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і
тепломасообміну в газорідинних системах. Розробка сучасних контактних тепло- і
масообмінних апаратів потребує застосування науково обґрунтованих методик
розрахунку їх теплогідравлічних характеристик, які забезпечуються ретельним і
коректним вивченням гідродинаміки плівкової течії по стінкам вертикальних
каналів з капілярно-пористим покриттям, динаміки взаємодії газового потоку і
гравітаційної плівки, особливостей тепло- і масообміну при випарному
охолодженні плівки і охолодженні газу ізотермічною плівкою. Технологічна
ефективність роботи таких апаратів та їх енергетичні характеристики істотно
залежать від оптимальних конструктивних рішень та режимів експлуатації.
Монографія рекомендується спеціалістам, які займаються проблемами
гідродинаміки і тепломасообміну в газорідинних системах, а також студентам
профільних спеціальностей.
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