
Федерація роботодавців України 

Галузева Рада з розробки професійних стандартів та професійних кваліфікацій 

Всеукраїнського галузевого об'єднання організацій роботодавців хімічної 

промисловості 

 

Професійний стандарт 

 

АПАРАТНИК КОНВЕРСІЇ ВИРОБНИЦТВА АМІАКУ 
 

1. Паспорт професійного стандарту 

 

 Основна мета виду професійної діяльності – виробництво аміаку 

 Кваліфікаційний рівень за Національною рамкою кваліфікацій – 4 

 Вид економічної діяльності (код КВЕД ДК009: 2010): 

 

Секція С Переробна 

промисловість 

Розділ 20 Виробництво 

хімічних 

речовин і 

хімічної 

продукції 

Група-20.1 

Клас-20.15 

Виробництво 

добрив і 

азотних 

сполук  

 

1.4 Назва професійної діяльності (код КП ДК 003:2010) 

 

Розділ Підрозділ Підклас 

8 81 815 

Робітники з 

обслуговування 

експлуатації та 

контролювання за 

роботою технологічного 

устаткування та машин 

Робітники, що 

обслуговують промислове 

устаткування 

Робітники, що 

обслуговують хімічні 

установки 

 

1.5 Узагальнена професія – апаратник конверсії. 

1.6 Професія (код та назва по КП ДК 003:2010): робітники, що 

обслуговують хімічні установки, 8159. 

1.7 Вимоги до державної сертифікації: підлягає сертифікації. 

1.8 Назви типових посад: апаратник конверсії. 

1.9 Освітньо - кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник. 

 

 



2. Загальні вимоги до професійної діяльності 

    2.1 Загальні компетенції 

Код Загальні компетенції 

 Здатність відповідально ставитися до про професійної діяльності 

 Володіти професійною лексикою 

 Здатність діяти в нестандартних ситуаціях 

 Здатність працювати в команді 

 Дотримуватися професійної етики 

 Запобігати конфліктним ситуаціям 

 3датність прогнозувати результати діяльності 

 

   2.2. Базові професійні компетенції 

Код Базові професійні компетенції 

 Знати основні технологічні процеси переробки на підприємстві 

 Знати і вміти використовувати технологічна обладнання на робочому 

місці 

 Знати і дотримуватись правил технічної експлуатації та вимог 

інструкцій з догляду за устаткуванням і механізмами, що 

забезпечують роботу установки конверсії 

 Знати основи: 

хімії, 

технології отримання аміаку, 

слюсарної справи, 

електротехніки, 

матеріалознавства, 

загальної фізики, 

загальних технічних дисциплін, 

системи менеджменту якості. 

 Знати правила охорони праці та галузевої промислової безпеки 

 Знати правила з пожежної безпеки та ліквідації аварій 

 Знати галузеві стандарти з охорони навколишнього середовища 

 Знати сигнали звукової та світлової сигналізації 

 Уміти приймати, організовувати і здавати робоче місце, планувати 

трудову діяльність, оцінювати результати власної діяльності 

 Уміти користуватися засобами вимірювальної техніки, системами 

сигналізації та блокування 

 Уміти визначати призначення апаратів на технологічній схемі за їх 

графічним зображенням 

 Уміти організовувати безпечну роботу з устаткуванням, механізмами 

та інструментом 

 Вміти надати долікарську допомогу 

 Дотримуватись посадових інструкцій 

 Додержуватися правил виробничої санітарії 

 



      3. Узагальнений опис трудових функцій професійного стандарту 

Трудова функція Трудова дія 

Код Найменування Найменування Код 

А 

 

Проводити 

підготовку 

агрегату 

отримання та 

підготовки 

синтез-газу до 

пуску 

Виконувати операції з підготовки трубопроводів агрегату конверсії до пуску та 

прийом пари і всіх видів технологічних середовищ в трубопроводи 

А.1 

Проводити розпалювання факельної установки А.2 

Виконувати операції з підготовки апаратів агрегату конверсії до пуску А.3 

В 

 

 

