілення тиску в шарі рідини в залежності від 
кутової швидкості обертання, описано особливості пароутворення та 
виникнення і розвитку вторинних течій. 
 
 
50. Ляшенко А. В. Експериментальні дослідження процесів 
тепломасообміну у камері сумісних процесів сушіння та диспергування 
термолабільних пастоподібних матеріалів / А. В. Ляшенко,                       
Б. М. Процишін // Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 4. -         
С. 52-54 : рис. 3. – Бібліогр.: с. 54 (4 назви).     Р/517 
 Для вирішення проблеми зневоднення пастоподібних матеріалів зі 
значними проявами адгезії (відходи птахокомбінатів, тваринницьких 
комплексів, відходи біогазових установок (шлами) та ін.) найбільше 
підходить метод сумісних процесів. Інститут технічної теплофізики НАН 
України розробив свій підхід до технології та обладнання сумісних процесів 
сушіння та диспергування. В статті приведено результати експериментальних 
досліджень по зневодненню курячого посліду в камері сумісних процесів. 
Відображено вплив частоти обертання ротора на зміну вологості матеріалу 
по довжині камери. Розраховані показники, що характеризують ефективність 
роботи камери. 
 
 
51. Малишев В. В. Технічна термодинаміка та теплопередача [Текст]  : 
навч. посіб. для студентів інженерних спец. денної та заочної форм 
навчання напряму підготов. "Теплоенергетика" вищ. навч. закладів            
/ В. В. Малишев, В. В. Крєтов, Т. М. Гладка ; Відкритий міжнар. ун-т 
розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2015. - 258 с. : рис. - 
Бібліогр.: с. 256-257.            Р 353320   53 
 В навчальному посібнику уміщено два розділи: «технічна 
термодиніміка» та «теплопередача». Перший є базовим для теплових машин і 
агрегатів різного типу та призначення. В ньому розглянуто основні закони 
термодинаміки, рівняння стану, процеси за участю газів і парів, цикли 
ідеальних та холодильних машин, основні рівняння одномірного руху газів, 
основи хімічної термодинаміки. Вивчення другого розділу передбачає 
основні види і закони передачі тепла, включаючи елементи теорії подібності, 
а також методи теплового захисту конструкцій. 
 
 
52. Математическое обеспечение и компьютерные технологии для 
моделирования гидродинамических и теплофизических процессов в 
металлургии [Текст]  : монография / В. И. Бондаренко, В. Ф. Комаров, Ф. 
В. Недопекин [и др.] ; Донецкий нац. ун-т, Физико-технический ф-т, 
Кафедра физики неравновесных процессов, метрологии и экологии 
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имени И. Л. Повха. - Донецк : Юго-Восток, 2013. - 210 с. : ил., граф., 
табл., рис. - Библиогр. в конце разд.    Р 349621   004 
 Настоящая книга посвящена повышению эффективности 
математического моделирования и разработке пакетов прикладных программ 
расчета гидродинамических и тепломассообменных процессов при 
производстве металлургических изделий. Материалы, изложенные в 
монографии, позволяют проследить весь путь от формулировки 
математических моделей, вычислительных алгоритмов до их компьютерных 
реализаций при формировании стальных и композитных слитков, а также 
процессов переноса в ванне промковша. 
 
 
53. Мацевитый Ю. М. Сплайн-идентификация теплофизических 
процессов [Текст]  : [монография] / Ю. М. Мацевитый, Е. Н. Бут ; НАН 
Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. - К. : 
Наук. думка, 2010. - 240 с. : ил. - (Проект "Наукова книга").   
               Р 334852   53 
 В монографии рассмотрены математические модели и методы 
идентификации тепловых процессов, а также корректность постановок 
обратных задач. Введен показатель степени некорректности постановки 
задачи. Обсуждены возможности и преимущества использования сплайнов 
для аппроксимации и интерполяции теплофизических зависимостей. 
Предложен метод сплайн-идентификации тепловых потоков. Большое 
внимание уделено динамическим измерениям, управляемости и 
наблюдаемости измерительных систем. 
 
 
54. Методические основы анализа энергетической эффективности 
сушильной установки / С. Н. Самойленко, В. В. Шутюк,                               
С. М. Василенко, А. С. Бессараб // Промышленная теплотехника. - 2014. 
– Т. 36, № 6. - С. 62-69 : рис. 5. – Библиогр.: с. 67-68 (11 назв.).  Р/517 
 Авторами разработана методика анализа необратимых тепловых потерь 
сушильной установки, включая этапы сжигания топлива, подготовки 
сушильного агента и процесса сушки. Применение данных научно-
методических принципов термодинамического анализа сушильных 
установок в настоящем исследовании дает возможность значительно 
уменьшить потребление энергии для сушки продуктов топливными газами. 
Разработанная методика позволяет получить разностороннюю и подробную 
информацию об энергетических преобразованиях в сушильной установке и о 
взаимосвязи системы с окружающей средой. Эта информация может быть 
использована для дальнейшей работы над усовершенствованием системы в 
рамках следующих направлений: - для параметрической термодинамической 
оптимизации; - для структурной термодинамической оптимизации; - при 
решении термоэкономических оптимизационных задач. 
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55. Микро- и наноуровневые процессы в технологиях ДИВЭ [Текст]  : 
тематический сборник статей / [Долинский А. А., Иваницкий Г. К., 
Басок Б. И. и др.] ; под общ. ред. А. А. Долинского ; НАН Украины, Ин-т 
технической теплофизики. - К. : Академпериодика, 2015. - 464 с. : ил. - 
Библиогр. в конце ст.        С 20928   53 
 В сборнике научных статей представлены работы ученых Института 
технической теплофизики НАН Украины и их коллег, посвященные 
фундаментальным и прикладным исследованиям метода дискретно-
импульсного ввода энергии в жидкие гетерогенные среды и его механизмов 
для интенсификации процессов тепломассообмена с целью разработки 
энергосберегающих технологий для различных отраслей промышленности. 
 
 
56. Михайлик В. А. Термічне розкладання гранул палива на основі 
торфу та деревини / В. А. Михайлик, Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 2. - С. 13-21 : рис. 11, 
табл. 2. – Бібліогр.: с. 20 (12 назв).      Р/517 
 Бурхливий розвиток виробництва гранульованого палива з рослинної 
сировини і розробка котлів для його спалювання потребує дослідження 
термічного розладання гранул. У статті наведено результати досліджень 
впливу тиску пресування на щільність, рівноважну вологість, температурні 
інтервали зневоднювання та термічного розкладання у повітряному 
середовищі гранул палива з торфу, деревини та їхніх сумішей. 
 
 
57. Молекулярно-радиационная теория и методы расчета тепло- и 
массообмена [Текст]  : [для научных сотрудников, инженеров, а также 
преподавателей, асп. и студ. высшей школы, занимающихся проблемами 
теплофизики, тепло- и массопереноса, гидродинамики, деформирования] 
/ Н. Н. Никитенко, Ю. Ф. Снежкин, Н. Н. Сороковая, Ю. Н. Кольчик ; 
НАН Украины, Ин-т технической теплофизики. - К. : Наук. думка, 2014. 
- 743 с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 721-733.  
               Р 349502   53 
 Изложена новая молекулярно-радиационная теория явлений переноса, 
базирующаяся на законе интенсивности спектрального излучения частиц. В 
отличие от феноменологической теории она позволяет определить 
динамические и кинетические характеристики вещества. Найдены формулы 
для теплоемкости, теплопроводности металлов и диэлектриков, 
коэффициентов диффузии и вязкости, интенсивности испарения и 
конденсации, теплоты фазового превращения. На базе молекулярно-
радиационной теории дальнейшее развитие получили теории 
теплопроводности, сушки, адсорбции, термоползучести, диффузии, 
дифракции, эффекта Доплера, относительности, статистической 
термодинамики. 
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58. Молекулярное моделирование регулирования нанопотока воды через 
нанотрубку / А. И. Тыринов, А. А. Авраменко, Б. И. Басок [и др.] // 
Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 5. - С. 5-12 : рис. 4, табл. 
– Библиогр.: с. 11-12 (24 назв.).       Р/517 
 На основе метода молекулярной динамики моделируется поток 
молекул воды в углеродной нанотрубке. Проанализировано влияние 
позитивного и негативного зарядов атомов углерода, коэффициента 
сопротивления и силы, приложенной к молекулам воды, на характер 
движения нанопотока. Определено значение позитивного и негативного 
электрического заряда атомов углерода, при котором происходит запирание 
потока. 
 
 
59. Накорчевский А. И. Теоретические и прикладные аспекты 
грунтового аккумулирования и извлечения теплоты [Текст] : 
монография / А. И. Накорчевский ; НАН Украины, Ин-т техн. 
теплофизики. - К. : Наук. думка, 2008. - 150 с.       Р 323376   53 
 Представлена совокупность математических моделей, позволяющих 
рассчитывать процессы длительного аккумулирования теплоты в грунте с 
последующим ее извлечением. Установлена низкая эффективность работы 
одиночных теплообменников и существенное повышение технологических 
показателей при групповом («кустовом») их расположении. Разработаны 
принципы создания аккумуляторов, соблюдение которых обеспечивает 
полное извлечение ранее аккумулированной в грунте теплоты. Дан технико-
экономический анализ, позволяющий определить параметры аккумулятора 
при минимальных издержках на его сооружение. Решена оптимизационная 
задача создания трубчатого грунтового теплообменника. Предложены 
решения перехода к низкотемпературной коммунальной теплоэнергетике, 
исключающей необходимость в городских теплотрассах, котельных и в 
использовании традиционных видов энергии – газа, угля, нефти. 
Предложения сопровождаются экономическим обоснованием. 
 
 
60. Недопёкин Ф. В. Процессы переноса импульса, энергии и массы в 
сплошных средах [Текст] : учеб. пособие для студ., магистров спец. 
"Физика" по специализации "Компьютерная аэрогидродинамика и 
теплофизика" / Ф. В. Недопёкин ; Донецкий нац. ун-т, Каф. ФНПМиЭ 
имени чл.-кор. НАН Украины Повха И. Л. - 2-е изд., перераб. - Донецк : 
ДонНУ, 2013. - 422 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце частей.   
               Р 349428   53 
 Представлены элементы феноменологической и статистической теории 
неравновесных процессов. На основе феноменологического подхода с 
использованием методов линейной неравновесной термодинамики выводится 
замкнутая система уравнений переноса импульса, энергии и вещества в 
сплошных средах. 
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 Рассмотрены некоторые вопросы механики жидкости, процессы 
тепломассопереноса при ламинарном и турбулентном течении в трубах, 
обтекании пластины, при естественной конвекции. Изложены актуальные 
прикладные задачи теплофизики по математическому моделированию 
взаимообусловленных процессов гидродинамики и тепломассопереноса в 
затвердевающих бинарных расплавах. 
 
 
61. Новиков В. Г. Энергетические и турбулентные характеристики 
ветрового потока в антропогенной среде / В. Г. Новиков // 
Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 2. - С. 20-31 : рис. 8, табл. 
– Библиогр.: с. 29-30 (19 назв.).       Р/517 
 Приведены результаты численного моделирования процессов переноса 
при взаимодействии ветрового потока в приземном слое атмосферы со 
зданиями и сооружениями, компактно расположенными в пределах 
городской застройки. В целевой области рассчитаны трехмерные поля 
скорости ветра, удельной мощности ветрового потока и его турбулентных 
характеристик с целью определения мест наиболее целесообразного 
расположения ветровых энергетических установок для электроснабжения 
экспериментального дома пассивного типа. 
 
 
62. Нові матеріали та речовини. П'єзо- та сегнетоматеріали [Текст] : 
навч. посіб. / Богорош О. Т., Воронов С. О., Крамар В. М., Шайко-
Шайковський О. Г. ; [за ред. Богороша О. Т.]  ; Чернівецький нац. ун-т 
імені Юрія Федьковича, Національний техн. ун-т України "Київський 
політехн. ін-т". - Чернівці : ЧНУ. - Чернівці, 2016. - Ч. 2. - 368 с. : іл.: 177, 
табл.: 27. - Бібліогр.: с. 358-367 (125 назв).        Р 357401   53 
 У 2-й частині навчального посібника розглянуто основні напрямки 
сучасного отримання та використання п’єзоелектричних та 
сегнетоелектричних матеріалів. Наведено аналіз сучасних уявлень щодо 
структур п’єзоелектричних та сегнетоелектричних матеріалів, а також нових 
матеріалів зі вказаними властивостями. Розглянуто основні електрофізичні 
властивості, теорія та практичне застосування п’єзоелектриків. 
Проаналізовано сучасні уявлення про симетрію та структуру розглянутих 
нецентросиметричних кристалів, текстур та композитів в галузі 
п’єзоелектрики. 
 
 
63. Нові матеріали та речовини. Наноматеріали і матеріали з 
унікальними властивостями [Текст] : навч. посіб. / Богорош О. Т., 
Воронов С. О., Крамар В. М. [та ін.]; Чернів. нац. ун-т ім.                           
Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т України "КПІ". - Чернівці : Чернів. нац. 
ун-т.  - Чернівці, 2016. - Ч. 3. - 264 с. : граф., рис. - Бібліогр.: с. 250-263. 
               Р 358273   62 
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 У 3-й частині навчального посібника розглянуто основні напрямки 
сучасного отримання та використання наноматеріалів, а також нових 
матеріалів з унікальними властивостями. Наведено аналіз і сучасні уявлення 
щодо структур наноматеріалів, сучасні нанотехнології та їх можлива 
комерціалізація. 
 
 
64. Ободович А. Н. Исследование влияния температуры на вязкость 
водозерновой смеси при обработке в роторно-пульсационном аппарате 
(РПА) / А. Н. Ободович, А. Ю. Лымарь // Промышленная теплотехника. - 
2014. – Т. 36, № 6. - С. 57-61 : рис. 3, табл. 3. – Библиогр.: с. 60 (4 назв.). 
            Р/517 
 Зерновые культуры (кукуруза, пшеница, рожь) содержат большое 
количество крахмала. Крахмал каждой зерновой культуры имеет свою 
температуру клейстеризации. Изучено влияние температуры водозерновой 
смеси на ее вязкость при обработке в РПА. Результаты проведенных 
исследований свидетельствуют о том, что повышение температуры при 
обработке водозерновой смеси значительно влияет на ее вязкость. Показано, 
что повышение вязкости обрабатываемой смеси способствует увеличению ее 
коллоидной стойкости, а также отражается на напорно-расходных 
характеристиках. 
 
 
65. Ободович А. Н. Особенности применения метода дискретно-
импульсного ввода энергии при выращивании товарных хлебопекарных 
дрожжей / А. Н. Ободович, А. И. Чайка, А. Ю. Лымарь // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 1. - С. 42-45 : рис. 2, табл. – Библиогр.:            
с. 45 (3 назв.).          Р/517 
 Усовершенствована технология выращивания товарных хлебопекарных 
дрожжей с применением метода дискретно-импульсного ввода энергии 
(ДИВЭ). Приведены экспериментальные данные и доказано, что метод ДИВЭ 
целесообразно реализовать с использованием роторно-импульсационного 
аппарата марки ТФГ. Обработку дрожжевой суспензии в аппарате следует 
проводить при частоте пульсаций 4…5 кГц. При этом увеличивается 
удельная скорость роста и накопление биомассы дрожжей на 20…30 %. Как 
следствие на эту же величину может быть сокращена продолжительность 
технологического процесса. 
 
 
66. Определение теплотворной способности биотопливных смесей                    
/ Л. И. Воробьев, Л. Н. Грабов, Л. В. Декуша [и др.] // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 4. - С. 87-93 : рис., табл. 4. – Библиогр.:          
с. 92-93 (10 назв.).         Р/517 
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 В Институте технической теплофизики (ИТТФ) НАН Украины 
исследовали теплоту сгорания образцов биодизеля, произведенного с 
использованием метилового и этилового спиртов, биоэтанола и 
биотопливных смесей. Образцы биодизеля, а также смеси биодизеля с 
традиционным ДТ, были получены на экспериментальном стенде в ИТТФ 
НАН Украины. Кроме того, была исследована теплотворная способность 
смесей рапсового масла с биоэтанолом, которые могут быть использованы в 
качестве топлив для ДВС. Определение теплоты сгорания биотоплив и их 
смесей с традиционными моторными топливами позволяет произвести 
энергетическую оценку использования биотоплив в двигателях внутреннего 
сгорания. 
 
 
67. Оптимизация тепломассообменных и гидрадинамических процессов 
в технологии термовакуумной обработки молока / А. А. Долинский,           
Ю. А. Шурчкова, Г. К. Иваницкий, Б. Я. Целень // Наука та інновації. - 
2010. – Т. 6, № 1. - С. 59-68 : рис. 7, схеми. - Библиогр. : с. 68 (4 назв.). 
             Р/1928 
  В рамках научного направления дискретно-импульсного ввода энергии 
в гетерогенные среды в Институте технической теплофизики НАН Украины 
разработан принципиально новый эффективный метод термовакуумной 
обработки жидкостей с целью получения конечного продукта с высокими 
качественными показателями. На основе комплексного изучения 
совокупности тепломассобменных и гидродинамических процессов, 
обеспечивающих высокую эффективность предлагаемого метода, созданы 
практические технологии и оборудование, которые в настоящее время 
успешно используются в различных отраслях промышленности. Наиболее 
широкое применение эти технологии нашли в молочной промышленности. 
 На базе трех машиностроительных заводов Украины было организовано 
серийное производство аппаратов этого типа для предприятий молочной 
промышленности. Это оборудование сегодня используется в семи различных 
технологиях производства молочных продуктов. 
  Эффективность метода официально подтверждена независимыми 
экспертами ведущих специализированных организаций – Институтом 
микробиологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины, Институтом 
экогигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя МОЗ Украины и Литовским 
филиалом ВНИИМС. 
  В статье рассмотрены особенности технологии термомеханической 
обработки молока и молочных продуктов с использованием конденсационно-
испарительной системы генерации тепла. На основе экспериментальных и 
теоретических исследований установлены оптимальные режимы работы 
промышленных аппаратов, которые используются в данной технологии, и 
предложены методы повышения их энергетической эффективности. 
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68. Особливості тепловіддачі при вимушеній конвекції в роторно-
дисковому плівковому випарному апараті / О. М. Ободович,                         
Л. І. Ружинська, С. І. Костик, Н. М. Булах // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 6. - С. 22-28 : рис. 7. – Бібліогр.: с. 27          
(6 назв).           Р/517 
 Отримані значення коефіцієнтів  тепловіддачі від теплоносія 
(вуглекислий газ) до плівки рідини для діапазону швидкостей 9,3…12,5 м/с в 
каналі роторно-дискового плівкового випарного апарату. Запропоновано 
модифіковане критеріальне рівняння тепловіддачі при вимушеній конвекції 
для роторно-дискового плівкового випарного апарату, яке може бути 
використано для підвищення точності інженерних розрахунків параметрів 
тепловіддачі тепломасообмінного обладнання. 
 
 
69. Пеньков В. І. Технічна термодинаміка. Європейська кредитно-
трансферна система [Текст]  : навч. посіб. для студ. напр. 6.090601 
"Теплоенергетика" / В. І. Пеньков ; Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2010. - 209 с. : граф.  
          Р 334697   621.1 
 Предмет технічної термодинаміки вивчає теплофізичні характеристики 
ідеальних і реальних робочих тіл, газові процеси та процеси водяної пари, які 
використовуються і здійснюються у теплових двигунах з метою їх 
практичного застосування в теплоенергетиці. 
 Навчальний посібник курсу «Технічна термодинаміка» містить 
матеріал відповідно до типової програми для студентів напряму 6.090601 
«Теплоенергетика» і включає також методичні розробки до практичних і 
лабораторних занять, завдання та методику виконання розрахунково-
графічної і курсової робіт, збірник прикладів, термодинамічні діаграми, 
питання з перевірки знань студентів в умовах Європейської кредитно-
трансферної системи. 
 
 
70. Перспективные исследования инновационных технологий ядерных 
энергетических установок / А. А. Авраменко, М. М. Ковецкая,                       
А. В. Кравчук, Ю. Ю. Ковецкая // Промышленная теплотехника. – 2016. 
– Т. 38, № 4. – С. 47-62 : табл. 5. - Библиогр.: с. 57-59 (54 назв.). Р/517 
 Представлен обзор перспективных технологий ядерных энергетических 
установок для решения задач повышения безопасности и экономической 
эффективности. Показана роль теплофизических исследований для 
совершенствования легководных ядерных реакторов. 
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71. Петухов И. И. Теплофизические свойства веществ [Текст]  : учеб. 
пособ. / И. И. Петухов, Т. П. Михайленко ; Нац. аерокосм. ун-т                    
им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. : ХАИ, 2010. - 180 с. : 
граф.          Р 333595   629.7 
 Изложены основы теории и расчёта теплофизических свойств 
различных сред, включая многокомпонентные многофазные системы. 
Рассмотрены примеры применения теоретических методов для описания 
теплофизических свойств теплоносителей, хладагентов и других рабочих 
сред аэрокосмической и холодильной техники. 
 
