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ВСТУП 

 

Транспортування і зберігання нафти, а також готових нафтопродуктів є 

важливими складовими нафтовидобувної та нафтопереробної галузей. На 

сьогоднішній день для зберігання нафти і нафтопродуктів як в Україні, так і за 

її кордонами, використовуються спеціальні інфраструктурні комплекси – 

нафтобази.  

Як правило, нафтобази складаються з підземних або надземних 

резервуарів, а також платформ для прийому або відвантаження нафти та 

нафтопродуктів з залізничних цистерн, автоцистерн, танкерів, нафтопроводів 

тощо.  

Нафтобази зазвичай, розташовуються поблизу нафтопромислів, 

нафтопереробних заводів, насосних станцій, магістральних нафтопроводів і 

нафтопродуктопроводів, і нафтохімічних комплексів, а також можуть бути і 

самостійними підприємствами. Великі нафтосховища в складі нафтобази, 

забезпечують рівномірне завантаження магістральних трубопроводів, 

компенсацію пікових і сезонних потреб споживання нафти і нафтопродуктів 

містами і промисловими районами, накопичення стратегічного запасу. 

Створення нафтобаз на території України забезпечує підвищення надійності 

роботи системи нафто-постачання нашої країни. 

Нафтобази рідко є самостійними компаніями та в більшості випадків 

входять до складу більш великих холдингів. Залежно від того, яку роль 

нафтобаза грає в бізнес-моделі, її можна віднести до однієї з двох груп - 

самостійна або не самостійна нафтобаза. 

Якщо нафтобаза обслуговує відразу декількох споживачів, то її прийнято 

називати самостійною або відокремленою. Такі нафтобази призначені для 

зберігання, перевалки та постачання нафтопродуктів споживачам 

(промисловості, транспорту і сільському господарству) та володіють великим 

резервуарним парком.  
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Нафтобаза, що є частиною складів інших великих підприємств і 

практично не працює з «зовнішніми» споживачами вважається не самостійною. 

Такі нафтобази самі є клієнтами відокремлених нафтобаз, у яких закуповують 

нафту або нафтопродукти а обсяг їх зберігання є обмеженим.  

Всі споруди і будівлі, а також енергетичне і технологічне обладнання та 

допоміжні пристрої нафтобаз повинні експлуатуватися в суворій відповідності 

до вимог, розроблених при проектуванні і закріпленими в проектно-

експлуатаційної документації.  

Нафтобази повинні бути повністю укомплектованими необхідними 

технічними засобами та матеріалами, призначеними для локалізації і ліквідації 

наслідків аварійних ситуацій, а також для їх попередження. Дії персоналу 

підприємства в таких ситуаціях регламентуються відповідними планами, 

затвердженими керівництвом нафтобази. 
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РОЗДІЛ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ НАФТОБАЗ. 

 

 

1.1. Класифікація нафтобаз. 

 

Нафтобазою називається комплекс споруд і установок, призначених для 

прийому, зберігання та відпуску нафтопродуктів споживачам. 

Основне призначення нафтобаз – це забезпечити безперебійне постачання 

промисловості, транспорту, сільського господарства та інших споживачів 

нафтопродуктами в необхідній кількості та асортименті; збереження якості 

нафтопродуктів і скорочення до мінімуму їх втрат при прийманні, зберіганні і 

відпуску споживачам. 

Нафтобази класифікуються [1, 2]: 

1) за функціональним призначенням; 

2) по транспортним зв’язкам; 

3) по номенклатурі збережених продуктів; 

4) за величиною річного вантажообігу; 

5) по сумарній місткості резервуарного парку. 

За функціональним призначенням (принципу оперативної діяльності) 

нафтобази поділяються на перевалочні, розподільні, перевалочно-розподільні і 

бази зберігання. 

Перевалочні нафтобази призначені для перевантаження (перевалки) 

нафтопродуктів з одного виду транспорту на інший, а також для відвантаження 

нафтопродуктів розподільним нафтобазам і великим споживачам. Розміщують 

їх на берегах судноплавних річок і озер, поблизу морських портів, великих 

залізничних магістралей, проміжних перекачувальних станцій 

нафтопродуктопроводів. Роль кінцевого пункту магістрального 

нафтопродуктопроводу також зазвичай грає перевалочна нафтобаза. 
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Розподільні нафтобази призначені для нетривалого зберігання 

нафтопродуктів та їх постачання споживачам району, що обслуговується. Їх 

поділяють на оперативні, які обслуговують лише місцевих споживачів, і 

сезонного зберігання, призначені як для задоволення місцевих потреб, так і для 

компенсації нерівномірності подачі нафтопродуктів на оперативні нафтобази, 

що входять в зону впливу нафтобази сезонного зберігання. 

Перевалочно-розподільні нафтобази служать як для забезпечення 

нафтопродуктами місцевих споживачів, так і для перевалки нафтопродуктів. 

За транспортними зв’язками нафтобази поділяються на залізничні, водні 

(річкові, морські), трубопровідні, а також глибинні, які представляють собою 

розподільні нафтобази, розташовані на значній відстані від залізниць і водних 

шляхів і отримують нафтопродукти, в основному, автомобільним транспортом, 

а в деяких випадках – водним. 

Залізничні нафтобази розташовуються поблизу залізничних станцій і 

отримують нафтопродукти по залізничному тупику (гілці) наливом в вагонах-

цистернах і в критих вагонах в тарі. 

Водні нафтобази отримують нафтопродукти наливом і в тарі в 

навігаційний період морським або річковим транспортом. 

Трубопровідні нафтобази розміщуються при проміжних перекачувальних 

станціях, кінцевих пунктах магістральних трубопроводів і отримують 

нафтопродукти через них. 

Глибинні нафтобази розташовуються на значній відстані від залізниць, 

водних шляхів і магістральних трубопроводів; вони отримують нафтопродукти, 

в основному, автомобільним транспортом (іноді – повітряним). 

За номенклатурою збережених нафтопродуктів розрізняють нафтобази 

загального призначення, тільки для легкозаймистих (світлих) нафтопродуктів, 

тільки для горючих (темних) нафтопродуктів. 

За сумарною місткістю резервуарного парку нафтобази класифікують для 

характеристики їх пожежної небезпеки. Найбільш пожежонебезпечними 

об’єктами є резервуари. Тому за критерій пожежонебезпеки нафтобаз 
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прийнятий сумарний об’єм резервуарного парку. Його величина, а також 

максимальний об’єм одного резервуара, Vmах, покладені в основу поділу 

нафтобаз на категорії [1, 3]: 

I – загальний об’єм резервуарного парку понад 100 000 м
3
; 

II – той же понад 20 000 м
3
 по 100 000 м

3
; 

III a – той же понад 10 000 м
3
 по 20 000 м

3
, Vmax = 5000 м

3
; 

III б – той же понад 2 000 м
3
 по 10 000 м

3
, Vmax= 2000 м

3
; 

III в – той же до 2 000 м
3
 включно, Vmax= 700 м

3
. 

Загальна місткість нафтобаз визначається як сумарний об’єм збережених 

нафтопродуктів в резервуарах і тарі. Об’єм резервуарів і тари приймається за їх 

номінальним об’ємом.  

При визначенні загальної місткості нафтобази допускається не 

враховувати обсяги наступних технологічних резервуарів: 

- проміжні резервуари (приймальні та зливні ємності) у зливо-налівних 

естакад і одиночних зливо-налівних пристроїв; 

- витратні резервуари котелень, дизельних електростанцій і паливо-

заправних пунктів, але не більше 100 м
3
; 

- резервуари для збору витоків нафтопродуктів і аварійні; 

- резервуари пунктів збору відпрацьованих нафтопродуктів загальним 

об’ємом не більше 100 м
3
 (поза резервуарного парку); 

- резервуари уловлених на очисних спорудах виробничої або виробничо-

дощової каналізації нафтопродуктів. 

Річний вантажообіг становить суму об’ємів прийнятих в резервуари і 

відвантажених з них нафтопродуктів протягом року. Залежно від річного 

вантажообігу нафтобази поділяються на групи, наведені у табл.1.  

Нафтобази розміщуються на території, відведеній відповідно до 

генерального плану забудови. На кожній нафтобазі повинен бути державний 

документ землекористування (землеволодіння). 

Технічна оснащеність нафтобаз повинна відповідати таким вимогам: 
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- резервуарний парк повинен забезпечувати прийом, зберігання і 

відвантаження заданої кількості і асортименту нафтопродуктів; 

- трубопровідні комунікації повинні забезпечувати одночасний прийом і 

відвантаження різних нафтопродуктів зі збереженням їх якості, тобто не 

допускаючи змішання і втрати якості; 

- наливні та зливні пристрої, а також насосне обладнання повинні 

забезпечувати виконання зливу і наливу нафтопродуктів в установленому 

асортименті. 

 

Таблиця 1 

Групи нафтобаз залежно від річного вантажообігу [1] 

Група нафтобази Вантажообіг, тис. т/рік. 

1 понад 500 

2 понад 100 до 500 включно 

3 понад 50 до 100 включно 

4 понад 20 до 50 включно 

5 до 20 включно 

 

1.2. Основні виробничі операції, що проводяться на нафтобазах. 

 

За своєю значимістю, операції,  що проводяться на нафтобазі поділяються 

на: основні і допоміжні [1, 3, 4]. 

До основних операцій відносяться: 

- прийом нафтопродуктів, що доставляються на нафтобазу в залізничних 

вагонах, нафтоналивних судах, магістральними нафтопроводами, 

автомобільним і повітряним транспортом, в дрібній тарі (контейнерах, бочках); 

- зберігання нафтопродуктів в резервуарах і в тарних сховищах; 

- відвантаження великих партій нафтопродуктів по залізниці, водним і 

трубопровідним транспортом; 
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- реалізація малих кількостей нафтопродуктів через автозаправні станції, 

розливні і тарні склади; 

- налив нафтопродуктів в дрібну тару; 

- регенерація олив; 

-  компаундування нафтопродуктів. 

До допоміжних операцій відносяться: 

- очищення і зневоднення нафтопродуктів; 

- виготовлення і ремонт нафтової тари; 

- виробництво деяких видів консистентних мастил і охолоджуючих рідин; 

- ремонт технологічного обладнання, будівель і споруд; 

- експлуатація енергетичних установок і транспортних засобів. 

 

1.3. Економічна ефективність експлуатації нафтобази і порядок 

розташування її об’єктів. 

 

1.3.1. Економічні показники експлуатації нафтобази. 

 

Відповідно до перспективного плану розвитку промисловості і сільського  

господарства питання про доцільність будівництва нафтобази в даному районі 

вирішується на підставі аналізу техніко-економічних показників, основними з 

яких є [5]: 

- вантажообіг і об’єм реалізації нафтопродуктів; 

- капітальні витрати; 

- експлуатаційні витрати; 

- коефіцієнт оборотності; 

- продуктивність праці; 

- термін окупності капітальних витрат. 

Основою для визначення вантажообігу перевалочних нафтобаз служать 

розроблені схеми обміну нафтою і нафтопродуктами, що враховують більш 

ефективне розміщення продуктивних сил і напрямки міжрайонних зв’язків. 
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Вантажообіг розподільних нафтобаз визначається потребою в 

нафтопродуктах прилеглих до них районів і оптимальними співвідношеннями в 

забезпеченні споживачів через нафтобази і транзитом. Величина вантажообігу 

значно коливається в залежності від сезонності, нерівномірності поставок і 

споживання. У зв’язку з цим при визначенні місячного вантажообігу вводиться 

поправочний коефіцієнт, який визначається відношенням максимального 

місячного вантажообігу до середнього місячного. 

При аналізі вантажообігу виявляється кількість окремих сортів 

нафтопродуктів, уточнюються джерела надходження, точки розподілу і 

відстань до них, а також з’ясовуються частота і регулярність поставок, 

швидкість їх транспортування і тривалість зливо-наливних операцій. 

Знаючи вантажообіг і ємність нафтобази, за діючими укрупненими 

показниками визначають обсяг капітальних витрат. Найбільш великі 

капіталовкладення в об’єкти виробничого призначення складаються з: вартості 

резервуарних парків (20-30%), технологічних трубопроводів (7-10%), насосних 

станцій (5-10%). 

Зі збільшенням загальної потужності нафтобази (вантажообігу на рік, 

місяць, добу) капіталовкладення на 1 т вантажообігу падають. 

Сума експлуатаційних витрат, на основі якої визначається собівартість 

реалізації 1 т нафтопродуктів, встановлюється кошторисом витрат, що 

складається з амортизаційних відрахувань, заробітної плати, витрат на 

поточний ремонт, витрат на паливо, електроенергію і т. д. Отримана за 

укрупненими показниками собівартість порівнюється з іншими найбільш 

прогресивними проектами нафтобаз, що перебувають в аналогічних умовах. 

Якщо нафтобаза реконструюється, показники також порівнюються з її звітними 

даними до реконструкції. 

Величина собівартості також залежить і від зовнішніх умов, що 

створюють конкретну економічну обстановку, в якій відбувається виробнича і 

господарська діяльність нафтобази (цін на електроенергію і паливо, 
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віддаленості від постачальників і споживачів, величини транспортних тарифів, 

тривалості міжсезонного споживання та ін.). 

