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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – вибіркова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для здобувачів денної форми навчання на першому курсі у 

другому семестрі. 

Кількість кредитів – 5, годин – 150 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 50 30 20 

заочна - - - 

Самостійна робота, годин Денна –100 Заочна –  

Розклад занять 
 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Повітророздільні установки для одержання кріогенних продуктів» 

спрямована на здобуття студентами знань про основи і особливості проектування установок 

розділення повітря для одержання таких кріогенних газів як кисень, азот, аргон та ін. в рідкому 

і газоподібному стані. Основним завданням викладання дисципліни є якісна підготовка 

студентів до виробничо-технологічної діяльності, зокрема отримання навичок використання 

теоретичних знань для вирішення прикладних задач в галузі повітророздільної техніки, 

розвиток у студентів творчого підходу при використанні здобутих знань. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Повітророздільні установки для одержання 

кріогенних продуктів» є надання студентам комплексних знань щодо методів розробки і 

проектування повітророздільних установок, аналізу ефективності ухвалених рішень, а також 

схемних рішень сучасних кріогенних установок та методів їх розрахунку для вирішення 

прикладних і наукових завдань в галузі енергомашинобудування.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні 

знати: 

– -загальні принципи проектування установок розділення повітря; 

– класифікацію повітророздільних установок; 

– основні схеми установок розділення повітря для одержання технічного і 

технологічного кисню; 

– основні схеми установок розділення повітря для одержання азоту; 
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– основні принципи проектування схем для одержання аргону, неоногелієвої суміші і 

криптоно-ксенонового концентрату. 

вміти: 

– -при проектуванні вибирати  кріогенний цикл установки, схему вузла теплообміну та 

очищення повітря, схему вузла ректифікації  та обгрунтувати цей вибір; 

–  провести технологічний розрахунок схеми установки з метою визначення 

термодинамічних параметрів у розрахункових точках схеми ; 

–  виконати розрахунки матеріальних і енергетичних балансів установки і її апаратів; 

–  провести аналіз ефективності процесу розділення. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 
Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 
 

7. Політика навчальної дисципліни 
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 
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