 
72. Пинчук В. А. Исследование электрических свойств водоугольных 
суспензий / В. А. Пинчук, А. М. Должанский // Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 
України. - Д., 2013. - Вип. 5. – С. 171-180 : рис. 2, табл., схема. – 
Библиогр.: с. 179-180 (8 назв.).     Р 345739   621.1 
 В настоящее время в связи с расширением применения 
электромагнитных взаимодействий для предварительной подготовки и 
дальнейшей переработки топлива исследование их электрических свойств 
представляет научный и практический интерес. Экспериментальными 
исследованиями установлено, что водоугольная суспензия характеризуется 
начальным электрическим потенциалом порядка 12…200мВ в зависимости 
от марки угля, из которого приготовлено топливо, что свидетельствует о 
спонтанной поляризации водоугольной суспензии. Кроме того, полученные 
результаты свидетельствуют о наличии в водоугольной суспензии явлений 
поляризации, связанной с подвижными носителями зарядов (электронами, 
ионами), и о развитии во времени процессов концентрационной поляризации. 
Установлено, что удельное электрическое сопротивление водоугольной 
суспензии изменяется в диапазоне от 0,4 до 2,3 Омхм в зависимости от вида 
исходного угля в топливе и значения напряжения. 
 
 
73. Получение жидких биотопливных смесей методом дискретно-
импульсного энергетического воздействия / А. А. Долинский,                         
Л. Н. Грабов, Д. В. Посунько, А. И. Шматок // Промышленная 
теплотехника. - 2013. - Т. 35, № 1. - С. 80-86 : рис. 4, табл. 3. – Библиогр.: 
с. 86 (7 назв.).          Р/517 
 Актуальной задачей для предприятий, деятельность которых связана с 
производством бензинов моторных, является приготовление качественных 
гомогенных стабильных смесей традиционных топлив с биокомпонентами. В 
связи с этим в Институте технической теплофизики (ИТТФ) НАН Украины 
проводятся работы по разработке технологий и оборудования для получения 
жидких топливных смесей с биокомпонентами (биоэтанол, рапсовое масло, 
биодизель). В ИТТФ НАН Украины предложено для приготовления 
топливных смесей с биокомпонентами использовать принцип дискретно-
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импульсного ввода энергии, который реализуется в роторно-пульсационных 
аппаратах. По результатам научно-исследовательских работ разработан 
комплект конструкторской и эксплуатационной документации на «Станцию 
приготовления биотопливных смесей» производительностью 1000 кг/час. 
 
 
74. Работы Института технической теплофизики в решении проблем 
разрушенного реактора и строящегося конфайнмента (к 30-летию 
аварии на Чернобыльской АЭС) [Текст] / Т. Г. Грищенко,                             
П. Г. Круковский, Г. В. Коваленко [и др.] // Промышленная 
теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 2. - С. 5-19 : рис. 15.   Р/517 
 Представлен обзор работ, выполненных сотрудниками Института 
технической теплофизики НАН Украины для ликвидации последствий 
аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. Так для 
выявления и исследования мест скопления ядерного топлива и 
топливосодержащих масс были разработаны и изготовлены преобразователи 
теплового потока и температуры. Выполнялась расчетная работа по 
прогнозированию возможного разогрева разрушенного реактора вследствие 
заполнения его различными материалами (бетоном, керамзитом и обрезками 
стальных труб). Построены компьютерные модели и кратко представлены 
результаты анализа и прогнозирования термогазодинамических процессов в 
Новом Безопасном Конфайнменте и Объекте «Укрытие» Чернобыльской 
АЭС с целью проверки поддержания заданных параметров и 
работоспособности ряда инженерных систем. 
 
 
75. Расчет параметров термохимподготовки низкореакционных углей / 
В. И. Емельяненко, П. В. Малик, Н. В. Ливитан, А. П. Егоров // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. – С. 90-96 : рис. 2, табл. 2. 
– Библиогр.: с. 96 (3 назв.).      Р 347069   621.1 
 Проведен анализ расхода теплоты, выделившейся на первой стадии 
горения аэросмеси в реакторе термохимической подготовки топлива. 
Выполнен расчет параметров термохимподготовки на последующей стадии 
горения аэросмеси. 
 
 
76. Рева В. И. Экспериментальные исследования тепло- и массообмена в 
процессе обжига образцов глин / В. И. Рева // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 1. - С. 91-95 : рис. 5. – Библиогр.: с. 95          
(3 назв.).           Р/517 
 В статье рассмотрена конструкция экспериментальной установки для 
исследования тепло- и массообмена в процессе обжига различных образцов 
глин. Проанализированы дифференциальные кривые нагрева и кинетические 
характеристики обжига образцов из новоалексеевской и новостефановской 
глин. 
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77. Ренормализационно групповой анализ турбулентности [Текст]  : 
[монография] / А. А. Авраменко, Б. И. Басок, Н. П. Дмитренко [и др.] ; 
НАН Украины, Ин-т технической теплофизики. - К. : [Експрес], 2013. - 
300 с. - Библиогр.: с. 283-298.          Р 346294   53 
 В монографии рассмотрена концепция использования 
ренормализационных групп в теории турбулентности. Приведен поэтапный 
алгоритм применения аппарата перенормировки к выводу выражений для 
турбулентной вязкости и температуропроводности, ренормализованных 
уравнений движения, энергии, кинетической энергии турбулентности, 
скорости ее диссипации. Дан краткий обзор существующих 
ренормализационно – групповых подходов к проблемам турбулентности. 
Получены выражения для констант турбулентности. Рассмотрены различные 
модифицированные ренормализованные модели турбулентности, 
учитывающие воздействие возмущающих факторов на динамику потока. 
 
 
78. Системы диагностики тепловой работы лабораторных, 
полупромышленных и промышленных реакторов синтеза углеродных 
наноматериалов / А. Б. Бирюков, В. В. Кравцов, Е. В. Новикова,                   
Н. А. Алехина // Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 5. -             
С. 20-23 : рис. 2. – Библиогр.: с. 23 (3 назв.).     Р/517 
 Предложена концепция экспертной системы для анализа тепловой 
работы реакторов пиролитического синтеза углеродных наноматериалов, 
основанная на построении моментальных тепловых балансов. 
 
 
79. Сіренко Г. О. Теплофізичні властивості металів та стопів [Текст]  : 
[монография] / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський, Лілія Базюк. - 
Івано-Франківськ : Видавець Супрун В. П., 2015. - 230 с. Б 17451   53 
 У монографії подано теоретичні основи і результати дослідження 
теплофізичних властивостей металів та стопів. За літературними даними 
вивчено, проаналізовано методами кореляційного і регресійного аналізів та 
обґрунтовані залежності коефіцієнтів теплоємності та теплопровідності, 
зміни ентальпії, коефіцієнта лінійного теплового розширення від 
температури, порядкового номера первня Періодичної системи та радіусу 
атома металів. 
 
 
80. Сіренко Г. О. Теплофізичні властивості полімерних композитів 
[Текст]  : [монографія] / Геннадій Сіренко, Владислав Свідерський ; 
[Прикарпатський нац.  ун-т ім. Василя Стефаника]. - Івано-Франківськ : 
[Видавець Супрун В. П.], 2016. - 292 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.:         
с. 253-283 .          Б 18090   53 
 У монографії подано теоретичні основи та результати дослідження 
теплофізичних властивостей полімерів та композитів на їх основі. Проведено 
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науковий пошук залежностей теплоємності і теплопровідності полімерних 
композитів від природи та структури дисперсійної фази, температури та 
інших чинників. 
 
 
81. Снижение энергозатрат при переработке крахмалосодержащих сред 
методом дискретно-импульсного ввода энергии / А. Н. Ободович,                  
А. Н. Лымарь, С. И. Костик, В. В. Сидоренко // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 1. - С. 44-52 : рис. 4, табл. 3. – Библиогр.: 
с. 51 (5 назв.).          Р/517 
 Рассмотрена возможность применения метода дискретно-импульсного 
ввода энергии (ДИВЭ) при обработке крахмалосодержащих сред. 
Приведенные исследования убедительно доказывают, что применение метода 
ДИВЭ при переработке зернового крахмалосодержащего сырья позволяет 
интенсифицировать процесс и снизить энергозатраты. В работе показана 
возможность проведения всех технологических операций переработки зерна 
(диспергирование, перемешивание, растворение, нагревание, гидролиз) в 
одном роторно-пульсационном аппарате (РПА). Изучено действие ДИВЭ и 
конструктивных особенностей РПА на процесс гидролиза крахмала. 
 
 
82. Структурообразование полимерных микро- и нанокомпозитов на 
основе поликарбоната в процессах их кристаллизации / А. А. Долинский, 
Н. М. Фиалко, Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 3. - С. 5-15 : рис. 3, табл. 4. – Библиогр.:         
с. 14 (8 назв.).          Р/517 
 Приведены данные экспериментально-теоретических исследований 
механизмов структурообразования при кристаллизации полимерных 
композитов на основе поликарбоната, наполненных углеродными 
нанотрубками или микрочастицами алюминия. Представлены результаты 
анализа полученных экспериментальных данных по кинетике 
кристаллизации в соответствии с уравнениями нуклеации и Колмогорова-
Аврами. Установлены механизмы кристаллизации рассмотренных 
полимерных микро- и нанокомпозитов на начальной стадии кристаллизации 
(стадии нуклеации) и стадии кристаллизации в объеме материала в целом. 
 
 
83. CFD-моделирование сопряженного паро- и влагопереноса в пористых 
строительных материалах / П. Г. Круковский, А. С. Полубинский,                 
О. Ю. Тадля, В. Н. Коваленко // Промышленная теплотехника. - 2015. - 
Т. 37, № 1. - С. 32-43 : рис. 5, табл. – Библиогр.: с. 41-42 (12 назв.). Р/517 
 Рассмотрена CFD-модель, учитывающая процессы сопряжённого 
переноса пара и влаги, поступающие в пористые строительные материалы из 
влажного воздуха. В отличие от существующих, рассмотренная модель 
учитывает сопряженный паро- и влагоперенос, а также соотношение между 
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паровой и влажностной составляющими в соответствии с кривой сорбции, 
имеющейся для рассматриваемого строительного материала. Проведен 
анализ особенностей реализации разработанной модели в среде программы 
ANSYS-FLUENT и сравнение результатов расчетов с экспериментальными 
данными при увлажнении газобетона. 
 
 
84. Температурні та теплофізичні вимірювання [Текст]  : навч. посіб. для 
студ. за напр. підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-
вимірювальні технології" / С. І. Лаздіна, В. П. Лаздін, Є. М. Голомовзий 
[та ін.] ; за ред. Л. В. Коломійця. - О. : СтандартЪ, 2007. - 312 с. - (Серія 
книг "ОДІВТ").         Б 14865   53 
 Розглянуті сучасні досягнення в сфері засобів температурних та 
теплофізичних вимірювань, надані їх теоретичні основи; детально описані 
сучасні прилади для температурних та теплофізичних вимірювань, їх 
побудова, особливості конструкції в залежності від призначення, вимоги до 
точності та якості вимірювань; особливості використання термометрів. 
Систематизовані всі термометри, в тому числі і тепло лічильники, які є 
можливими складовими в забезпеченні енергозбереження. Особлива увага 
надана поняттям похибок вимірювань та їх оцінки, методам відтворення 
температури, методам випробувань та еталонним приладам, які дозволяють 
оцінити їх точність, якість та відповідність їх технічних та метрологічних 
характеристик вимогам сучасних нормативних документів. Наведена теорія 
невизначеності вимірювань і перерахунку похибок в невизначеність. В 
розділах наведені приклади вирішення окремих задач та приклад 
перерахунків похибок в невизначеність. 
 
 
85. Температурно-вологісний стан стінової конструкції з шаром 
утеплювача в зимовий період року / Б. І. Басок, Б. В. Давиденко,                  
А. В. Тимошенко, С. М. Гончарук // Промышленная теплотехника. – 
2016. – Т. 38, № 6. – С. 38-46 : рис. 8. - Бібліогр.: с. 46 (1 назва). Р/517 
 За результатами експериментальних досліджень визначено залежність 
від погодних умов температурновологісного стану стінової конструкції з 
шаром утеплювача в зимовий період року. Результати експерименту 
порівнюються з результатами розрахунків за спрощеною моделлю тепло-
вологопереносу через стінову багатошарову конструкцію. 
 
 
86. Температурные зависимости коэффициентов теплопроводности 
полимерных микро- и нанокомпозитов для теплообменных аппаратов / 
А. А. Долинский, Н. М. Фиалко, Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // 
Промышленная теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 1. - С. 5-14 : рис. 4,            
табл. 2. – Библиогр.: с. 12-13 (12 назв.).      Р/517 
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 Приведены результаты экспериментальных исследований зависимости 
от температуры коэффициентов теплопроводности полимерных микро- и 
нанокомпозитов, предназначенных для изготовления теплообменного 
оборудования. Представлены данные, касающиеся учета этой зависимости 
при определении составов композитов с заданными теплопроводящими 
свойствами. Обсуждаются особенности механизмов теплопереноса в 
полимерах, наполненных углеродными нанотрубками. 
 
 
87. Тепломассообменные процессы в цилиндрических горелочных 
устройствах с нишевыми полостями / Н. М. Фиалко,                                       
Ю. В. Шеренковский, Н. В. Майсон [и др.] // Промышленная 
теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 3-13 : рис. 8, табл. 2. - Библиогр.: 
с. 10-11 (10 назв.).         Р/517 
 Анализируются результаты исследований процессов 
тепломассопереноса в цилиндрических горелках с кольцевыми 
прямоугольными нишевыми полостями на наружной поверхности 
стабилизаторов пламени. Представлены данные компьютерного 
моделирования по установлению закономерностей влияния нишевой полости 
на характеристики течения и теплообмена в рассматриваемых горелочных 
устройствах. Показано, что наличие ниши может заметно влиять на 
интенсивность процесса горения, степень равномерности распределения 
температуры, полноту сгорания топлива и другие параметры. 
 
 
88. Теплофизика аварий ядерных реакторов [Текст]  : монография /             
[А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; Нац. акад. 
наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. - 
Чернобыль : [Ин-т проблем безопасности АЭС], 2012. - 528 с. - (Серия 
"Теплофизика атомных электростанций"). - Библиогр.: с. 512-527.  
               С 19398   621 
 В монографии рассмотрены теплофизические аспекты потенциально 
возможных тяжелых аварий в реакторных отделениях современных АЭС. 
Приведены примеры возникновения и развития проектных и запроектных 
аварий, имевших место в мировой атомной энергетике. Проанализированы 
важнейшие аспекты динамики теплообмена в типичных аварийных 
ситуациях, а также расчетная методология их учета. Применительно к 
возможным тяжелым авариям ядерных энергетических реакторов 
усовершенствован ряд представлений о динамике развития аварий в 
конструктивных элементах реакторных отделений и соответствующих 
методологических принципов, которые могут быть использованы в качестве 
исходных предпосылок для выбора мер по локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций. 
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89. Теплофизика безопасности атомных электростанций [Текст]  : 
монография / [А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; 
НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. - 
Чернобыль : [Ин-т проблем безопасности АЭС] ; Чернобыль : Книга, 
2010. - 484 с. - (Серия "Теплофизика атомных электростанций").  
               С 18571   621 
 В монографии представлены критический анализ фундаментальных 
основ процесса генерации паровой фазы и кризисов теплообмена 
применительно к условиям вынужденного движения теплоносителя в 
парогенерирующих каналах активных зон ядерных энергетических 
реакторов, а также современные представления о важнейших 
теплогидравлических особенностях течения в этих условиях двухфазных 
потоков. Предложен ряд оригинальных методов, физико-математических 
моделей и алгоритмов для совершенствования теплогидравлических 
расчетных кодов – важнейшей составляющей систем обеспечения 
эксплуатационной безопасности ядерных энергоблоков, а также для 
придания этим системам возможности автоматической идентификации в 
реальном времени штатных и предаварийных режимов течения пароводяных 
потоков. 
 
 
90. Теплофизика надежности активных зон [Текст]  : монография /           
[А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; НАН 
Украины, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. - 
Чернобыль : [Ин-т проблем безопасности АЭС], 2013. - 772 с. : рис., табл. 
- (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). - Библиогр.:              
с. 750-771 (530 назв.).        С 20870   53 
 В монографии рассмотрены теплофизические, а также 
материаловедческие аспекты комплекса нерегламентных процессов и 
эксплуатационных факторов, которые способны оказать влияние на 
показатели надежности элементов и систем активных зон энергетических 
ядерных реакторов. Рассмотрены наиболее важные физические аспекты 
нестационарных тепловых и гидродинамических процессов, которые связаны 
с устойчивостью движения теплоносителя первого контура в режимах 
принудительной и естественной циркуляции. Особое внимание уделено 
теплофизическим аспектам прикладной теории надежности с позиций 
вероятностного анализа стохастических показателей и параметров 
безопасности ядерных энергоблоков. Рассмотрены пути повышения 
эксплуатационной надежности активных зон, а также актуальные вопросы 
теплофизики ядерных реакторов, связанные с проблематикой раннего 
автоматического обнаружения начальных фаз опасных теплогидравлических 
аномалий. 
 
 



 40 

91. Теплофизика повреждений реакторных установок [Текст]  : 
монография / [А. А. Ключников, И. Г. Шараевский, Н. М. Фиалко и др.] ; 
НАН Украины, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. - 
Чернобыль : [Ин-т проблем безопасности АЭС], 2013. - 528 с. - (Серия 
"Теплофизика атомных электростанций"). - Библиогр.: с. 496-527               
(530 назв.).              С 20074   621 
 В монографии рассмотрены теплофизические аспекты физических 
процессов, которые способны инициировать при эксплуатации реакторных 
установок основных энергетических типов потенциально опасные 
повреждения их элементов и систем. Особое внимание уделено причинам 
возникновения и развития латентных повреждений в критических важных 
для безопасности АЭС элементах первого контура реакторов на тепловых и 
быстрых нейронах. Проанализированы особенности и расчетная методология 
соответствующих теплогидродинамических и вибрационных процессов, а 
также принципиальные аспекты основных подходов к раннему 
автоматическому обнаружению условий зарождения и последующего 
развития аномальных и предаварийных эксплуатационных состояний в 
элементах и системах активных зон и теплообменного оборудования первого 
контура реакторных установок. 
 
 
92. Теплофизические свойства низкотеплопроводных полимерных 
нанокомпозитов для элементов энергетического оборудования                           
/ А. А. Долинский, Н. М. Фиалко, Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // 
Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 6. - С. 5-15 : рис. 4,      
табл. 3. – Библиогр.: с. 12-13 (13 назв.).      Р/517 
 Приведены результаты экспериментальных исследований 
теплофизических, структурных и механических характеристик 
низкотеплопроводных полимерных нанокомпозитов, ориентированных на 
изготовление трубопроводов различных систем, защитных 
теплоизоляционных слоев энергетического оборудования и пр. Представлены 
данные методических исследований, касающихся анализа возможностей 
применения для прогнозирования теплопроводящих свойств нанокомпозитов 
ряда методов теории эффективной среды и теории перколяции. 
 
 
93. Теплофизические свойства полимерных микро- и нанокомпозитов на 
основе поликарбоната / А. А. Долинский, Н. М. Фиалко, Р. В. Динжос,          
Р. А. Навродская // Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 2. -  
С. 12-19 : рис. 3, табл. 2. – Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.).   Р/517 
 Приведены результаты комплекса экспериментальных исследований 
теплофизических характеристик созданных полимерных микро- и 
нанокомпозитов на основе поликарбоната, которые содержат от 0,2 до 10 % 
углеродных нанотрубок и микрочастиц алюминия. Представлены материалы 
по интерпретации полученных данных на основе теории перколяции. 



 41 

Рассмотрены возможности применения предлагаемых композитов для 
изготовления теплообменников, ориентированных на передачу 
низкопотенциальной теплоты и эксплуатацию в агрессивных средах. 
 
 
94. Теплофизические характеристики высокотеплопроводных 
полимерных микро- и нанокомпозитов / А. А. Долинский, Н. М. Фиалко, 
Р. В. Динжос, Р. А. Навродская // Промышленная теплотехника. - 2015. - 
Т. 37, №5. - С. 5-15 : рис. 3, табл. 4. – Библиогр.: с. 14 (10 назв.). Р/517 
 Приведены результаты исследований по разработке типоряда 
высокотеплопроводных полимерных микро- и нанокомпозитов на основе 
частично кристаллических и аморфных полимеров для изготовления 
теплообменных поверхностей. Представлены данные экспериментов по 
определению таких характеристик композиционных материалов этого 
типоряда, как коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и 
максимальная  температура эксплуатации. 
 
