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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Науково-технічні основи систем двоступеневого кондиціювання повітря центрального та комбінованого типів

Тема (англ.)
Scientific and Engineering Basics of the Two-Stage Air Conditioning Systems of Central and Combined Types.

Реферат (укр.)
Дисертація присвячена розробці науково-технічних основ систем двоступеневого кондиціювання повітря центрального
та комбінованого типів. Вирішено науково-прикладну проблему розроблення вдосконалених систем ступеневого
кондиціювання повітря (СКП) і методології їхнього раціонального проєктування, що завдяки узгодженню встановленої
холодопродуктивності з поточними тепловими навантаженнями шляхом її раціонального розподілу між ступенями
забезпечують скорочення встановленої холодильної потужності та ефективну експлуатацію СКП як центрального, так і
комбінованого типу.Розроблено методи визначення раціональної проєктної холодопродуктивності СКП, яка забезпечує
близьке до максимального річне виробництво холоду за мінімальних непродуктивних витрат холодопродуктивності, та
розмежування проєктної холодопродуктивності між діапазонами нестабільного і стабільного теплових навантажень;
принципи та способи і схемні рішення двоступеневих СКП з розподілом холодопродуктивності між ступенями відповідно
до поточного навантаження, що забезпечують близьке до максимального річне виробництво холоду за зменшеної на
15…25 % проєктної холодопродуктивності порівняно з традиційним проєктуванням, виходячи з максимального поточного
навантаження; концепцію холодопостачання СКП за принципом самозаповнення змійовиків повітроохолоджувача
холодоагентом відповідно до поточних теплових навантажень.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the development of scientific and technical bases of two - stage air conditioning systems of
central and combined types. The scientific and applied problem of development of the advanced step air conditioning systems
(ACS) and methodology of their rational designing is solved. This makes it possible to coordinate the installed refrigeration
capacity with the current heat loads by rationally distributing it between stages, ensuring the reduction of the installed cooling
capacity and efficient operation of the ACS of both central and combined type. Methods for determining the rational design
cooling capacity of the ACS, which provides close to the maximum annual cold production at minimum unproductive
refrigeration costs, and the delimitation of the design refrigeration capacity between the ranges of unstable and stable heat
loads. Principles and methods and circuit solutions of two-stage ACS with distribution of cooling productivity between stages
according to the current load are developed, providing close to the maximum annual production of cold atthe reduced by 15…
25% design cooling productivity in comparison with traditional designing, proceeding from the maximum current loading. The
concept of ACS cold supply is developed according to the principle of self-filling of air cooler coils with refrigerant in

accordance with current heat loads, which provides intensive heat transfer and heat flux density.
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