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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 5 

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 

(шифр і назва) Нормативна 

(за вибором ВНЗ) 

 
Напрям підготовки  

7.133 Галузеве 

машинобудування 

(шифр і назва) 

Модулів - 2 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

7.133 Галузеве 

машинобудування 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів - 2 5-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________                                        

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 150 

9-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних - 48 

самостійної роботи 

студента -102 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

спеціаліст 

32 год. 12 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 8 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

94 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання:  

8 год. 

Вид контролю: іспит 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 0,47 



 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 

ЇЇ РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ. 

 

1.1 Мета і завдання дисципліни. 

У хімічній, нафтохімічній і нафтогазопереробної промисловості широко 

застосовуються газороздільних установки для забезпечення основних виробництв 

продуктами розділення повітря, технологічних та природних газів, а саме: киснем, 

азотом, воднем, вуглеводневими газами та ін. Тому важливим завданням 

підготовки висококваліфікованих кадрів за фахом 7.050503 є ознайомлення 

студентів з основами процесів і обладнання, що застосовуються для розділення 

газових сумішей. 

Дисципліна ''Процеси і обладнання газороздільних установок" (ПіОГРУ) є 

спеціальною інженерною дисципліною, в якій вивчаються теоретичні та 

інженерні основи технології розділення складних газових сумішей на окремі 

газові компоненти або збагачені фракції окремих газів. Ця дисципліна завершує 

цикл підготовки інженерів - механіків для спеціалізації в галузях азотної 

промисловості, при переробці природних і попутних газів нафтовидобутку, а 

також газів нафтопереробних виробництв. 

На лекційних заняттях студенти вивчають фізико-хімічні основи і методи 

розділення газових сумішей, основи одержання холоду, принципи 

функціонування технологічних ліній по виробництву хімічної продукції повітро- і 

газороздільних установок, що входить до їх складу обладнання, режими його 

роботи, методи розрахунків і підбору обладнання. 

У результаті вивчення дисципліни ПіОГРУ студент повинен ЗНАТИ: 

- Теоретичні основи процесів і методів розділення складних газових 

сумішей на цільові продукти; 

- Холодильні цикли, методи та установки для отримання низьких 

температур в області помірного і глибокого холоду; 

- Конденсаційні та сорбційні методи розділення газових сумішей; 

- Основні процеси, технологічні схеми і основне технологічне обладнання 

повітророздільних установок (ПРУ); 

- Технологічні схеми та основне обладнання газороздільних установок 

(ГРУ); 

- Технологічні схеми установок виділення аргону і інертних газів, а також 

вилучення водню і гелію; 

- Пристрій, принцип роботи, методи розрахунку і підбору основного 

технологічного обладнання ПРУ і ГРУ. 

У результаті вивчення дисципліни ПіОГРУ студент повинен вміти: 

- Складати технологічні схеми газороздільних установок та їх окремих 

агрегатів; 

- Складати рівняння матеріальних і теплових балансів ГРУ і окремих 

апаратів; 

- Складати ескізи і розрахункові схеми основного устаткування; 

- Розраховувати розміри основних апаратів і підбирати обладнання для 

окремих агрегатів і установок. 

На основі отриманих знань і набутих навичок студент повинен бути 



 

підготовлений до виконання курсового та дипломного продуктів, у складі яких є 

газороздільних установки та технологічне обладнання для них. 

 

1.2 Перелік основних дисциплін, що забезпечують навчальний процес 

Дисципліна "Процеси і обладнання газороздільних установок" (ПіОГРУ) 

має інженерну спрямованість і базується на знаннях, уміннях і навичках, 

отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

Фізика. Фізичні властивості ідеальних і реальних газів. Кінетична теорія 

газів. Фізичні властивості рідин і твердих тіл. Енергетичні властивості речовин. 

Закони збереження маси, енергії, кількості руху, моменту імпульсу. Властивості 

газів і рідин в залежності від температури і тиску. Розрахунок фізико-хімічних 

властивостей газів та їх сумішей. 

Вища математика. Диференціювання, інтегрування, рішення 

диференціальних та інтегральних рівнянь, математичне моделювання. 

Хімія. Атомно-молекулярне вчення і хімічні елементи. Розрахунок атомних 

і молекулярних мас, розрахунок масових і об'ємних витрат хімічних реагентів в 

хімічних процесах. Закономірності перебігу хімічних реакцій. Окислювально-

відновні реакції. 

Гідравліка. Гідростатика, рівняння руху рідини. Гідродинаміка, рівняння 

нерозривності потоку. Рівняння Бернуллі для реального потоку. Гідравлічний 

розрахунок трубопроводів. Закінчення рідини через отвори і насадки. 