 
95. Халатов А. А. Нанотехнологии в энергетике и проблемы 
теплофизики / А. А. Халатов, А. А. Долинский // Промышленная 
теплотехника. - 2010. - Т. 32, № 4. - С. 5-14 : рис. 4, табл. 2. – Библиогр.:         
с. 14 (7 назв.).          Р/517 
 В статье выполнен анализ наиболее перспективных для энергетики 
нанотехнологий: – наноматериалы и нанопокрытия с повышенной 
прочностью, термо- и коррозионной стойкостью, наноструктурные 
керамические и металлокерамические изделия для парогенераторов, 
пароперегревателей, камер сгорания, лопаток и сопловых аппаратов паровых 
и газовых турбин; – наножидкости – новые теплоносители с высокой 
интенсификацией теплообмена в какалах энергетических машин и установок, 
новые системы охлаждения в ядерной энергетике и газотурбостроении;              
– наносмазочные материалы и наноприсадки, снижающие интенсивность 
износа деталей машин, потери на трение и вибрации, обеспечивающие 
безразборный ремонт и восстановление деталей по технологии «Smart self» 
(интеллектуальное восстановление); – наноактиваторы горения, 
нанотехнология обработки угля на молекулярном уровне, обеспечивающая 
экологически чистое сжигание топлива; - селективные нанокатализаторы 
и разделительные наномембраны для защиты окружающей среды, создания 
новых технологий связывания CO2, новых методов очистки воды и воздуха;  
– реформеры с селективной производительностью по водороду и окиси 
углерода; – термоэлектрические и ядерные батареи для прямого 
преобразования радиоактивного излучения и теплоты в электричество;              
– нано- и микродатчики для измерения давления, температуры, 
концентрации и других параметров, обеспечивающих непрерывный 
мониторинг и оптимизацию рабочего процесса многих энергетических 
машин и установок. Показана роль теплофизики как науки в изучении и 
совершенствовании рассмотренных нанотехнологий. 
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96. Халатов А. А. Перспективные энергетические технологии и 
проблемы теплофизики. Часть 1 / А. А. Халатов // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 1. - С. 5-18 : рис. 4, табл. 2. – Библиогр.:         
с. 17-18 (15 назв.).         Р/517 
 В статье рассмотрены перспективные технологии в области 
теплоэнергетики (угольные технологии, уголь микронного помола, 
водоугольное топливо, газификация и пиролиз, газотурбинные технологии, 
парогазовые технологии). Показана роль теплофизики как науки в изучении 
и совершенствовании рассмотренных технологий. 
 
 
97. Халатов А. А. Перспективные энергетические технологии и 
проблемы теплофизики. Часть 2 / А. А. Халатов // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 2. - С. 5-10 : рис. 2. – Библиогр.: с. 10           
(7 назв.).           Р/517 
 В статье рассмотрены перспективные направления в области 
теплоэнергетики (наноактиваторы горения, топливные элементы, 
наножидкости и микроканалы, методы прямого преобразования 
радиоактивного излучения и теплоты в электричество, малогабаритные 
аккумуляторы тепловой и электрической энергии большой емкости). 
Показана роль теплофизики как науки в изучении и совершенствовании 
рассмотренных технологий. 
 
 
98. Халатов А. А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: 
обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 1. Закрутка 
потока в каналах / А. А. Халатов // Промышленная теплотехника. –   
2011. - Т. 33, № 6. - С. 11-25 : рис. 13. – Библиогр.: с. 25 (9 назв.). Р/517 
 Изучение фундаментальных и прикладных аспектов теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил начаты в Институте технической 
теплофизики Национальной академии наук Украины в 1983 году. Они 
охватывают 5 основных направлений. По каждому из этих направлений 
получены приоритетные научные результаты, получившие международное 
признание, опубликованы обобщающие монографии, предложены и 
внедрены новые технические решения, защищенные многими патентами и 
авторскими свидетельствами. Часть 1. Закрутка потока в каналах. В статье 
рассмотрены основные результаты исследований теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил различной природы. 
 
 
99. Халатов А. А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: 
обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 2. 
Поверхностно-вихревые системы (углубления) / А. А. Халатов // 
Промышленная теплотехника. – 2012. - Т. 34, № 1. - С. 21-33 : рис. 15. – 
Библиогр.: с. 32-33 (8 назв.).       Р/517 
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 Изучение фундаментальных и прикладных аспектов теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил начаты в Институте технической 
теплофизики Национальной академии наук Украины в 1983 году. Они 
охватывают 5 основных направлений. По каждому из этих направлений 
получены приоритетные научные результаты, получившие международное 
признание, опубликованы обобщающие монографии, предложены и 
внедрены новые технические решения, защищенные многими патентами и 
авторскими свидетельствами. Часть 2. Поверхностно-вихневые системы 
(углубления). В статье представлен краткий обзор работ в области 
теплообмена и гидродинамики в поверхностно-вихревых системах 
(углублениях). 
 
 
100. Халатов А. А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: 
обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 3. Выпуклые 
и вогнутые поверхности / А. А. Халатов // Промышленная теплотехника. 
– 2012. - Т. 34, № 2. - С. 5-16 : рис. 7. – Библиогр.: с. 16 (3 назв.). Р/517 
 Изучение фундаментальных и прикладных аспектов теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил начаты в Институте технической 
теплофизики Национальной академии наук Украины в 1983 году. Они 
охватывают 5 основных направлений. По каждому из этих направлений 
получены приоритетные научные результаты, получившие международное 
признание, опубликованы обобщающие монографии, предложены и 
внедрены новые технические решения, защищенные многими патентами и 
авторскими свидетельствами. Часть 3. Выпуклые и вогнутые поверхности. В 
статье представлен краткий обзор работ в области теплообмена и 
гидродинамики около выпуклых и вогнутых поверхностей. 
 
 
101. Халатов А. А. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: 
обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 5. Теплообмен 
и гидродинамика в криволинейных каналах и сопловых аппаратах / А. 
А. Халатов // Промышленная теплотехника. – 2012. - Т. 34, № 5. - С. 5-19 : 
рис. 13. – Библиогр.: с. 18-19 (13 назв.).      Р/517 
 Изучение фундаментальных и прикладных аспектов теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил начаты в Институте технической 
теплофизики Национальной академии наук Украины в 1983 году. Они 
охватывают 5 основных направлений. По каждому из этих направлений 
получены приоритетные научные результаты, получившие международное 
признание, опубликованы обобщающие монографии, предложены и 
внедрены новые технические решения, защищенные многими патентами и 
авторскими свидетельствами. Часть 5. Теплообмен и гидродинамика в 
криволинейных каналах и сопловых аппаратах. В статье рассмотрены 
основные результаты исследований теплообмена и гидродинамики в 
криволинейных каналах и сопловых аппаратах. 
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102. Характеристики циркуляционных течений в ближнем следе 
цилиндрических стабилизаторов пламени / Н. М. Фиалко, М. З. Абдулин, 
Ю. В. Шеренковский, Н. В. Майсон // Промышленная теплотехника. - 
2015. - Т. 37, № 3. - С. 47-53 : рис. 2, табл. 2. – Библиогр.: с. 52 (6 назв.). 
            Р/517 
 Представлены результаты экспериментальных исследований основных 
характеристик зон обратных токов в закормовых областях цилиндрических 
стабилизаторов пламени. Приводятся данные о закономерностях влияния на 
температурный режим и размеры этих зон таких факторов как 
относительный шаг расположения газоподающих отверстий, скорость 
воздушного потока и коэффициент избытка воздуха. 
 
 
103. Чернуха О. Ю. Моделювання дифузійних процесів у стохастично 
неоднорідних шаруватих структурах [Текст]  : [монографія]                            
/ О. Ю. Чернуха, Ю. І. Білущак, А. Є. Чучвара ; НАН України, Центр 
мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики                
ім. Я. С. Підстригача. - Л. : Растр-7, 2016. - 262 с. : граф., рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 237-256.            Р 358474   53 
 У монографії запропоновано підходи і методи дослідження дифузійних 
процесів у двофазних випадково неоднорідних шаруватих тілах. Зроблено 
постановки і розв’язано низку крайових і контактно-крайових задач дифузії 
для знаходження полів концентрації мігруючої речовини та дифузійних 
потоків, усереднених за ансамблем реалізацій структури тіла. Розвинено 
підхід до математичного моделювання других моментів поля концентрації. 
 
 
104. Шевчук И. В. Теплообмен и гидродинамика в полях массовых сил: 
обзор работ, выполненных в ИТТФ НАН Украины. Часть 4. 
Вращающиеся системы / И. В. Шевчук, А. А. Халатов // Промышленная 
теплотехника. – 2012. - Т. 34, № 4. - С. 5-19 : рис. 20. – Библиогр.: с. 18-19 
(30 назв.).           Р/517 
 Изучение фундаментальных и прикладных аспектов теплообмена и 
гидродинамики в полях массовых сил начаты в Институте технической 
теплофизики Национальной академии наук Украины в 1983 году. Они 
охватывают 5 основных направлений. По каждому из этих направлений 
получены приоритетные научные результаты, получившие международное 
признание, опубликованы обобщающие монографии, предложены и 
внедрены новые технические решения, защищенные многими патентами и 
авторскими свидетельствами. Часть 2. Вращающиеся системы. В статье 
рассмотрены основные результаты исследований теплообмена и 
гидродинамики во вращающихся дисковых системах различных типов. 
 



 45 

 
105. Юрчик Г. В. Підвищення точності вимірювання при контролі 
енергетичних та теплофізичних параметрів мікрохвильових технологій 
[Текст]  : монографія / Г. В. Юрчик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". -        
Л. : [Тріада плюс], 2008. - 176 с.     Р 332309   621.3 
 У монографії розглянуті питання, пов’язані з удосконаленням 
метрологічного забезпечення прогресивних в наш час енергозберігаючих 
промислових мікрохвильових технологій (МХТ) обробки різних речовин та 
матеріалів. Викладені теоретично обґрунтовані методи підвищення точності 
вимірювання енергетичних і теплофізичних параметрів МХТ, які 
використовуються для контролю, регулювання та оптимізації технологічних 
процесів за критерієм одержання високої якості готової продукції. 
 
 
106. Явище гідродинамічної кавітації як дієвий механізм диспергування 
при реалізації дискретно-імпульсного введення енергії                                        
/ А. А. Долінський, Л. Ю. Авдєєва, Е. К. Жукотський, А. А. Макаренко // 
Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 6. - С. 16-21 : рис. 4. – 
Бібліогр.: с. 19-20 (9 назв).        Р/517 
 Розглянуто вплив кавітаційних явищ на інтенсифікацію процесу 
диспергування при реалізації механізмів дискретно-імпульсного введення 
енергії. Розроблений та змонтований експериментальний стенд для 
дослідження впливу гідродинамічної кавітації на диспергування складних 
гетерогенних систем. Наведені результати експериментальних досліджень 
впливу теплофізичних режимів диспергування системи з фосфоліпідами на 
властивості утворених частинок. 
 
 
107. Яроцький С. М. Перспектива використання способу дискретно-
імпульсного введення енергії для нейтралізації кислих водних розчинів / 
С. М. Яроцький, Б. Я. Целень // Промышленная теплотехника. - 2015. - 
Т. 37, № 4. - С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 28-29 (8 назв).  Р/517 
 Обґрунтовано ефективність впливу способу дискретно-імпульсного 
введення енергії на водні розчини. Розглянуто механізми радикального 
розпаду води з утворенням пероксиду водню під впливом кавітації, а також 
роль гідрокарбонат-іонів та іонів заліза, що містяться у воді на зміну  її pH. 
Запропоновано нові напрямки застосування дискретно-імпульсного введення 
енергії з використанням роторно-імпульсного апарата типу ротор-статор-
ротор. 
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1. Автономний безполум'яний генератор тепла на основі каталітичного 
окиснення метану або пропан-бутанової суміші для опалення                    
різних об'єктів, в тому числі в польових умовах / П. Є. Стрижак,                
С. О. Соловйов, А. І. Трипольський [та ін.] // Наука та інновації. - 2016. - 
Т. 12, № 5. - С. 32-46 : табл. 6, рис. 8. - Бібліогр.: с. 44-45 (23 назви). Р/1928 
 Каталітичне безполум’яне спалювання є ефективним енерго- та 
ресурсозберігаючим способом використання твердого, рідкого і 
газоподібного органічного палива. Створено ефективний каталізатор на базі 
керамічного носія стільникової структури з синтетичного кордієриту з 
низьким температурним коефіцієнтом лінійного розширення та розроблено 
безполум'яний генератор тепла на основі спалювання метану або пропан-
бутанової суміші. Результати лабораторних та стендових випробувань 
показали, що автономні безполум'яні генератори тепла за ефективністю 
роботи не поступаються зарубіжним аналогам . Налагоджено виробництво 
автономних безполум'яних  генераторів тепла та каталізаторів для них. 
 
 
2. Акмен Р. Г. Паливо, основи теорії горіння та паливні пристрої [Текст]: 
текст лекцій і задачі для окремих розділів курсу для студ. спец. 
"Теплоенергетика" і "Енергетичний менеджмент" / Р. Г. Акмен ; Нац. 
техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : ХПІ, 2010. - 98 с.      Р 333979   66 
 Пропонується повний курс лекцій із статики та динаміки горіння 
органічних палив. Наведено класифікацію та технічні характеристики 
органічних палив. Розглянуто конструкції пальникових пристроїв для 
спалювання газоподібного палива і конструкції топкових пристроїв для 
спалювання твердого палива, конструкції мазутних форсунок. Наводяться 
приклади розв’язання типових задач із статики і динаміки горіння органічних 
палив. 
 
 
3. Аналіз ефективності систем захисту газовідвідних трактів            
котельних установок при застосуванні теплоутилізаційних технологій / 
Н. М. Фіалко, Р. О. Навродська, С. І. Шевчук, Г. О. Пресіч // 
Промышленная теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 1. - С. 47-53 : рис. 6. – 
Бібліогр.: с. 52-53 (7 назв).        Р/517 
 Проведено аналіз ефективності застосування ряду теплових методів 
відвернення конденсатоутворення у газовідвідних трактах котельних 
установок з димовими трубами різного типу при використанні 
теплоутилізаційних технологій з глибоким охолодженням відхідних газів. 
 
 
4. Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об'єктів генерування, 
транспортування та споживання теплової енергії [Текст]  : [монографія] 
/ [В. П. Бабак, В. С. Берегун, З. А. Бурова та ін.] ; за ред.  В. П. Бабака ; 
НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - К. : [Ін-т техн. теплофізики НАН 
України], 2016. - 298 с. : рис. - Бібліогр.: с. 296-297.      Р 357491   681 
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 В монографії розглянуті сучасні методи і засоби моніторингу 
теплоенергетичного обладнання на етапах генерування, транспортування та 
споживання теплової енергії, методи та засоби контролю якості палива, нові 
перетворювачі теплового потоку для систем моніторингу та діагностики 
енергетичного обладнання, моделі акустичних діагностичних сигналів та 
методи їх статистичного опрацювання, можливості створення систем 
шумової діагностики на прикладі пошуку витоку рідини в трубопроводах, 
викладені основні результати дослідження їх характеристик, розглянуті 
особливості програмного забезпечення розроблених систем та приклади 
апаратурної реалізації. 
 
 
5. Бабак В. П. Автоматизовані системи керування теплоспоживанням: 
сучасний стан та перспективи впровадження / В. П. Бабак,                        
О. О. Назаренко, А. О. Назаренко // Промышленная теплотехника. - 
2014. – Т. 36, № 6. - С. 38-45 : рис., табл. 5. – Бібліогр.: с. 43-44 (11 назв). 
            Р/517 
 Розглянуто переваги використання автоматизованих систем керування 
теплоспоживанням (АСКТ), в тому числі з використанням сонячної енергії, 
для економії теплової енергії, а також перспективи їх впровадження. 
Різновидності АСКТ виробництва Інституту технічної теплофізики НАН 
України та їх елементів: - сонячні колектори; - акумулятори тепла; - АСКТ з 
пластинчастим теплообмінником; - АСКТ з трубчастим теплообмінником; - 
блок керування; - АСКТ з вузлом змушування. Впровадження АСКТ 
дозволяє забезпечити економію теплової енергії в будівлях до 35%. 
 
 
6. Бабак В. П. Технологія Smart Grid в системах моніторингу об’єктів 
теплоенергетики / В. П. Бабак, А. О. Запорожець, А. Д. Свердлова // 
Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 6. – С. 71-81 : рис. 3, 
табл. 3. - Бібліогр.: с. 79 (11 назв).       Р/517 
 Розглянуто основні джерела та види сигналів, що виникають під час 
експлуатації теплотехнічного обладнання. Розроблено узагальнену структуру 
інтелектуальної розподіленої багаторівневої системи моніторингу і 
діагностики теплотехнічного обладнання, яка узгоджується з принципами 
концепції «розумних мереж» Smart Grid. 
 
 
7. Басок Б. И. Особенности расчета теплообменного аппарата для 
утилизации теплоты сточных вод / Б. И. Басок, М. П. Новицкая,               
Ю. Н. Литвинюк // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 6. – 
С. 65-70 : рис. 2, табл. 2. - Библиогр.: с. 69 (6 назв.).   Р/517 
 В работе рассмотрена возможность извлечения теплового потенциала 
сточных канализационных вод для теплообеспечения зданий. Представлен 
пример конструкторского расчета рекуперативного теплообменного 
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аппарата, который может извлекать теплоту сточных вод канализационного 
коллектора. Установлено, что с увеличением скорости сточных вод при 
прочих равных условиях увеличивается средний коэффициент 
теплопередачи. 
 
 
8. Безродний М. К. Енергетичний аналіз традиційних і теплонасосних 
схем установок для сушіння деревини / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // 
Промышленная теплотехника. - 2010. - Т. 32, № 4. - С. 43-53 : рис. 6, табл. 
– Бібліогр.: с. 53 (6 назв).        Р/517 
 Наведено результати енергетичного аналізу традиційних та 
теплонасосних схем конвективних сушильних установок для сушіння 
деревини, питомі енергетичні витрати на сушіння для конкретних порід 
деревини при реалізації різних схем сушарок. Зроблено висновки щодо 
ефективності застосування теплового насосу в сушильних установках. 
 
 
9. Безродний М. К. Ефективність теплонасосних систем кондиціювання 
повітря: монографія / М. К. Безродний, Д. С. Кутра ; Нац. техн. ун-т 
України "Київ. політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2015. - 172 с. : рис., 
табл.          Р 354598   621.5 
 Досліджено термодинамічну ефективність теплонасосних систем 
кондиціювання повітря, призначених для підтримання комфортних умов 
перебування в об’єкті кондиціювання, при цьому розглянуто теплонасосні 
системи, що працюють у режимі охолодження повітря в теплий період року 
як без вентиляції, так і з вентиляцією приміщення, що обслуговується. Крім 
того, значну увагу приділено термодинамічному аналізу теплонасосних 
систем кондиціювання повітря на об’єктах, що потребують підтримки 
заданих температурно-вологісних умов у середині приміщення. Відповідні 
дослідження проведено стосовно найбільш характерних об’єктів такого 
класу, якими є криті плавальні басейни. Аналіз термодинамічної 
ефективності таких систем проведено для умов їх роботи в режимі як 
підігрівання (холодний період року), так і охолодження припливного повітря 
(спекотний період року). 
 
 
10. Безродний М. К. Теплові насоси та їх використання [Текст]  : 
навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл., які навч. за 
напрямом підготов. "Теплоенергетика" / М. К. Безродний, І. І. Пуховий, 
Д. С. Кутра ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ 
"КПІ", 2013. - 312 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 292-311. Р 348697   621.5 
 Наведено відомості з теоретичних основ, розглянуто принципи роботи 
та обладнання теплових насосів. Основну увагу приділено особливостям 
застосування теплових насосів як джерела енергії в системах 
теплопостачання і промислових технологіях. Проаналізовано умови 
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раціонального використання в теплових насосах низькотемпературних 
природних та техногенних джерел енергії. Показано методичні підходи та 
результати оцінювання ефективності застосування теплових насосів у 
системах теплопостачання різних об’єктів та енергозабезпечення 
промислових теплотехнічних процесів. Показано також можливості 
підвищення ефективності роботи теплонасосних систем за різних варіантів 
комбінування теплових насосів з іншим обладнанням та комбінованого 
використання нижніх джерел енергії. 
 
 

11. Безродний М. К. Термодинамічна ефективність рециркуляційної 
теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому 
плавальному басейні / М. К. Безродний, Д. С. Кутра // Промышленная 
теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 3. – С. 75-83 : рис. 5. - Бібліогр.: с. 82           
(8 назв).           Р/517 
 В статті проаналізовано термодинамічну ефективність системи 
кондиціювання басейну з рециркуляцією повітря. Наведено графічні 
залежності основних параметрів, що характеризують ефективність роботи 
системи. Показано вплив параметрів навколишнього повітря на 
термодинамічну ефективність роботи системи. 
 