Проводити пуск 

та виведення на 

режим апаратів 

агрегату 

отримання та 

підготовки 

синтез-газу 

Виконувати операції з подачі газу та виведення на режим процесу риформінгу 

метану 

В.1 

Виконувати операції з включення в роботу та виведення на режим середньотемпе-

ратурного конвертора оксиду вуглецю (ІІ) 

В.2 

Виконувати операції з включення в роботу та виведення на режим низькотемпера-

турного конвертора оксиду вуглецю (ІІ) 

В.3 

Виконувати операції з виведення на режим установки очищення конвертованого газу 

від оксиду і діоксиду вуглецю 

В.4 

Виконувати операції з підготовки до пуску та пуску системи пароутворення та 

паророзподілен-ня і установки відпарювання технологічного конденсату 

 

В.5 

С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити 

технологічний 

процес очищення 

природного газу 

від сірковмісних 

сполук 

 

 

 

Виконувати операції з проведення технологічного процесу очищення природного 

газу від сірковмісних сполук 

С.1 

Виконувати операції з проведення технологічного процесу риформінгу метану  С.2 

Виконувати операції з проведення технологічного процесу конверсії оксиду   

вуглецю (ІІ) 

 

С.3 

Виконувати операції з проведення технологічного процесу очищення конвертованого 

газу від оксиду та діоксиду вуглецю 

 

С.4 



С 

 

Проводити 

технологічний 

процес очищення 

природного газу 

від сірковмісних 

сполук 

Виконувати операції з проведення процесу пароутворення, паророзподілення і 

відпарювання технологічного конденсату 

С.5 

D Проводити 

пасивацію та 

відновлення 

каталізаторів 

агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

Проводити операції з відновлення та пасивації каталізаторів агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу 

D.1 

E Проводити 

зупинку агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

Проводити операції з планової часткової або повної зупинки агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу 

E.1 

Проводити операції з аварійної зупинки агрегату отримання і підготовки синтез-газу E.2 

F Проводити 

обслуговування 

вентиляційних 

систем і 

вентиляційних 

камер 

Виконувати операції пуску та зупинки вентиляційних систем F.1 

Виконувати операції з обслуговування вентиляційних систем і вентиляційних камер F.2 

 

 



4. Опис трудових функцій 

Трудова функція А 
Проводити підготовку агрегату отримання та підготовки синтез-газу до пуску 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.1 Виконувати 

операції з 

підготовки 

трубопроводів 

агрегату 

конверсії до 

пуску та 

прийом пари і 

всіх видів 

технологічних 

середовищ в 

трубопроводи 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки 

трубопроводів агрегату конверсії до пуску; 

 Виконувати операції з прийому пари та всіх 

видів технологічних середовищ в трубопроводи; 

 Виконувати операції продувки 

трубопроводів азотом. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини та 

теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу конверсії; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 
устаткування: 

 схему КВП і А агрегату конверсії; 

 послідовність операцій з підготовки  

трубопроводів агрегату конверсії до пуску; 

 послідовність операцій з прийому пари і 

всіх видів технологічних середовищ в 

трубопроводи; 

 послідовність операцій продувки 

трубопроводів  азотом; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

конверсії під час підготовки до пуску і 

способи їх усунення. 

А.2 

 

 

 

 

 

Проводити 

розпалювання 

факельної 

установки  

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки факельної 

установки до розпалювання; 

 Виконувати операції розпалювання 

факельної установки. 

 

Знати: 

 технологічну схему факельної 

установки; 

 фізико-хімічні властивості повітря та 

паливного газу; 

 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.2 

 

Проводити 

розпалювання 

факельної 

установки 

 

 технологічний режим і правила 

регулювання роботою факельної установки; 

 будову, принцип дії та правила 
експлуатації факельної установки: 

 схему КВП і А факельної установки; 

 послідовність операцій з підготовки 

факельної установки до розпалювання; 

 послідовність операцій розпалювання 

факельної установки; 

 можливі неполадки в роботі факельної 

установки під час розпалювання та 

експлуатації  і способи їх усунення. 

