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АНОТАЦІЯ 

Навчальний посібник є складовою частиною учбово-методичного 

комплексу дисциплін з підготовки бакалаврів зі спеціальності 

«Газонафтопроводи та газонафтосховища» за напрямом 050304 «Нафтогазова 

справа». Посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни 

«Транспортування та збереження зрідженого природного. 

Практична цінність навчального посібника полягає в творчій переробці 

великої кількості існуючого матеріалу та викладенні базових матеріалів, 

необхідних студентам спеціальності «Газонафтопроводи та 

газонафтосховища». Наданий матеріал дозволить отримати первинні відомості 

про предмет вивчення. Перелік літератури, наведений в кінці видання, стане в 

пригоді при бажанні поглибити знання з вказаного напряму. 

Навчальний посібник має 6 розділів. Перша частина посібника містить 

основні властивості природного газу. В другому наведені основні напрямки 

його застосування.  

Природний газ  виключно цінна сировина для народного господарства. 

Його головна цінність полягає в тому, що це - екологічно чисте мінеральне 

паливо, при згорянні якого утворюється мала кількість шкідливих сполук. Все 

це створює передумови для нарощування використання ПГ в комунальному 

господарстві, в промисловості, включаючи електроенергетику, на транспорті. 

Частка природного газу в структурі світового енергоспоживання постійно 

збільшується. 

В третьому розділі викладені матеріали щодо розподілу покладів 

сировини для отримання зрідженого природного газу (ЗПГ): природного та 



 

сланцевого газу. Доведено, що поставки ЗПГ є альтернативою трубопровідного 

транспорту природного газу.  

Інтерес до цього енергоносія був зумовлений багатьма причинами, 

зокрема, наявністю великих ресурсів природного газу в багатьох країнах Азії, 

Африки і Латинської Америки, які після видобутку неможливо транспортувати 

по газопроводах в економічно розвинені країни. При цьому експортні поставки 

ЗПГ порівняно легко здійсненні і не вимагають будівництва дорогих газових 

магістралей. З точки зору економіки головною перевагою ЗПГ перед 

газоподібним паливом є мобільність ринку і можливість більш широкого 

вибору виробника. 

Зрідження природного газу можливе лише при охолодженні його нижче 

критичної температури. Інакше газ не зможе бути перетворений в рідину навіть 

при дуже високому тиску. Розділ 4 присвячений вивченню теоретичних 

матеріалів щодо базових кріогенних циклів, які використовуються в процесі 

зрідження природного газу. Наведені варіанти як вбудованих, так і зовнішніх 

циклів. Викладені основні складові виробництв по отриманню ЗПГ, описані 

запатентовані технології зрідження, які використовуються в світі. Наведені дані 

по регазифікації природного газу, зокрема, схема регазифікації та спосіб вибору 

обсягу ємностей для зберігання ЗПГ в залежності від газоспоживання об'єкта і 

частоти поставок. 

Розділі 5 містить базові матеріали з типів обладнання, яке 

використовується при зберіганні та транспортуванні зрідженого природного 

газу.  

Основне призначення ізоляції  зменшувати до мінімуму підвід теплоти 

конвекцією, теплопровідністю залишкових газів, випромінюванням та 

теплопровідністю через металічні зв’язки. Наведені дані про теплофізичні 

властивості та особливості використання видів теплоізоляції. 

В цьому ж розділі показані різноманітні конструкції ємностей для 

зберігання та транспортування ЗПГ, включаючи морський тип 

транспортування. Велика увага приділена проектуванню наземних резервуарів. 



 

Для транспортування ЗПГ морським транспортом використовують спеціальні 

судна з ємностями трьох типів: сферичними, мембранними та призматичними. 

Теплообмінні апарати, які використовуються в технології зрідження, за 

принципом дії розділяють на основні типи: 

• рекуперативні – це пристрої, в яких дві рідини з різноманітними 

температурами обмінюються теплом та розділені твердою стінкою; 

• регенеративні – це апарати, в яких одна і та ж сама поверхня нагріву через 

задані проміжки часу омивається то гарячою, то холодною рідиною; 

• змішувальні – теплопередача відбувається при безпосередньому 

змішуванні гарячої та холодної рідин. 

Технологія скраплення природного газу є вибухопожежонебезпечних 

виробництвом категорії А і вимагає дотримання загальних правил техніки 

безпеки та пожежної безпеки для вибухопожежонебезпечних виробництв, що 

діють в газовій промисловості, а також специфічних норм і правил, пов'язаних з 

особливостями виробництва, зберігання і транспортування ЗПГ. Розділ 6 

присвячений питанням охорони праці, техніки безпеки та охороні 

навколишнього середовища при роботі з зрідженим природним газом. 

Наприкінці кожного розділу дано контрольні питання, типові тести, які 

дозволять студентам перевірити якість отриманих знань. 

 