 
12. Билека Б. Д. Котельная с внутрицикловыми когенерационно-
теплонасосными установками / Б. Д. Билека, Л. К. Гаркуша // 
Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 5. - С. 43-48 : рис.,           
табл. 2. – Библиогр.: с. 47 (6 назв.).      Р/517 
 Предложена схема котельной большой мощности с когенерационно-
теплонасосными установками для двухтрубной системы теплоснабжения. 
Применение когенерационно-теплонасосной технологии без производства 
товарной электроэнергии обеспечивает значительную экономию газа и 
повышает надежность теплоснабжения. 
 
 
13. Боженко М. Ф. Енергозбереження в теплопостачанні [Текст]  : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напр. "Теплоенергетика" / 
М. Ф. Боженко, В. П. Сало ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн.    
ін-т". - К. : КПІ, 2008. - 267 с.          Р 324128   697 
 Наведено теоретичні відомості, схеми, конструкції утилізаційного 
обладнання, розрахункові формули, задачі з індивідуальними завданнями. 
Подано методики та приклади розв’язання задач. У додатку наведено таблиці 
деяких довідково-нормативних даних. Навчальний посібник складається з 
таких основних розділів: 
 Розділ 1. Утилізація теплоти димових газів у котельнях. 
 Розділ 2. Енергозбереження в житлових будівлях. 
 Розділ 3. Енергозбереження в громадських будівлях. 
 Розділ 4. Утилізація теплоти вентиляційних викидів промислових і 
громадських будівель. 
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14. Бойко А. В. Оптимальне проектування турбомашин (основи теорії, 
розрахунок, експеримент) [Текст]  : підручник для студ. вищ. навч. закл., 
які навч. за напрямами підготов. "Енергомашинобудування" та 
"Теплоенергетика" / А. В. Бойко ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн.        
ін-т" . - Х. : ХПІ, 2011. - 384 с.          Р 336806   62 
 Викладені загальні питання оптимального проектування турбомашин 
та методи пошуку оптимальних рішень. Подана постановка задачі 
оптимального проектування проточної частини осьових турбін. Висвітлені 
питання визначення оптимальної кількості ступенів, оптимізації параметрів 
ступеня уздовж радіуса з урахуванням просторової течії робочого тіла, 
впливу протікання на оптимальні закони закручення вінців турбінних 
ступенів. Описано методику побудови оптимальних профілів лопаток турбін. 
Аналізується достовірність розроблених методик та алгоритмів шляхом 
порівняння розрахункових та експериментальних даних. 
 
 
15. Влияние различных способов интенсификации теплообмена                  
в теплообменном аппарате на характеристики воздушной 
теплоутилизирующей турбинной установки / А. А. Халатов,                           
С. Д. Северин, Г. В. Коваленко, А. Ж. Мейрис // Промышленная 
теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 3. - С. 38-46 : рис. 8, табл. – Библиогр.:         
с. 45 (6 назв.).          Р/517 
 Выполнен анализ влияния перспективных способов интенсификации 
теплообмена в трубчатых теплообменниках на их тепловую и 
гидравлическую эффективность, а также на эффективность воздушной 
теплоутилизирующей турбиной установки в целом. Представлено сравнение 
теплогидравлических и массогабаритных характеристик теплообменного 
аппарата с различными способами внутренней и внешней интенсификации 
теплообмена. 
 
 

16. Возможности повышения эффективности воздушной утилизации 
теплоты за газотурбинными приводами / А. А. Халатов, А. С. Коваленко, 
С. Д. Северин, Г. В. Коваленко // Промышленная теплотехника. - 2015. - 
Т. 37, № 6. - С. 38-46 : рис. 6. – Библиогр.: с. 45 (11 назв.).  Р/517 
 Выполнен анализ трех способов повышения эффективности воздушной 
теплоутилизирующей турбинной установки (ВТТУ) за приводной 
газотурбинной установки. Представлено сравнение эффектов 
перерасширения воздуха на выходе из ВТТУ, увлажнения воздуха перед 
турбиной ВТТУ и увеличения КПД воздушной турбины. 
 
 
17. Впровадження енергозберігаючих і екологічно чистих теплонасосних 
технологій виробництва теплоти в системах тепло- та холодопостачання 
об'єктів житлово-комунального господарства / Ю. М. Мацевитий,              
М. Б. Чиркін, Д. Х. Харлампіді [та ін.] // Наука та інновації. - 2010. – Т. 6, 
№ 6. - С. 56-59.          Р/1928 
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 В Інституті проблем машинобудування НАН України протягом       
травня–грудня 2009 р. виконувався інноваційний проект під назвою, 
вказаною у заголовку. Розглянуто ситуацію щодо застосування 
теплонасосних технологій у світі та в Україні з метою виробництва теплоти 
для об'єктів житлово-комунального господарства. Проаналізовано причини, 
що перешкоджають великомасштабному впровадженню теплових насосів в 
Україні, і подано рекомендації щодо їх подолання. Вивчено проблему 
раціонального впровадження теплових насосів і проведено дослідження в 
області оптимального проектування й вибору ефективних режимів 
експлуатації даного устаткування. Ці дослідження дали можливість 
сформувати оптимальні умови конкурентоздатності широкого впровадження 
теплонасосних систем теплопостачання в Україні. 
 
 
18. Вторичные энергоресурсы, энерготехнологическое комбинирование и 
ресурсоэнергосбережение [Текст] : учеб. пособие / Курбатов Ю. Л.,         
Масс Н. С., Кравцов В. В., Касютина Т. Г. ; ГВУУ "Донец. нац. техн.        
ун-т", Каф. "Техн. теплофизика". - Донецк : Ноулидж, Донец. отд-ние, 
2011. - 161 с. - Бібліогр.: с. 109.          Р 339340   658 
 Рассмотрены вопросы использования вторичных энергоресурсов в 
металлургическом производстве и теплоэнергетике. Приводится широкий 
спектр расчетов по проблеме, а также расчеты и методики выполнения 
курсовых заданий. Приведены термины и определения в области 
энергоресурсосбережения. Дана классификация вторичных энергоресурсов. 
Рассмотрены источники и пути использования вторичных энергоресурсов        
в черной и цветной металлургии, проблемы использования низко-
потенциальной теплоты ТЭС. Рассмотрены вопросы использования теплоты 
технологического продукта и теплоты продуктов сгорания для подогрева 
компонентов горения. Рассмотрены вторичные энергоресурсы охлаждающих 
сред и испарительного охлаждения. Рассмотрены особенности использования 
теплоты продуктов сгорания в котлах-утилизаторах. Рассмотрены проблемы 
комплексного использования вторичных энергоресурсов в металлургических 
производствах. Дана оценка эффективности использования вторичных 
энергоресурсов. Приведены схемы. 
 
 
19. Газодинамическое совершенствование поточной части цилиндра 
высокого давления паровой турбины К-325-23,5 / А. В. Русанов,                
А. И. Косьянова, П. Н. Сухоребрый, О. Н. Хорев // Наука та інновації. - 
2013. - Т. 9, № 1. - С. 33-40 : рис. 9, табл. - Библиогр.: с. 40 (6 назв.). Р/1928 
 Основу тепловой энергетики Украины составляют паровые турбины 
мощностью 200 и 300 МВт, введенные в эксплуатацию в 50-60 годы 
прошлого века. На сегодняшний день эти турбины выработали 
установленный ресурс или приближаются к его границе, поэтому в 
ближайшее время необходимо выполнить их модернизацию или замену. 
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 На турбиностроительном предприятии ОАО «Турбоатом» (Харьков) 
разработана новая турбина К-325-23,5 мощностью 325 МВт, которая может 
быть использована для замены устаревших турбин на действующих ТЭС без 
существенных перестроек машзала и фундамента при максимальном 
сохранении оборудования тепловой схемы. 
 Представлены результаты газодинамического усовершенствования 
цилиндра высокого давления паровой турбины К-325-23,5. Спроектированы 
новые направляющие и рабочие лопатки венцов ступеней цилиндра, 
проведен газодинамический расчет исходной и модернизированной 
проточных частей. Выполнена оценка ожидаемого суммарного 
экономического эффекта от внедрения предложенных конструкций. 
 
 
20. Гелетуха Г. Г. Методика попередньої техніко-економічної оцінки та 
вибору парових турбін для проектів ТЕЦ на біомасі в комунальному 
теплопостачанні. Частина 1 / Г. Г. Гелетуха, В. Г. Крамар // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 1. - С. 66-73 : рис. 4. – 
Бібліогр.: с. 73 (5 назв).        Р/517 
 У першій частині статті розглянуто особливості вибору типу та 
потужності парових турбін в проектах ТЕЦ на біомасі в умовах 
комунального теплопостачання, запропоновано підходи для техніко-
економічної оцінки, розроблено методику попереднього відбору найбільш 
ефективних варіантів. 
 
 
21. Гелетуха Г. Г. Методика попередньої техніко-економічної оцінки та 
вибору парових турбін для проектів ТЕЦ на біомасі в комунальному 
теплопостачанні. Частина 2 / Г. Г. Гелетуха, В. Г. Крамар // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 2. - С. 78-85 : рис. 5,    
табл. 2. – Бібліогр.: с. 84 (5 назв).       Р/517 
 У другій частині статті наведено порівняльний аналіз ефективності 
можливого застосування ТЕЦ на біомасі на базі конденсаційних турбін з 
відбором і турбін з протитиском в умовах комунального теплопостачання, а 
також варіантів котельні і ТЕС на біомасі. Порівняння проведено в діапазоні 
рівнів ціни на відпущену теплову енергію, характерному для умов 
комунального теплопостачання в Україні. Ефективність варіантів 
визначалася у відповідності з теоретичними положеннями, наведеними в 
першій частині статті. 
 
 
22. Гелетуха Г. Г. Энергетический и экологический анализ технологий 
производства энергии из биомассы. Часть 1 / Г. Г. Гелетуха,                       
Т. А. Железная, О. И. Дроздова // Промышленная теплотехника. - 2014. – 
Т. 36, № 6. - С. 78-88 : рис. 4, табл. – Библиогр.: с. 85-86 (20 назв.). Р/517 
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 Рассмотрен вопрос энергетической эффективности технологий 
производства энергии из биомассы для различных технологий и различных 
видов биомассы. Проведен детальный анализ литературных источников, 
использующих методику оценки жизненного цикла, при анализе 
энергетической эффективности производства энергии из биомассы. Анализ 
литературных данных и собственных результатов свидетельствует о высокой 
энергетической эффективности технологий производства тепловой энергии 
из твердой биомассы. Производство отдельно электроэнергии из твердой 
биомассы имеет заметно более низкую энергетическую эффективность по 
сравнению с комбинированным производством тепловой и электрической 
энергии. 
 
 
23. Гелетуха Г. Г. Энергетический и экологический анализ технологий 
производства энергии из биомассы. Часть 2 / Г. Г. Гелетуха,                      
Т. А. Железная, О. И. Дроздова // Промышленная теплотехника. - 2015. – 
Т. 37, № 1. - С. 53-62 : рис., табл. 6. – Библиогр.: с. 61 (8 назв.). Р/517 
 Рассмотрен вопрос энергетической эффективности технологий 
производства биогаза и жидких биотоплив первого поколения. Оценен 
уровень сокращения выбросов парниковых газов при замещении 
традиционных топлив биомассой. Энергетическая эффективность работы 
биогазовых установок зависит от вида сырья, применяемой технологии и 
других условий. По вопросу экологической эффективности 
биоэнергетических технологий можно отметить, что все установки на 
твердой биомассе и большинство установок на биогазе соответствуют 
требованиям Директивы 2009/28/ЕС – сокращение выбросов парниковых 
газов. Что касается жидких моторных биотоплив, то большинство 
показателей биодизеля и биоэтанола первого поколения удовлетворяют 
требованиям Директивы 2009/28/ЕС. Хорошие показатели имеет также 
биогаз как моторное топливо. 
 
 
24. Горбунов О. Д. Теплотехніка. Розрахунки теплообмінних апаратів 
[Текст]  : [навч. посіб. для студ. теплоенергетичних, металургійних і 
хімічних спец.] / Горбунов О. Д., Волошин М. Д. ; Дніпродзержинський 
держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : [ДДТУ], 2009. - 294 с.   
          Р 327876   621.1 
 В навчальному посібнику викладено основи розрахунку теплообмінних 
апаратів, надано приклади виконання курсових проектів, а також 
теплотехнічні розрахунки. Навчальний посібник містить такі розділи: 
 1. Основи розрахунку теплообмінних апаратів. 
 2. Гідромеханічний розрахунок теплообмінних апаратів. 
 3. Техніко-економічний розрахунок теплообмінних апаратів. 
 4. Розрахунок горіння палива. 
 5. Теплотехнічні основи утилізації тепла газів, що відходять. 
 6. Рекомендації із проектування теплообмінної апаратури. 
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 7. Розрахунок і вибір стандартного рекуперативного теплообмінника. 
 8. Розрахунок керамічного рекуператора із трубчастих елементів. 
 9. Тепловий розрахунок котла-утилізатора. 
 10. Розрахунок повітронагрівача печі. 
 11. Розрахунок регенератора мартенівської печі. 
 
 
25. Демченко В. Г. Интенсификация теплообмена в топках водогрейных 
котлов [Текст]  : науч. изд. / В. Г. Демченко ; НАН Украины, Ин-т техн. 
теплофизики. - К. : [Изд-во Ин-та техн. теплофизики НАН Украины], 
2012. - 136 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 133-136.       Р 343572   53 
 В книге приведены основные конструкции водогрейных газовых 
котлов малой и средней мощности. Особое внимание уделено новым 
тенденциям в котлостроении. Рассмотрены возможности модернизации 
существующих и конструирования новых водогрейных котлов. Сделан 
анализ горелочных устройств и предложен способ сжигания 
крупнофракционного твёрдого топлива в котлах малой мощности. 
Рассмотрены вопросы совместной выработки тепловой и электрической 
энергии. Приводится методика расчёта вторичного излучателя и способов 
интенсификации топочного теплообмена. Приведены результаты 
промышленного внедрения нового типа котлов – модульной конструкции и 
полученные результаты. 
 
 
26. Демченко В. Г. Організація виробництва та впровадження 
вітчизняних опалювально-варочних печей / В. Г. Демченко // 
Промышленная теплотехника. – 2014. – Т. 36, № 6. - С. 29-37 : рис. 3, 
табл. – Бібліогр.: с. 36 (8 назв).       Р/517 
 Розроблений новий спосіб спалювання твердого палива для 
опалювально-варочної печі (ОВП) тривалого горіння. Наведена фізична 
модель кінерики горіння і результати лабораторних випробувань. 
Організовано виробиництво нових печей і їх впровадження. Запропонована 
та випробувана конструкція нової печі ОВП має низку принципових 
відмінностей від аналогів: - розроблена нова технологія спалювання різних 
видів біологічних палив дозволяє отримати подовжений час горіння, що 
значно розширює можливості її використання; - спалювання деревини та 
інших видів палива протікає без виникнення шлакового залишку; - тепловий 
ефект та ККД нової печі вищий в порівнянні з аналогами, приблизно в 2 рази; 
- емісія забруднюючих речовин в печах ОВП є в 3 рази меншою за такі 
показники відомих аналогів; - генерована електрична потужність достатня 
для освітлення приміщення, підзарядки акумуляторів мобільних телефонів, 
рацій та приладів нічного бачення. Технологія виготовлення ОВП дозволяє в 
короткий час освоїти широкомасштабне виробництво і забезпечити потреби 
Збройних сил України та переселенців зі Сходу України та АР Крим в 
автономних опалювальних приладах з можливістю приготування їжі, а також 
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отримання електроенергії. Перші 10 печей з водяними термоелектричними 
модулями виготовлені за кошти співробітників Інституту технічної 
теплофізики НАН України і 08.10.2014 р. передані в якості волонтерської 
допомоги Збройним силам України. 
 
 
27. Демченко В. Г. Порівняльна оцінка ефективності системи 
транспортування теплоносія на базі коаксіальних труб / В. Г. Демченко, 
О. В. Дуняк, О. В. Євтушенко // Промышленная теплотехника. – 2016. – 
Т. 38, № 5. – С. 39-47 : рис.4. - Бібліогр.: с. 46 (11 назв).   Р/517 
 Наведено порівняльний аналіз теплових, механічних та економічних 
характеристик теплових мереж – коаксіальної та традиційної двотрубної. 
Визначена оптимальна умова, при виконанні якої коаксіальна теплова 
мережа є ефективнішою за традиційну. 
 
 
28. Долинский А. А. Опыт создания водогрейных котлов для нужд 
централизованных и автономных систем теплоснабжения                              
/ А. А. Долинский, В. Г. Демченко // Промышленная теплотехника. - 
2014. - Т. 36, № 3. - С. 56-62 : рис. 4. – Библиогр.: с. 61-62 (6 назв.). Р/517 
 Приведен анализ состояния теплоснабжения населённых пунктов 
Украины. Сформулированы новые принципы конструирования водогрейных 
котлов. Приведены технологические решения по интенсификации 
теплообмена и результаты их практического использования на примере котла 
водогрейного модульного серии КВМУ-1,25Гн с выносным утилизатором 
теплоты уходящих газов. Внедрение котла осуществлено на квартальной 
котельной КП «Харьковские тепловые сети». Предлагаемая конструкция 
КВМ может быть использована для построения серии котлов 
теплопроизводительностью до 3,15 МВт, необходимых для замены морально 
устаревшего и отслужившего свой срок котельного оборудования. 
 
 
29. Долінський А. А. Енергетична стратегія України: розвиток 
теплозабезпечення (До обговорення проекту енергетичної стратегії 
України на період до 2035 року) / А. А. Долінський, Б. І. Басок,                      
Є. Т. Базєєв // Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 2. -             
С. 3-11 : табл. 2. – Бібліогр.: с. 9-10 (6 назв).     Р/517 
 Проект Енергетичної стратегії України на період до 2035 р. (ЕС-35), 
розроблений Національним інститутом стратегічних досліджень (НІСД) за 
ініціативи Міненерговугілля на замовлення Об’єднання енергетичних 
підприємств «Галузевий резервно-інвестиційцний фонд розвитку 
енергетики»(ОЕП «ГРІФРЕ») та на виконання рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про стан забезпечення 
енергетичної безпеки у зв’язку з ситуацією щодо постачання природного газу 
в Україну», уведеного в дію Указом Президента України № 448/2014 від 1 
травня 2014 року. Мета розробки проекту передбачає актуалізацію положень 
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Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, врахування існуючих 
загроз енергетичній безпеці України та забезпечення виконання міжнародних 
забов’язань. У статті наведено дані порівняльного аналізу деяких цільових 
індикаторів стратегічного розвитку важливої галузі ЕС-35, а саме – системи 
теплозабезпечення населених пунктів України, отриманих двома 
незалежними експертними групами: зосередженими в НІСД і в Інституті 
технічної теплофізики НАН України. 
 
 
30. Долінський А. А. Цільові орієнтири проекту Національної стратегії 
теплозабезпечення населених пунктів України. Частина 1. Вихідні умови 
розробки стратегії, основні пріоритети, інноваційний розвиток сфери 
теплозабезпечення / А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 2. - С. 54-69 : рис.,             
табл. 2. – Бібліогр.: с. 67-68 (25 назв).      Р/517 
 У першій частині статті репрезентується стан розробки Національної 
стратегії теплозабезпечення населених пунктів України, її цільові орієнтири, 
які у свою чергу визначають основні напрямки, конкретні шляхи і заходи 
технологічного оновлення системи теплозабезпечення на основі 
інноваційних високоефективних технологій та обладнання: - в галузі 
розвитку теплогенерації; - в галузі розвитку технологій розширення паливно-
енергетичної бази, енерготехнологічного використання твердого палива, 
місцевих і нетрадиційних джерел енергії; - в галузі розвитку 
енергоефективних інженерних технологій енергозабезпечення будівель. 
 
 
31. Долінський А. А. Цільові орієнтири проекту Національної стратегії 
теплозабезпечення населених пунктів України. Частина 2. Механізми 
реалізації, цільові індикатори, моніторинг виконання і очікувані 
результати / А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв // Промышленная 
теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 3. - С. 45-55 : табл. 2. – Бібліогр.: с. 67-68 
(9 назв).           Р/517 
 У другій частині статті розглянуто фінансово-економічні механізми 
інвестування, основні принципи екологічної політики, діяльність держави 
щодо забезпечення і реалізації Національної стратегії теплозабезпечення, 
прогнозні значення індикаторів стратегічного розвитку системи 
теплозабезпечення населених пунктів України та очікувані результати 
реалізації стратегії на період до 2030 року. 
 
 
32. Драганов Б. Х. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем 
[Текст] : підруч. для підгот. фахівців напряму 6.100101 "Енергетика та 
електротехн. системи в агропром. комплексі" у вищ. навч. закладах           
II-IV рівнів акредит. М-ва аграр. політики України" / Б. Х. Драганов,        
В. В. Іщенко, О. В. Шеліманова : за ред. Б. Х. Драганова. - К. : Аграрна 
освіта, 2009. - 230 с.       Р 329077   621.1 
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 Викладено теоретичні основи експлуатації технічних систем, основи 
надійної експлуатації теплоенергетичного устаткування (котельних, 
установок, топкових пристроїв, компресорів, вентиляторів, дизельних 
електростанцій) і систем (теплових пунктів, теплових мереж, систем 
газопостачання, поновлюваних джерел енергії). Приділено увагу захисту 
навколишнього середовища, а також оптимізації енергетичних систем у 
процесі експлуатації. 
 