Тривалість зберігання нафтопродуктів на нафтобазі визначається за 

формулою наступного вигляду [1, 5]: 

 

                                                            kτT  , діб.                                                   (1) 

 

де τ – кількість днів у розрахунковому періоді, діб.; 

k – коефіцієнт оборотності. 

Наступним техніко-економічним показником діяльності нафтобази є 

продуктивність праці, яка визначається величиною вантажообігу, що припадає 

на одного працівника нафтобази в одиницю часу. 

Розрахунки ефективності капіталовкладень згідно з типовою методикою 

здійснюється на основі показників питомих капіталовкладень, собівартості 

продукції, терміну окупності додаткових капіталовкладень і продуктивності 

праці. 

Оцінка економічної ефективності капіталовкладень повинна проводитися 

окремо по новому будівництву і реконструкції діючої нафтобази. У ряді 

випадків розширення і реконструкція нафтобази дозволяють відмовитися від 

будівництва нової, забезпечуючи велику економію матеріальних і грошових 

ресурсів і створюючи умови для введення нових виробничих потужностей в 

більш короткі терміни. 

 

1.3.2. Вибір майданчика під будівництво нафтобази. 

 

Крім чисто економічних умов, що зводяться в основному до мінімальним 

сумарним транспортним витратам з перевезень споживачам нафтопродуктів, 

необхідно, щоб майданчик, призначений для будівництва нафтобази, відповідав 

певним інженерним, особливо геологічним і гідрогеологічним умовам. 
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Відведена для нафтобази територія повинна мати необхідні розриви між 

межами ділянки і сусідніми спорудами. 

Майданчик бажано вибирати з навітряного боку від населених пунктів і 

сусідніх споруд, щоб пари нафтопродуктів не потрапляли на територію 

житлових будинків, об’єктів з відкритим вогнем і т. п. Для цього за даними 

метеорологічних станцій викреслюється «роза вітрів» району, яка показує 

повторюваність вітрів (в процентах або кількістю діб в році) по румбам.  

Щоб уникнути поширення вогню при розтіканні палаючого 

нафтопродукту по поверхні води і за санітарними умовами річкові нафтобази 

слід розташовувати нижче за течією річки від найближчих населених пунктів, 

промислових підприємств, пристаней, мостів і т. д. 

Одне з найважливіших умов при виборі майданчика – зручне примикання 

ділянки до транспортних магістралей. 

На самому майданчику або поблизу від нього необхідно мати джерело 

водопостачання і енергопостачання для господарських, виробничих і 

протипожежних потреб. Вибрана ділянка повинна забезпечувати зручний спуск 

зливових і каналізаційних вод, для запобігання шкоди навколишньому 

середовищу [1, 2]. 

З метою зниження вартості будівництва поблизу майданчика нафтобаз 

бажано мати будівельні матеріали і робочу силу. 

За геологічними умовами бажано, щоб майданчик був складений з 

корінних порід, здатних витримувати питоме навантаження не менше 0,1 МПа. 

Заболочені і залиті водами території непридатні для нафтобаз, так як в першому 

випадку доведеться проводити дорогі і трудомісткі дренажні роботи, а в 

другому – зводити навколо ділянки нафтобази водозахисну дамбу. 

 Прийнято розрізнять надземні і підземні підтопи. Особливу небезпеку 

представляє підземні підтопи, що викликається дією підземних ключів, джерел 

і періодичними коливаннями рівня ґрунтових вод. Найбільш різкі зміни рівня 

ґрунтових вод пов’язані з порами року: навесні в зв’язку з таненням снігів і 

дощами найбільш високий рівень, влітку і взимку найбільш низький, восени 
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рівень знову підвищується. Ґрунтові води, що стоять порівняно високо, не 

повинні бути агресивними, а швидкість їх руху повинна бути незначною, щоб 

уникнути розмивання ґрунтів і пов’язаних з цим карстових і зсувних явищ. 

Для остаточного вибору майданчику нафтобази зазвичай в районі 

майбутнього будівництва по карті намічаються кілька варіантів. Потім в район 

передбачуваного будівництва нафтобази висилається дослідницька партія в 

складі начальника, інженера-геолога або інженера-гідрогеолога, інженера-

будівельника, техніка-геодезиста, робочих для здійснення розвідки і 

топографічної зйомки ділянки та ін. Дослідницькі партії проводять 

рекогносцировку місцевості в районах намічених по карті і остаточно 

вибирають варіант майданчика для проектування нафтобази. 

Обраний майданчик обносять декількома межовими стовпами. Після 

цього складають схематичний ситуаційний план із зазначенням прив’язки 

майданчику до залізничних колій або іншим об’єктам. 

 

1.3.3. Генеральний план нафтобази. 

 

Генеральний план нафтобази (див. рис. 1.1-1.2) – це певне розташування 

різних об’єктів на території, відведеній для будівництва. Генеральний план 

нафтобази складається з урахуванням всіх місцевих умов: рельєфу, геологічних 

і гідрогеологічних особливостей майданчику, метеорологічних умов, 

номенклатури нафтопродуктів і деяких особливих умов експлуатації 

(протипожежних, санітарних, транспортних і ін.) [2, 4]. 

Топографічною основою для розробки генерального плану є ситуаційний 

план з горизонталями. На цьому плані передбачені залізничні шляхи, 

автомобільні дороги та інженерні мережі (телефон, водопровід, каналізація, 

лінії електропередач і т. п.). Нафтобази пов’язуються з транспортними 

магістралями і з відповідними сітями району. Залізничні тупики крім малої 

протяжності і зручного примикання до магістралі повинні бути проведені з 
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необхідними уклонами і радіусами кривизни. Після прив’язки мереж 

приступають до розміщення всіх споруд по спеціальним зонам. 

 

 

Рис. 1.1. Варіант розташування об’єктів нафтобази [6]: 

1 – налив у автоцистерни; 2 – залізнична естакада; 3 – насосні станції;  

4 – автоматичні засоби керування; 5 – установка регенерації, 6 – вузли обліку;  

7 – прилади безпеки автоцистерн; 8 – шлагбауми;  

9 – обладнання для зливу та наливу залізничних цистерн 

 

 
 

Рис. 1.2. Варіант розташування об’єктів нафтобази [7]: 

1 – залізничний злив; 2-вузли обліку; 3- верхній автомобільний налив; 4 – нижній 

автомобільний налив; 5 – резервуарній парк, 6 – операторна; 7 – збірник 

конденсату; 8 – повітродувка; 9 газоаналізатор;  

10 – установка рециркуляції парів 
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Для полегшення розбивки окремих об’єктів на топографічний план 

майданчика наносять розу повторних вітрів і координатну сітку 100 × 100 або 

50×50 м. Зона зберігання найбільш небезпечна в пожежному відношенні, тому 

її виділяють в відокремлену майданчик, доступ на яку дозволяється лише 

обмеженому колу людей. 

При розміщенні нафтобаз в лісових масивах коли будівництво їх 

пов’язано з вирубкою лісу, відстань до лісового масиву хвойних порід 

допускається скорочувати в два рази при цьому уздовж кордону лісового 

масиву навколо нафтобази повинна розташовуватися зорана смуга землі 

шириною не менше 5 м [1]. 

Відстань від будівель і споруд нафтобази до ділянок відкритого залягання 

торфу допускається скорочувати в два рази за умови засипки відкритого 

залягання торфу шаром землі товщиною не менше 0,5 м в межах половини 

відстані від будівель та споруд нафтобаз відповідних категорій, зазначених в 

табл. 2. 

При розміщенні резервуарних парків нафти і нафтопродуктів на 

майданчиках, які мають більш високі позначки в порівнянні з відмітками 

території сусідніх населених пунктів, підприємств і шляхів залізниць загальної 

мережі, розташованих на відстані до 200 м від резервуарного парку, а також 

при розміщенні складів нафти і нафтопродуктів біля берегів річок на відстані 

200 м і менше від води слід передбачати додаткові заходи. Ці заходи, при аварії 

резервуарів повинні виключати можливість потрапляння нафти і 

нафтопродуктів на територію населеного пункту або підприємства, на колії 

залізниць загальної мережі або у водойми. 

Відстань від будівель та споруд нафтобази з виробничими процесами із 

застосуванням відкритого вогню до продуктових насосних станцій, 

майданчиків для вузлів засувок насосних станцій, каналізаційних насосних 

станцій та очисних споруд для виробничих стічних вод (з нафтою і 

нафтопродуктами), розливних, складських будівель і майданчиків для 

зберігання нафтопродуктів в тарі, майданчиків для зберігання і використання 
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тари повинно бути не менше 40 м при зберіганні легкозаймистих, і 30 м при 

зберіганні горючих нафтопродуктів [1]. 

Відстань до будівель і споруд нафтобази (за винятком резервуарів і 

будівель, споруд з виробничими процесами із застосуванням відкритого вогню) 

від каналізаційних очисних споруд для виробничих стічних вод (з нафтою і 

нафтопродуктами) з відкритим дзеркалом рідини (ставки-відстійники, 

нефтеловушки та ін.), а також шламонакопичувачів має бути не менше 30 м. На 

складах III в категорії при зберіганні тільки горючих нафтопродуктів цю 

відстань допускається скорочувати до 24 м. Відстань від інших каналізаційних 

очисних споруд слід приймати не менше 15 м [1, 3, 5]. 

Оперативну зону слід розташовувати ближче до виїзду і в’їзду, щоб 

споживачі не затримувалися на території бази. На нафтобазах I і II категорій під 

оперативну зону відводиться спеціально обгороджена ділянка з самостійним 

в’їздом і виїздом на дороги загального користування. Об’єкти зони допоміжних 

технічних споруд відокремлюють від інших зон, так як там виробляють роботи 

з відкритим вогнем, а в виробничому відношенні існує взаємозв’язок між ними. 

Зона очисних споруд проектується в найбільш в найнижчій ділянці 

території, щоб зливові води і промислові стоки могли б надходити в нафтову 

пастку самопливом. 

Вельми важливо орієнтувати об’єкти всередині зон по сторонах світу, 

приймаючи до уваги панівне напрямок вітрів. Так, котельні і інші об’єкти, де 

ведуть роботи з відкритим вогнем, треба розміщувати таким чином, щоб вітер 

не зносив дим і іскри на резервуарні парки, наливні пристрої, залізничні тупики 

тощо. 

З метою меншого охолодження будівель взимку доцільно їх 

розташовувати довгою стороною уздовж пануючого напрямку вітрів. Частини 

будівель з невеликим числом віконних прорізів для кращого їх освітлення 

бажано звертати на південь і схід [1, 2]. 
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Таблиця 2 

Значення мінімальної відстані від нафтобази до різних об’єктів [1, 5] 

Об’єкти 

 

Мінімальна відстань, м, від будівель і 

споруд нафтобаз категорії 

I II III a ІІІ б III в 

Будівлі і споруди сусідніх 

підприємств 

100 

 

40(100) 

 

40 

 

40 

 

30 

 

Лісні масиви: 

- хвойних і змішаних порід 

- листяних порід 

 

100 

20 

 

50 

20 

 

50 

20 

 

50 

20 

 

50 

20 

Склади: лісових матеріалів, 

торфу, волокнистих речовин, 

соломи, а так само ділянки 

відкритого залягання торфу 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

 

4.Железние дороги загальної 

мережі (до підошви насипу або 

брівки виїмки): 

    -  на станціях 

    - на роз’їздах і платформах 

    - на перегонах 

 

 

 

150 

80 

60 

 

 

 

100 

70 

50 

 

 

 

80 

60 

40 

 

 

 

60 

50 

40 

 

 

 

50 

40 

30 

Автомобільні дороги загальної 

мережі (край проїжджої частини): 

         I, II і III категорії 

          IV і V категорії 

 

 

75 

40 

 

 

50 

30 

 

 

45 

20 

 

 

45 

20 

 

 

45 

15 

Житлові громадські будівлі 250 200 100 100 100 

Роздавальні колонки 

автозаправних станцій загального 

користування 

 

50 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 
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Продовження табл. 2 

Гаражі і відкриті стоянки 

автомобілів 

100 40 40 40 40 

 

Очисні каналізаційні споруди      

 і насосні станції не відносяться 

до складу 

100 40 40 40 40 

Водозаправочні споруди, що не 

належать до складу 

200 

 

150 

 

100 75 75 

Аварійна комора для 

резервуарного парку 

60 40 40 40 40 

Технологічні установки з 

вибухонебезпечними 

виробництвами і факельні 

установки для спалювання газу 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

При компонуванні зон і окремих споруд необхідно добиватися 

максимально можливого скорочення протяжності технологічних трубопроводів 

і інженерних мереж. 

Всі будівлі і споруди на генеральному плані нафтобази повинні мати 

габаритні розміри і координати одного з кутів. 

