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Викладено основи термодинаміки газів, теорії робочого процесу одно- і
багатоступінчастих поршневих компресорів. Розглядаються робота поршневого
компресора на пневматичну мережу, методика побудови витратної характеристики
пневмомережі з урахуванням витоків. Освітлено питання регулювання пневматичних
установок з поршневими компресорами. Розглянуто ротаційні, пластинчасті й інші
типи компресорів. Крім того, представлені матеріали по споживачах пневматичної
енергії та основи проектування пневматичних установок. Наведено приклади
конструкцій компресорів. Даний посібник призначений для викладачів і студентів
механічних і гірничих спеціальностей. Може бути використаний також викладачами,
студентами й аспірантами для вивчення пневматичних установок різного
технологічного призначення, інженерами й науковцями при самостійному вивченні
дисципліни "Пневматичні  установки".
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