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Навчальний посібник є складовою частиною учбово-методичного ком-

плексу дисциплін з підготовки бакалаврів зі спеціальності 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології» (Галузь знань 18 «Виробництво та технології»). 

Посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни 

«Транспортування та збереження зрідженого природного газу». 

Навчальний посібник має 6 розділів. Перша частина посібника містить 

основні властивості природного газу. В другому наведені основні напрямки 

застосування природного газу. В третьому викладені матеріали щодо розпо-

ділу покладів природного та сланцевого газу, які є сировиною для отримання 

зрідженого природного газу (ЗПГ). Доведено, що поставки ЗПГ є альтернати-

вою трубопровідного транспорту природного газу. 

Розділ 4 присвячений вивченню теоретичних матеріалів щодо базових 

кріогенних циклів, які використовуються в процесі зрідження природного га-

зу. Наведені варіанти як вбудованих, так і зовнішніх циклів. Викладені осно-

ви проектування виробництв по отриманню ЗПГ, описані основні запатенто-

вані технології зрідження, які використовуються в світі, а також дані по рега-

зифікації природного газу. 

Розділі 5 містить базові матеріали з типів обладнання, яке використову-

ється при зберіганні та транспортуванні зрідженого природного газу. Це ві-

домості про типи теплоізоляції, конструкції ємностей для зберігання та тран-

спортування ЗПГ, включаючи морський тип транспортування, теплообмін-

них апаратів та випарників. 

Розділ 6 присвячений питанням охорони праці, техніки безпеки та охо-

роні навколишнього середовища при роботі з зрідженим природним газом. 



Наприкінці кожного розділу дано контрольні питання, типові тести, які 

дозволять студентам перевірити якість отриманих знань. 

Практична цінність навчального посібника полягає в творчій переробці 

великої кількості існуючого матеріалу та викладенні базових матеріалів, не-

обхідних студентам спеціальності «Газонафтопроводи та газонафтосхови-

ща». Вивчення наданих відомостей дозволить отримати первинні відомості 

про об'єм навиків, який треба отримати в процесі підготовки. Перелік літера-

тури, наведений в кінці видання, стане в пригоді при бажанні поглибити 

знання з вказаного напряму. 

Рекомендую видати навчальний посібник доцента Дьяченко Т.В. (Оде-

ська національна академія харчових технологій, кафедра теплоенергетики та 

трубопровідного транспорту енергоносіїв) «Транспортування та збереження 

зрідженого природного газу», розроблений у Ьідповідності до робочої про-

грами підготовки бакалаврів зі спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та 

технології» (Галузь знань 18 «Виробництво та технології»). 

Посібник розроблений відповідно до робочої програми дисципліни 

«Транспортування та збереження зрідженого природного газу». 
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