Вертикальне планування майданчика нафтобази здійснюють з 

урахуванням наступних вимог [3, 4]: 

- повинні бути створені нормальні умови всмоктування насосів; 

- по можливості забезпечені самопливний злив і налив залізничних 

цистерн, налив автоцистерн і дрібної тари; 

- трубопровідні мережі повинні бути прокладені без «мішків» (різкого 

вигину осі труби у вертикальній площині). 

Відстань від будівель і споруд нафтобази до її огорожі слід приймати [3]: 
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1) від зливо-налівних залізничних естакад, обладнаних зливо-наливними 

пристроями з двох сторін (рахуючи від осі найближчого до огорожі шляху) не 

менше 15 м; 

2) від адміністративних і побутових будівель складу – не нормується; 

3) від інших будівель і споруд складу – не менше 5 м. 

При розміщенні нафтобази на території інших підприємств необхідність 

влаштування огорожі цих складів встановлюється замовником в завданні на 

проектування. 

Територію нафтобази необхідно розділяти по функціональному 

використанню на зони і ділянки з урахуванням технологічних зв’язків, 

вантажообігу і видів транспорту, санітарно-гігієнічних, екологічних, 

протипожежних та інших вимог. 

Вузли пуску і прийому очисних пристроїв для магістральних 

нафтопроводів і нафтопродуктопроводів, що розміщуються на території 

нафтобази на відмітках вище позначок будівель і споруд, повинні бути 

огороджені з боку цих будівель і споруд земляним валом (огороджувальної 

стінкою) висотою не менше 0,5 м [1]. 

Нафтобази I і II категорій незалежно від розмірів майданчика повинні 

мати не менше двох виїздів на автомобільні дороги загальної мережі або на 

під’їзні шляхи складу або підприємства. 

По межах резервуарного парку, між групами резервуарів і для під’їзду до 

майданчиків зливо-наливних пристроїв слід проектувати проїзди, як мінімум, з 

проїзною частиною шириною 3,5 м і покриттям перехідного типу [1, 3, 4]. 

Для зливо-наливних залізничних естакад, обладнаних зливо-наливними  

пристроями з двох сторін, проїзд для пожежних машин повинен бути 

кільцевим. 

На території резервуарного парку та на ділянках залізничного і 

автомобільного прийому і відпуску нафти і нафтопродуктів планувальні 

позначки проїжджої частини внутрішніх автомобільних доріг повинні бути 

вище планувальних відміток прилеглої території не менше ніж на 0,3 м [3]. 
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На території нафтобази для озеленення слід застосовувати дерева і 

чагарники листяних порід. 

Не допускається використовувати для озеленення території листяні 

породи дерев і чагарників, які виділяють при цвітінні пух, волокнисті речовини 

або насіння. 

У виробничій зоні на ділянках залізничного і автомобільного прийому-

відпустки, а також в зоні резервуарного парку для озеленення слід 

застосовувати тільки газони. 

Посадка газонів всередині обвалованої території резервуарного парку не 

допускається. 

Територія нафтобази повинна бути огороджена огорожею, що 

продувається, з негорючих матеріалів заввишки не менше 2 м [3]. 
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РОЗДІЛ 2. ОСНОВНЕ ОБЛАДНАННЯ НАФТОБАЗИ 

 

Реалізація робіт на нафтобазі по прийманню, зберіганню і видачі нафти та 

нафтопродуктів здійснюється з використанням наступного обладнання: 

резервуари, зливо-наливні естакади, насосні станції, трубопроводи та система 

очистки стічних вод (відстійники, нафтоловушки тощо).  

 

2.1. Резервуари нафтобази. 

 

Резервуари є одним з основних споруд нафтобаз і призначені для 

зберігання нафтопродуктів і виробництва деяких технологічних операцій.  

По відношенню до рівня землі (див. рис. 2.1) резервуари можуть бути [8, 

9]: 

- підземними, коли найвищий рівень нафтопродукту в резервуарі 

знаходиться не менше ніж на 0,2 м нижче найнижчої планувальної позначки 

прилеглого майданчика (до підземних відносяться також резервуари, що мають 

обсипання не менше ніж на 0,2 м вище допустимого найвищого рівня 

нафтопродукту в резервуарі); 

- напівпідземними, коли днище резервуара знаходиться нижче рівня 

найнижчої планувальної позначки прилеглої площадки; 

- наземними, коли днище резервуара знаходиться на одному рівні або 

вище найнижчої планувальної позначки прилеглої площадки. 

Для повного збереження якості і кількості нафтопродуктів, що володіють 

різними фізичними властивостями, розроблено велику кількість різних 

конструкцій резервуарів. Вибір типу резервуара в кожному конкретному 

випадку повинен бути обґрунтований спеціальним техніко-економічним 

розрахунком. 

Ємності для зберігання нафтопродуктів можуть бути поділені за 

наступними ознаками [8, 9]: 
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1) за матеріалом, з якого вони виготовлені: металеві, залізобетонні, 

кам’яні, земляні, синтетичні, льодогрунтові гірські в різних гірських породах, 

що розташовані в земній корі; 

2) за величиною надлишкового тиску: резервуари низького тиску, в яких 

надлишковий тиск мало відрізняється від атмосферного (ри ≤ 0,02МПа), і 

резервуари високого тиску (ри  > 0,02МПа); 

3) за технологічними операціями: резервуари для зберігання мало в’язких 

нафт і нафтопродуктів, резервуари для зберігання високов’язких нафт і 

нафтопродуктів, резервуари-відстійники, резервуари-змішувачі, резервуари 

спеціальних конструкцій для зберігання нафт і нафтопродуктів з високим 

тиском насичених парів; 

4) по конструкції:  

а) сталеві резервуари (вертикальні циліндричні з конічними і сферичними 

дахами, горизонтальні циліндричні з плоскими днищами, кульові, резервуари-

циліндроїди);  

б) залізобетонні резервуари (вертикальні і горизонтальні циліндричні, 

прямокутні і траншейні). 

 

 

 

Рис. 2.1. Схема розташування резервуарів: а) наземний;  

б) напівпідземний; в) підземний 
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2.1.1. Правила розташування резервуарів на нафтобазі. 

 

В резервуарних парках нафтобаз резервуари слід розміщувати групами. 

Загальну місткість групи наземних резервуарів, а також відстань між стінками 

резервуарів, розташованих в одній групі, слід приймати відповідно до табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Загальна місткість груп резервуарів [1, 3] 

Тип  

резервуару 

Об’єм 

резервуарів  

в групі, м
3
 

Температура 

спалаху 

нафтопродукту 

 

Допустимий 

загальний 

номінальний 

вміст групи, 

м
3
 

Мінімальна 

відстань 

між 

резервуара-

ми в групі 

РВС 

50 000  

і менше  

Таке саме 

Вище 45 °С  

45 °С і менше 

120 000  

80 000 

0,75 Др, не 

більше 30 м  

Таке саме 

РВСП 
50 000  

Менш 50 000 

Незалежно від 

температури 

спалаху 

Таке саме 

200 000  

120 000 

30 м 

0,65 Др, не 

більше 30 м  

РВСПК 

50 000 і 

більше 

Менш 50 000 

Незалежно від 

температури 

спалаху 

Таке саме 

200 000  

120 000 

30 м 

0,65 Др, не 

більше 30 м 

 

Наземні резервуари об’ємом 400 м
3
 і менше, в складі загальної групи, слід 

розташовувати на одному майданчику (або фундаменті), об’єднуючи в окремі 

групи загальним об’ємом до 4000 м
3
 кожна, при цьому відстань між стінками 

резервуарів в такій групі не нормується, а відстань між найближчими 

резервуарами таких сусідніх груп слід приймати 15 м [1]. 
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Відстань від цих резервуарів до резервуарів об’ємом понад 400 м
3
 слід 

приймати по табл. 3, але не менше 15 м. 

Площа дзеркала підземного резервуара повинна становити не більше 7000 

м
2
, а загальна площа дзеркала групи підземних резервуарів – 14000 м

2
. 

Відстань між стінками підземних резервуарів однієї групи має бути не 

менше 1 м. 

Відстань між стінками найближчих резервуарів, розташованих в сусідніх 

групах, складає, м [1, 5]: 

1) наземних резервуарів номінальним об’ємом 20000 м
3
 і більше – 60, 

об’ємом до 20000 м
3
 – 40; 

2) підземних резервуарів – 15. 

При розміщенні кожної групи наземних резервуарів в окремому котловані 

чи виїмці, що вміщує всю збережену в цих резервуарах рідину, відстань між 

верхніми бровками сусідніх котлованів або виїмок слід приймати 15 м. 

По периметру кожної групи наземних резервуарів необхідно передбачати 

замкнуте земляне обвалування шириною поверху не менше 0,5 м або 

огороджувальну стіну з негорючих матеріалів, розраховані на гідростатичний 

тиск рідини, що розлилася. 

Вільний від забудови об’єм обвалованої території, утворений між 

внутрішніми укосами обвалування або огороджувальними стінами, слід 

визначати по розрахунковому об’єму рідини, що розлилася, рівному 

номінальному об’єму найбільшого резервуара в групі чи окремого резервуара. 

Висота обвалування або захисної стіни кожної групи резервуарів повинна 

бути на 0,2 м вище рівня розрахункового об’єму рідини, що розлилася, але не 

менше 1 м для резервуарів номінальним об’ємом до 10000 м
3
 і 1,5 м для 

резервуарів об’ємом 10000 м
3
 і більше. 

Відстань від стінок резервуарів до підошви внутрішніх укосів 

обвалування або до огороджувальних стін слід приймати не менше 3 м від 

резервуарів об’ємом до 10000 м
3
 і 6 м – від резервуарів об’ємом 10000 м

3
 і 

більше. 
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Група з резервуарів об’ємом 400 м
3
 і менше загальною місткістю до 4000 

м
3
, яка розташована окремо від загальної групи резервуарів (за межами її 

зовнішнього обвалування), повинна бути огороджена суцільним земляним 

валом або стіною висотою 0,8 м при вертикальних резервуарах і 0,5 м при 

горизонтальних резервуарах.  

Обвалування підземних резервуарів слід передбачати тільки при 

зберіганні в цих резервуарах нафти і мазутів. Об’єм, що утворюється між 

внутрішніми укосами обвалування, слід визначати за умов утримання 

нафтопродукту, який розлився в кількості, що дорівнює 10% об’єму 

найбільшого підземного резервуара в групі. 

Обвалування групи підземних резервуарів для зберігання нафти і мазутів 

допускається не передбачати, якщо об’єм, утворений між укосами земляного 

полотна автомобільних доріг навколо групи цих резервуарів, задовольняє 

вказаним умовам. 

В межах однієї групи наземних резервуарів внутрішніми земляними 

валами або огороджувальними стінами слід відокремлювати [1]: 

- кожен резервуар об’ємом 20000 м
3
 і більше або кілька менших 

резервуарів сумарною місткістю 20000 м
3
; 

- резервуари з оливами і мазутами від резервуарів з іншими 

нафтопродуктами; 

  - резервуари для зберігання етилованого бензину від інших резервуарів 

групи. 

Висоту внутрішнього земляного валу або стіни слід приймати: 

1) 1,3 м – для резервуарів об’ємом 10 000 м
3
 і більше; 

2) 0,8 м – для інших резервуарів. 

Резервуари в групі слід розташовувати: 

- номінальним об’ємом менше 1000 м
3
 – не більше ніж в чотири ряди; 

- об’ємом від 1000 до 10000 м
3
 – не більше ніж в три ряди; 

- об’ємом 10000 м
3
 і більше – не більше ніж у два ряди. 
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У кожну групу наземних вертикальних резервуарів, розташованих в два 

ряди і більше, допускається передбачати заїзди всередину обвалування для 

пересувної пожежної техніки, якщо з внутрішніх доріг та проїздів складу не 

забезпечується подача вогнегасних засобів в резервуари. При цьому 

планувальна відмітка проїжджої частини заїзду повинна бути на 0,2 м вище 

рівня розрахункового обсягу рідини, що розлилася. 

Для переходу через обвалування або огороджувальну стіну, а також для 

підйому на обсипання резервуарів необхідно на протилежних сторонах огорожі 

або обсипання передбачати сходи-переходи шириною не менше 0,7 м в 

кількості чотирьох – для групи резервуарів і не менше двох – для окремо 

розташованих резервуарів. 

А між тими переходами через обвалування і стаціонарними сходами на 

резервуарах слід передбачати пішохідні доріжки (тротуари) шириною не менше 

0,75 м. 

Всередині обвалування групи резервуарів не допускається прокладка 

транзитних трубопроводів. З’єднання трубопроводів, що прокладаються 

всередині обвалування, слід виконувати на зварюванні. Для приєднання 

арматури допускається застосовувати фланцеві з’єднання з негорючими 

прокладками. 

 

2.1.2.  Циліндричні сталеві резервуари. 

 

Циліндричні резервуари є найбільш поширеними для зберігання 

нафтопродуктів, відносно прості у виготовленні і найбільш економічні по 

вартості.  

