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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - обов’язкова  Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому семестрі  

 Кількість кредитів - 6, годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 64 28 16 20 

заочна - - - - 

Самостійна робота, годин Денна -116 Заочна - 

Розклад занять   

 

2. Анотація навчальної дисципліни 
Основи конструювання - складова частина загальної науки машинознавства і належить 

до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра за спеціальністю 142 

«Енергетичне машинобудування»      

3. Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни «Компресорні станції , установки та їх апарати» являється 

надання комплексу теоретичних та практичних навиків, пов'язаних з проектуванням, 

енергетичними розрахунками , експлуатаційними особливостями компресорних станцій різного 

практичного призначення. В першу чергу це потрібно для здобувачив зі спеціальності 142 

«Енергетичне машинобудування». В результаті вивчення курсу « Компресорні станції , 

установки та їх апарати» студенти повинні 

 знати:  

 особливості схем компресорних станцій та компресорних установок залежно від   

призначення;  

 пристрої, типи та характеристики допоміжного обладнання; 

 конструкції водяного, мастильного, електричного господарства, трубопроводів та 

комунікацій     компресорної станції;  

 особливості термодинамічних та технологічних процесів, які мають місце в компресорних 

машинах;  

 засвідчення, контроль та іспит обладнання, обслуговування посудин працюючих під тиском; 

 особливості експлуатації компресорних машин, станцій та установок; 

 вміти: 

 складати технологічні та монтажні схеми станцій і установок;  

 підбирати потрібні типи компресорів, фільтрів, насосів, теплообмінників, градирень, 

трубопроводів, арматури, контрольно вимірювальних приладів; 

 проводити діагностику та випробовування установок та окремого обладнання; 

 технічно професійно проектувати та експлуатувати установку;  

 оцінювати техніко економічну ефективність машин та апаратів;  

 складати програму і проводити випробування обладнання. 

 

 

http://cryotech.ontu.edu.ua/sklad-kafedri/
https://rozklad.ontu.edu.ua/departments_all.php?page=department&dep=48


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 ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням 

законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Кодекс академічної доброчесності ОНТУ» та 

«Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

[Викладач] Юрій ЯКОВЛЕВ /ПІДПИСАНО/  

 

 

[Завідувач кафедри] Юрій СИМОНЕНКО /ПІДПИСАНО/  
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