А.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

підготовки 

апаратів 

агрегату 

конверсії до 

пуску 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції продувки апаратів 

азотом; 

 Виконувати операції з розпалювання 

пальників підігрівача; 

 Виконувати операції з розпалювання 

пальників печі первинного риформінгу; 

 Проводити пуск димососів ; 

 Виконувати операції з розігріву 

каталізаторів риформінгу метану азотом, азотно-

водневою сумішшю, природним газом, парою; 

 Виконувати операції з розігріву 

каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ) азотом 

азотно-водневою сумішшю, природним газом, 

парою; 

 Виконувати операції з розігріву 

каталізаторів установки сіркоочищення. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини та 

теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу риформінгу метану та 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ); 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А установки конверсії; 

 послідовність операцій з продувки 

апаратів азотом; 

 послідовність операцій з розпалювання 

пальників печі первинного риформінгу; 

 послідовність операцій з пуску димососів; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

А.3  

Виконувати 

операції з 

підготовки 

апаратів 

агрегату 

конверсії до 

пуску 

  послідовність операцій з розігріву 

каталізаторів риформінгу метану азотом, 

азотно-водневою сумішшю, природним газом, 

парою: 

 послідовність операцій з розігріву 

каталізаторів конверсії оксиду вуглецю (ІІ) 

азотом, азотно-водневою сумішшю, 

природним газом, парою; 

 послідовність операцій з розігріву 

каталізаторів установки сіркоочищення; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

конверсії під час підготовки до пуску і 

способи їх усунення. 

 



Трудова функція В 

  

Проводити пуск та виведення на режим апаратів агрегату отримання та підготовки синтез-газу 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.1 Виконувати 

операції з подачі 

газу та виведення 

на режим 

процесу 

риформінгу 

метану 

Уміти: 

 Виконувати операції з пуску системи 

сіркоочищення; 

 Виконувати операції з подачі газу та 

виведення на режим печі первинного риформінгу 

метану; 

 Виконувати операції з подачі технологічного 

повітря в реактор вторинного риформінгу метану. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу риформінгу метану; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії риформінгу 

метану; 

 послідовність операцій з пуску системи 

сіркоочищення; 

 послідовність операцій з подачі газу та 

виведення на режим первинного 

риформінгу метану; 

 послідовність операцій з подачі 

технологічного повітря в реактор 

вторинного риформінгу метану; 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

риформінгу метану і способи їх усунення. 

 

 

 

 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.2 

 

 

Виконувати 

операції з 

включення в 

роботу та 

виведення на 

режим 

середньотемпе-

ратурного 

конвертора 

оксиду    

вуглецю (ІІ) 

Уміти: 

 Виконувати операції з включення в роботу 

середньотемпературного конвертора оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з виведення на режим 

середньотемпературного конвертора оксиду 

вуглецю (ІІ). 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з включення в 

роботу середньотемпературного конвертора 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з виведення на 

режим середньотемпературного конвертора 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 можливі неполадки в роботі 

установки конверсії оксиду вуглецю (ІІ) і 

способи їх усунення. 

В.3 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати операції 

з включення в 

роботу та виведення 

на режим 

низькотемпера-

турного конвертора 

оксиду вуглецю (ІІ) 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з включення в роботу 

низькотемпературного конвертора оксиду    

вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з виведення на режим 

низькотемпературного конвертора оксиду   

вуглецю (ІІ). 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.3 Виконувати 

операції з 

включення в 

роботу та 

виведення на 

режим 

низькотемпера-

турного 

конвертора 

оксиду    

вуглецю (ІІ) 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з підключення в 

роботу низькотемпературного конвертора 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з виведення на 

режим низькотемпературного конвертора 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 можливі неполадки в роботі стадії 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ) під час пуску і 

способи їх усунення. 