Розрізняють [8]:  

- вертикальні циліндричні резервуари низького і високого тиску, з 

просторовими днищами, з плаваючими дахами і понтонами;  

- горизонтальні циліндричні резервуари високого і низького тиску, 

наземні і підземні. 
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Циліндричні резервуари представляють собою зварену конструкцію з 

сталевих листів. Найбільш поширені розміри листів: 1000×2000 і 1250×2500 мм 

при товщині δ ≤ 4 мм; 1500×6000 мм при товщині δ > 4 мм. Листи для 

резервуарів виготовляються з мартенівських сталей ВМ Ст. 306 і ВМ Ст. З сп, 

які відповідають наступним вимогам за механічними властивостями і хімічним 

складом (група В): 

- тимчасовий опір 37-46 МПа; 

- межа текучості не менше 24 МПа для першого розряду (при товщині 

прокату 20-41 мм); 

- верхні межі вмісту вуглецю - 0,22 %, сірки - 0,05 %, фосфору - 0,045 % і 

кремнію - 0,15 %; 

- граничний вміст хрому, нікелю і міді не більше 0,3 % (кожного 

елемента); 

- ударна в’язкість при температурі t = -20 °С не менше 30 Дж /см
2
. 

При зниженні температури (нижче -20 °С) стали ВМ Ст. З пс і ВМ Ст. З 

сп набувають підвищену крихкість і ударна в’язкість падає нижче 30 Дж/см
2
. 

Тому для резервуарів, що експлуатуються при температурі нижче -20 °С, слід 

застосовувати спеціальні низьколеговані марганцевмісні сталі з високою 

ударною в’язкістю [8].  

Для зварних резервуарів, що працюють під тиском 0,8-6,0 МПа, при 

температурі зберігання нафтопродуктів 120-450 °С застосовують сталі марок 

15К і 20К[8]. Сталь для зварних резервуарів повинна поставлятися з гарантією 

зварюваємості. Щоб уникнути утворення тріщин застосовувати конверторну 

сталь не допускається. 

Горизонтальні циліндричні резервуари отримали широке застосування на 

нафтобазах для зберігання нафтопродуктів в малих кількостях. Але в 

порівнянні з вертикальними резервуарами, на спорудження горизонтальних 

резервуарів, витрачається на 1 м
3
 об’єму більше металу.  

Переваги горизонтальних резервуарів полягають в можливості серійного 

виготовлення їх на заводах, в зберіганні нафтопродуктів під високим 
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надлишковим тиском і вакуумом, в зручності підземної установки. Типові 

горизонтальні резервуари, виготовлені об’ємом від 3 до 400 м
3
, здатні 

витримувати внутрішній надлишковий тиск до 2,5 МПа і вакуум до 0,09 МПа. 

Залежно від величини внутрішнього тиску днища таких резервуарів 

виконуються сферичними, плоскими або циліндричними. 

Сферичні днища мають більш високу вартість і тому вони можуть бути 

виправдані при відносно високому тиску (> 0,3 МПа). Радіус сферичного днища 

приймається рівним діаметру корпусу резервуара з умови рівної міцності 

конструкції при однаковій товщині корпусу і днища [8, 9].  

 

2.1.3. Вибір оптимальних розмірів резервуарів. 

 

При виборі типу резервуарів необхідно керуватися наступним [8, 9]: 

1)  Вибір резервуарів потрібно проводити з числа затверджених типових 

проектів. 

2) Для зниження втрат від випаровування при зберіганні легкозаймистих 

нафтопродуктів потрібно застосовувати резервуари з понтоном, плаваючими 

дахами і резервуари, розраховані на підвищений тиск. 

3) Перевагу слід віддавати резервуарам великих об’ємів, тому що зі 

збільшенням об’єму резервуара зменшуються втрати від випаровування, 

питома витрата стали, площі для резервуарних парків. 

4) Для кожного виду нафтопродукту потрібно передбачати не менше двох 

резервуарів, щоб мати можливість одночасно виконувати операції з приймання 

та відпуску даного виду нафтопродукту, а також виконувати ремонти 

резервуарів, підігрів нафтопродукту, відстій і ін. 

5) Застосування однотипних, однакових за об’ємом і конструкцією 

резервуарів полегшує проведення товарних операцій на нафтобазі і створює 

хороші умови для ведення будівельно-монтажних робіт при спорудженні 

резервуарних парків потоковим методом. 
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6) Зі збільшенням ступеня заповнення резервуара збільшується об’єм 

газового простору, а це веде до збільшення втрат при зберіганні. 

Для нафтопродуктів з високим тиском насичених парів, згідно з 

наведених вище розрахунків, необхідно підбирати резервуари з понтоном або 

плавучим дахом. При виборі типів резервуарів необхідно враховувати 

кліматичні умови району проектування: вітрове, дощове і снігове 

навантаження. У районах з великим дощовим і сніговим навантаженням 

резервуари з плаваючою дахом не встановлюють, а в районах з більшим 

вітровим навантаженням слід застосовувати резервуари «північного 

виконання» з висотою стінки до 12 м, типу РВС із стаціонарним дахом. 

Корисний об’єм резервуарного парку для кожного продукту, визначається 

за формулою: 

 

                                30100ΔV1ККTQV ст

iнпйцii
 , м

3
                          (2) 

 

де 
i

Q  – середня місячна потреба i-го нафтопродукту, м
3
;  

ц
Т  – тривалість транспортного циклу поставки, доба; 

 
нц

К – коефіцієнт нерівномірності подачі цистерн с нафтопродуктом (для 

промислового міста приймається на рівні 1K
нп
 ); 

ст

i
ΔV  – страховий запас i-го продукту, %.  

Середнє місячна потреба продукту дорівнює: 
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де 
рік

G  – річний товаропотік нафтобази, кг;  

i
%  – процент i-го продукту від загальної маси;  

i
ρ  –  густина нафтопродукту при максимальній температурі, кг/м

3
. 
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Після визначення необхідного обсягу парку для i-го нафтопродукту 

призначаємо кілька резервуарів різного розміру для вибору з них найбільш 

оптимального варіанту. 

При цьому резервуарний парк повинен відповідати наступним вимогам: 

1) Мати мінімальний невикористаний об’єм резервуарів, не більше 10%. 

2) Мати найменші витрати металу. 

3) Мати найменшу кошторисну вартість на спорудження. 

Кількість резервуарів визначається за формулою: 
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де 
i

V  – фактичний об’єм одного резервуара, м
3
. 

n
V  – корисний об’єм одного резервуара, м

3
. 

Кількість резервуарів округляємо у більшу сторону: /nn  . 

Тоді фактичний об’єм резервуарного парку дорівнює: 
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Не використаний об’єм резервуарного парку розраховується за 

формулою: 
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Згідно однієї з вимог, не використаний об’єм не повинен перевищувати 
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Витрати металу на спорудження групи резервуарів розраховується за 

формулою 

 

                                              nVмМ
nстг.р.
 , кг                                        (8) 

 

де 
ст

м  – питома витрата сталі на 1м
3
 корисного об’єму резервуара, кг. 

Вартість спорудження групи резервуарів: 

 

                                               nSS
рг.р.
 , тис. грн.                                       (9) 

 

де 
р

S  – вартість спорудження одного резервуара, тис. грн. 

 

2.1.4. Технологічний розрахунок резервуарів. 

 

Товщину плоских днищ розраховують за формулою 

 

                                            
p

σ

p
Rδ   , мм                                                (10) 

 

де φ – коефіцієнт, що залежить від умов закріплення днища по контуру (φ 

= 0,5 - 0,75);  

р – тиск на днище в Па;  

σр – розрахункове напруження розтягу в Па. 

Найвигідніший діаметр горизонтального резервуара низького тиску 

 

                                             3

oп
V0,8D   , м                                                (11) 

 

де V – об’єм резервуара, м
3
. 

Для резервуарів, що витримують середній та високий тиск, 
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                                             3

oп
V0,6D   , м                                                (12) 

 

У формулах вказані середні значення коефіцієнтів пропорціональності. Зі 

збільшенням об’єму резервуара вони зменшуються, а зі зменшенням об’єму 

резервуара збільшуються [9]. 

У горизонтальній оболонці, яка покоїться на суцільній підставці, під дією 

ваги нафтопродукту і власної ваги виникають згинальні моменти М1 і М2, які 

прагнуть сплюснути оболонку – збільшити горизонтальний діаметр. При 

наявності надлишкового газового тиску в стінках корпусу виникають 

рівномірно розподілені розтягуючі напруги, що сприяють збереженню форми 

корпусу. Тому корпус резервуара, розрахований на дію згинальних моментів, 

обов’язково повинен бути перевірений на розтягуючі напруги від внутрішнього 

надлишкового тиску. 

Згинальний момент, що виникає в оболонці під дією гідростатичного 

тиску нафтопродукту (на одиницю довжини оболонки), дорівнює  
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Згинальний момент, що виникає від власної ваги оболонки (на одиницю 

довжини оболонки), 
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         де рс – густина матеріалу оболонки, кг/м
3
.  

Сумарний згинаючий момент 
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З порівняння  формул видно, що вплив власної ваги оболонки 

враховується коефіцієнтом 
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Максимальне значення моментів М1 и М2 будуть при φ = π/2, тобто по 

кінцям горизонтального діаметру 
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При комбінованому впливі навантажень від їх власної ваги металу, ваги 

нафтопродукту і внутрішнього тиску ри сумарний згинаючий момент 

зменшується на величину  3EIRρ3EIс 3

H
  і може бути приблизно 

розрахований за формулою 
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де Е – модуль пружності матеріалу оболонки,  Па;  

I – момент інерції стінки резервуара (на одиницю довжини). 

Товщину стінки корпуса резервуара визначають за формулою 
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де W – момент спротиву.  

Для прямокутного розтину товщиною δ і одиничної довжини 
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6

δ1
W

2
 , Н×м                                             (20) 

 

де l – довжина між кільцями жорсткості, мм. 

Тоді 
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де δр – розрахункове навантаження на згинання, Па. 

Обчислена за формулою товщина стінки корпусу зазвичай є значною. З 

метою економії металу оболонку резервуара виготовляють з листів товщиною 

4-5 мм, а для додання корпусу необхідної жорсткості в кожному поясі 

резервуара (число поясів приймається кратне ширині стандартного аркуша) 

встановлюють кільця жорсткості [9].  

Напруга в оболонках і кільцях жорсткості розраховується за формулою 
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  , Па                                               (22) 

 

де W – момент опору. 

Для скорочення втрат від випаровування нафтопродуктів в результаті 

добового коливання температур горизонтальні резервуари часто заглиблюють 

нижче рівня землі. Крім того, заглиблення резервуарів дозволяє значно 

скоротити площу парку, а також зменшує пожежну небезпечність. Особливо на 

міських автозаправних станціях, де за протипожежним міркувань установка 

наземних резервуарів неприпустима. Однак підземні резервуари мають і 

деякими істотні недоліки: 

1) труднощі виявлення дефектів корпусу і витоків;  

2) необхідність спеціальних заходів щодо захисту від корозії;  

3) необхідність заглиблення насосних станцій. 
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Підземні резервуари схильні до внутрішнього гідростатичного тиску 

нафтопродукту, зовнішньому тиску ґрунту і дії вакууму. 

Ґрунт здавлює оболонку резервуара нерівномірно.  

Вертикальний тиск ґрунту 

 

                                               hgρρ
грверт

  , Па                                       (23) 

 

а горизонтальний 
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де ргр – щільність ґрунту, кг/м
3
;  

h – відстань від поверхні землі до визначеної точки, м;  

а – кут внутрішнього тертя ґрунту, °. 

Для практичних розрахунків еліптичну епюру тиску ґрунту замінюють 

круговою з постійною інтенсивністю тиску. 
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Величина згинального моменту (на одиницю довжини оболонки) від 

тиску ґрунту визначається за формулою 
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де h0 – глибина закладення осі резервуару у ґрунті, м;  

R – радіус оболонки резервуару, м. 
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Максимальне значення згинального моменту від тиску ґрунту (М3)max 

буде для ґрунтів, що мають кут внутрішнього тертя α  < С 18 ° при φ = 0 і α > 

18° при φ = π/2. 

Товщину стінки корпусу підземного горизонтального циліндричного, 

резервуара слід визначати за сумарним вигинає моменту 

 

                                   
max3maxρ21max

MMM
и


 , Н×м                             (27) 

 

Як зазначалося вище, оболонка підземного резервуара під впливом 

зовнішнього тиску може втратити свою форму. Це може статися ще задовго до 

того, як напруги в ній досягнуто розрахункових значень. Тому оболонку 

підземного резервуара необхідно завжди перевіряти на стійкість циліндричної 

форми в радіальному напрямку за формулою 
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де l – відстань між ребрами жорсткості, м. 

Для стійкості форми резервуара зовнішній тиск ґрунту рср має бути менше 

ркр на величину коефіцієнта запасу стійкості n, рівну 
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В даному випадку також необхідно перевіряти стійкість кілець 

жорсткості за формулою 
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          де RK – радіус кільця жорсткості, м;  

          ω – кут (при трикутній решітці жорсткості ω = 2/3π, при чотирикутній ω = 

π/2), °. 

Для стійкості кільця необхідно дотримуватися умови 

 

  ((ркр)min / Pcp)> 6.    (31) 

 

де Р – навантаження на одиницю довжини кільця, МПа.  