Переміщення рідин насосами. Конструкції насосів. Основні параметри та 

характеристики насосів. Компресорне обладнання і газодувки. 

Теоретичні основи теплотехніки. Параметри термодинамічних систем, 

закони термодинаміки, термодинамічні процеси. Реальні ( ази, фазові переходи, 

діаграми стану реальних газів. Рівняння збереження енергії для поточних систем. 

Закінчення і дроселювання газів. Основи теплопередачі. Цикли теплових двигунів 

і холодильних установок, к.к.д. циклу. 

Загальна хімічна технології. Хімічні системи, рівновага в технологічних 

процесах. Сировина, вода, енергія. Комплексне використання сировини. 

Виробництво аміаку і сечовини. Виробництво нафтохімічного синтезу. 

Процеси та апарати хімічної технології. Статика і кінетика хімічних 

процесів. Моделювання процесів і апаратів. Гідродинамічні процеси і обладнання. 

Теплообмінні процеси і обладнання. Випарювання, конструкції і принцип дії 

випарних апаратів. Теоретичні основи процесів масопередачі. Масообмінні 

процеси і застосовувані апарати ( абсорбери, ректифікаційні і абсорбційні 

установки). 

Машини та апарати хімічних виробництв. Типове обладнання для 

проведення гідромеханічних процесів: ємності, сховища, відстійники, фільтри, 

центрифуги, мішалки. Типове обладнання для проведення теплових процесів: 

теплообмінники, холодильники, випарники, конденсатори, випарні апарати. 

Типове обладнання для проведення масообмінних процесів: колонна апаратура: 

абсорбери, ректифікаційні колони, адсорбери, кристалізатори. 

 



 

Програма 

9-й семестри 

ВСТУП 1.1 Газороздільні установки в хімічній і газонафтопереробній 

промисловості. Використання технологічних газів у виробництві та народному 

господарстві. Методи розділення газів. 

2.1 Термодинамічні основи процесів в газовій фазі. Параметри стану 

речовини, критичні і наведені параметри. Рівняння стану газів (Клапейрона, Ван-

дер-Ваальса, наведене). 

2.2 Діаграми стану речовини, діаграми TS і lg P – lg i. Зображення ходу 

робочих процесів на діаграмах стану. Робота процесу. 

3.1 Отримання низьких температур в області помірного охолодження. 

Зворотний (холодильний) цикл Карно, холодопродуктивність циклу, витрати 

роботи, холодильний коефіцієнт. Схема парокомпресійної холодильної машини. 

3.2 Цикли і принципові схеми парокомпресійних холодильних машин одно-, 

двох- і багатоступінчастого стиснення. Розрахунок циклу парокомпресійної 

холодильної машини. 

3.3 Цикли і принципові схеми каскадних холодильних машин. Розрахунок 

циклу каскадної установки на суміщеної TS діаграмі. 

4.1 Методи отримання низьких температур в області глибокого холоду. 

Ізоентальпійне і адіабатичне дроселювання газів, диференційний та інтегральний 

ефект дроселювання (дросель - ефект Джоуля - Томсона). 

4.2 Холодильні цикли установок глибокого холоду. Цикли одноразового і 

дворазового дроселювання газів високого тиску з попередніми охолодження. 

Схеми установок і зображення циклів на TS діаграмі. 

4.3 Цикли з адіабатичним дроселюванням газу високого, середнього та 

низького тиску (цикли Клода, Гейландта і Капіци). Схеми установок і зображення 

циклів на TS діаграмі. Розрахунок холодопродуктивності циклів.  

Повітрярозділювальні установки (ПРУ) 

5.1 Фізичні основи процесу розділення повітря, властивості продуктів 

поділу. Розрахунок процесу поділу. Одноразова і дворазова ректифікація повітря. 

5.2 Технологічні схеми установок поділу повітря високого, середнього та 

низького тиску для одержання азоту, технологічного кисню, аргону і неоно-

гелієвої фракції. 

5.3 Обладнання повітророздільних установок: регенератори, 

теплообмінники, адсорбери, ректифікаційні колони. Розрахунок і вибір 

теплообмінного обладнання.  

Газороздільні установки (ГРУ) 

6.1 Газофракційні установки газопереробних заводів (ГПЗ). Фізико-хімічні 

властивості вуглеводневих газів. Методи поділу природних і попутних нафтових 

газів. 

6.2 Сировина та продукти газопереробних заводів і газороздільних 

установок. Система збору нафти, попутних нафтових газів і газового конденсату. 

