
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: 2.2.03 

2. Назва: Процеси і установки холодильної та кріогенної техніки  

3. Тип: вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:  1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Куба В.В., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• аналізувати процеси холодильної та кріогенної техніки; 

• розуміти принципи роботи установок, які працюють з метою отримання помірного та 

глибокого охолодження, конструктивне оформлення апаратів, які випускаються у 

промисловості;  

• розраховувати основні характеристики апаратів та установок, здійснювати вибір 

обладнання низькотемпературних установок;  

• правильно експлуатувати та обслуговувати холодильнута кріогенну техніку. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

тестування, екзамен. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: вища математика, фізика, 

технічна териодинаміка,тепломасообмін, теплотехнологічні процеси та установки. 

12. Зміст курсу: Методи отримання низьких температур. Установки для отримання помірного 

холоду. Компресійні холодильні установки. Багатосхідчасті парові компресійні холодильні 

установки. Установки для отримання помірного холоду. Абсорбційні та пароежекторні холодильні 

установки. Глибоке охолодження. Цикли з одноразовим дроселюванням та вдосконалені цикли Лінде. 

Цикли засновані на використанні комбінації дроселювання та розширення газу в детандері. Цикл 

Стірлінга для зрідження газів.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Промышленные тепломассообменные процессы и установки. Учебник для вузов. 

А.М.Бакластов, В.А.Горбенко, О.Л. Данилов и др .- Под ред. А.М.Бакластова - М.: Энергоатомиздат 

-1986.- 328 с. 

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии – М.:Химия, 1973.- 752с. 

3. Примеры расчетов по курсу " Холодильная техника". Г.Д. Аверин, А.М. Братников, А.И. 

Васильев. Под ред. И.Д. Маловой - М.: Агропромиздат – 1986.- 180с.  

4.  Мааке В., Эккерт Г.-Ю., Кошпен Жан-Луи. Польманн - Учебник по холодильной технике / 

Пер. с франц. под. ред. д.т.н. В. Б. Сапожникова. Изд-во МГУ- 1998. - 1142 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
66 год. лекцій, 18 год. лабораторних робіт, 66 год. практичних занять, 225 год. самостійної роботи. 

Разом – 375 год.  

Методи:інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, лабораторні дослідження, використання 

мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 2 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри   О. А. Рябенко, д.т.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.2.03 

2. Title: Processes and installations of refrigeration and cryogenic technology 

3. Type: selective 

4. Level of higher education: II (master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when studying discipline: 2 

7. Number of established ECTS credits: 4.5 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: Cuba V.V.,  Senior Lecturer 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• analyze processes of refrigeration and cryogenic technology; 

• Understand the principles of operation of plants that work to achieve moderate and deep cooling, 

design design of devices manufactured in industry; 

• calculate the basic characteristics of apparatus and installations, to select the equipment of low-

temperature installations; 

• properly operate and maintain refrigerated cryogenic equipment. 

10. Forms of organization of classes: lectures, independent work, practical training, testing, exam. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, physics, technical 

thermodynamics, heat transfer, heat engineering processes and installations. 

12. Course contents: Methods for obtaining low temperatures. Installations for temperate cold. 

Compressive refrigeration units. Multi-stage steam compression refrigeration units. Installations for 

temperate cold. Absorption and steam-jet refrigeration units. Deep cooling. Single-Dilution Cycles and 

Improved Linde Cycles. The cycles are based on the use of a combination of throttling and expansion of gas 

in the expander. Stirling cycle for liquefying gases. 

13. Recommended editions:  

1. Industrial heat and mass exchange processes and installations. Textbook for high schools. AM 

Baklastov, VA Gorbenko, O.L. Danilov et al., Ed. AM Baklastova - Moscow: Energoatomizdat-1986 .- 

328 p. 

2. Kasatkin AG Basic Processes and Devices of Chemical Technology - M.: Chemistry, 1973.- 752c. 

3. Examples of calculations for the course "Refrigeration technology". GD Averin, AM Bratnikov, 

AI Vasilyev Ed. И.Д. Malovoi - M .: Agropromizdat - 1986.- 180s. 

4. Maake W., Eckert G.-J., Kosppan Jean-Louis. Polminan - Textbook on refrigeration technology / 

Per. from french under Ed. doctor of science V. B. Sapozhnikov Moscow State University-1998. - 1142 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

66 years lectures, 18 hours. laboratory work, 66 hours. practical lessons, 225 hours independent 

work. Together - 375 years. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, laboratory studies, multimedia use 

15. Form and evaluation criteria: 

The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final examination (40 points): written exam at the end of 2 semesters. 

Current control (60 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department OA A. Ryabenko, Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