Якщо гідрогеологічні умови місцевості не дозволяють встановлювати 

резервуари вище рівня ґрунтових вод, необхідно провести розрахунок на 

підйом. 

Щоб резервуар не спливав, необхідно дотримуватися нерівності 

 

                                              
ввГРp

gVnρGG                                             (32) 

 

де Gp – вага порожнього резервуара, Н;  

Grp – вага призми груша, розташованої над резервуаром, Н (приймається, 

що грунт беруть під кутом внутрішнього тертя α);  

n – коефіцієнт запасу;  

рв – густина ґрунтової води, кг/м
3
; 

VB – об’єм частини резервуара, зануреної в воду, м
3
. 

Якщо нерівність не дотримується, то резервуар ставлять на якоря. 

Загальна вага якорів Gя при зануренні їх в ґрунтову воду визначається з 

рівняння звідки 
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Якір прикріплюють до хомутів зі смугової сталі, що обтягує корпус 

резервуара в місцях розташування діафрагм, за допомогою анкерів і стяжних 

муфт. Розрахунок резервуара на підтоплюємость слід проводити виходячи з 

найгірших умов, коли резервуар порожній, а ґрунтова вода досягає найвищого 

рівня. 

 

2.1.5. Обладнання вертикальних та горизонтальних сталевих резервуарів. 

 

Для правильної та безпечної експлуатації наземні сталеві резервуару 

повинні мати обладнання, що представлено на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Обладнання резервуара вертикального стального [10]:1 – клапан дихальний 

автоматичний; 2, 5 – клапан дихальний механічний, 3 – клапан аварійний; 4 – суміщений 

механічний дихальний клапан; 6 – патрубок вентиляційний; 7 – люк замірний; 8 – люк 

монтажний; 9 – люк світловий; 10 – генератор піни середньої кратності; 11 – пробовідбірник 

плаваючий резервуарний; 12, 13 – пробовідбірники стаціонарні резервуарні; 14, 15 – 

механізм керування хлопавкою; 16 – хлопавка; 17 – приймально-роздавальний пристрій; 18 – 

кран сифонний; 19 – люк-лаз; 20 – приймально-роздавальний патрубок  
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Люки. Верхній світловий та монтажний люки призначені для 

провітрювання під час ремонту і зачистки, а також для підйому кришки 

хлопавки та шарнірних труб при обриві робочого троса. Замірний люк служить 

для вимірювання рівня нафтопродукту і відбору проби з резервуара.  

Хлопавки. Хлопавки (див. рис. 2.3) – це пристрої, що запобігають витокам 

з резервуарів нафти або нафтопродуктів при пошкодженні технологічних 

трубопроводів або розміщених на них запірних пристроїв [8]. Хлопавки є 

комплектуючими виробами резервуарів для нафти і нафтопродуктів а їх 

технічні характеристики, наведено у табл. 4. 

 

                                               

                                   а)                                                                                  б)     

             

          Рис. 2.3. Зовнішній вигляд (а) та конструкція (б) хлопавки з перепуском [11]:  

          1 - корпус; 2 - кришка; 3 – важіль;  

   4 – кришка перепускна  

 

Залежно від способу застосування, хлопавки можуть бути як керованими, 

так і некерованими. 

Некеровані хлопавки встановлюються тільки на прийомних 

(нагнітальних) лініях. Кришки цих хлопавок піднімаються під напором 

продуктів, які закачується в резервуар і опускаються під власною вагою при 

припиненні подачі [8, 9]. 
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Таблиця 4 

Технические характеристики хлопавок [11] 
 

Найменування 

параметрів 

ХП-

80 

ХП-

100 

ХП-

150 

ХП-

200 

ХП-

250 

ХП-

300 

ХП-

400 

ХП-

500 

ХП-

600 

Діаметр умовного 

проходу DN 
80 100 150 200 250 300 400 500 600 

Умовний прохід 

перепускного отвору, 

d1, мм 

— 

 
25 100 

Клас герметичності за 

ГОСТ 9544-93 
D 

Габаритні 

розміри, мм, не 

більше: 

L 165 326 306 355 405 442 785 700 770 

D 185 205 260 315 370 435 580 710 840 

H 212 281 308 370 470 504 800 840 960 

Приєднувальні 

розміри, мм, не 

більше: 

D1 150 170 225 280 335 395 525 650 770 

d 18 18 18 18 18 22 30 33 36 

n 4 4 8 8 12 12 16 20 20 

Маса, кг, не більше 6 10 19 26 47 49 140 220 330 

 

Кришки керованих хлопавок можна піднімати, опускати, а також 

фіксувати в піднятому положенні. Керовані хлопавки можуть застосовуватися 

як на роздавальних (відпускних), так і на прийомних (нагнітальних) 

трубопроводах. Управління такими хлопавками здійснюється за допомогою 

механізмів управління: бічних – МУ, що встановлюються на стінці резервуара, 

або верхніх – МУВ, що встановлюються на стаціонарний дах. 

Чим більше умовний прохід хлопавки, тим більше зусилля потрібно для її 

відкриття, так як доводиться долати вагу стовпа нафтопродукту, що давить на її 

кришку. Для зниження зусилля, що вимагається для підняття кришки, всі 

хлопавки з умовним проходом понад 100 мм виготовляються з перепуском - 
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розвантажувальним отвором. Без перепуску виготовляються тільки хлопавки з 

умовним проходом 80 і 100 мм [8].  

Дихальний клапан. З числа дихальних клапанів, що виробляються 

вітчизняною та закордонною промисловістю найбільше поширення набули 

клапани мембранні дихальні НДКМ (НДКМ-100, НДКМ-150, НДКМ-200, 

НДКМ-250, НДКМ-300, НДКМ-350), що э стійкими до примерзання. Вони 

призначені для герметизації і встановлюються на резервуарах з нафтою 

(нафтопродуктами) в якості дихального обладнання, яке поєднує газовий 

простір з атмосферою, з допустимим надлишковим тиском 200 мм. вод. ст. і 

вакуумом 40 мм. вод. ст. Клапан НДКМ регулює тиск, скорочуючи втрати від 

випаровування нафтопродуктів і сприяє меншому забрудненню навколишнього 

середовища. Плівкове покриття з фторопласту, що наноситься на робочі 

поверхні тарілчастого затвора і сідла запобігає його примерзанню. Технічні 

характеристики клапанів НДКМ, наведено у табл. 4. 

Клапан НДКМ (див. рис. 2.4) встановлюється на даху резервуара на 

вертикальному патрубку висотою 200-250 мм. Для захисту клапана від впливу 

атмосферних опадів і вітру зверху встановлена кришка.  

Диски 8 з’єднуються з тарілкою 3 ланцюжком 11. Камера «А» з’єднується 

з газовим простором резервуара імпульсної трубкою 12, розміщеної в тарілці 3, 

камера «Б» поєднується з атмосферою через вогневий запобіжник 10. 

При створенні в резервуарі вакууму в камері «А» створюється 

розрядження, рівне розрядженню в газовому просторі резервуара. При 

досягненні розрахункового значення вакууму вага вузла тарілки 3 

врівноважується зусиллям від дії атмосферного тиску на поверхню мембрани. 

При перевищенні розрахункового значення вакууму тарілка переміщається 

вгору і з’єднує газовий простір резервуара з атмосферою. У разі зменшення 

величини вакууму трохи нижче розрахункової, тарілка 3 опускається на сідло 2 

і клапан закривається. 
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                                     а)                                                                                                б) 

Рис. 2.4. Зовнішній вигляд (а) та конструкція (б) дихального клапану НДКМ [12]:  

1 – корпус клапана; 2 – сідло; 3 – тарілка, ізольована знизу фторопластовою плівкою;  

4 – мембрани; 5 – корпус нижній; 6 – корпус середній; 7 – мембрана; 8 – вантаж / диски;  

9 – кришка; 10 – вогневі запобіжники; 11 – ланцюжок;  

12 – імпульсна трубка; 13 – вогневий запобіжник 

 

Створюваний тиск в резервуарі забезпечує камера «А». Із зростанням 

тиску сила, що притискає тарілку 3 до сідла 2, збільшується, поліпшується 

герметичність затвора. Тиск в камері «А» притискає тарілку 3 до сідла 2 і 

одночасно впливає на мембрану 7 з дисками 8, які з’єднані гнучким зв’язком з 

тарілкою. 

Так як тиск на нижній тарілці по площі в межах діаметра сідла діє зверху 

і знизу, то загальна площа мембрани 4 з тарілкою 3, що передає зусилля тиску, 

менше загальної площі мембрани 7 з дисками 8. З огляду на зазначену різницю 

площ результуюче зусилля при розрахунковому тиску піднімає тарілку 3 вгору, 

а газовий простір резервуара поєднується з атмосферою. 

 

 



46 

 

Таблиця 4 

Технічні характеристики клапанів НДКМ [12] 

Найменування показника Числові значення 

Діаметр умовного проходу, мм 100 150 200 250 300 350 

Пропускна здатність, м
3
/ч 200 500 900 1500 

Вакуум спрацьовування, Па  157-196 177-196 

Тиск спрацьовування, Па 1372-1569 1569-1667 

Довжина, мм 390 700 800 

Ширина, мм 370 580 680 

Висота, мм 600 850 900 920 

Діаметр відповідного фланця, мм 205 260 315 370 435 485 

Діаметр міжцентрової відстані, мм 170 225 280 335 395 445 

Діаметр отвору, мм 18 22 

Кількість отворів, шт. 5 4 6 

Маса, кг 25 50 55 77 80 82 

 

Клапан аварійний. Призначений для аварійного скидання тиску в 

резервуарі з нафтою і нафтопродуктами при інтенсивному нагріванні газового 

простору резервуара. На сьогоднішній день найпоширенішим аварійним 

клапаном, що використовується на РВС є клапан АК-500 (див. рис. 2.5) основні 

технічні характеристики якого, наведено у табл. 5. 

 

 

а) 
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б) 

Рис. 2.5. Зовнішній вигляд (а) та конструкція (б) аварійного клапану АК-500 [13]:  

1 – корпус; 2 – сітка; 3 – кожух; 4 – тарілка; 5 – кришка; 6 – сигналізатор; 

7 – вантаж; 8 – рукав; 9 – планка транспортувальна; 10 – канат;  

11 - затиск для каната; 12 – рим-болт М12 

 

Основною причиною руйнування резервуарів при виникненні пожеж є їх 

розрив через стрибкоподібне підвищення внутрішнього тиску. Пропускної 

спроможності вентиляційних клапанів в такій ситуації не вистачає. При пожежі 

на одному резервуарі, основний ризик руйнування сусідніх пов’язаний не з 

«перекиданням» вогню, а з ростом внутрішнього тиску через підвищення 

температури [8, 9]. 

Аварійний клапан при критичному зростанні тиску всередині резервуара, 

що викликане пожежею в резервуарі, або поруч з ним, скидає тиск всередині 

РВС. Зниження тиску захищає від деформації стінки резервуара і системи 

пожежогасіння. 

Застосування клапана дає додатковий час в критичній ситуації на 

прийняття рішень. Клапан забезпечений системою сигналізації про своє 

спрацьовуванні. Своєчасне отримання сигналу про аварійний зростанні тиску 
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дає можливість спорожнити резервуар, мінімізуючи втрати товарної продукції і 

наслідки пожежі. 

Застосування аварійних клапанів знижує ризик деформування стінок 

верхніх поясів резервуара і руйнування трубопроводів, сухотрубів і систем 

надшарового пожежогасіння.  

Таблиця 5 

Технічні характеристики аварійного клапана АК-500 [13] 

Найменування основних параметрів Величина параметрів 

Умовний прохід, Ду мм 500 

Тиск спрацьовування, Па, не більше 2 250 - 2 400 

Максимальна пропускна здатність, м
3
/ч, не менш 30 000 

Маса клапана, кг, не більше 100 

 

Пробовідбірники. Пробовідбірники стаціонарні секційні ПСР (див. рис. 

2.6) знаходять своє застосування при технічному оснащенні резервуарів 

нафтобаз. Виріб призначений для напівавтоматичного взяття проб продукту на 

всіх рівнях резервуарів з наземним розташуванням, в яких тиск не перевищує 

0,7 кгс/см
2
. За допомогою пристрою для взяття проб ПСР відбираються тільки 

змішані (інтегральні) проби. 

За допомогою пробовідбірників цього типу відбір проби відбувається 

шляхом виділення стовпчика продукту по всій висоті наливу резервуара і зливу 

його через систему трубок в пробовідбірний посуд. 

Пробовідбірники є комплектуючими виробами наземних вертикальних 

резервуарів із стаціонарним дахом. Для резервуарів з понтоном або плавучим 

дахом передбачені пробовідбірники ПСР-П. 

Пробовідбірник складається з пробовідбірної колони і приймального 

вузла. За допомогою пробовідбірної колони відбувається відбір проби і її 

відділення від основної маси продукту, який зберігається в резервуарі. Через 
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приймальний вузол пробовідбірника здійснюється керування операціями 

відбору і зливу проби. 