В.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

виведення на 

режим стадії 

очищення 

конвертованого 

газу від оксиду і 

діоксиду 

вуглецю 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з пуску та виведення на 

режим установки очищення конвертованого газу 

від діоксиду вуглецю; 

 Виконувати операції з пуску та виведення на 

режим установки каталітичного очищення 

конвертованого газу від оксиду і діоксиду вуглецю. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу очищення 

конвертованого газу від оксиду і діоксиду 

вуглецю; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадіїочищення синтез-

газу від оксиду і діоксиду вуглецю; 

 послідовність операцій з пуску та 

виведення на режим стадії очищення 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.4 Виконувати 

операції з 

виведення на 

режим стадії 

очищення 

конвертованого 

газу від оксиду і 

діоксиду 

вуглецю 

 

синтез-газу від діоксиду вуглецю; 

 послідовність операцій з виведення на 

режим пуску та виведення на режим стадії 

каталітичного очищення конвертованого 

газу від оксиду і діоксиду вуглецю; 

 можливі неполадки в роботі стадії 

очищення конвертованого газу від оксиду і 

діоксиду вуглецю і способи їх усунення. 

В.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску та пуску 

системи 

пароутворення та 

паророзподілен-

ня і установки 

відпарювання 

технологічного 

конденсату 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

системи пароутворення та паророзподілення; 

 Виконувати операції з пуску системи 

пароутворення та паророзподілення; 

 Виконувати операції з підготовки до пуску 

установки відпарювання технологічного 

конденсату; 

 Виконувати операції з пуску установки 

відпарювання технологічного конденсату. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу пароутворення та 

паророзподілення; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу відпарювання 

технологічного конденсату; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А системи пароутворення 

та паророзподілення і установки 

відпарювання технологічного конденсату; 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску та пуску системи пароутворення та 

паророзподілення; 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

В.5 

 

Виконувати 

операції з 

підготовки до 

пуску та пуску 

системи 

пароутворення та 

паророзподілен-

ня і установки 

відпарювання 

технологічного 

конденсату 

 послідовність операцій з підготовки до 

пуску та пуску установки відпарювання 

технологічного конденсату; 

 можливі неполадки в роботі системи 

пароутворення та паророзподілення і 

установки відпарювання технологічного 

конденсату та способи їх усунення. 

 



Трудова функція C 

Проводити технологічний процес в агрегаті отримання та підготовки синтез-газу 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.1 Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

очищення 

природного газу 

від 

сірковмісних 

сполук 

Уміти: 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу очищення природного 

газу від сірковмісних сполук. 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу очищення 

природного газу від сірковмісних сполук; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А системи очищення 

природного газу від сірковмісних сполук; 

 послідовність операцій з ведення 

технологічного процесу очищення 

природного газу від сірковмісних сполук; 

 можливі неполадки в роботі системи 

очищення природного газу від 

сірковмісних сполук і способи їх усунення. 

C.2 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

риформінгу 

метану 

 

Уміти: 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу первинного риформінгу 

метану; 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу вторинного риформінгу 

метану. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу метану; 

 

 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.2 

 

 

Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

риформінгу 

метану 

 

 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії риформінгу 

метану; 

 послідовність операцій з ведення 

технологічного процесу первинного 

риформінгу метану; 

 послідовність операцій з ведення 

технологічного процесу вторинного 

риформінгу метану; 

 можливі неполадки в роботі стадії 

риформінгу метану і способи їх усунення. 

C.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

конверсії 

оксиду   

вуглецю (ІІ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу середньотемпературної 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу низькотемпературної 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ); 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з ведення 

технологічного процесу 

середньотемпературної конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

C.3 Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

конверсії 

оксиду  

вуглецю (ІІ) 

 

 послідовність операцій з ведення 

технологічного процесу 

низькотемпературної конверсії оксиду 

вуглецю (ІІ); 

 можливі неполадки в роботі стадії 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ) та способи їх 

усунення. 