Основні об'єкти ГПЗ. Загальна схема переробки природних і попутних нафтових 

газів. 



 

6.3 Блоки газопереробних заводів (ГПЗ) і газофракціонуючих установок 

(ДФУ). Блок установок осушення газу від вологи. 

6.4 Блок установок очищення газів від домішок кислих газів (СО2, SO2) 

розчинами амінів. Установка регенерації абсорбентів. 

6.5 Способи та технологічні схеми установок отбензінювання газів. 

Установка компресійного отбензінювання газу. Абсорбційно-десорбційної 

установка отбензінювання газу (МАУ). Установка низькотемпературної 

ректифікації для поділу пропан-бутанової фракції. Адсорбційна установка 

отбензінювання газу, схеми установок. 

6.6 Основне технологічне обладнання газопереробних заводів: сепараційні і 

теплообмінні апарати, абсорбційно-десорбційної і ректифікаційні колони. 

Обладнання для зберігання і транспортування зріджених газів 

7 Установка низькотемпературної конденсації для вилучення гелію з 

природних і нафтових газів. 

8 Способи та установки для виробництва газоподібного водню із 

природного і нафтового газу. Схема установки для виробництва зрідженого 

водню. 

   

  Всього: 32 години 
 



 

Структура залікових кредитів 

Тема 
Загальний 

обсяг, 
годин 

Лекції, 
годин 

Практичні 
(семінарські 

заняття) 
годин 

Лабораторн
і работа, 
годин 

Самостійне 
опрацювання 
матеріалу (у 
тому числі 
ІРС), годин 

Інд. 
завдання, 

годин 

СЕМЕСТР 9 

 

1-й модульний цикл дисципліни (2 кредити) 
Тема 1. Вступ. Газороздільні 
установки в хімічній і 
газонафтопереробній 
промисловості. 
Термодинамічні основи 
процесів в газовій фазі. 

10 2 - - 8 - 

Тема 2. Діаграми стану 
речовини, діаграми TS і lg P – 
lg i.  
Отримання низьких 
температур в області 
помірного охолодження. 

10 2 - - 8 - 

Тема 3. Цикли і принципові 
схеми парокомпресійних 
холодильних машин одно-, 
двох- і багатоступінчастого 
стиснення.  
Цикли і принципові схеми 
каскадних холодильних 
машин. 

14 4 - - 10 - 

Тема 4. Методи отримання 
низьких температур в області 
глибокого холоду. 
Холодильні цикли установок 
глибокого холоду. 

12 4 - - 8  

Тема 5. Цикли з адіабатичним 
дроселюванням газу 
високого, середнього та 
низького тиску (цикли Клода, 
Гейландта і Капіци).  
Фізичні основи процесу 
розділення повітря, 
властивості продуктів поділу. 

12 4 - - 8 - 

Контрольний захід за 
модульний цикл: тестовий 
контроль 

2 - - - 2 - 

Всього по модульному циклу 60 16 - - 44 - 

 

2-й модульний цикл дисципліни (2,5 кредити) 
Тема 6. Технологічні схеми 
установок поділу повітря 
високого, середнього та 
низького тиску.  
Обладнання 

12 2 2 - 8 - 



 

повітророздільних установок: 
регенератори, 
теплообмінники, адсорбери, 
ректифікаційні колони. 
Тема 7. Газофракційні 
установки газопереробних 
заводів (ГПЗ).  
Сировина та продукти 
газопереробних заводів і 
газороздільних установок. 

14 2 2 - 10 - 

Тема 8. Блоки газопереробних 
заводів (ГПЗ) і 
газофракціонуючих 
установок (ДФУ).  
Блок установок очищення 
газів від домішок кислих 
газів (СО2, SO2) розчинами 
амінів. 

18 4 4 - 10 - 

Тема 9. Способи та 
технологічні схеми установок 
отбензінювання газів. 
Установка 
низькотемпературної 
ректифікації для поділу 
пропан-бутанової фракції. 

18 4 4 - 10 - 

Тема 10. Основне 
технологічне обладнання 
газопереробних заводів. 
Установка 
низькотемпературної 
конденсації для вилучення 
гелію з природних і нафтових 
газів. Способи та установки 
для виробництва 
газоподібного водню із 
природного і нафтового газу. 