 

                             
 
                           а)                                                                              б) 

 

Рис. 2.6. Зовнішній вигляд (а) та конструкція (б) пробовідбірника секційного ПСР [14]: 

1 – світловий люк; 2 – секція; 3 – кронштейн; 4 – вузол керування; 5 – огорожа;  

6 – зливний кран з патрубком; 7 – вузол приймання 

 

Пробовідбірна колона монтується всередині резервуара за допомогою 

спеціальних кронштейнів або приварюється до стінки і днища. Приймальний 

вузол приварюється до стінки зовні резервуара в нижньому поясі. Для монтажу 

приймального вузла в стінці резервуара вирізається отвір діаметром 340 мм. 
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За стійкістю до впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища 

пробовідбірники виготовляються у виконанні Т, У і УХЛ категорії розміщення 

1. Основні технічні характеристики пробовідбірників ПСР, наведено у табл. 6. 

Таблиця 6 

Основні технічні характеристики пробовідбірників ПСР [14] 

Найменування параметрів 
Величина 

параметрів 

Умовний прохід трубки пробовідбірної колони, Ду, мм 15 

Об’єм проби 1 метра пробовідбірної колони, дм
3
 0,150 ± 0,005 

Час забору зразка, хв., не більше 5 

Максимальна в’язкість продукту, мм
2
/с 50 

Температура продукту, °С 
мінімальна - 40 

максимальна + 80 

Гідростатичний тиск у резервуарі, МПа, не більше 0,16 

 

Проба, відібрана пробовідбірником шляхом виділення в резервуарі 

стовпчика продукту по всій висоті резервуара і зливу його через систему труб в 

пробовідбірний посуд, за своїм складом відповідає продукту, що знаходиться в 

резервуарі. 

Плаваючий пробовідбірник. Пробовідбірник резервуарний плаваючого 

типу (див. рис. 2.7) – призначений для відбору точкових проб з певних рівнів 

рідини резервуара відповідно до нормативних вимог щодо визначення якості 

нафтопродуктів і є комплектуючим виробом вертикальних циліндричних 

резервуарів без понтонів, монтується всередині резервуара.  

Проба, відібрана за допомогою пробовідбірника, за хімічним складом 

відповідає фактичному нафтопродукту, що знаходиться в кожному з 

контрольованих рівнів резервуара. За стійкістю до впливу кліматичних 

факторів зовнішнього середовища пробовідбірник виготовляється у виконанні 

У і УХЛ категорії розміщення I по ГОСТ 15150. 
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Рис. 2.7. Пробовідбірник плаваючого типу [15]: 1 - поплавок; 2 -  вантаж;  

3 – труба для забору проб; 4 – крани ля забору проби;  

5 – насос  

 

Основні характеристики і параметри плаваючого пробовідбірника 

наведені в табл. 7. 

Сходи для резервуарів. Для обслуговування і ремонту резервуарів 

необхідні спеціальні сходи, по яких буде підніматися і спускатися персонал. 

Зовнішні сходи для резервуарів діляться на три типи [9]: переносні; 

шахтні; кільцеві. 

Переносні сходи призначені для обслуговування резервуарів, висота яких 

не перевищує 6 метрів. Вони можуть бути як одномаршові, так і двохмаршеві. 

Більш високі резервуари оснащують шахтними сходами (див. рис. 2.5). 

Такі конструкції вимагають окремого фундаменту, забезпечені розташованим 

біля люка забірним майданчиком і проміжними переходами однакової 

довжини. Виняток становить верхня ланка – її розмір розраховують, виходячи з 

відстані до даху резервуара. До стін резервуару конструкція кріпиться за 

допомогою розпірок. 
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Таблиця 7 

Основні характеристики і параметри плаваючого  

пробовідбірника [15] 

Найменування основних параметрів 
Величина 

параметрів 

Діаметр умовного проходу забірних труб, мм 15,25 

Час забору зразка, хв., не більше 10 

Максимальна в’язкість продукту, мм
2
/с 11 

Температура продукту, °С  

Мінімальна 

Максимальна 

-40 

+80 

Гідростатичний тиск в резервуарі, МПа, не більше 0,18 

Кількість верхніх секцій, шт., не більше 5 

Кількість нижніх секцій, шт., не більше 5 

Висота стінки резервуара, м, не більше 17,88 

Габаритні розміри, мм, не більш Ш×В×Д 1500×1800×17235 

Маса, кг, не більше 370 

Розрахунковий запас плавучості, не менш 1,1 

Кут відхилення рухомої частини пробовідбірника 

відносно горизонтальної площини, ° 
60 

Максимальний тиск продувки труб стисненим повітрям, 

МПа 
0,2 

 

Шахтні сходи відрізняються компактними габаритами і не займають 

великої кількості місця. Вони добре протистоять зовнішнім навантаженням, 

тому часто використовуються в регіонах з сильними вітрами. До недоліків 

подібних моделей відносять велика витрата металу при виготовленні, а також 

складності при підйомі і спуску габаритних предметів. 
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Кільцеві сходи (див. рис. 2.8) кріплять до стін резервуара за допомогою 

кронштейнів. Якщо висота конструкції перевищує 7,5 метрів, її доповнюють 

перехідними майданчиками і огорожами.  

 

                
                      а) б) 

 

Рис. 2.8. Зовнішній вигляд шахтних (а) та кільцевих (б) сходин [16] 

 

Їх розташовують таким чином, щоб людина під час підйому рухалась 

справа наліво, а при спуску могла триматися правої рукою за поручень. Сходи 

для обслуговування резервуарів повинні мати мінімальну ширину 65 см і 

розташовуватися під кутом нахилу не більше 50 °. Сходинки повинні мати 

ширину більше 20 см і висоту в межах 25 см. Крім того, вони повинні бути 

встановлені під кутом 2,5° до внутрішньої сторони. Для виготовлення ступенів 

використовують рифлений метал, що виключає ковзання. Сходи обов’язково 

обладнують поручнями висотою 1 метр. У кільцевих моделей вони повинні 

розташовуватися з двох сторін. Для обслуговування групи резервуарів 

допускається установка декількох (не менше двох розташованих по краях) 

сходів, з’єднаних між собою переходами. 
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Генератор піни середньої кратності.  Генератор піни середньої кратності 

стаціонарний ГПСС (див. рис. 2.9) призначений для застосування в 

стаціонарних установках пінного пожежогасіння вертикальних резервуарів з 

нафтою і нафтопродуктами. Технічна характеристика ГПСС, наведені у табл. 8. 

 

 

Рис. 2.9. Зовнішній вигляд генератора піни середньої кратності [17] 

 

 Таблиця 8 

Технічна характеристика ГПСС [17] 

Найменування параметрів ГПС-600 ГПС-2000 

Тиск перед розпилювачем, МПа 0,4-0,6 

Витрата розчину піноутворювача, 

дм
3
/с 5-6 17-20 

Кратність піни 100±30 

Тиск перед розпилювачем при 

автоматичному спрацьовуванні 

затвора МПа, не більше 0,32 0,20 

Зусилля спрацьовування ручного 

привода, кг 8-9 10-12 

Маса, кг, не більше 53 84 
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Приймально-роздавальний пристрій. Приймально-роздавальний пристрій 

(див. рис. 2.10) забезпечує процес відкачування і закачування нафти і 

нафтопродуктів з / в резервуар.  

 

а) 

 

б) 

Рис. 2.10. Зовнішній вигляд (а) та конструкція (б) приймально-роздавального 

пристрою [18]: 1 – відвід; 2 – парасолька; 3-розсікач;4 – заслінка поворотна;  

5 – електропривод; 6 – вставка; 7 – засувка 

 

Приймально-роздавальний пристрій дозволяє заповнювати резервуар без 

розбризкування потоку та запобігає витоку нафтопродукту в разі виходу з ладу 

запірних механізмів трубопроводу або технологічного розриву трубопроводу. 
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Приймально-роздавальний пристрій монтується всередині резервуара (в 

нижньому поясі) на кінці приймально-роздавального патрубка. 

Механізм керування заслінкою приймально-роздавального пристрою 

розташований зовні резервуара перед приймально-роздавальних патрубком. Це 

дозволяє понтону або плаваючому даху резервуара опускатися нижче рівня 

1500 мм.  

Технічні характеристики моделей ПРУ-150/200 і ПРУ1-150/200, наведено 

у табл. 9. 

 

Таблиця 9 

Технічні характеристики моделей ПРУ-150/200 і ПРУ1-150/200 [18] 

Найменування параметра ПРУ-

150 

ПРУ1- 

150 

ПРУ- 

200 

ПРУ1- 

200 

Умовний прохід, Ду, мм 150 200 

Робочий тиск, МПа (кгс/см) 0,25 (2,5) 

Величина протікання при 

тиску 0,3 МПа (по воді) 

см
3
/хв., не більше 

 

9 

 

12 

Габаритні розміри, мм, не більше 

довжина L, мм 1008 1172 1225 1418 

ширина D, мм 320 440 

висота H, мм 842 897 

h, мм 300 340 

L1, мм 494 668 700 

Маса, кг, не більше 98 110 130 141 

 

Конструкція приймально-роздавального пристрою дозволяє [8-10]: 

- збільшити корисний об’єм резервуара за рахунок зменшення рівня 

мінімального наливу; 

- розмивати донний осад під час закачування нафтопродукту в резервуар; 
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- знизити інтенсивність накопичення парафінистих і корозійних 

відкладень; 

- продовжити термін служби днища і першого поясу резервуара. 

При наповненні резервуара нафта/нафтопродукт проходить крізь 

приймально-роздавальний пристрій і розливається по днищу резервуара 

затопленим струменем, змиваючи донний осад.  

Зазор між парасолькою приймально-роздавального патрубка і дном 

резервуара має мінімальний розмір, що дозволяє знизити рівень мінімального 

виливу при відкачці нафти з резервуара. 

При відкритій заслінки нафта/нафтопродукт вільно надходить в резервуар 

або відкачуються з резервуара. Якщо заслінка закрита, прохід нафти і 

нафтопродукту неможливий.  

Відкриття та закриття заслінки регулюється ручним або 

електромеханічним приводом (модель ПРУ і ПРУ1 відповідно). 

Також пристрої ПРУ можуть виготовлятися з різним розташуванням 

затвора щодо резервуара: модифікація В – затвор всередині резервуара, М – 

затвор на зовнішній стороні резервуара. Затвори можуть мати фланцеве або 

міжфланцеве виконання. 

Рівнеміри.  В даний час, окрім обладнання, що наведено вище, резервуари 

оснащуються дистанційними рівнемірами УДУ-10 (див. рис. 2.11), що значно 

полегшує працю операторів, підвищує точність вимірювання рівня нафти та 

нафтопродуктів у резервуарах. 

Рівнемір УДУ-10 – це стаціонарний пристрій, який призначений для 

контролю рівня нафти і нафтопродуктів в резервуарах.  

Рівнеміри поплавкові УДУ-10 оснащені пружинами врівноваження з 

місцевим відліком значень рівня нафти або нафтопродукту. 
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Рис. 2.11. Зовнішній вигляд рівноміра УДУ-10 [19] 

 

Основними елементами пристрою контролю УДУ-10 є: 

 - прилад відображення даних; 

- мірний шків; 

- пристрій відліку; 

- компенсатор; 

- система гідрозатворів. 

Всі елементи приладу відображення даних розміщені в корпусі і закриті 

кришкою. В нижній порожнини рівнеміра встановлений вузол мірного шківа і 

відлікового пристрою. Довжина кола мірного шківа дорівнює 500 мм, тобто 

один оборот шківа відповідає зміні рівня на 500 мм. 

   Відліковий пристрій призначений для показань рівня нафти або 

нафтопродукту в резервуарі і складається з двостороннього покажчика і 

цифрових барабанів. 

   Принцип роботи рівнеміра заснований на відстежу ванні положення 

поплавця, що плаває на поверхні рідини і переміщається разом з її рівнем. 

Поплавок, підвішений на перфорованій стрічці при зміні рівня рідини, ковзає 

уздовж напрямних струн. Перфорована мірна стрічка, проходячи через систему 

кутових роликів і гідрозатвор вступає в зачеплення зі штирями мірного шківа 

приладу. Обертання мірного шківа передається на відліковий пристрій, 

показання якого відповідають рівню нафти або нафтопродукту в резервуарі. 