 
33. Дробенко Б. Д. Моделювання термомеханічних процесів в елементах 
діючого енергообладнання та оцінка їх експлуатаційного ресурсу з 
урахуванням деградації матеріалу, пошкоджень та ремонтних втручань / 
Б. Д. Дробенко, С. Ф. Будз, В. І. Асташкін // Наука та інновації. - 2013. - 
Т. 9, № 1. - С. 21-32 : рис. 10. - Бібліогр.: с. 31-32 (11 назв).  Р/1928 
 Для підприємств теплової енергетики, де значна частина обладнання 
вже вичерпала свій гарантійний ресурс, проблема визначення часу 
експлуатації діючого обладнання є особливо актуальною. Оцінка 
залишкового експлуатаційного ресурсу конструктивних елементів може бути 
зроблена на основі знання про напружений стан енергетичного обладнання. 
На основі тривимірної термопружнопластичності запропоновано підхід до 
комп’ютерного моделювання процесів деформування елементів 
енергетичного обладнання за умов експлуатації з урахуванням деградації 
матеріалу, форми експлуатаційних пошкоджень та змін форми елементів 
після ремонтних втручань. 

Досліджено напружено-деформований стан барабанів котлів високого 
тиску та штуцерів з ремонтними вибірками дефектів, колекторів з 
тріщинами, екранних труб з експлуатаційними потоншеннями. Розроблені 
рекомендації використано при розробці технології ремонту та визначення 
експлуатаційного ресурсу елементів енергообладнання Бурштинської ТЕС. 
Результати виконаних досліджень можуть бути використані для створення 
нових вітчизняних галузевих нормативно-технічних документів по ремонту 
елементів енергетичного обладнання. 
 
 
34. Дробенко Б. Д. Оцінка придатності елементів енергетичного 
обладнення до експлуатації понад парковий ресурс / Б. Д. Дробенко,           
С. Ф. Будз, В. І. Асташкін // Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 5. -           
С. 5-17 : рис. 10. - Бібліогр.: с. 16-17 (10 назв).    Р/1928 
 Проблеми забезпечення надійності роботи теплоенергетичного 
обладнання та подовження термінів його експлуатації належать до 
найактуальніших у вітчизняній енергетиці. Оцінку ресурсу елементів 
теплоенергетичного обладнання виконують шляхом визначення їх стану за 
рівнем накопиченої пошкодженості металу, що є базою для кількісного 
оцінювання додаткового ресурсу, можливостей та умов подальшої 
експлуатації. Запропоновано підхід до визначення напружено-
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деформованого стану діючих елементів котлоагрегатів та дослідження 
можливості їх подальшої експлуатації. Досліджено стан барабанів 
котлоагрегатів блоків № 6 Добротвірської та № 5 Бурштинської теплових 
електростанцій ПАТ ДТЕК «Західенерго», які вичерпали свій парковий 
ресурс. Розроблено рекомендації щодо покращення технології їх ремонту та 
зроблено висновок про можливість подовження термінів їх експлуатації. 
 
 
35. Дубовський С. В. Оцінка основних показників комбінованого 
виробництва електричної енергії та теплоти на паротурбінних 
установках атомних електричних станцій / С. В. Дубовський,                          
О. О. Хортова // Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 6. -             
С. 47-55 : рис. 2, табл. 3. – Бібліогр.: с. 54 (11 назв).   Р/517 
 Наведено теоретичні особливості розрахунку питомих витрат палива на 
відпуск електричної та теплової енергії від паротурбінних установок атомних 
електричних станцій термодинамічним методом. Представлено емпіричну 
залежність основних показників енергетичної ефективності таких установок 
від початкових та кінцевих параметрів робочого процесу. 
 
 
36. Дунаєвська Н. І. Технологія зниження викидів оксидів азоту при 
факельному спалюванні вугілля / Н. І. Дунаєвська, М. М. Нехамін,              
Д. Л. Бондзик // Наука та інновації. - 2016. - Т. 12, № 6. - С. 49-56 : рис. 19, 
табл. 4. - Бібліогр.: с. 55-56 (8 назв).      Р/1928 
 Співпраця України з Європейською енергетичною співдружністю має 
на меті досягнення високих технологічних та екологічних показників роботи 
в області теплоенергетики, що може бути реалізовано шляхом будівництва 
нових або реконструкції вже існуючих пиловугільних енергоблоків із 
застосуванням чистих вугільних енерготехнологій. 
 Однією з таких технологій для факельних вугільних котлоагрегатів є 
термохімічна підготовка перед його спалюванням в паливні котла. Пілотне 
впровадження такої технології відбулося на паливні котла ТПП-210А           
(ст. № 3А Трипільської ТЕС), яке продемонструвало покращення горіння. 
Для оцінки ефективності впливу термохімічної підготовки антрациту на 
утворення оксидів азоту була створена тривимірна числова модель частини 
паливні котла ТПП-210А для стандартних і модифікованих пальників. 
Результати розрахунків показали зниження концентрації оксидів азоту по 
всій висоті паливні при зменшенні ступеню недопалювання вугілля для 
модифікованих пальників у порівнянні зі стандартними пальниками. 
 
 
37. Експериментальне дослідження швидкого піролізу біомаси в 
абляційному шнековому реакторі / Г. Г. Гелетуха, М. М. Жовмір,            
Т. А. Желєзна, В. І. Зубенко // Промышленная теплотехника. - 2013. -         
Т. 35, № 1. - С. 87-92 : рис., табл. 2. – Бібліогр.: с. 92 (8 назв).  Р/517 
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 В Інституті технічної теплофізики НАН України створено першу в 
Україні установку швидкого піролізу біомаси і вперше отримано зразки 
піропалива (біонафти). В основу установки покладено абляційний реактор 
оригінальної конструкції – з конічним шнеком. Розглянуто результати 
експериментального дослідження процесу широкого піролізу деревної 
біомаси в абляційному реакторі шнекого типу. Проведено порівняння 
характеристик отриманого піропалива (біонафти) та рідких продуктів інших 
відомих технологій швидкого піролізу біомаси. Визначено можливі заходи 
щодо вдосконалення технології. 
 
 
38. Електроенергія як газозамінювальний енергоносій у сфері 
теплопостачання / А. А. Долінський, А. А. Халатов, М. П. Тимченко,           
О. І. Сігал // Промышленная теплотехника. - 2014. – Т. 36, № 6. -              
С. 12-21 : рис. 3, табл. 2. – Бібліогр.: с. 19-20 (16 назв).   Р/517 
 Наведено результати дослідження можливостей заміни природного 
газу електроенергією в системах теплопостачання з метою зниження 
енергоємності ВВП і підвищення енергобезпеки країни. Доцільно зосередити 
зусилля на встановленні електрокотлів і відповідного технологічного 
обладнання на групі об’єктів великої потужності (ТЕЦ, крупні котельні і т.п.) 
– на пікових теплофікаційних водогрійних котлах на природному газі. 
Інвестиційну привабливість впровадження електроопалення забезпечити 
шляхом оптимізації плати за приєднання; компенсації капіталовкладень за 
рахунок одержаної економії витрат на теплопостачання об’єкту; дотації 
інвесторам з відповідної статті держбюджету. 
 
 
39. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє [Текст] : [Кн. 3] : Розвиток 
теплоенергетики та гідроенергетики / [Базеєв Є. Т., Білека Б. Д., 
Васильєв Є. П. та ін.]. - К. : Фенікс, 2013. - 400 с. : рис., фот., табл. - 
Бібліогр.: с. 323-325.        Б 16421   62 
 Видання являє собою розлогий, всеохоплюючий виклад одержання і 
використання енергії людиною від давнини до наших днів. У цій книзі 
висвітлюються сучасний стан та перспективи розвитку теплоенергетики та 
гідроенергетики. Зокрема, в частині 1 «Теплоенергетика» розглянуто основи 
теорії теплових електростанцій, їх основні типи, а також типи котлів, 
парових, газових та гідравлічних турбін, систем теплопостачання. Окреслено 
перспективи розвитку теплової енергетики. 
 
 
40. «Енергоефективний будинок – крок за кроком» [Текст] : практичний 
посібник : Книга 1. «Крок перший: створення ОСББ» / Ін-т місцевого 
розвитку. - К., 2010. - 64 с. - (Проект USAID «Реформа міського 
теплозабезпечення в Україні»).          С 18446   332 
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 Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).             
Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках 
Проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" (Контракт 
№ EPP-I-09-03-00006-00). Книга 1 має такі розділи: 
 Розділ 1. Загальний план та схема створення ОСББ. 
 Розділ 2. Зразки та форми документів. 
 Розділ 3. Огляд окремих питань, пов’язаний зі створенням ОСББ. 
 
 
41. «Енергоефективний будинок – крок за кроком» [Текст] : практичний 
посібник : Книга 2. «Крок другий: організація роботи ОСББ» / Ін-т 
місцевого розвитку. - К., 2011. - 108 с. - (Проект USAID «Реформа 
міського теплозабезпечення в Україні»).        С 18962   332 

 Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).               
Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках 
Проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" (Контракт 
№ EPP-I-09-03-00006-00). Книга 2 має такі розділи: 
 Розділ 1. Організація роботи зі співвласниками. 
 Розділ 2. Організація відносин з виробниками і виконавцями ЖКП. 
 Розділ 3. Організація відносин з органами державної влади. 
 Розділ 4. Захист прав та інтересів ОСББ і співвласників в суді. 
 Додатки. 
 
 
42. «Енергоефективний будинок – крок за кроком» [Текст] : практичний 
посібник : Книга 3. «Крок третій: капітальний ремонт і 
термомодернізація будинку» / Ін-т місцевого розвитку. - К., 2012. - 144 с. - 
(Проект USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні»). 
               С 19332   332 

 Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, 
наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).            
Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках 
Проекту USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні" (Контракт 
№ EPP-I-09-03-00006-00). Книга 3 має такі розділи: 
 Розділ 1. Технічні аспекти проведення капітального ремонту і 
термомодернізації багатоквартирного будинку ОСББ. 
 Розділ 2. Фінансові аспекти проведення капітального ремонту і 
термомодернізації багатоквартирного будинку ОСББ. 
 Розділ 3. Юридичні аспекти проведення капітального ремонту і 
термомодернізації багатоквартирного будинку ОСББ. 
 Додатки. 
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43. Євченко В. М. Термінологічний словник. Теплоенергетика  [Текст] : 
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Євченко ; ДВНЗ "Приазов. 
держ. техн. ун-т". - Маріуполь : [Приазов. держ. техн. ун-т], 2011. - 400 с. - 
[Теплоенергетика. Термінологічний словник].  Р 338134   621.1 
 Навчальний посібник є коротким словником основних понять, термінів 
і визначень в області теплоенергетики, вибраних як з відповідних 
теплоенергетичних довідників, інформаційних систем Internet і БСЕ, так і 
встановлених відповідними стандартами до обов’язкового застосування в 
науці, техніці і виробництві. ДСТУ для кожного поняття встановлений один 
стандартизований термін і застосування термінів-синонімів не допускається. 
У посібнику стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, їх 
короткі форми, які дозволяється застосовувати у випадках, що виключають 
можливість їх різного тлумачення, – світлим і приведені як довідкові їх 
еквіваленти на німецькій (D), англійській (E) і французькій (F) мовах, а 
неприпустимі синоніми виділені курсивом з позначкою «Ндп». 
 Терміни, встановлені діючими в країні стандартами, обов’язкові для 
застосування в документації всіх видів, науково-технічній, учбовій і 
довідковій літературі, підручниках, навчальних посібниках і монографіях. 
 
 

44. Желєзна Т. А. Аналіз можливості отримання деревного палива            
з додаткових джерел в Україні / Т. А. Жєлєзна, А. І. Баштовий,                      
Г. Г. Гелетуха // Промышленная теплотехника. – 2016. – Т. 38, № 4. –          
С. 71-77 : рис. 3, табл. - Бібліогр.: с. 76 (9 назв).    Р/517 
 Проаналізовано темпи розвитку біоенергетики в Україні. Розглянуто 
можливості отримання деревного біопалива з додаткових джерел, таких як 
полезахисні лісові смуги, лісові насадження вздовж автомобільних доріг та 
залізниць, а також сухостій. Показано, що за рахунок вказаних додаткових 
джерел можна збільшити енергетичний потенціал деревної біомаси в Україні 
більш ніж у 2 рази. 
 
 

45. Желих В. М. Біогазові технології: теорія і практика : монографія           
/ В. М. Желих, Ю. В. Фурдас ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. :           
Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 164 с. : рис.       Р 355221   66 
 Монографія присвячена вирішенню актуальної проблеми 
енергоефективного теплозабезпечення малогабаритних біореакторів 
побутових біогазових систем. На підставі проведеного аналізу обґрунтована 
доцільність використання біореактора раціональної форми протягом року. На 
основі моделювання та експериментів виконано комплекс досліджень щодо 
визначення закономірностей формування теплового режиму біореактора для 
умов його експлуатації. На основі результатів проведених досліджень 
розроблено енергоощадну конструкцію біореактора побутової біогазової 
установки для умов експлуатації в регіонах із помірним кліматом. 
Реалізовано запропоновані моделі, на їхній основі розроблено інженерну 
методику розрахунку системи теплозабезпечення біореактора із 
використанням акумулятора теплоти. 
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46. Желих В. М. Експериментальні дослідження температурних режимів 
сільськогосподарських приміщень при створенні локального 
мікроклімату із застосуванням інфрачервоного нагріву / В. М. Желих,  
Н. М. Фіалко // Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 1. -           
С. 70-74 : рис. 4, табл. – Бібліогр.: с. 74 (7 назв).    Р/517 
 Наведено результати досліджень теплового стану тваринницьких 
приміщень при реалізації запропонованої енергоощадної опалювально-
вентиляційної системи на базі інфрачервоного нагріву. 
 
 
47. Импульсный нагрев рабочего пространства в теплотехнических 
агрегатах / А. Б. Бирюков, С. М. Сафьянц, Е. В. Новикова,                            
А. Н. Недбайло // Промышленная теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 6. -            
С. 15-18 : рис. 4. – Библиогр.: с. 18 (2 назв.).     Р/517 
 Разработаны основы техничекого решения и алгоритмические подходы 
для импульсного нагрева рабочего пространства в теплотехнических 
агрегатах, позволяющие достичь импульсности подвода теплоносителя на 
конкретных горелках без наложения волнообразной составляющей на общий 
расход среды. Показана возможность использования импульсного нагрева 
для эффективного использования такой операции тепловой обработки 
металлических заготовок, как выдержка после нагрева. 
 
 
48. Иродов В. Ф. К вопросу об экономической эффективности 
использования конденсирующего инжектора в качестве 
циркуляционного насоса в системах теплоснабжения / В. Ф. Иродов,                       
С. Г. Цыганкова // Технічна теплофізика та промислова тепло-
енергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. України. - Д., 2012. - 
Вип. 4. – С. 125-131 : рис. 3, схемы. – Библиогр.: с. 130-131 (8 назв.).  
          Р 347069   621.1 
 В работе выполнен сравнительный анализ экономической 
эффективности использования конденсирующего инжектора в качестве 
циркуляционного насоса в системах теплоснабжения и показано, что 
величина затрат на электрическую энергию для обеспечения циркуляции 
теплоносителя может быть значительно снижена за счет использования 
конденсирующего инжектора в качестве циркуляционного насоса вместо 
электрического насоса. Кроме того, непрерывная подача циркуляционного 
расхода жидкости не прекращается при аварийном отключении 
электроэнергии, что значительно повышает надежность работы системы 
теплоснабжения в целом. 
 
 

49. Інформаційне забезпечення моніторингу об'єктів теплоенергетики 
[Текст] : [монографія] / [В. П. Бабак, С. В. Бабак, В. С. Берегун та ін.] ;  
за ред.  В. П. Бабака ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - К. : [ТОВ 
"Поліграф-Сервіс"], 2015. - 512 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
               С 21260   004 



 65 

 У монографії розглянуті питання експлуатаційної надійності та 
інформаційного забезпечення моніторингу об'єктів теплоенергетики. 
Проаналізовані математичні моделі шумових і ритмічних сигналів, які 
виникають при роботі теплоенергетичного обладнання, викладені основні 
результати дослідження їх характеристик, розглянуті методи і засоби 
моніторингу теплотрас та об'єктів тепло споживання. 
 
 

50. Карп І. М. Енергозберігаючі технології технічного переоснащення 
технологічних машинобудівних заводів на основі глибокої утилізації 
вторинної теплоти та зменшення теплових втрат / І. М. Карп,                      
К. Є. П'яних, А. А. Лисенко // Наука та інновації. - 2013. - Т. 9, № 3. -            
С. 39-45 : рис. 6, табл. 4. - Бібліогр.: с.44 (6 назв).    Р/1928 
 Основним показником теплової роботи печей машинобудівних заводів 
є їх економічність при дотриманні вимог щодо якості термообробки металу. 
Аналіз розподілу втрат теплової енергії при роботі печі на базі розрахунку 
теплового балансу дає можливість оцінити на стадії розробки проекту 
реконструкції впливовість окремих заходів та відібрати найбільш ефективні. 
Для печей періодичної дії найбільшою складовою втрат теплової енергії є 
втрати з акумуляцією енергії огороджуючими конструкціями. Використання 
волокнистих матеріалів для ізоляції цих конструкцій зменшує витрати на 
акумуляцію теплової енергії, призводячи при цьому до зменшення втрат з 
відхідними газами. Другим за дієвістю фактором, який впливає на 
ефективність використання палива, є утилізація теплоти відхідних газів. 
Використання регенеративних пальників та регулювання співвідношення газ-
повітря при роботі високотемпературних печей термічної обробки дає 
можливість додатково знизити витрати палива на 20 %. Комплексна 
модернізація печі періодичної дії дає можливість знизити витрати палива при 
її експлуатації в 2,5 рази і більше, що підтверджено на прикладі печі старіння 
ПАТ «Центроліт» (м. Суми). 
 
 

51. Кафедре 50 лет и это только начало [Текст] : история кафедры 
автоматизации теплоэнергетических процессов Одесского националь-
ного политехнического университета / [Каф. АТП ОНПУ] ; под ред. 
Максима Витальевича Максимова. - О. : Астропринт, 2013. - 112 с. : ил., 
фот.           Б 16959   37 

Предлагаемая книга – это краткая история развития кафедры 
автоматизации теплоэнергетических процессов Одесского национального 
политехнического университета с момента основания в 1963 году до первого 
полувекового рубежа. Жизнь и деятельность кафедры – это жизнь ее 
преподавателей, студентов, аспирантов, научных сотрудников, 
вспомогательного персонала и выпускников. Историю кафедры, обладающей 
высоким научным и интеллектуальным потенциалом, готовящей 
квалифицированные кадры для современного производства в новых 
экономических условиях, невозможно представить без ее участия в научно-
исследовательских работах в разных отраслях науки и техники. 
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52. Кесова Л. А. Кафедра теплоэнергетических установок тепловых и 
атомных электростанций [Текст] : очерк истории / Л. А. Кесова ; Нац. 
техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т", Теплоэнергетический ф-т. - 
К. : [Типография "Бизнесполиграф"], 2008. - 104 с.  С 17651   37 
 Главным звеном в становлении студента как личности и впоследствии 
как руководителя коллектива та ТЭС, в проектном институте или на 
предприятии все-таки является кафедра, которая обучила, распределила, дала 
путевку в творческую жизнь. Эта книга, посвященная 75-летнему юбилею 
кафедры «Теплоэнергетических установок тепловых и атомных 
электростанций» и 110-годовщине основания Киевского политехнического 
института, расскажет о создании, становлении, развитии и многолетней 
деятельности КПИ, кафедры и ее творческих коллективов. 
 
 
53. Климаш А. А. Исследование каталитически-стабилизированных 
газогорелочных устройств для бытовых и промышленных аппаратов / 
А. А. Климаш, Г. И. Соловьёв, А. Н. Попович // Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 
України. - Д., 2013. - Вип. 5. – С. 32-38 : рис. 3, схема. – Библиогр.: с. 37-38 
(4 назв.).         Р 345739   621.1 
 В данной работе показаны результаты исследования 
энергосберегающих каталитически-стабилизированных газовых горелок 
инфракрасного излучения. Экспериментально показана возможность 
эффективного использования инфракрасных газогорелочных устройств в 
бытовых и промышленных аппаратах. 
 