18 4 4 - 10 - 

Виконання ОДЗ 8 - - - - 8 
Контрольний захід за 
модульний цикл: атестація 

2 - - - 2 - 

Всього по модульному циклу 90 16 16 - 50 8 

Всього з навчальної дисципл. 150    32 16 - 100 8 

 



 

Теми практичних занять 

1. Практичне заняття 1 - Розрахунок циклу парокомпресійної холодильної 

машини, розрахунок холодопродуктивності і роботи циклу але ТS діаграмі - 2 

години. 

2. Практичне завдання 2 - Розрахунок матеріальних потоків (масових і 
об'ємних витрат) повітря- і газороздільних установок - 2 години. 

3. Практичне заняття 3 - Розрахунок і вибір теплообмінного обладнання 

парокомпресійної аміачної холодильної установки - 2 години. 

4. Практичне заняття 4 - Розрахунок циклу каскадної холодильної 

установки (аміачно-пропанового), вибір теплообмінного обладнання - 2 години. 

5. Практичне завдання 5 - Розрахунок циклу високого тиску (цикл Лінде) і 

циклу з переможе-точним охолодженням (цикл Гейландта) для зрідження повітря 

і природного газу -2 години. 
6. Практичне заняття 6 - Розрахунок циклу середнього тиску з проміжним 

охолодженням і дроселюванням газу - 2 години. 
7. Практичне завдання 7 - Розрахунок абсорбційно-десорбціоної установки 

осушення і очищення природного газу діетіленгліколем – 2 години. 
8. Практичне завдання 8 - Розрахунок установки низькотемпературної 

конденсації природного і попутного нафтового газу - 2 години. 

 

Всього: 16 годин 

 

 

Індивідуальні завдання 

А. Завдання для самостійної роботи, передбачені навчальним планом. 

ОДЗ - розробляється студентом у відповідності із затвердженим на кафедрі 
завданням. В завданні визначаються тема та вихідні дані для розрахунків, а також 
література, в якій в повному обсязі містяться відомості, які необхідні для 
виконання роботи. 

Б.Навчальний проект (робота). 

Не передбачені навчальним планом. 
 
 

Методи навчання 

Лекції: викладання теоретичного матеріалу, оглядові лекції з використанням 

опорного конспекту. 

Практичні заняття: розв'язання типових завдань, виконання розрахунків 

процесів, циклів та конструкційних елементів апаратів. 

 

Методи оцінювання 

Контроль і оцінювання навчальної роботи студента здійснюється за модульно-

рейтинговою системою (регламент додається). 

 



 

Методичне забезпечення Література 

А. Основна навчальна література  
№ 
п/п 

Назва навчальної літератури Вид Наявність 
примірників 

1. Врагов А.П. Процессы и оборудование 

газоразделительных установок -Сумы: Изд-во СумГУ, 

2005. – 272 с. 

підручник 20 

2. Смирнов Г.Г., Толчинский А.Н., Кондратьева Т.Ф. 

Конструирование безопасных аппаратов для химических и 

нефтехимических производств: Справочник. - М.: 

Машиностроение, 1988. – 303 с. 

підручник 15 

3. Кузнецов А.А., Кагерманов СМ., Судаков Е.И. Расчеты 

процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей 

промышленности. - Л.: Химия. 1974.-344 с. 

підручник 16 

4. Закусило Р.В. Методичні вказівки до обов’язкового 

домашнього завдання з дисципліни «Процеси і 

обладнання газороздільних установок» для студентів 

спеціальності 7.05050315 «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будматеріалів». - 4049 

Методичні вказівки, Сумський Державний університет, 

2016 р. – 32 с. 

методичні 

вказівки 

35 

Б. Додаткова література 

1. Бекиров Т.М, Первичная переработка природных и нефтяных газов. -М.: 

Недра, 1987.-256 с. 

2. Гриценко А.П., Александров Н.А., Галанин И.А. Физические методы 

переработки и использование газа: Учебное пособие. - М.: Недра, 1981.-224 с. 

3. Жданова Н.В.. Халиф А.Л. Осушка природных газов. - М.: Недра. 1975. 

4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. - 

9-е изд., перераб. и доп. - М: Химия, 1973. - 754 с. 

5. Кузнецов А.А., Судаков E.I I. Расчеты основных процессов и аппаратов 

переработки углеводородных газов. - М.: Химия, 1973. - 223 с. 

6. Машины и аппараты химических производств / И.И.Чернобыльский, 

А.Г.Бондарь, Б.А. Гаевский и др.. Под ред. И.И. Чернобыльского. -3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Машиностроение,    1975. - 454 с. 

7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии. - 10-е изд., перераб. и доп.-Л.: 

Химия, 1987.-576с. 

8. Чуракаев A.M. Переработка нефтяных газов. -М.: Недра, 1983. -279 с. 