С.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

очищення 

конвертованого 

газу від оксиду 

та діоксиду 

вуглецю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу очищення 

конвертованого газу від діоксиду вуглецю; 

 Виконувати операції ведення 

технологічного процесу каталітичного очищення 

конвертованого газу від оксиду і діоксиду 

вуглецю; 

 Проводити включення в роботу та 

виключення з роботи смоловідокремлювача. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу очищення 

конвертованого газу від оксиду та діоксиду 

вуглецю; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А стадії очищення 

конвертованого газу від оксиду та діоксиду 

вуглецю; 

 послідовність операцій ведення 

технологічного процесу очищення 

конвертованого газу від діоксиду вуглецю; 

 послідовність операцій ведення 

технологічного процесу каталітичного 

очищення конвертованого газу від оксиду 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

С.4 Виконувати 

операції з 

проведення 

технологічного 

процесу 

очищення 

конвертованого 

газу від оксиду 

та діоксиду 

вуглецю 

та діоксиду вуглецю; 

 

 послідовність операцій включення в 

роботу та виключення з роботи 

смоловідокремлювача; 

 можливі неполадки в роботі стадії 

очищення конвертованого газу від оксиду 

та діоксиду вуглецю і способи їх усунення. 

С.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконувати 

операції з 

проведення 

процесу 

пароутворення, 

паророзподілен-

ня і 

відпарювання 

технологічного 

конденсату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції ведення процесу 

пароутворення і паророзподілення; 

 Виконувати операції ведення процесу 

відпарювання технологічного конденсату. 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу пароутворення і 

паророзподілення; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесу відпарювання 

технологічного конденсату; 

 схему КВП і А стадії пароутворення, 

паророзподілення і відпарювання 

технологічного конденсату; 

 послідовність операцій ведення 

технологічного процесу пароутворення, 

паророзподілення і відпарювання 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

С.5 Виконувати 

операції з 

проведення 

процесу 

пароутворення, 

паророзподілен-

ня і 

відпарювання 

технологічного 

конденсату 

технологічного конденсату; 

 можливі неполадки в роботі системи 

пароутворення, паророзподілення і 

відпарювання технологічного конденсату 

та способи їх усунення. 

 

 

 



Трудова функція D 

Проводити пасивацію та відновлення каталізаторів агрегату отримання і підготовки синтез-газу 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

D.1 Проводити 

операції з 

відновлення та 

пасивації 

каталізаторів 

агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

Уміти: 

 Виконувати операції з відновлення 

каталізаторів первинного та вторинного 

риформінгів метану; 

 Виконувати операції з пасивації 

каталізаторів первинного та вторинного 

риформінгів метану; 

 Виконувати операції з відновлення та видалення 

сірки з каталізатора  середньотемпературної конверсії 

оксиду   вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з пасивації 

каталізатора середньотемпературної конверсії 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з відновлення 

каталізатора низькотемпературної конверсії 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з пасивації 

каталізатора низькотемпературної конверсії 

оксиду вуглецю (ІІ); 

 Виконувати операції з пасивації 

каталізатора сіркоочищення; 

 Виконувати операції з відновлення 

каталізатора сіркоочищення; 

 Виконувати операції з пасивації 

каталізатора метанування; 

 Виконувати операції з відновлення 

каталізатора метанування 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

  властивості каталізаторів агрегату 

отримання і підготовки синтез-газу; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

устаткування; 

 схему КВП і А агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 послідовність операцій з відновлення і 

пасивації каталізаторів первинного та 

вторинного риформінгів метану; 

 послідовність операцій з пасивації, 

відновлення та видалення сірки з 

каталізатора середньотемпературної 

конверсії оксиду вуглецю (ІІ); 

 послідовність операцій з пасивації і 

відновлення каталізатора 

низькотемпературної конверсії оксиду 

вуглецю; 

 послідовність операцій з пасивації і 

відновлення каталізатора сіркоочищення; 

 послідовність операцій з пасивації і 

відновлення каталізатора метанування: 

 можливі неполадки в роботі агрегату 

отримання і підготовки синтез-газу та 

способи їх усунення.  