 
54. Клименко В. Н. Модернизация тепловых электростанций на базе 
когенерационных технологий / В. Н. Клименко, А. А. Ящук // 
Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 3. - С. 73-82 : рис. 6. – 
Библиогр.: с. 81 (2 назв.).        Р/517 
 В данной статье рассмотрен способ модернизации существующих 
тепловых электростанций путем применения когенерационной схемы на базе 
парокомпрессионного теплового насоса. В качестве низкопотенциального 
источника теплоты служит сбросная теплота, отводимая из конденсатора 
паровой турбины, а для привода теплового насоса используется 
генерируемая данной установкой электроэнергия. 
 
 
55. Клімов Р. О. Теплоенергетичні системи промислових підприємств 
[Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Р. О. Клімов ; 
Дніпродзержинський держ. техн. ун-т (ДДТУ). - Дніпродзержинськ : 
ДДТУ, 2013. - 200 с. : іл. - Бібліогр.: с. 197 (12 назв.) - Предм. покажч.:         
с. 198-199.         Р 347265   658 
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 Приведено класифікацію та методики розрахунку теплових 
навантажень житлових та промислових районів. Описані системи 
теплопостачання промислових підприємств та енергетичні основи 
теплофікації. Приведено класифікацію та загальну характеристику вторинних 
енергетичних ресурсів, доцільність їх використання та схеми і конструкція 
обладнання для їх утилізації. Розглянуто енергетичні характеристики 
виробництва, енергетичні баланси і алгоритми побудування 
теплоенергетичної системи промислових підприємств. 
 
 
56. Ковалко О. М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих 
систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-
комунального господарства [Текст]  : монографія / О. М. Ковалко,           
О. В. Новосельцев, Т. О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. 
теплофізики. - К. : [Ін-т технічної теплофізики], 2014. - 253 с. : іл. - 
Бібліогр.: с. 237-249 (160 назв.).          Р 350776   332 
 У монографії розглянуто методи і моделі багаторівневих систем 
управління і регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження, 
що охоплюють державний і місцевий рівні, рівні промислових і комунальних 
підприємств та споживачів вироблених товарів і послуг, з урахуванням 
специфіки житлово-комунального господарства. На базі положень теорії 
ієрархічних багаторівневих систем та теорії управління великими системами 
визначено основні структурно-функціональні блоки моделі організаційно-
технологічного управління у складних системах такого роду, а саме моделі 
багаторівневого енергетичного менеджменту. Показано нові можливості 
застосування процедур теоретико-множинного підходу до управління 
багаторівневими системами, сформульовано методичні основи формалізації й 
координування взаємодії елементів та підсистем. 
 
 
57. Ковецкая М. М. Перспективы использования ядерных 
энергетических установок в централизованной системе теплоснабжения 
(обзор) / М. М. Ковецкая, В. М. Лаврик, В. Е. Домашев // Промышленная 
теплотехника. – 2011. - Т. 33, № 6. - С. 52-57 : рис. 2, табл.. – Библиогр.:        
с. 56-57 (12 назв.).         Р/517 
 В статье рассмотрены разработанные инновационные проекты 
атомного теплоснабжения на базе строительства атомных 
теплоэлектроцентралей и атомных станций теплоснабжения с ядерными 
реакторами малой мощности и повышенной безопасности для теплофикации 
городов. 
 
 

58. Когенерация в децентрализованной и возобновляемой энергетике 
[Текст]  : [монография] / Б. И. Басок, Т. А. Резакова, Д. А. Коломейко,  
Ю. Б. Матвеев ; НАН Украины, Ин-т технической теплофизики при 
содействии фонда фундаментальных исследований Украины. - К. : 
[Експрес], 2013. - 408 с.           Р 346309   62 
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 В монографии рассмотрены примеры использования когенерационных 
технологий для нужд энергообеспечения различных потребителей. 
Предложена методика анализа энергетической эффективности 
когенерационных установок и проведен сравнительный анализ объектов, 
действующих в Украине. Проанализированы схемные решения 
когенерационных технологий на базе газопоршневых двигателей, в т. ч 
схемы с глубокой конденсационной утилизацией теплоты выхлопных газов. 
Проведен анализ экономической эффективности когенерационных установок 
на базе различных тепловых двигателей. Рассмотрены возможности 
применения когенерационных технологий в геотермальной энергетике с 
использованием газонасыщенных геотермальных вод. Приведены 
теплофизические модели гидродинамики, теплообмена и фильтрации 
геотермального теплоносителя в системе нагнетательная скважина – 
водоносный пласт – обычная скважина и окружающий горный массив. 
Показаны когенерационные системы на основе газонасыщенных 
геотермальных вод Украины с применением газопоршневых двигателей. 
Рассмотрены основные схемы когенерационных установок, работающих на 
биогазе, получаемом на полигонах твердых бытовых отходов, а также на 
биогазе из отходов сельского хозяйства. 
 
 
59. Комплекс для проведения исследований процессов производства, 
подготовки и сжигания новых видов композиционных топлив                     
/ О. В. Кравченко, И. Г. Суворова, В. А. Гоман [и др.] // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2013. - Вип. 5. – С. 150-160 : рис. 6, 
схемы. – Библиогр.: с. 159-160 (6 назв.).   Р 345739   621.1 
 С целью замены традиционных углеводородных энергоносителей и 
угля предлагается применение новых видов искусственных композиционных 
жидких суспензионных и эмульсионных топлив (ИКЖТ) на основе 
некондиционных углеводородов, высокозольного угля, биомассы, отходов 
различных производств. Высокие потребительские характеристики таких 
топлив основываются на разработке и внедрении новых технологических 
приемов при их производстве и сжигании. Созданный экспериментальный 
комплекс позволяет исследовать влияние механо-химического, 
гидрокавитационного и плазмохимического методов активации физико-
химических процессов на энерго-экологические показатели производства, 
подготовки и сжигания новых видов композиционных топливных эмульсий и 
суспензий. Показано, что применение методов активации позволяет 
вовлекать в производство ИКЖТ различные виды отходов в качестве 
топливных составляющих, решая при этом как энергетическую задачу, так и 
экологическую проблему. В частности, рассмотрена возможность 
использования фенольной воды для частичной замены поверхностно-
активных веществ при приготовлении композиционных топлив. 
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60. Компрессорные станции ГТС Украины: Концепция модернизации 
газотурбинного привода газоперекачивающих агрегатов [Текст]  : [науч. 
изд.] / Халатов А. А., Костенко Д. А., Парафейник В. П. [и др.] ; НАН 
Украины, Ин-т техн. теплофизики, Комиссия по пром. газовым 
турбинам. - К. : [Имидж-сервис], 2009. - 52 с.   Р 328002   621.5 
 Газотранспортная система (ГТС) Украины является одним из главных 
ее национальных достояний. Предлагаемая брошюра рассматривает пути 
модернизации газотурбинного привода газоперекачивающих агрегатов 
компрессорных станций в составе ГТС Украины. В ней приводятся основные 
сведения о газотранспортной системе, рассмотрена структура механического 
привода компрессорных агрегатов, дается сравнение экономичности и 
эксплуатационных характеристик газотурбинных, электро- и газопоршневых 
приводных агрегатов. Анализируются основные пути дальнейшего 
совершенствования газотурбинного привода, в частности за счет широкого 
использования регенеративного цикла. Рассмотрены основные требования к 
ГТД механического привода и регенератору для него. В приложениях 
рассмотрены Концепция Государственной программы создания 
промышленных газотурбинных двигателей нового поколения и перечень 
первоочередных научно-технических проектов в интересах промышленного 
газотурбокомпрессоростроения Украины. 
 
 
61-62. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми,                  
шляхи модернізації [Текст] : [колективна монографія] : у 2-х т. / ред. :         
А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв, І. А. Піроженко; НАН 
України, Ін-т техн. теплофізики, М-во з питань довкілля, харч. 
продуктів та сіл. госп-ва (DEFRA) Великобританії, Британська Рада в 
Україні. - К. : Поліграф-Сервіс, 2007. - Т. 1. - 393 с.      С 17820   628 
 
Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми,                           
шляхи модернізації [Текст] : [колективна монографія] : у 2-х т. / ред. :         
А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв, І. А. Піроженко; НАН 
України, Ін-т техн. теплофізики, Мін-во з питань довкілля, харч. 
продуктів та сільськ. госп-ва (DEFRA) Великобританії, Британська Рада 
в Україні. - К. : Поліграф-Сервіс, 2007. - Т. 2. - 394-828 с.     С 17821   628 
 В колективній монографії (у 2-х томах) висвітлено теперішній стан та 
наявні проблеми теплоенергетики України, а також запропоновані заходи з 
енергозаощадження та охорони довкілля до програми комплексної 
модернізації даної соціально значущої галузі. Ця книга опублікована в 
рамках Програми малих екологічних проектів за фінансової підтримки 
Британського Фонду «Довкілля для Європи» та сприяння Міністерства у 
справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства 
Великобританії і Британської Ради. 
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63. Королёв А. В. Анализ и моделирование теплоэнергетического 
оборудования, работающего с двухфазными течениями [Текст] : 
[монография] / А. В. Королёв ; под ред. М. В. Максимова. - О. : 
Астропринт, 2010. - 456 с.      Р 335257   621.1 
 Рассматривается моделирование и экспериментальные исследования 
проблемных вопросов теплоэнергетического оборудования: вибрации 
дренажных трубопроводов АЭС и ТЭС, термоакустические колебания в 
активной зоне ВВЭР-1000, повреждения узлов баков-барботеров и др. 
Представлен ряд разработок, направленных на повышение теплотехнической 
надежности электростанций. 
 
 
64. Костенко Д. А. Модернизация газотранспортной системы Украины: 
проблемы создания новых газоперекачивающих агрегатов                            
/ Д. А. Костенко, В. В. Романов, А. А. Халатов // Промышленная 
теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 2. - С. 41-45 : рис., табл. – Библиогр.: с. 45 
(7 назв.).           Р/517 

В статье проанализированы основные направления модернизации 
газотранспортной системы Украины. 
 
 
65. Костюк О. П. Високотемпературні теплотехнологічні процеси та 
установки [Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050601 
"Теплоенергетика" / О. П. Костюк ; Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування. - Рівне : [Нац. ун-т водного госп-ва та 
природокористування], 2013. - 182 с.    Р 346155   621.1 
 У навчальному посібнику систематизовано основні відомості про 
теоретичні основи теплової роботи високотемпературних установок – рух 
газів, зовнішній та внутрішній теплообмін, використання палива. Описано 
основні методи розв’язання задач теплотехнологічних процесів. Викладено 
питання тепло- і масообміну теплових режимів основних 
високотемпературних установок. Розглянуто конструкції паливних печей, що 
використовуються для отримання чавуну, сталі, нагріву металу з метою 
подальшої обробки тиском та термічної обробки, основних печей, які 
використовуються для обпалу будівельних виробів та матеріалів. 
 
 
66. Костюк О. П. Паливо та обладнання для його спалювання [Текст] : 
навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050601 "Теплоенергетика"         
/ О. П. Костюк ; Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. - 
Рівне : [НУВГП], 2011. - 121 с. - Бібліогр.: с. 114.       Р 339143   66 
 У навчальному посібнику систематизовано основні відомості про 
властивості газоподібного, твердого та рідкого палива, розглянуті питання 
горіння палива та технічні питання спалювання. Наведено конструкції 
пальників та форсунок різних типів, специфіка їх роботи та вимоги до вибору 
пристроїв для спалювання палива. 
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67. Кошельник А. В. Разработка энерготехнологического комплекса для 
производства тепловой и электрической энергии с водородной 
турбоустановкой / А. В. Кошельник // Технічна теплофізика та 
промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. 
України. - Д., 2014. - Вип. 6. – С. 63-68 : рис. 2, табл., схемы. – Библиогр.: 
с. 68 (6 назв.)        Р 353453   621.1 
 Для утилизации низкотемпературных тепловых вторичных 
энергоресурсов стекольного производства разработана схема водородного 
энерготехнологического комплекса с водородной турбоустановкой и 
термосорбционным компрессором, которая может быть использована для 
подогрева воздуха горения, стеклобоя и производства электрической 
энергии. Проведен анализ работы и определена эффективность 
энергопреобразующего комплекса для совместной выработки тепловой и 
электрической энергии. Получены основные характеристики водородного 
контура энергосиловой установки при условиях работы в диапазоне 
температур дымовых газов от 523 до 673 К. Определено влияние уровня 
температуры дымовых газов на коэффициент совершенства системы. 
 
 
68. Красильников А. И. Модели шумовых сигналов в системах 
диагностики теплоэнергетического оборудования [Текст]  : [науч. изд.] / 
А. И. Красильников ; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики. - К. :         
[Ин-т техн. теплофизики НАН Украины], 2014. - 112 с. : іл., табл. - 
Библиогр. в конце глав.      Р 350803   681 
 Дана характеристика основных объектов теплоэнергетики, 
рассмотрены вопросы эксплуатационной надежности и диагностики 
теплоэнергетического оборудования. Приведены необходимые 
характеристики случайных процессов. Рассмотрена физика возникновения и 
особенности шумовых сигналов. Систематизированы конструктивные 
модели шумовых сигналов и рассмотрены их вероятностные характеристики. 
Проанализированы математические модели, кумулянты и спектральная 
плотность 1/f – шума. 
 
 
69. Куба В. В. Теплоенергетичні установки: розрахунок і проектування 
[Текст] : навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.050601 
"Теплоенергетика" / В. В. Куба, В. В. Середа ; Нац. ун-т водного 
господарства та природокористування. - Рівне : [НУВГП], 2011. - 154 с. 
          Р 338422   621.5 
 Навчальний посібник складається із трьох розділів, в яких розглянуті 
питання проектування теплоенергетичних установок. Наведено відомості про 
проектування підприємств із теплоенергетичним устаткуванням, 
холодильних установок і теплообмінного обладнання. Посібник містить 
контрольну тестову програму, предметний покажчик і список літератури. 
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70. Ляшенко Н. Е. Анализ экономической эффективности работы 
комбинированной гелиогрунтовой аккумуляционной теплонасосной 
системы теплоснабжения / Н. Е. Ляшенко, А. А. Рутенко, А. Н. Недбайло 
// Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, № 4. - С. 82-86 : рис. 2, 
табл. 2. – Библиогр.: с. 85-86 (7 назв.).      Р/517 
 В Институте технической теплофизики НАН Украины образован и 
развивается центр теплонасосных технологий, в котором проводятся 
исследования энергетической и экономической эффективности 
использования теплонасосных систем теплоснабжения, в т.ч. в составе 
которых применяются солнечные коллекторы. Коллективом центра 
разработаны принципиальная гидравлическая схема для системы 
теплоснабжения жилого помещения с использованием солнечного 
коллектора. Авторами проведен оценочный технико-экономический анализ 
финансовых затрат при использовании комбинированной гелиогрунтовой 
аккумуляционной теплонасосной системы для теплоснабжения помещения и 
сравнение ее энергоэффективности с традиционной системой 
теплоснабжения при различных тарифах на природный газ. 
 
 
71-72. Научные и прикладные вопросы промышленного 
газотурбостроения [Текст] : сб. опубликованных статей : в 2-х т. / [сост. 
А. А. Халатов] ; НАН Украины, Ин-т техн. теплофизики, Комиссия по 
пром. газовым турбинам и электроприводам при Отделении физ.-техн. 
проблем энергетики. - [2-е изд., испр. и доп.]. - К. ; [Х.] : [ДП "ХМЗ 
"ФЕД"], 2014. - Т. 1. - 382 с. : рис., табл., фот. цв. - Библиогр. в конце ст. 
          С 20430   621.4 
 
Научные и прикладные вопросы промышленного газотурбостроения 
[Текст] : сб. опубликованных статей : [в 2-х т.] / [сост. А. А. Халатов] ; 
НАН Украины, Ин-т технической теплофизики, Комиссия по 
промышленным газовым турбинам и электроприводам при отделении 
физ.-техн. проблем энергетики. - [2-е изд.: испр. и доп.]. - К. ; [Х.] : [ДП 
"ХМЗ "ФЕД"], 2014. - Т. 2. - 386 с. : рис., табл., фот. цв. - Библиогр. в 
конце ст.         С 20431   621.4 
 Настоящий сборник статей в двух томах подготовлен по результатам 
работ, опубликованных в открытой печати членами Комиссии по 
промышленным газовым турбинам и электроприводам при Отделении 
физико-технических проблем энергетики НАН Украины. Часть работ 
выполнена в содружестве с учеными России, Великобритании и США. 

В сборнике представлено 49 научных статей из ведущих журналов 
Украины, России и других стран. Тексты статей соответствуют оригиналу и 
языку опубликования. Статьи охватывают следующие научные направления: 

1. Энергетическое газотурбостроение. 
2. Газотранспортная система Украины. 
3. Регенераторы, воздухоподогреватели и утилизаторы теплоты. 
4. Теплообмен, горения и газовая динамика. 
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73. Некоторые пути снижения энергозатрат зданий путем регулирования 
теплопотребления / П. Г. Круковский, О. Ю. Тадля, А. И. Дейнеко,             
Д. И. Скляренко // Промышленная теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 1. -       
С. 62-67 : рис. 3. – Библиогр.: с. 65-66 (8 назв.).    Р/517 
 Проанализированы методы повышения энергоэффективности зданий 
посредством регулирования теплопотребления различными устройствами 
(включая индивидуальные тепловые пункты) без- и с учетом контроля 
температуры воздуха в помещениях (обратной связи). Особое внимание 
уделяется методу экономии энергозатрат за счет снижения температуры 
воздуха в периоды отсутствия людей. На примере анализа теплового 
состояния старого административного здания с низкой 
энергоэффективностью показаны пути снижения энергозатрат до 4 % при 
децентрализованном теплоснабжении. 
 
 
74. Новітні технології біоенергоконверсії [Текст] : [монографія]                   
/ Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк [та ін.]. - К. : [Аграр Медіа 
Груп], 2010. - 326 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-302.      Р 340524   62 
 В монографії з позицій системного аналізу висвітлено результати 
власних наукових досліджень, досвід сільськогосподарських підприємств 
України та ЄС, наведено інноваційні розробки зі створення енергетичних 
культур і новітніх об’єктів біоенергетики, а також представлено ефективність 
виробництва й використання біопалив та чинне законодавче забезпечення 
діяльності агропромислового комплексу в сфері біоенергоконверсії. 
 
 
75. Основи проектування теплотехнічних установок підприємств 
промисловості будівельних матеріалів [Текст]  : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Теплоенергетика" та 
"Енергетичний менеджмент" / В. М. Кошельник, Ю. В. Шульгін,                 
О. В. Кошельнік, В. В. Соловей ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - 
Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2013. - 216 с. - Бібліогр. : с. 198-200.  
          Р 346838   621.1 
 Викладаються основи проектування теплотехнічних установок та 
теплообмінного обладнання, а також основи аеродинамічного розрахунку 
теплотехнічного устаткування, яке використовується на підприємствах 
промисловості будівельних матеріалів, а саме: теплообмінні апарати, топки 
та котельні установки, установки для тепловологісної обробки 
силікатобетонних і залізобетонних виробів, сушильні установки, пічні 
установки. Наведено методичні вказівки по дипломному та курсовому 
проектуванню. Представлено технічні характеристики та показники роботи 
теплотехнічного устаткування. Висвітлені питання охорони навколишнього 
середовища на підприємствах промисловості будівельних матеріалів. 
Посібник містить довідкові дані, які необхідні для теплотехнічних 
розрахунків при виконанні курсових та дипломних проектів. 
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76. Пеньков В. І. Проектування та спорудження об'єктів 
теплоенергетики. Європейська кредитно-трансферна система [Текст] : 
навч. посіб. для студ. спец. 7.090510 "Теплоенергетика" / В.І. Пеньков ; 
Нац. ун-т водн. госп-ва та природокорист. - Рівне : [НУВГП], 2010. -           
210 с.          Р 334741   621.1 
 Навчальний посібник «Проектування та спорудження об'єктів 
теплоенергетики» містить типову програму, вказівки до виконання розділів 
курсу, плани практичних занять, модулі перевірки знань студентів, методичні 
вказівки до виконання курсового проекту, зразки теплових схем і методику їх 
розрахунку, каталоги і характеристики основного та допоміжного 
теплоенергетичного обладнання, список рекомендованої літератури при 
вивченні дисципліни і виконанні курсового проекту на тему «Проектування 
котелень і ТЕЦ». 
 
 

77. Перспектива використання коаксіальних труб як новий спосіб 
транспортування теплоносія в теплових мережах / Н. А. Ракитянська,          
О. В. Євтушенко, О. В. Дуняк, В. Г. Демченко // Промышленная 
теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 1. - С. 54-61 : рис. 3. – Библиогр.: с. 60       
(10 назв.).           Р/517 
 Надано рекомендації щодо зменшення витрат теплової енергії в 
теплових мережах завдяки використанню коаксіальних труб. Виконано 
розрахунки розподілу температури теплоносія по довжині мережі в 
залежності від швидкості руху теплоносія, діаметру та матеріалу 
трубопроводів. 
 