Технічні характеристики УДУ-10, представлені в табл. 10. 
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Таблиця 10 

Технічні характеристики УДУ-10 [19] 

Найменування параметра Величина параметра 

Діапазони вимірювання рівня, м от 0 до 20 

Основна похибка при температурі (20±5)°С, мм ±4 

Діапазон густини продукту, що вимірюється, кг/м³ 

(г/см³) 

от 700 до 1200 (от 0,7 до 

1,2) 

Межа температур продукту, що вимірюється, °С от –50 до +100 

Тиск у середині резервуара 

Надлишковий, МПа (кгс/см²), не більше 0,003 (0,03) 

Вакуум, МПа (кгс/см²), не більше 0,0015 (0,015) 

Верхня межа відлікового пристрою 

цифрових барабанів,м 99 

малої стрілки,мм 1000 

великої стрілки,мм 100 

Ціна шкали відлікового пристрою 

цифрового барабана, м 1 

малої кругової шкали, мм 1 

великої кругової шкали, мм 100 

Маса приладу, не більше, кг 24,8 

 

Слід зауважити, що останнім часом на нафтобазах все частіше замість 

поплавкових рівнемірів використовують як портативні, так і стаціонарні 

рівнеміри принцип дії яких, засновано на використанні радіохвиль (радарні 

рівнеміри) або на вимірюванні ємності (датчики ємності). Ці прилади 

відрізняються від поплавкових рівнемірів більшою функціональністю і 
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точністю вимірювання, компактні і прості у використанні, мають меншу масу і 

зручний інтерфейс та можуть входити до загальної автоматичної системи 

керування технологічним процесом нафтобази  [21, 22].  

 

2.1.6. Залізобетонні резервуари. 

 

Сьогодні в нафтовому сегменті все частіше використовуються 

залізобетонні резервуари – надміцні конструкції або ємності, призначені для 

зберігання рідких речовин [9].  

Залізобетон – це поєднання бетону і сталевої арматури, що 

використовується для створення міцної, монолітної конструкції. Оскільки бетон 

добре пручається стисканню, але володіє відносно невеликою міцністю на 

розтягнення, бетонні конструкції доводиться проектувати так, щоб напруження 

розтягу в бетоні зовсім не виникали або були дуже незначні. Це призводить до 

того, що бетонні конструкції робляться, як правило, масивними, а область їх 

застосування обмежується. Введення в бетон сталевої арматури, що працює 

переважно на розтяг, дає можливість не тільки істотно скоротити витрату 

бетону, але також виконати із залізобетону надміцні конструкції, які не 

можливо отримати з звичайного бетону. Спільна робота стали і бетону 

досягається за рахунок сил зчеплення між обома матеріалами і наявності сил 

тертя, що виникають при усадці бетону [22, 23].  

Різниця в коефіцієнтах температурного розширення стали і бетону в 

більшості випадків невелика (для бетону в залежності від роду наповнювача 

коефіцієнт дорівнює від 0,000012 до 0,000007 1 /°С, для стали 0,000012 1/°С 

[23]. Тому при зміні температури в межах декількох десятків градусів зусилля, 

які прагнуть зрушити арматуру по відношенню до бетону, хоча і виникають, 

але вони відносно незначні, так що сили зв’язку між обома матеріалами 

успішно їм протистоять. Бетон оберігає укладену в ньому сталеву арматуру від 

корозії.  
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Механічні властивості бетону залежать від наступних факторів: від якості 

цементів, характеристик наповнювачів, складу бетону, співвідношення води до 

цементу, а також від способу приготування бетону, його укладання і обробки в 

конструкції. Для залізобетонних резервуарів рекомендується застосовувати 

силікатні цементи (портландцемент) марки не нижче 170 з мінімальним 

вмістом вільного вапна. Вода для приготування бетону не повинна бути 

забруднена кислотами, лугами та органічними речовинами. 

Пісок – кварцовий, уварцево-шпатний з діаметром зерен менше 1 мм та 

вмістом органічних домішок і глини не більше 2% [22]. 

У якості крупного наповнювача застосовується природний гравій або 

щебінь з твердих гірських порід. Найбільший розмір гравію або щебеню не 

повинен перевищувати 1/5 товщини стінки резервуара. 

Численними дослідами доведено, що міцність бетону в нормальних 

умовах залежить головним чином від міцності (активності) цементу і від 

співвідношення води до цементу (В/Ц). Під водо-цементним співвідношенням в 

цьому випадку розуміється відношення ваги води до ваги цементу в свіжій 

приготовленій бетонній суміші. Міцність бетону підвищується зі зменшенням 

В/Ц [22, 23]. 

Склад бетону (вагове співвідношення між цементом, піском і гравієм) для 

резервуарів рекомендується 1: 1,5: 3 або 1: 2: 4. 

За ступенем фільтрації або по проникності бетони поділяються па марки, 

що характеризують їх стандартну  водопроникність: В-2, В-4, В-6, В-8 [23]. 

Найбільш агресивними середовищами для залізобетону є  такі 

нафтопродукти  як дизельне паливо і відпрацьована олива, що містять у своєму 

складі кислоти. Для цих нафтопродуктів слід застосовувати особливі бетони 

підвищеної міцності. 

До головних переваг залізобетонних резервуарів можна віднести: 

- високі герметичні властивості; 

- високі показники міцності і довговічності; 
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- стійкість до займання (пожежний залізобетонний резервуар відповідає 

найсуворішим вимогам безпеки особливих об’єктів); 

- відсутність реакцій при зберіганні нафтопродуктів і хімічних речовин; 

- непроникність (забезпечення безпеки навколишнього середовища). 

Залізобетонні резервуари по геометричній формі поділяються на 

циліндричні і прямокутні (див. рис. 2.12). Найбільшого поширення набули 

циліндричні резервуари, які є зручними в експлуатації і мають певні 

конструктивні переваги, у порівнянні з резервуарами інших геометричних 

форм. 

 

          

                                    а) б) 

 

Рис. 2.12. Зовнішній вигляд залізобетонних резервуарів [24, 25]: 

а) циліндричної форми; б) прямокутної форми 

 

Циліндричні стінки резервуарів, відчуваючи переважно осьові розтягуючі  

зусилля, можуть мати невелику товщину (не менше 8-10 см). Арматура стінок 

складається з горизонтальних стрижнів, які утворюють замкнуті кільця, і 

вертикальних стрижнів. Найбільш відповідальним вузлом резервуара є 

поєднання стінки з днищем, яке здійснюється за допомогою армованих прутів і 

додаткових стрижнів для сприйняття розтягуючих зусиль. Горизонтальні 

стрижні сприймають кільцеві зусилля. Ці зусилля збільшуються до нижньої 

частини резервуара, однак, починаючи приблизно з 2/3 висоти від верхньої 
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частини, кільцеві зусилля завдяки жорсткій зв’язці стінки з днищем перестають 

зростати і поступово зменшуються до нижньої частини. 

У зв’язку з цим перетин кільцевої арматури, обчислений по найбільшому 

зусиллю, зазвичай постійний в нижній частині стінки, у верхній же частині він 

зменшується відповідно зі зменшенням кільцевих зусиль. Вертикальні стержні 

є не тільки монтажними, які використовуються для утримання кілець під час 

бетонування, але необхідні також і для сприйняття згинальних моментів, що 

діють в вертикальних площинах. Ці стрижні зазвичай мають трохи менший 

діаметр, ніж кільцеві стрижні, і розташовуються на відстані 10-20 см одна від 

одної.  

У резервуарах великого діаметра перекриття збирається з окремих плит, 

що спираються на проміжні стійки: іноді по концентричних колах, а частіше за 

прямокутною сіткою кроком осей 3,5-4,5 м. Перетин стійок представлено у 

формі квадрата, розмірами не менше 25×25 см. Перекриття циліндричних 

резервуарів зазвичай є без балковими, а для резервуарів діаметром до 15 м 

купольним, без проміжних стійок. В даний час розроблені типові проекти на 

різні ємності об’ємом від 500 до 30000 м
3
 з без балочним перекриттям. 

Товщина плити з без балковими перекриттям і днищем повинна бути не менше 

12 см, товщина купольного покриття не менше 8 см [8]. 

Внутрішня поверхня днища влаштовується з ухилом 1:100 в сторону 

збірного колодязя. 

Фундаменти під стійками при без балковій конструкції перекриття, 

влаштовуються в рівень з підошвою днища у вигляді зворотних капітелей. При 

відсутності ґрунтових вод фундаменти можна розташовувати і нижче днища, 

що є менш надійним стосовно утворення тріщин, але обходиться дешевше. 

Стінки прямокутних резервуарів працюють на вигин в горизонтальному і 

вертикальному напрямках і зазвичай мають більшу товщину, ніж стінки 

циліндричних резервуарів тих же розмірів. 
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На майданчиках з високим рівнем ґрунтових вод і при несприятливих 

умовах рекомендується будівництво напівзаглиблених і наземних 

залізобетонних резервуарів. 

При виборі типу залізобетонних резервуарів слід враховувати, що за 

своєю конструкцією циліндричні залізобетонні резервуари в порівнянні з 

прямокутними більш є більш стійкими до температурних коливань, більш 

тріщиностійкі, а також більш надійні при будівництві в піддатливих ґрунтах і 

сейсмічних районах. 

Розміри в плані (діаметр або ширина, площа дзеркала нафтопродукту в 

резервуарі) і висота залізобетонних резервуарів визначаються на підставі 

техніко-економічних розрахунків і з урахуванням найменшої кількості 

типорозмірів збірних залізобетонних елементів для будівництва резервуарів 

різного об’єму, а також з урахуванням вимог пожежної безпеки. Має велику 

перспективність, в зв’язку з економічною доцільністю, застосування 

залізобетонних резервуарів великого об’єму (20, 30, 40 тис. м
3 

і більше) з 

площею дзеркала нафтопродукту понад 3000 м
2
 (до 4500 м

2
) і діаметром або 

шириною більше 42 м [9]. 

З метою уніфікації заглиблених залізобетонних резервуарів, що 

використовуються для зберігання нафти та нафтопродуктів, встановлений 

нормальний ряд резервуарів, що регламентує їх номінальні об’єми, який 

поширюється на наступні заглиблені резервуари [8, 9]: 

1) залізобетонні – для зберігання сирої нафти і темних нафтопродуктів; 

2) залізобетонні з металевим облицюванням – для зберігання світлих 

нафтопродуктів і мастил. 

Згідно нормальному ряду залізобетонних резервуарів передбачені 

наступні номінальні об’єми: 

1) Для нафти і темних нафтопродуктів 100-40000 м
3
. 

2) Для світлих нафтопродуктів 100-20000 м
3
. 

3) Для мастил 100-5000 м
3
. 
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Об’єм резервуарів нормального ряду встановлено, виходячи з умов 

можливості масового застосування їх для будівництва резервуарних парків 

нафтопромислів, нафтопереробних заводів, перекачувальних станцій 

магістральних трубопроводів і нафтобаз. Крім того, резервуари нормального 

ряду можуть також застосовуватися і в інших галузях промисловості, де 

використовуються резервуари для зберігання горючих і легкозаймистих рідин. 

Резервуари нормального ряду за своєю формою в плані можуть бути: 

круглими – об’ємом від 100 до 40000 м
3
; прямокутними – об’ємом 10000 м

3
 і 

більше [8, 9]. 

Висота заглиблених резервуарів від днища до максимального рівня 

продукту, як правило, дорівнює 7 м. 

Надмірний тиск в газовому просторі заглиблених резервуарів для 

зберігання сирої нафти і світлих нафтопродуктів повинен бути не менше 200 

мм вод. ст. Допустиме розрідження в газовому просторі резервуарів не повинно 

бути більше 25 мм вод. ст. [9]. 

Для скорочення температурних коливань в газовому просторі підземні і 

напівпідземний резервуари обсипаються зверху ґрунтом, шар якого повинен 

бути не менше 0,5 м. 

 

2.1.7. Еластичні гумовотканинні резервуари.  

 

Гумовотканинні резервуари призначені для зберігання і транспортування 

світлих нафтопродуктів в польових умовах. Конструктивно еластичні 

резервуари представляють собою герметичну замкнуту оболонку подушечної 

форми (див. рис. 2.13), виконану з полотен еластичного композиту методом 

термічного, діелектричного (ТВЧ) або ультразвукового (УЗС) зварювання. 

Технічні характеристики гумовотканинних резервуарів, наведено у табл.11. 

Оболонка резервуару оснащується зливо-наливними відводами (ДУ 25-50 

мм або 75-100 мм), повітряними патрубками (ДУ 25-50 мм) і дренажними 

відводами (ДУ 50-75 мм). 
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Рис. 2.13. Зовнішній вигляд еластичних гумовотканинних резервуарів [26, 27] 

 

По периметру резервуара розміщені ручки для зручного розгортання і 

згортання оболонки. Еластичний резервуар складається з піддону, на якому 

розміщена з можливістю фіксації замкнута оболонка, що складається з 

паливостійкого, світлозахисного і силового шарів, і має на верхній поверхні 

зливно-наливну горловину.  

Для зручності розгортання і переміщення м’які резервуари оснащуються 

по периметру ручками. Еластичні резервуари обладнані додатковими 

елементами кріплення для транспортування в заповненому стані на 

платформах, в кузовах автомобілів, в залізничних вагонах, а так само за 

допомогою вертольотів. 

Матеріал оболонки резервуару забезпечує міцність, герметичність і 

працездатність резервуару в температурному діапазоні від -60 °С до +80 °С. 

