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Опис 

Мета дисципліни.  
Метою викладання навчальної дисципліни є вивчення 

термодинамічних та теплофізичних основ отримання водню 

та його ефективного використання в енергетичних та 

технологічних установках 

Очікувані результати навчання.  

Студенти мають досягти таких результатів навчання: 

знати фізико-хімічні та термодинамічні 

характеристики водню; сучасні технології одержання 

водню, зберігання та його транспортування; новітні 

металогідридні технології енерготехнологічної переробки 

водню; термодинамічні цикли перетворення енергії при 

використанні водню в якості робочого тіла в схемах 

енергетичних установок; 

вміти застосувати отримані знання про засоби 

одержання, зберігання, транспортування водню та його 

ефективного використання в водневих енергетичних 

установках; застосувати отримані знання про процеси 

взаємодії водню з металогідридами з погляду 

термодинамічної ефективності перетворення енергії та 

вирішення енергоекологічних проблем 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Розділ 1. Технології та одержання водню, енергетичні та 

технологічні проблеми. 

 Тема 1. Природні ресурси водню. 

 Водневі ресурси. Водневовмісні сполуки природного 

та штучного походження. 

Тема 2. Фізико-хімічні та термодинамічні 

характеристики водню. Отримання водню. 

Загальні відомості щодо фізико-хімічних 

властивостей ізотопів водню. Теплотехнічні та 

термодинамічні характеристики водню. Способи отримання 

водню. 

 

Розділ 2. Зберігання і транспортування водню. 

 Тема 1. Зберігання водню. 



 Зберігання водню в газоподібному стані. Зберігання 

водню в формі рідини (кріогенні методи). Зберігання водню 

в хімічнозв’язаному виді. 

 Тема 2. Металогідридні енергетичні системи. 

 Металогідридні технології стиску. Теплоутилізаційні 

металогідридні технології. та їх використання. Водневі 

енерготехнологічні комплекси на базі металогідридних 

компресорів. 

   

Розділ 3. Використання водню в енергетичних та 

технологічних установках. 

 Тема 1. Основі сфери використання водню. 

 Водень – екологічно чистий енергоносій для 

транспортних енергоустановок. Використання водню в 

промисловості та енергетиці. Використання водню в 

комунально-побутовій сфері. 

Тема 2. Техніка безпеки при використанні водню. 

 Вимоги пожежовибухонебезпеки при використанні 

водню. Інженерні методи забезпечення безпечної 

експлуатації водневих систем. 

Методи контролю результатів навчання 

На заняттях − оперативний контроль, опитування 

студентів. Підсумковий – залікова робота. 

Мова викладання.  
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