9. Разделение воздуха методом глубокого охлаждения: В 2-х томах. Под 

ред. В.И.Епифановой и Л.С Аксельрода. - М.: Машиностроение, 1973. -С.472-568. 

 Лектор потоку             _________Закусило Р.В. 

 Завідувач кафедри   _________Лукашов В.К. 

 

                                                               "       "               2016 р. 



 

Робочий регламент 

модульно-рейтингового контролю і оцінювання з навчальної дисципліни 

«Процеси і обладнання газороздільних установок» 

(2016/2017 навч. рік, ХІ семестр, гр. ХМ) 
 
1. Структура навчальної дисципліни: 
загальний обсяг 150 годин/5,0 кред.; Лк - 32 год/16; Пр - 16 год/8; ОДЗ, 

ДСК. 
2. Організація навчального процесу: семестрів викладання - 1, модульних 

циклів - 2. 
3. Шкала оцінювання: 

  з навчальної дисципліни: 

R =100 балів= Rм.а.+ Rдск; 

Rм.а.=100х0,6=60 - бали модульних атестацій. 

Rдск=100х0,4=40 – бали додаткового семестрового контролю (ДСК) 

4. Розподіл рейтингових балів (Rм.а.) за видами навчальної роботи: 

а) Робота на аудиторних заняттях (0,267·Rм.а = 16 балів): 

 _ Лекції: 16 лк. х 0,5 бали/лк. = 8 балів. 

 _ Практичні заняття: 8 пр. х 1 бал/пр. = 8 балів. 

б) Виконання завдань на практичних заняттях (9 завдань)  максимально 9 

балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 0,6 до 1 бала); 

г) Виконання та захист контрольної роботи ОДЗ  – максимально 15 балів 

(при позитивному оцінюванні від 9 до 15 балів); 

д)  Атестаційна контрольна робота у вигляді тестів (2 роботи) - 

максимально 20 балів (при позитивному оцінюванні кожної роботи від 6 до 

10 балів) 

 

5. Підсумок рейтингових балів за мод. циклом (при позитивному 

оцінюванні): 

 

1-ий модульний цикл: (8 лк., 1 ат.)  8,4…14 балів. 

2-ий модульний цикл:(8 лк.,8 пр.занять, 9 пр.з, ОДЗ,1 ат.)  27,6…46 бала. 

ДСК – 24…40 балів 

 

6. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання 

підсумкового модульного контролю студентам, які отримали рейтинговий бал за 

модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (меншої зазначеної в п.5), 

проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з 

модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються. 

 

7. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студентів: 

оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється 

за такою шкалою: 

 



 

Шкала 

оціню- 

вання 

ЕСТS 

Визначення 

Чотирибальна 

націона- 

льна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання    

 

А ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

В ДОБРЕ 4 (добре) 82-89 

С ДОБРЕ 4 (добре) 74-81 

D ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 64-73 

E ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 60-63 

FХ 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

можливе повторне 

складання заходу 

підсумкового контролю  

2 (незадовільно) 35-59 

F 

НЕПРИЙНЯТНО  до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю не 

допускається, необхідний 

повторний курс з навчальної 

дисципліни 

2(незадовільно) 0-34 

 
Розподіл рейтингових балів дисципліни за модулями (Rki) здійснюється у 

відповідності до визначеної шкали оцінювання модуля за вищенаведеними 

співвідношеннями традиційної чотирибальної оцінки і рейтинговими балами.  

 При отриманні студентом рейтингового балу за наслідками модульних атестацій 

менш 35 % від призначених на них (Rм.а.=60х0,35=21 бала), він не допускається до 

заходу ДСК. 

 При отриманні за наслідками модульних атестацій та складання ДСК загального 

рейтингового балу, що відповідає незадовільній оцінці FX (35-59), студентові надається 

право на дворазове складання заходу ПСК (підсумковий семестровий контроль), але без 

урахування рейтингових балів модульних атестацій. При успішному складанні ПСК 

студентові виставляється оцінка «задовільно» («Е» за шкалою ECTS) із зазначенням 

рейтингового балу RD=0,6R=100х0,6=60 балів. 

При отриманні за наслідками модульних атестацій та ДСК загального 

рейтингового балу, що відповідає оцінці «F» - «неприйнятно» (RD0,35R=0-34 балів), 

студентові призначається повторне вивчення дисципліни. 

Лектор потоку             _________Закусило Р.В. 

Завідувач кафедри _________Лукашов В.К. 

                                                               "       "               2016 р. 

 