Трудова функція E 

Проводити зупинку агрегату отримання і підготовки синтез-газу 

 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

Е.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводити 

операції з 

планової 

часткової або 

повної зупинки 

агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уміти: 

 Виконувати операції з розвантаження 

агрегату отримання і підготовки синтез-газу на 

75-80%; 

 Виконувати операції зі зниження 

навантаження агрегату отримання і підготовки 

синтез-газу по газу на 40-50%; 

 Виконувати операції з відключення стадії 

метанування; 

 Виконувати операції по зупинці стадії 

очищення конвертованого газу від діоксиду 

вуглецю; 

 Виконувати операції з відключення 

низькотемпературного конвертора; 

 Виконувати операції з припинення подачі 

технологічного повітря в реактор вторинного 

риформінгу; 

 Виконувати операції з припинення подачі 

природного газу в піч первинного риформінгу; 

 Виконувати операції з охолодження 

каталізаторів риформінгів. 

 

 

 

 

 

Знати: 

 технологічну схему виробництва; 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесами отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 схему КВП і А агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 послідовність операцій з 

розвантаження агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу на 75-80%; 

 послідовність операцій з 

відключення стадії метанування; 

 послідовність операцій по зупинці 

стадії очищення конвертованого газу від 

діоксиду вуглецю; 

 послідовність операцій з відключення 

низькотемпературного конвертора; 

 послідовність операцій зі зниження 

навантаження агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу по газу на 40-50% 



Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

Е.1 Проводити 

операції з 

планової 

часткової або 

повної зупинки 

агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

 

 

 

 послідовність операцій з припинення 

подачі технологічного повітря в реактор  

вторинного риформінгу метану; 

 послідовність операцій з припинення подачі 

природного газу в піч первинного риформінгу; 

 послідовність операцій з охолодження 

каталізаторів риформінгів метану; 

 можливі неполадки при плановій 

частковій або повній зупинці агрегату 

отримання і підготовки синтез-газу і 

способи їх усунення. 

Е.2 Проводити 

операції з 

аварійної 

зупинки 

агрегату 

отримання і 

підготовки 

синтез-газу 

Уміти: 

 Виконувати операції з аварійної зупинки 

агрегату отримання і підготовки синтез-газу. 

Знати: 

 технологічний режим і правила 

регулювання процесом  отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 фізико-хімічні властивості сировини 

та теплоносіїв; 

 будову, принцип дії та правила 

експлуатації основного та допоміжного 

обладнання агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 схему КВП і А агрегату отримання і 

підготовки синтез-газу; 

 послідовність операцій аварійної зупинки 

агрегату отримання і підготовки синтез-газу. 

 можливі неполадки при аварійній 

зупинці агрегату отримання і підготовки 

синтез-газу і способи їх усунення 

 



Трудова функція F 

Проводити обслуговування вентиляційних систем і вентиляційних камер 

Код Трудові дії Необхідні уміння Необхідні знання 

F.1  Виконувати 

операції пуску 

та зупинки 

вентиляційних 

систем 

Уміти: 

 Виконувати операції по підготовці до пуску 

припливних вентиляційних систем; 

 Виконувати операції з пуску припливних і 

витяжних вентиляційних систем; 

 Виконувати операції по зупинці припливних 

і витяжних вентиляційних систем. 

 

Знати: 

 схему припливної та витяжної 

систем вентиляції; 

 конструкцію і технічну 

характеристику вентиляторів; 

 порядок виконання операцій по 

підготовці до пуску припливних 

вентиляційних систем; 

 порядок виконання операцій по 

пуску та зупинці припливних 

вентиляційних систем; 

 порядок виконання операцій по пуску та 

зупинці витяжних вентиляційних систем; 

 можливі неполадки в роботі 

вентиляційних систем та методи їх 

усунення. 

F.2 Виконувати 

операції з 

обслуговування 

вентиляційних 

систем і 

вентиляційних 

камер 

 Виконувати операції з обслуговування 

вентиляційних систем; 

 Виконувати операції з обслуговування 

системи аварійної вентиляції; 

 Проводити обслуговування вентиляційних 

камер. 

 

 схему припливної та витяжної 

систем вентиляції; 

 конструкцію і технічну 

характеристику вентиляторів; 

 порядок виконання операцій по 

обслуговуванню вентиляційних систем; 

 порядок виконання операцій по 

обслуговуванню системи аварійної 

вентиляції; 

 правила утримання вентиляційних камер. 
 