 

78. Перспективи зниження витрат природного газу в системах 
центрального теплопостачання України / А. А. Долінський, О. І. Сігал, 
Г. П. Кучин [та ін.] // Промышленная теплотехника. - 2014. – Т. 36, № 6. - 
С. 5-11 : табл. 6. – Бібліогр.: с. 10-11 (3 назви).    Р/517 

Наведено дані щодо існуючого стану комунальної теплоенергетики 
України та запропоновано можливі шляхи її модернізації. Представлено 
розроблені Інститутом технічної теплофізики Національної академії наук 
України рекомендації щодо впровадження заходів зі скорочення споживання 
природного газу в комунальній теплоенергетиці України, які увійшли до 
Програми модернізації системи теплопостачання на 2014-2015 роки. 

Інститут технічної теплофізики НАН України має власні перспективні 
розробки, які доцільно впровадити для заощадження природного газу: 

1. Встановлення теплоутилізаторів. 
2. Заміна котлів на сучасні. 
3. Заміна пальників. 
4. Використання вугілля. 
5. Використання теплових насосів. 
6. Використання біопалива. 
7. Використання електричної енергії для потреб теплопостачання – 

застосування акумуляційного електрообігріву. 
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79. Пішенін В. О. Основи конструювання в теплоенергетиці [Текст] : 
навч. посіб. / В. О. Пішенін, Н. В. Пішеніна ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - 
Вінниця : ВНТУ, 2010. - 87 с. : табл.    Р 330522   621.1 
 У навчальному посібнику розглянуто проектування ємнісних 
технологічних апаратів для підготовки робочих середовищ 
теплоенергетичного господарства промислових підприємств та проектування 
апаратів, під час роботи яких виникає або використовується теплова енергія. 
Посібник містить ряд рекомендацій та методик розрахунків 
теплоенергетичного обладнання різного призначення. 
 
 
80. Прокопов В. Г. Энергетическая эффективность зданий при 
использовании комбинированных систем теплоснабжения на основе 
газопотребляющих котлов и электрических систем прямого действия        
/ В. Г. Прокопов // Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 1. -         
С. 63-68 : рис. 4. – Библиогр.: с. 66-67 (7 назв.).    Р/517 
 Приведены результаты оценки энергетической эффективности зданий 
при условии применения комбинированных систем теплоснабжения с 
традиционным водяным отоплением и электрическим отоплением прямого 
действия. Определены оптимальные величины доли тепловых потерь зданий, 
которая компенсируется за счет электронагрева. Для различных 
температурных зон Украины определены оптимальные значения доли, 
компенсируемых электронагревом теплопотерь здания, которые отвечают его 
наибольшей энергетической эффективности. 
 
 
81. Прокопов М. Г. Конструкции элементов пневмоагрегатов [Текст] : 
учебное пособие / М. Г. Прокопов, С. М. Ванеев, В. Н. Козин ; Сумский 
гос. ун-т, Кафедра технической теплофизики. - Сумы : СумГУ, 2015. -  
148 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 124.     Б 17716   62 
 В учебном пособии даны общие сведения о пневматических 
устройствах и системах, а также рассмотрены вопросы производства сжатого 
воздуха в компрессорах с описанием их принципа действия и конструкции. 
Особое внимание в книге уделено различным видам пневмодвигателей: 
принципу действия, конструкции, обозначению на принципиальных схемах. 
Не остались без внимания устройства по регулированию подачи, очистке, 
осушке и транспортировке сжатого воздуха, а также безопасности 
эксплуатации пневматических приводов. В учебном пособии представлен 
целостный и современный обзор технологии получения и использования 
сжатого воздуха в пневмоустройствах, служащих в качестве 
исполнительных, усилительных и передаточных элементов в системах 
автоматизированного управления и регулирования. 
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82. Промоскаль В. І. Метрологічні основи теплоенергетики [Текст] : 
навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. "Теплоенергетика"                                
/ В. І. Промоскаль ; Українська інженерно-педагогічна акад. - Х. : 
Друкарня Мадрид, 2016. - 258 с. - Бібліогр.: с. 240-243. - Предм. покажч.: 
с. 244-251.         Р 355259   621.3 
 Визначено місце метрології в системі наук та вимірювань серед інших 
загальнонаукових емпіричних методів пізнання. Базові поняття теоретичної, 
законодавчої та прикладної метрології розглянуто з позицій сучасного стану 
її розвитку. Важливі властивості об’єктів енерготехнологій на ТЕС та АЕС 
класифіковано за ознаками їх найзагальніших виявлень у відношеннях 
еквівалентності, порядку та адитивності. Розглянуто шкали вимірювань 
властивостей з різною інформативною насиченістю: неметричні (шкали назв, 
шкали порядку) та метричні (шкали інтервалів, шкали відношень). 
Висвітлено системи фізичних величин та систем їх одиниць (вибір основних і 
утворення похідних величин та їх одиниць). Акцентовано увагу на 
прикладних аспектах базових понять «розмірність величини» і «аналіз 
розмірностей» та використання останнього поряд з теорією подібності в 
дослідженнях окремих енерготехнологічних процесів. Наведено 
класифікацію та аналіз видів (прямі і непрямі вимірювання) та методи 
вимірювань (опосередкованого і безпосереднього порівняння вимірюваних 
величин з мірами). 
 
 

83. Розробка та випробування водонагрівальної установки з сонячним 
колектором на теплових трубах / Є. М. Письменний, Б. М. Рассамакін, 
Ю. В. Фрідріхсон [та ін.] // Промышленная теплотехника. - 2011. - Т. 33, 
№ 1. - С. 65-69 : рис. 4, табл. – Бібліогр.: с. 69 (5 назв).   Р/517 
 Наведено опис конструкції автономної водонагрівальної установки з 
плоским сонячним колектором на теплових трубах. Приведені результати 
досліджень її теплотехнічних характеристик та їх аналіз. 
 
 
84. Садовенко И. А. Перспективы использования тепловой энергии 
водоносных горизонтов при подземном сжигании угля / И. А. Садовенко, 
А. В. Инкин // Промышленная теплотехника. - 2016. - Т. 38, № 2. -           
С. 39-47 : рис. 5. – Библиогр.: с.46 (9 назв.).     Р/517 
 По результатам моделирования фильтрации и теплопереноса 
установлена конвективная и кондуктивная составляющая теплового потока, 
проникающего из подземного газогенератора в вышезалегающий 
водоносный горизонт. Даны оценки изменения величины потока и 
температуры подземных вод в зависимости от мощности водоупорного слоя. 
 
 
85. Саприкін Г. С. Надійність роботи теплоенергетичних установок і 
систем [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Саприкін Г. С. ; 
Держ. вищ. навч. заклад Приазов. держ. техн. ун-т. - Маріуполь : 
[Приазов. держ. техн. ун-т], 2014. - 266 с. : рис., табл. Р 348598   621.1 
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 У даному посібнику даються математичні основи, основні поняття і 
методи аналізу надійності роботи теплоенергетичних установок і систем. 
Висвітлені методи обліку надійності при вирішенні проектних, 
експлуатаційних і техніко-економічних задач на всіх етапах життєвого циклу 
теплотехнічного обладнання. Матеріал ілюструється практичними 
прикладами. 
 
 
86. Сафіуліна К. Р. Енергозбереження в університетських містечках 
[Текст] : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / [К. Р. Сафіуліна,                             
А. Г. Колієнко, Р. Ю. Тормосов] ; Проект USAID "Реформа міського 
теплозабезпечення в Україні". - К. : [Поліграф плюс], 2010. - 328 с.  
           С 18553   62 
 Посібник розроблено як методичне забезпечення програми 
«Енергоефективні університетські містечка», що впроваджується в рамках 
Проекту «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» за фінансування 
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Під час його написання 
враховано світовий досвід упровадження програм Green Campuses у вищих 
навчальних закладах (ВНЗ) та поради спеціалістів Альянсу Збереження 
Енергії (ASE). 
 Видання містить 9 розділів, у яких розглянуто принципи сталого 
розвитку та можливості їх практичного застосування у ВНЗ, подано основні 
відомості про енергію, її форми та види із зосередженням особливої уваги на 
тепловій енергії – її виробництві, транспортуванні, споживанні та 
визначенні потенціалу енергозбереження; показано зв’язок між рівнем 
споживання енергоносіїв і станом довкілля та наведено методику його 
кількісної оцінки; розглянуто принципи визначення рівня споживання 
теплоти, води та електроенергії для забезпечення оптимальних умов 
життєдіяльності у навчальних будівлях та гуртожитках ВНЗ; викладено 
основи проведення енергетичного аудиту з метою розроблення і реалізації 
заходів з енерго- і ресурсозбереження; описано методи організації 
інформаційної кампанії з енергозбереження, проведення якої у ВНЗ 
сприятиме формуванню енергоефективного мислення та зміні звичок 
ресурсоспоживання. 
 
 
87. Снежкин Ю. Ф. Теплонасосные технологии теплоснабжения – 
инновационное направление энергосбережения в коммунальной 
теплоэнергетике / Ю. Ф. Снежкин, Н. М. Уланов // Промышленная 
теплотехника. - 2014. – Т. 36, № 6. - С. 22-28 : рис. 2, табл. – Библиогр.:     
с. 27 (3 назв.).          Р/517 
 Рассматривается одно из эффективных направлений в экономии 
топливно-энергетических ресурсов Украины – использование теплонасосных 
установок (ТНУ) в коммунальной теплоэнергетике. Определен потенциал 
экономически достижимого энергосбережения равного 26,55 млн. т у.т., 
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который может быть утилизирован ТНУ, и в результате получено замещение 
20,0 млрд. м3 природного газа. В рамках разработанной Институтом 
технической теплофизики (ИТТФ) НАН Украины Программы реабилитации 
коммунальной теплоэнергетики Донецкой области ОКТБ ИТТФ НАН 
Украины было разработано 17 комплектов технико-экономических 
обоснований и рабочей документации на теплонасосные станции 
теплоснабжения тепловой мощностью от 0,5 до 60 МВт для внедрения в 
городах Украины. Представлена схема самой крупной на сегодняшний день в 
Украине теплонасосной установки, внедренной в г. Краматорске. Сделан 
вывод об основных причинах сдерживающих широкое внедрение ТНУ в 
Украине. 
 
 
88. Снєжкін Ю. Ф. Енергоефективні теплотехнології виробництва 
функціональних харчових порошків [Текст] : монографія                             
/ Ю. Ф. Снєжкін, Ж. О. Петрова, В. М. Пазюк ; НАН  України, Ін-т 
технічної теплофізики. - Вінниця : ВНАУ, 2016. - 458 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 430-456.            Р 357229   664 
 У монографії розглянуто комплексне вирішення проблеми – наукового 
обґрунтування та розробки енергоефективних теплотехнологій отримання 
функціональних харчових порошків. 

Монографія складається з таких розділів: 
 Розділ 1. Сучасний розвиток виробництва функціональних продуктів. 
 Розділ 2. Попередня підготовка сировини та її вплив на фізико-хімічні 
властивості. 
 Розділ 3. Обладнання для переробки рослинної сировини методом 
сушіння. 
 Розділ 4. Тепломасообмінні процеси при сушінні функціональної 
сировини. 
 Розділ 5. Процеси диспергування та просіювання при отриманні 
функціональних порошків. 
 Розділ 6. Фізико-хімічні властивості порошків. 
 Розділ 7. Енергоефективні теплотехнології та обладнання для 
отримання харчових порошків з рослинної сировини. 
 Розділ 8. Енергоефективні теплотехнології та обладнання для 
отримання функціональних порошків. 
 Розділ 9. Ефективність виробництва та використання функціональних 
порошків. 
 
 
89. Снєжкін Ю. Ф. Композиційні палива на основі торфу і рослинної 
біомаси: сировина, властивості, режими, обладнання, технології [Текст] : 
монографія / Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук, В. А. Михайлик ; НАН 
України, Ін-т технічної теплофізики. - К. : [Поліграф-Сервіс], 2012. -           
211 с.               Р 343384   662 
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 Монографія присвячена розробці технологій виготовлення 
композиційних торф’яних брикетів – твердого палива з використанням 
торфу, як зв’язуючого, та рослинної і деревинної біомаси, як наповнювача. 
Розглянуті аспекти створення енергоефективних композиційних палив. 
Обґрунтовано раціональні параметри виготовлення композиційних 
торф’яних брикетів (композиційний і дисперсний склад, вологість, тиск 
пресування) за умов високої об’ємної теплоти згоряння, низької зольності та 
достатньої для транспортування міцності, що дозволяє одержати паливо 
вищої якості, ніж торф’яні брикети. Запропоновано оптимальні технологічні 
режими виготовлення палива, нові технологічні рішення та обладнання 
технологій виробництва композиційного палива. 
 
 
90. Снєжкін Ю. Ф. Теплотехнічні характеристики твердих біопалив з 
торфу і біомаси як енергетичного ресурсу малої енергетики                              
/ Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Корінчук // Промышленная теплотехника. - 2012. 
- Т. 34, № 6. - С. 70-77 : рис. 3, табл. 8. – Бібліогр.: с. 77 (6 назв). Р/517 
 Представлено порівняльний аналіз характеристик біопалив. Визначені 
умови та особливості використання палив з торфу, деревинної і рослинної 
біомаси. Результати порівняльного аналізу характеристик біопалив можуть 
бути використані при виборі прийнятних місцевих видів палива для 
існуючих технологій спалювання, а також при виборі технологій спалювання 
наявних місцевих видів палива. 
 
 
91. Совершенствование требований к показателям углей для 
пылевидного сжигания на ТЭС и методов их опробования                              
/ Н. В. Чернявский, А. В. Косячков, Ю. Н. Филиппенко [и др.] // Технічна 
теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. 
металургійна акад. України. - Д., 2013. - Вип. 5. – С. 137-149 : рис. 2, табл. 
– Библиогр.: с. 148-149 (8 назв.).     Р 345739   621.1 
 Работа посвящена развитию и практическому применению методов 
экспресс-контроля марочной принадлежности, однородности показателей 
угля в партиях и при шихтовании на ТЭС, а также расчета критерия 
взрываемости энергетических углей для обеспечения безопасности 
пылесистем тепловых электростанций. 
 
 
92. Соломаха О. С. Метод розрахунку параметрів теплового бар’єра для 
потреб тепло- і холодопостачання / О. С. Соломаха, Є. В. Новаківський, 
О. М. Недбайло // Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 3. -       
С. 96-100 : рис. 3. – Бібліогр.: с. 100 (2 назви).    Р/517 
 Одним із шляхів підвищення енергоефективності житлово-
комунального господарства України є зменшення споживання теплоти на 
опалення будівель завдяки використанню сучасних енергоощадних 
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технологій. Одна з них – термомодернізація огороджувальних конструкцій 
будівель. Розглянуто принцип дії системи тепло- або холодопостачання з 
тепловим бар’єром і енергетичними палями з використанням 
низькопотенційної енергії ґрунту. Запропоновано технічне рішення і 
розроблена математична модель теплового бар’єру, розташованого у 
зовнішній стіні будинку. Наведені розрахунки для знаходження розподілу 
значень температури в стіні в залежності від температури навколишнього 
повітря і параметрів теплового бар’єру, визначені загальні тепловтрати 
будинку. 
 
 
93. Сонячний тепловий повітряний колектор на основі нового типу 
селективного покриття / Р. Й. Мусій, Г. Г. Мідяна, Р. Г. Макітра [та ін.] // 
Наука та інновації. - 2014. - Т. 10, № 1. -  С. 24-31 : рис. 5, табл. - Бібліогр.: 
с. 30 (12 назв).          Р/1928 
 На основі найкращого селективного покриття за оптичними та 
експлуатаційними характеристиками сонячний тепловий повітряний 
колектор відноситься до теплотехнічного і вентиляційного обладнання, що 
працює виключно від сонячної радіації за принципом одночасної вентиляції 
приміщення та обігріву, є нетоксичним та безпечним для навколишнього 
середовища. Колектор задуває свіже повітря у будинок; виводить вологу; 
вивітрює сморід; зменшує ризик виникнення сухої гнилизни. Сонячна 
система ідеальна для будівель, що заселяються періодично. Сонячний 
колектор після встановлення працює автоматично, цілком безкоштовно та 
цілорічно. Його можна застосовувати для будинків відпочинку, музеїв, 
дерев’яних церков, складів, гаражів, дач, теплиць і т. п. 
 
 
94. Створення ґрунтово-водо-водяних теплообмінників для 
теплонасосних технологій теплопостачання приміщень / Б. І. Басок,          
А. Р. Коба, О. М. Недбайло [та ін.] // Наука та інновації. - 2012. – Т. 8,        
№ 1. - С. 67-76 : рис. 7, табл. 2. - Бібліогр.: с. 75 (13 назв).  Р/1928 
 В Інституті технічної теплофізики (ІТТФ) НАН України накопичено 
значний досвід виконання наукових і технологічних досліджень щодо 
модернізації комунальної теплоенергетики, проведення науково-дослідних та 
інженерних робіт з розробки і створення сучасних систем теплопостачання 
на основі теплових насосів різних типів з використанням низькопотенційних 
відновлювальних джерел енергії. У рамках виконання науково-дослідного 
проекту «Створення ґрунтово-водяних теплообмінників для теплонасосних 
технологій теплопостачання та кондиціювання приміщень» було проведено: 
- розрахунок елементів; розробка принципової схеми, конструкції і 
нормативно-технічної документації експериментальних теплонасосних 
установок з ґрунтово-водо-водяним теплообмінником у водозабірній 
свердловині та у водозабірному колодязі; 
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- монтаж ґрунтово-водо-водяних теплообмінників спеціального призначення 
на території ІТТФ НАН України; 
- підбір супутнього устаткування, контрольно-вимірювальних приладів та їх 
монтаж у складі системи теплопостачання частини приміщень 
адміністративного корпусу інституту; 
- комплексні експериментальні випробування установки; відпрацювання 
оптимальних режимів; розроблення рекомендацій щодо експлуатації; 
- розроблення рекомендацій для подальшого впровадження і створення 
автономних теплонасосних систем для комунальної теплоенергетики з метою 
теплопостачання житлових будинків, будівель соціально-адміністративного 
призначення та промислових об’єктів. 
 
 
95. Створення експериментального енергоефективного будинку 
пасивного типу «нуль енергії» / С. М. Гончарук, М. Ф. Калініна,                
І. К. Божко [та ін.] // Промышленная теплотехника. - 2014. - Т. 36, № 3. - 
С. 88-95 : рис. 6. – Бібліогр.: с. 95 (5 назв).     Р/517 
 У даній статті представлено основні концептуальні принципи 
створення унікальної і єдиної в Україні науково-технічної технологічної 
теплофізичної лабораторії з енергоефективності будівель в Інституті 
технічної теплофізики Національної академії наук України, якою є 
експериментальний енергоефективний пасивний будинок типу «нуль 
енергії». Це зручний полігон для тестування, апробації та дослідження 
будівельних матеріалів і енергозберігаючих конструкцій, сучасних 
технологій енерго- та теплопостачання з використанням відновлювальних 
джерел енергії. 
 Використання будинків «пасивного» типу дозволить суттєво зменшити 
споживання енергії в Україні та зекономити мільйони тонн умовного палива. 
Більш високі капітальні затрати «пасивної» будівлі компенсуються 
зниженням експлуатаційних затрат за рахунок значного зменшення 
енергоспоживання. 
 
 
96. Степанов Д. В. Холодильна техніка та технологія [Текст] : навч. 
посіб. для студ. бакалавр. напряму "Енергетика" спец. 
"Теплоенергетика" / Д. В. Степанов, Н. Д. Степанова ; Вінницьк. нац. 
техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 94 с.   Р 322389   621.5 
 В посібнику розглянуті основи проектування холодильників, 
холодильне обладнання систем кондиціонування повітря та технології 
виробництва льоду. Викладені особливості розрахунків холодильних камер, 
вибір планування холодильника, розрахунки схем холодильних машин та 
вибір обладнання. Наведений приклад розрахунку холодильника. Розглянуто 
основні холодильні агенти та холодоносії і їх вплив на навколишнє 
середовище. В посібнику підібраний необхідний довідковий матеріал для 
виконання самостійної роботи студентами з дисципліни «Холодильна техніка 
та технологія». 
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97. Теплові насоси в системах теплохолодопостачання [Текст]: 
[монографія] / Ю. Ф. Снєжкін, Д. М. Чалаєв, В. С. Шаврин, Н. О. Дабіжа; 
під ред. А. А. Долінського ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. - К. : 
[Поліграф-Сервіс], 2008. - 104 с. - Бібліогр.: с. 101-103. Р 343510   621.5 
 В монографії висвітлені питання енергозбереження шляхом 
широкомасштабного впровадження теплових насосів і термотрансформаторів 
та залучення в енергообіг низькопотенційних вторинних та поновлюваних 
джерел енергії. Проведений аналіз термодинамічних циклів та розглянуті 
екологічний та ресурсозберігаючий аспекти впровадження 
термотрансформаторів, визначені критерії вибору типу термотрансформатора 
в залежності від техніко-економічних показників і умов експлуатації, а також 
дані рекомендації по впровадженню обладнання. 
 
