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Кроссворд по предмету "железнодорожному транспорту"  на тему "Общий (бел.)"
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По горизонтали
3. Цыкл у якiм цяпло ператвараецца ў працу
6. Цыкл на ажыццяўленне якiх расходуецца мехпническая энергiя
9. Што соеденяет конфузор з нагнятальных паветраводам
11. Што прызначана для выпарэння холадагенту пры панiжаным цiску за кошт адбору цяпла з навакольнага асяроддзя
12. Ужываецца для паглынання вiльгацi, якая можа патрапiць у сiстэму i з прычыны нерастваральныя ў хладагент можа прывесцi да адукацыi ледзяных затораў
15. Теплопередающее рэчыва, якое валодае тэрмадынамiчных ўласцiвасцямi паглынання цяпла падчас кандэнсацыi пароў пры высокiх тэмпературах i цiску
18. Працэс зваротна адпрацаванага паветра ў абсасваюць бок сiстэм вентыляцыiпраз што вырабляецца выпуск паветра
24. Колькасць цяпла якое змяшчаецца ў 1 кг паветра

По вертикали
1. Прызначаны для ўлоўлiвання механiчных прымешак i засцярогi апаратаў ад засмечвання i зносу
2. Прызначаны для збору вадкага холадагенту, якi паступае з конденстора
4. Каэфiцыент характарызуе стаўленне абёму пароў, ўсмоктваецца кампрэсарам, да абёму цылiндру памiж крайнiмi положениямипоршня
5. Трапецаiдальных формы коротчатое перасек
7. Праз што вырабляецца выпуск паветра
8. Што прызначана для адсмоктвання пароў хладагента з выпарнiка па трубаправодзе, сцiску i выштурхоўвання iх па трубаправодзе, у кандэнсатар
10. Размяшчаўся над уваходнымi дзвярамi вагона з боку вентыляцыйнага агрэгата
13. Якi воздуховод размяшчаўся за конфузором па ўсёй даўжынi вагона
14. Працэс пераўтварэння парападобным хладагента ў вадкi пр судотыку са сценкамi кандэнсатара
16. Якi адростак вызначае працу засланкi
17. Спосаб нанясення цеплаiзаляцыi на паверхню вырабаў
19. Прызначаны для перагрэву пароў холадагенту, адсмоктваць з выпарнiка ў кампрэсар
20. Якое ацяпленне ўяўляе сабой звычайную сiстэму вадзянога ацяплення, у карой ўсе асноўныя апараты, акрамя катла, могуць быць захаваны без змены
21. Што служыць для знiжэння пароў i адводу ад iх цеплынi кандэнсацыi
22. Маса выдзеленых пароў якiя змяшчаюцца ў выгадных умовах
23. Працэс замены збедненага кiслародам паветра разам знаходжання пасажыра свежым паветрам
24. Здольнасць чалавечага арганiзма рэгуляваць цеплаабмен з навакольным асяроддзем

