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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для здобувачів денної та заочної форм навчання на першому 

курсі у другому семестрі. 

Кількість кредитів – 5, годин – 150  

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 60 20 20 20 

заочна 12 4 4 4 

Самостійна робота, годин Денна – 90 Заочна – 138 

Розклад занять 
  

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Дисципліна «Кріогенні технології виробництва і транспортування зріджених природних 

газів» спрямована на здобуття студентами знань про фізичні основи виробництва зріджених 

природних газів, властивості багатокомпонентних сумішей та способи їх отримання, методи 

одержання чистих газів, газовий аналіз продуктів та способи їх транспортування. 

Основним завданням викладання дисципліни є якісна підготовка студентів до 

виробничо-технологічної діяльності, зокрема отримання навичок створення та обслуговування 

установок, що використовуються при виробництві зріджених природних газів. 

 

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Кріогенні технології виробництва і 

транспортування зріджених природних газів» є надання комплексних знань в галузі 

властивостей багатокомпонентних сумішей та методів одержання зріджених природних газів, 

знайомство з установками для збагачення концентратів, методами одержання зріджених 

природних газів,  газовим аналізом продуктів та способи їх транспортування.. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

 джерела отримання рідкісних зріджених природних газів та галузі їх використання; 
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 основні кроки здобування та одержання в чистому вигляді зріджених природних газів; 

 методи визначення складу суміші; 

 загальне призначення апаратів та склад потоку на окремих етапах переробки газової 

суміші;  

 основні принципи ректифікаційного збагачення газової суміші;                       

 основні відомості про конструкції ємностей та резервуарів для транспортування та 

зберігання зрідженого природного газу; 

 основні відомості про транспортні засоби для роботи з зберігання зрідженого 

природного газу. 

вміти: 

 провести розрахунки складу потоку газової суміші; 

 провести тепловий розрахунок системи кріогенного забезпечення; 

 виконати розрахунки матеріальних балансів окремих апаратів ректифікаційної 

установки; 

 вести матеріальні та теплові розрахунки апаратів; 

 провести конструктивний розрахунок ємності для зберігання зрідженого природного 

газу; 

 укомплектувати розраховану ємність сучасним обладнанням контролю та 

автоматичними засобами управління технологічним процесами під час транспортування 

для тривалого зберігання зрідженого природного газу. 

 

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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