 
98. Теплонасосна зерносушарка для насіннєвого зерна [Текст]: 
[монографія] / Ю. Ф. Снєжкін, В. М. Пазюк, Ж. О. Петрова,                         
Д. М. Чалаєв ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. - К. : 
[Поліграф-Сервіс], 2012. - 154 с.          Р 343385   63 
 В монографії розглянуті властивості насіннєвого зерна як об’єкту 
сушки, проведений огляд досліджень та сучасний стан обладнання для 
сушіння насіннєвого зерна. Поставлена задача з підвищення інтенсивності та 
енергетичної ефективності сушіння насіннєвого зерна з збереженням високої 
схожості посівного матеріалу вирішується через визначення раціональних 
режимів сушіння насіннєвого зерна та розробкою енергоефективного 
обладнання із застосуванням теплових насосів. Представлені результати 
експериментальних та теоретичних досліджень, основних закономірностей 
сушіння насіннєвого зерна конвективним та конденсаційним методом, 
отримані залежності інтенсивності та питомих витрат теплоти від режимів 
сушіння в теплонасосній зерносушарці. 
 
 
99. Теплоенергетика [Текст] : зб. наук. ст. / Нац. ун-т "Львівська 
політехніка", Каф. теплотехніки і теплових електричних станцій. - Л. : 
Львівська політехніка, 2008. - 289 с. – (До 110-ї річниці кафедри 
теплотехніки і теплових електричних станцій).  Б 12526   621.1 
 У збірнику публікуються праці за результатами наукових досліджень 
співробітників, аспірантів Національного університету "Львівська 
політехніка" та науковців інших установ за такими напрямами: дослідження 
та налагодження устаткування теплових електростанцій, перспективні 
дослідження технологій та режимів теплоенергетичного устаткування, 
оптимізація роботи та техніко-економічні показники ТЕС, нові технології та 
методи в теплоенергетиці, нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, 
екологічні проблеми в теплоенергетиці. 
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100. Теплотехніка та теплоенергетика. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. 
для студ. металургійних спец. вищ. навч. закладів / С. О. Коновалова,         
А. П. Авдєєнко. - Краматорськ : [ДДМА], 2009. - Ч. 1 : Теплотехніка. -  
296 с.          Р 330689   621.1 
 Навчальний посібник являє собою курс лекцій з дисциплін 
«Теплотехніка» та «Теплоенергетика» для студентів напряму підготовки 
«Металургія». Перша частина курсу містить основні положення технічної 
термодинаміки, теорії теплообміну і прикладної теплотехніки. 
 
 
101. Теплотехніка та теплоенергетика [Текст] : навч. посіб. для студ. 
металургійних спец. вищ. навч. закладів / С. О. Коновалова ; Донбас. 
держ. машинобуд. акад. - Краматорськ : [ДДМА], 2009. - Ч. 2 : 
Металургійна теплоенергетика. - 148 с.   Р 330690   621.1 
 Навчальний посібник являє собою курс лекцій з дисциплін 
«Теплотехніка» та «Теплоенергетика» для студентів напряму підготовки 
«Металургія». У другій частині «Металургійна теплоенергетика» 
розглядаються основні принципи спалювання палива і нагріву металу, а 
також принципи конструювання і роботи необхідного для цих процесів 
обладнання. 
 
 
102. Теплоэнергетика металлургического производства [Текст] : учебное 
пособие для студ. очной и заочной форм обучения высших учебных 
заведений по направлениям "Металлургия", "Теплоэнергетика"                  
/ Б. И. Басок, Ю. Л. Курбатов, А. Б. Бирюков, Е. В. Новикова ; ГВУЗ 
"Донецкий нац. техн. ун-т". - Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2013. - 228 с. : 
рис., табл. - Библиогр.: с. 224-227.    Р 348900   621.3 
 В пособии рассмотрены вопросы, описывающие состав 
теплоэнергетики предприятия с полным металлургическим циклом, 
источники и пути использования вторичных энергетических ресурсов в 
черной металлургии, очистка отходящих газов. Изложены общие понятия, 
классификация, параметры работы таких теплоэнергетических агрегатов, как 
насосы, вентиляторы, компрессоры, газодувки, паровые котлы, ПТУ, ГТУ, 
ПГУ. 
 
 
103. Теплоэнергетические системы транспортных машин [Текст] : 
[монография] / Куликов Ю. А., Быкадоров В. В., Котнов А. С. [и др.] ; 
под ред. Куликова Ю. А. - Луганск : [Елтон-2], 2009. - 365 с. : ил.  
          Р 333621   621.1 
 В монографии приводятся особенности развития конструкций и 
компоновок, результаты теоретических и экспериментальных исследований 
теплоэнергетических систем (охлаждения и обогрева, предпускового 
прогрева двигателей внутреннего сгорания, отопления и вентиляции салонов 
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и их основных элементов – теплообменников, аккумуляторов теплоты, 
вентиляторных установок, воздуховодов, шахт, кожухов, жалюзи и др.) 
транспортных машин (локомотивов, автомобилей и др.). Рассматриваются 
научные основы расчетов и проектирования теплоэнергетических устройств. 
Даны рекомендации по созданию и проведению дальнейших исследований 
по созданию перспективных наземных транспортных машин (локомотивов, 
автомобилей и др.). 
 
 
104. Технологія та пальник для спалювання біомаси як допоміжного 
палива в факельних котлоагрегатах / О. Ю. Майстренко,                               
Н. І. Дунаєвська, Я. І. Засядько [та ін.] // Наука та інновації. - 2012. – Т. 8, 
№ 4. - С. 83-88 : рис. 6. - Бібліогр.: с. 87-88 (6 назв).    Р/1928 
 Протягом останніх років у Інституті вугільних енерготехнологій  НАН 
України проводилися наукові дослідження процесів спільного спалювання 
палив різного ступеню метаморфізму з метою диверсифікації джерел 
енергоресурсів, зменшення витрат на виробництво теплової та електричної 
енергії за рахунок заміщення дорогих видів палива менш дорогими, а також 
для досягнення оптимального синергічного поєднання характеристик 
спалюваних видів палива, що забезпечить найвищі показники ефективності 
як самого процесу спалювання, так і його екологічності. 
 У рамках конкурсних програм НАН України «Біопаливо» та 
«Енергозбереження» досліджувалися процеси спільного спалювання твердої 
біомаси з природним газом та вітчизняним вугіллям. Ці дослідження дали 
можливість Інституту виконати інноваційний проект з розробки технології та 
пальникового пристрою для спалювання твердої біомаси в комунальних 
котлоагрегатах типу ДКВР-2,5, що використовують природний газ, з метою 
заміщення імпортованого палива відходами деревообробної промисловості. 
Розроблено дві схеми пальника для котла ДКВР-2,5 на відходах 
деревообробної промисловості. Розроблено технічні завдання та робочі 
проекти. Виготовлено муфельний пальниковий пристрій за однією із 
запропонованих схем. 
 
 
105. Тимошенко В. И. Пневмотранспорт сыпучих материалов с 
повышенным давлением несущего газа / В. И. Тимошенко,                             
Ю. В. Кнышенко // Наука та інновації. - 2013. - Т. 9, № 1. -  С. 5-17 :           
рис. 10, табл. - Библиогр.: с. 16-17 (10 назв.).     Р/1928 
 Пневмотранспорт сыпучих материалов является одним из 
прогрессивных видов транспорта на предприятиях различных отраслей 
промышленности. Производительность пневмотранспортных установок 
колеблется от сотен килограмм до десятков тонн в час. Длина пневмотрассы 
может достигать несколько сотен метров, высота подъема до 100 м. 
Дальнейшее увеличение длины пневмомагистрали сдерживается ростом 
энергозатрат. 



 85 

 На основании расчетных оценок и результатов экспериментальных 
исследований на лабораторном пневмотранспортном стенде с давлением 
несущего газа до 3,3 МПа показано, что использование повышенного 
давления при пневмотранспорте сыпучих материалов позволяет при 
заданной производительности пневмотрассы снизить энергозатраты на 
транспортировку и уменьшить перепады скоростей несущего газа в начале и 
в конце пневмотранспортной линии. 

Результаты экспериментов и расчетные данные, полученные 
применительно к конкретной системе пневмотранспорта зерна пшеницы на 
комбинате хлебопродуктов от элеватора к мельнице протяженностью 615 м 
показывают, что использование замкнутой системы с обратной линией 
чистого воздуха снижают мощность компрессорного агрегата, 
металлоемкость трубопроводов, обеспечивая высокую степень сохранности 
транспортируемого материала. 
 
 
106. Трегубов В. А. Надійність теплоенергетичних систем [Текст] : навч. 
посіб. / В. А. Трегубов. - Кривий Ріг : Вид. центр КТУ, 2011. - 113 с.  
          Р 343102   621.1 
 Висвітлені питання і охарактеризовані причини втрати працездатності 
теплоенергетичним обладнанням (котельними установками, паровими 
турбінами, газотурбінними установками, допоміжним обладнанням 
енергоблока). Подано загальні відомості з теорії імовірності та математичної 
статистики як основи математичного апарату науки надійності. Розглянуто 
методи знаходження показників надійності обладнання під час експлуатації 
та проектування, а також засоби підвищення надійності теплоенергетичних 
систем. Наведено приклади розв’язання типових задач та в кінці кожного 
розділу питання для самоконтролю. 
 
 
107. Трегубов В. А. Основи наукових досліджень та технічної творчості у 
теплоенергетиці [Текст] : підручник / В. А. Трегубов, О. В. Замицький ; 
ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". - Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ 
"КНУ", 2015. - 259 с. - Бібліогр.: с. 257-258.   Р 357770   621.4 
 У підручнику викладені методологія й основні методи наукового 
дослідження, розглянуті його організація й структура, закони й форми 
мислення. Розкритий зміст кожного з етапів дослідження – від постановки 
завдання до документального оформлення отриманих результатів. Даний 
підручник структурно розділений на вісім розділів. Перші два розділи 
присвячені розкриттю змісту науки, її історії й ролі в сучасному суспільстві; 
типовим прийомам і методам, використовуваним у науково-технічній 
творчості. Третій розділ містить відомості про роль моделювання при 
виконанні наукових досліджень; теорії й практики створення моделей 
реальних об’єктів і явищ. У четвертому розділі розглянуті типові етапи 
виконання науково-технічних досліджень починаючи від постановки 
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завдання й до документального оформлення отриманих результатів. П’ятий 
розділ присвячений обладнанню й принципу дії приладів теплофізичних 
вимірів, статистичній обробці отриманих даних і оцінкам прямих і непрямих 
помилок результатів вимірів. У шостому і сьомому розділах розглядаються 
методи математичної обробки результатів експериментів, що дозволяють 
оцінити наявність залежності властивостей досліджуваного об’єкта від 
значень факторів, що впливають. Тут також викладена теорія планування 
експерименту по пошуку оптимальних умов протікання процесів. Восьмий 
розділ містить відомості про прийоми й методи вдосконалювання технічних 
об’єктів шляхом використання рішень винахідницького рівня. Основна увага 
тут приділена двом теоретичним розробкам по активації творчого пошуку: 
одне з опорою на аналіз патентного фонду, а інше – на закономірності 
інтелектуальної діяльності людини. 
 
 
108. Туяхов А. И. Возобновляемые и альтернативные источники энергии 
[Текст] : учеб.-метод. пособ. для спец. "Промышленная теплотехника" и 
"Промышленная теплоэнергетика" / А. И. Туяхов. - Донецк : Вебер, 
2007. - 183 с.             Р 319691   62 
 В учебном пособии представлены основные виды альтернативных и 
возобновляемых источников энергии и дана их энергетическая 
характеристика. Освещаются современные способы использования таких 
видов энергии как солнечная, ветровая, растительно-биологическая, 
геотермальная, волновая и приливная. Приведены тепловые и энергетические 
расчеты установок для преобразования этих видов энергии в тепловую и 
электрическую. 
 
 
109. Усенко А. Ю. Исследования эффективности применения установок, 
работающих по органическому циклу Ренкина / А. Ю. Усенко,                     
С. Р. Бикмаев // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : 
зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. України. - Д., 2012. - Вип. 4. –            
С. 192-196 : рис., табл. – Библиогр.: с. 196 (4 назв.). Р 347069   621.1 
 В статье рассмотрены системы ORC, повышающие КПД 
теплотехнических агрегатов за счет дополнительного использования теплоты 
отходящих продуктов сгорания, путем производства пара в контуре 
циркуляции низкокипящих органических жидкостей, для генерации 
электрической и тепловой энергий. Показано, насколько данные технологии 
эффективны для повышения экономических и экологических показателей 
промышленного производства. 
 
 
110. Халатов А. А. Перспективы снижения выбросов теплоты за 
газотурбинными приводами украинской газотранспортной системы         
/ А. А. Халатов, А. С. Коваленко // Промышленная теплотехника. - 2015. 
- Т. 37, № 2. - С. 48-58 : рис. 6. – Библиогр.: с. 57 (15 назв.).  Р/517 
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 Приведены результаты анализа возможностей утилизации теплоты 
газов, выходящих из газотурбинного привода (ГТП) газотранспортной 
системы Украины. Утилизация сбросной теплоты для современных ГТП 
является наиболее эффективным способом получения дополнительной 
полезной мощности. Доступным и малозатратным методом использования 
теплоты выходящих газов у современных газотурбинных двигателей (ГТД) 
является ее воздушная утилизация в бинарном цикле комбинированной 
установки. Применение воздушной утилизации позволяет существенно (на 
14…17 %) уменьшить количество теплоты, выбрасываемой из ГТП, что 
позволяет для установок на базе современных ГТД простой схемы получить 
коэффициент использования теплоты 42…47 %. 
 
 
111. Халатов А. А. Современное состояние и перспектвы использования 
газотурбинных технологий в тепловой и ядерной энергетике, 
металлургии и ЖКХ Украины. Часть 1 / А. А. Халатов, К. А. Ющенко // 
Промышленная теплотехника. - 2012. - Т. 34, № 6. - С. 30-45 : рис., табл. – 
Библиогр.: с. 45 (8 назв.).        Р/517 
 В первой части статьи рассмотрены современное состояние тепловой 
энергетики Украины, мировые тенденции по использванию газовых турбин в 
энергетике, проанализирована инфраструктура газотурбостроения в Украине. 
На этой основе рассмотрены перспективы использования газовых турбин в 
энергетике Украины как для нужд базовой, так и для покрытия пиковых и 
полупиковых нагрузок. 
 
 

112. Халатов А. А. Современное состояние и перспектвы использования 
газотурбинных технологий в тепловой и ядерной энергетике, 
металлургии и ЖКХ Украины. Часть 2 / А. А. Халатов, К. А. Ющенко // 
Промышленная теплотехника. - 2013. - Т. 35, № 1. - С. 18-29 : рис. – 
Библиогр.: с. 29 (8 назв.).        Р/517 
 Во второй части статьи рассматрены потенциально привлекательные 
области использования газовых турбин в металлургии и нефтехимии, 
ядерной энергетике, а также в жилищно-коммунальном секторе Украины. В 
заключение анализируются альтернативные энергоносители для газовых 
турбин. 
 
 

113. Чепурний М. М. Енергозбережні технології в теплоенергетиці 
[Текст] : навч. посіб. для студ. спец. "Теплоенергетика" та 
"Газопостачання та вентиляція" / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко ; 
Вінницьк. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2009. - 115 с.   
             Р 327434   621.1 
 Розглянуто конкретні приклади застосування енергозбережних 
технологій на промислових і опалювальних котельнях, теплоцентралях, 
газоперекачувальних станціях. Наведені розрахунки показників їх роботи та 
принципові схеми. Навчальний посібник містить такі розділи: 
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 1.Створення ГТУ-ТЕЦ на базі промислової котельні. 
 2. Створення ГТУ-ТЕЦ на базі опалювальної котельні. 
 3. Газотурбінна надбудова на ТЕЦ. 
 4. Створення ГТУ-ТЕЦ на газоперекачувальній станції. 
 5. Застосування переохолодження відхідних газів на ГТУ-ТЕЦ. 
 6. Застосування детандер-генераторних агрегатів в котельнях. 
 7. Застосування бінарного циклу з низькотемпературним теплоносієм 
на ГТУ-ТЕЦ. 
 8. Застосування бінарного циклу на паротурбінній ТЕЦ з 
протитисковою турбіною. 
 9. Застосування прибудованої турбіни на ТЕЦ. 
 10. Застосування надбудови високого тиску на ТЕЦ. 
 11. Створення парогазової установки на ТЕЦ з протитисковою 
турбіною. 
 12. Застосування пароежекторної установки на ТЕЦ для постачання 
пари підвищеного тиску. 
 13. Застосування детандер-генераторних агрегатів на 
газоперекачувальній станції. 
 14. Створення міні-ТЕЦ на базі водогрійної котельні на ГТУ, яка 
працює на газопаровій суміші. 
 15. Застосування теплонасосної установки для теплопостачання. 
 
 
114. Чепурний М. М. Основи кондиціонування повітря [Текст] : навч. 
посіб. для студ. спец. "Теплоенергетика" та "Теплогазопостачання та 
вентиляція" / М. М. Чепурний, С. Й. Ткаченко, Є. С. Корженко ; 
Вінницьк. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2008. - 80 с.     Р 325847   697 
 Для успішного застосування засобів енергозбереження перш за все 
необхідно чітко розуміти суть технологічних процесів, які здійснюються в 
системах кондиціонування повітря (СКП). Саме тому основна увага в 
навчальному посібнику приділена висвітленню термодинамічних процесів в 
технології кондиціонування повітря. Наведено багато прикладів розрахунків 
різноманітних схем СКП для зимового і літнього режимів роботи. Наведено 
відомості про кондиціонери і кондиціонери-теплоутилізатори, зрошувальні 
камери, форсунки для розпилювання води, теплообмінники для нагрівання 
або охолодження повітря. Розглянуто системи холодопостачання 
центральних кондиціонерів і прості засоби енергозбереження в СКП. 
 
 
115. Чернявский Н. В. Возможности добычи, обогащения и 
перспективные направления использования энергетических углей 
Украины / Н. В. Чернявский // Технічна теплофізика та промислова 
теплоенергетика : зб. наук. пр. / Нац. металургійна акад. України. - Д., 
2013. - Вип. 5. – С. 91-104 : рис. 5, табл. 4. – Библиогр.: с. 102-104                   
(10 назв.).         Р 345739   621.1 
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 Рассмотрены изменения, произошедшие в ТЭК Украины в части 
добычи и использования энергетических углей и даны прогнозы развития 
угольной энергетики. Условием дальнейшего развития угольной отрасли 
является внедрение новых технологий сжигания на энергоблоках ТЭС и 
строительство новых производств по переработке угля, в первую очередь 
заводов по производству синтез-газа. Переход на трехпродуктные схемы 
обогащения даст возможность регулируемого топливообеспечения как ЦКС-
энергоблоков, так и новых пылеугольных, а также заводов по производству 
синтез-газа, требующих уровень зольности топлива существенно меньший, 
чем поступает на существующие пылеугольные ТЭС, с одновременным 
снижением потерь горючей массы с отходами обогащения. 
 
 
116. Шарабура Т. А. Теплотехнические показатели работы парового 
котла ТП-35 при работе на водоугольном топливе / Т. А. Шарабура // 
Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика : зб. наук. пр. / 
Нац. металургійна акад. України. - Д., 2013. - Вип. 5. – С. 161-170 : рис. 2, 
табл. – Библиогр.: с. 168-170 (12 назв.).    Р 345739   621.1 
 Представлены результаты теплотехнических исследований перевода 
парового котла средней мощности  ТП-35 на сжигание водоугольного 
топлива. Рассмотрены особенности работы указанного котельного агрегата 
при сжигании данного вида топлива. Оценены показатели работы парового 
котла при различных нагрузках и выполнен анализ полученных данных. 
Установлены зависимости конструктивных характеристик конвективных 
поверхностей парогенератора при изменении его производительности для 
получения перегретого пара требуемых параметров. Приведены тепловые 
режимы работы парового котла ТП-35 в расчетном диапазоне 
производительности. 
 
 
117. Экспериментальные исследования температурного режима 
грунтового массива при извлечении теплоты грунта горизонтальным 
теплообменником / Б. И. Басок, Т. Г. Беляева, М. А. Хибина [и др.] // 
Промышленная теплотехника. - 2015. - Т. 37, № 4. - С. 61-70 : рис. 10, 
табл. – Библиогр.: с. 69 (4 назв.).       Р/517 
 Представлены экспериментальные данные по температурному режиму 
грунтового массива в период извлечения естественной теплоты грунта 
(отопительный сезон) горизонтальным теплообменником для теплового 
насоса и в период его природного восстановления (летний период) в 
зависимости от суточных и сезонных колебаний температуры воздуха за 
период 5 лет. 
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