У якості матеріалу для еластичних резервуарів застосовується 

високоміцна капронова тканина балістичного (полотняного) плетіння з 

двостороннім покриттям. Її міцність в 7 разів перевищує міцність сталі (смужка 

композитного еластомеру шириною 50 мм витримує навантаження від 180 до 

750 кг і більше, вона забезпечує механічну міцність матеріалу на розрив і 

прокол. При цьому тканина не схильна до корозії, не боїться екстремальних 

температур і негативного впливу навколишнього середовища. 
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Таблиця 11 

 

Технічні характеристики гумовотканинних резервуарів [28] 

Показники МР-250 МР-150 МР-50 МР-25 

Номінальна 

ємність 

резервуара, м
3
 

 

250 

 

150 

 

50 

 

25 

Габаритні 

розміри, мм: 

- а) довжина 

-  

- б) ширина 

 

 

18500 

+500 

10200 

+300,-200 

 

 

18500 

+500 

7300 

+300,-100 

 

 

18000 

+200,-350 

3950 

+100,-200 

 

 

9400 

+200,-35 

3950 

+100,-200 

Маса, кг, не 

більше: 

а) без упаковки 

б) упакованого в 

чохол 

 

 

1600 

 

1680 

 

 

1200 

 

1250 

 

 

540 

 

580 

 

 

255 

 

290 

 

Використання сучасних конструкційних полімерних матеріалів і 

технологій виробництва дозволяють випускати еластичні резервуари об’ємом 

до 1000 м
3
 і навіть вище. 

Практика експлуатації еластичних резервуарів показала, що вони мають 

наступні недоліки: 

- маса резервуара, обумовлена високою матеріаломісткістю (3-5 кг/м) 

гумовотканинного матеріалу; 

- обмежений термін зберігання в ній нафтопродукту, тому що внутрішній 

шар впливає на якість нафтопродукту, а власне нафтопродукти зумовлюють 

зниження адгезії внутрішнього і зовнішнього шарів резервуару та вимиванню 

сажі і пластифікаторів;  
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- обмежена область застосування резервуара в зонах з температурою 

нижче - 30 °С, що пов’язано з використанням в якості паливостійкого шару 

нітрильної гуми з температурною межею крихкості - 30 °С; 

- високі втрати нафтопродукту, обумовлені проникністю (100-250 г/м× 

доб.) нафтопродукту крізь конструкційний матеріал; 

- висока пожежонебезпека при наливанні нафтопродуктів, зумовлена 

діелектричними властивостями прогумованої тканини (ізолятор) – питомий 

об’ємний електричний опір становить 10
11

-10
12

 Ом×м. 

 

2.2. Залізнична зливо-наливна естакада. 

 

Залізнична зливо-наливна естакада використовується для забезпечення 

операцій по сливу і наливу нафти або нафтопродуктів (палив, олив тощо) в 

залізничні цистерни а також сприяє спрощенню доступу до залізничних 

цистерн. 

 

2.2.1. Правила розташування залізничної зливо-наливної естакади. 

 

  Залізнична зливо-наливна естакада забезпечує: 

- одночасне обслуговування залізничних цистерн (в залежності від 

кількість постів); 

- фіксацію містка в залежності від його положення в просторі; 

- підйом містка після відходу обслуговуючого персоналу; 

- розміщення нафтоналивного обладнання; 

   Залізнична зливо-наливна естакада є міцною металоконструкцію що 

складається з декількох вузлів. Конструкція естакади дозволяє збільшувати і 

розширювати кількість постів наливу, а також здійснювати поетапний монтаж і 

модернізацію устаткування. Майданчик естакади обладнана фіксується 

пристроєм, який утримує місток у вертикальному положенні при відсутності 
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цистерни. Зливо-наливна естакада може бути обладнана вимірювальними 

пристроями і стояками для верхнього зливу і наливу [1, 3, 29]. 

На нафтобазі в залежності від числа одночасно оброблюваних 

залізничних цистерн повинен бути передбачений одиночний, груповий або 

маршрутний злив-налив нафтопродуктів. 

Зливо-наливні естакади повинні розташовуватися на прямій 

горизонтальній ділянці залізничної колії. У виняткових випадках при 

відповідному обґрунтуванні допускається розташування естакад на ухилі до 

1,5%.  

На нафтобазах III категорії односторонні зливо-наливні естакади 

допускається розташовувати на кривих ділянках колії радіусом не менше 200 м. 

Протяжність залізничних зливо-наливних естакад визначається в 

залежності від кількості одночасно оброблюваних цистерн, але повинна бути не 

більше максимальної довжини одного маршрутного складу залізничних 

цистерн. 

На нафтобазах I і II категорій залізничні колії, на яких розташовуються 

двосторонні естакади для маршрутного зливу-наливу, повинні мати, як 

правило, з’їзд на паралельний обгінний шлях, що дозволяє здійснювати при 

необхідності виїзд з естакади цистерн в обидва боки. 

При реконструкції або розширенні діючих естакад і неможливості 

забезпечення виїзду цистерн в обидва боки допускається використовувати 

передбачений тупиковий шлях. 

Довжину тупикової залізничної колії зі зливо-наливними пристроями або 

естакадами слід збільшити (для можливості розчеплення составу при пожежі): 

при одночасній обробці понад 6 цистерн – на 30 м, від 3 до 6 цистерн включно 

– на 20 м;  при одночасній обробці 2 цистерн довжина не збільшується.  

Розмір збільшення розрахункової довжини тупикового шляху 

приймається від крайньої цистерни в сторону направляючого бруса. 

Відстань між осями найближчих залізничних колій сусідніх зливо-

налівних естакад (розташованих на паралельних шляхах) має бути не менше 20 
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м, а між поздовжніми сторонами зливо-налівних пристроїв – не менше 15 м. 

Відстань від залізничних колій до виступаючих частин зливо-налівних естакад 

слід приймати відповідно до габаритів наближення до будівель.  

Габарити наближення зливо-налівних пристроїв повинні враховувати 

можливість подачі для зливу (наливу) великовантажних цистерн об’ємом120 т 

[2, 3]. 

Не допускається використовувати залізничну колію зі зливо-налівною 

естакадою для наскрізного проїзду локомотивів. 

Подача маршруту з нафтопродуктами на естакаду повинна проводитися 

тільки вагонами-цистернами вперед за допомогою обгінного шляху або з 

витяжного шляху. Захід локомотивів на тупикові шляхи естакад не 

допускається. 

Відстань від осі залізничної колії, по якому передбачається рух 

локомотивів, до осі найближчої колії зі зливо-налівною естакадою повинна 

бути не менше 20 м, якщо температура спалаху нафтопродуктів, які зливаються 

або наливаються, складає 120 °С і нижче, і не менше 10 м, якщо температура 

спалаху вище 120 °С. 

До зливо-налівних естакадах повинні бути прокладені пішохідні доріжки 

з твердим покриттям шириною не менше 0,75 м. Пішохідні доріжки повинні 

вести до торців кожної естакади; в місцях їх перетину із залізничними коліями 

слід влаштовувати суцільні настили в рівень з головками рейок. 

Майданчик (відкритий або під навісом), зайнятий зливо-налівною 

естакадою або поодинокими зливо-налівними пристроями, повинен мати тверде 

водонепроникне покриття, бути огородженим по периметру бортиком висотою 

200 мм, і мати ухил не менше 2% в бік лотків [2]. 

Лотки повинні мати ухил 0,5% до збірних колодязів (приямків) через 

гідравлічні чи іншого типу затвори, що розташовуються на відстані не більше 

50 м. Лотки, як правило, повинні розташовуватися з зовнішнього боку 

залізничних колій, виконуватися з негорючих матеріалів і перекриватися 

металевими ґратами. 
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Для зливу високов’язких нафтопродуктів допускається розміщення 

зливних естакад і одиночних зливних пристроїв в опалювальному приміщенні 

не нижче II ступеня вогнестійкості. У цій будівлі дозволяється розміщувати 

обладнання для обслуговування операцій зливу-наливу.  

У торцях зливо-наливних естакад, а також по їх довжині на відстані не 

більше 100 м один від одного повинні бути встановлені вогнетривкі сходи 

шириною не менше 0,7 м з ухилом не більше 45 ° [2]. 

З метою недопущення потрапляння атмосферних опадів та пилу під час 

наливу в цистерни авіаційних масел, палив для реактивних двигунів і 

авіаційних бензинів залізничні естакади повинні бути обладнані навісами або 

дахами. 

Для освітлення фронту зливу-наливу застосовуються прожектори, а 

також стаціонарні світильники підвищеної надійності проти вибуху.  

Для місцевого освітлення під час зливо-налівних операцій на естакадах 

необхідно застосовувати тільки акумуляторні ліхтарі у вибухозахищеному 

виконанні. 

Територія зливо-налівних пристроїв, залізничні під’їзні шляхи повинні 

завжди утримуватися в чистоті, в зимовий час очищатися від снігу. 

Залізничні цистерни під злив і налив повинні подаватись і виводитися 

плавно, без поштовхів і ривків. 

Після закінчення зливу-наливу наливні та зливні пристрої повинні бути 

відведені від цистерн з дотриманням заходів безпеки. 

Для гальмування вагонів-цистерн повинні застосовуватися черевики з 

дерева або матеріалу, що не дає іскор при ударі. 

Рух тепловозів по залізничних коліях, на яких розташовані зливо-налівні 

пристрої, забороняється. Допускається рух тільки по обхідних залізничних 

коліях. 

Сортування залізничних цистерн, їх зчеплення і розчеплення повинне 

проводитися поза пунктами зливу і наливу нафтопродуктів. 
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2.2.2. Конструкція залізничної зливо-наливної естакади. 

 

Розташування зливо-наливної естакади в технологічній схемі нафтобази, 

представлено на рис. 2.14. 

 

 

 

Рис. 2.14. Розташування зливо-наливної естакади в технологічній схемі нафтобази: 

1-9 – резервуари РВС-100 

 

Готова естакада (див. рис. 2.15) комплектується стандартними блоками 

(див. рис. 2.16). Кількість і конфігурація блоків залежить від числа вагонів-

цистерн по фронту зливу. Вага базового блока, складає до 1500 кг. 

Окрім стандартних блоків до основного обладнання зливо-наливної 

естакади відноситься засіб типу АСН-14ЖД, АСН-14ЖДв1/2, для верхнього 

наливу світлих нафтопродуктів в залізничні цистерни [29]. 

Він забезпечує безпечний налив, заданої кількості нафтопродуктів до 

цистерн і відведення парів нафтопродукту з можливістю їх утилізації на 

спеціальних установках. 
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Рис. 2.15. Конструкція залізничної зливо-наливної естакади: 

1 - блискавкоприймач; 2 - перехідний міст; 3 - автоматизований пристрій верхнього  

наливу АСН; 4 - цистерна 

 

 

 

Рис. 2.16. Стандартний блок залізничної зливо-наливної естакади 

 

Засіб типу АСН складається з наступних основних блоків [29]: 

1) гідравліки; 

2) поста наливу; 
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3) керування. 

Блок гідравліки – це систему трубопроводів, в яких встановлені засувка, 

електронасос, газовідділювач, фільтр, перетворювач об’єму рідини і 

регулюючий клапан. Засоби типу АСН в своєму складі можуть мати від одного 

до трьох і більше гідравлічних блоків для різних продуктів, що подаються на 

один або два блоки поста наливу. 

Блок поста наливу складаються з металевого каркасу, на якому 

знаходиться майданчик оператора і монтується від одного до двох наливних 

стояків. 

Блок управління складається з: 

1) програмно-апаратного комплексу; 

2) програмованого логічного контролера з пристроєм індикації для 

обробки і відображення виконуваних технологічних операцій з відпуску 

продукту оператором на посту наливу; 

3) пульта дистанційного керування (ПДУ), що встановлюється в 

операторної; 

4) датчиків положення, рівня, гаражного положення стояка і трапа; 

Блок управління забезпечує: 

- збір даних при вимірюваннях; 

- керування режимами наливу; 

- керування запірною арматурою з електроприводом; 

- формування звітних документів; 

- архівування та зберігання даних. 

Згідно до кліматичних вимог засоби типу АСН можуть виготовлятися 

двох видів: 

1) У, категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150-69, для роботи при 

температурі навколишнього повітря від -40°С до + 50 °С і відносної вологості 

від 30 до 100% при температурі плюс 25 °С; 
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2) ХЛ, категорії розміщення 2 по ГОСТ 15150-69 для роботи при 

температурі навколишнього повітря від - 60°С до + 50°С і відносної вологості 

до 100% при температурі плюс 25 °С. 

Основні технічні характеристики засобу типу АСН-14ЖДв1/2 

представлені в табл. 12. 

 

Таблиця 12  

Технічні характеристики засобу типу АСН-14ЖДв1/2 [29] 

Найменування параметра Числове значення 

Діаметр умовного проходу, мм 80-100 

Робочій тиск, МПа (кгс/см
2
) 0,6(6) 

Діапазон в’язкості продукту, мм
2
/с 0,554-6,0 

Температура нафтопродукту, °С -25 +40 

Пропускна здатність, м
3
/ч 80-100 

Зона дії, м 30 

Маса не більше, кг 2500 

Кількість наливних стояків, шт. 12 

Кількість блоків гідравліки (БГ), шт от 1 до 3 от 2до 6 

Верхня межа показань одного покажчика 

сумарного обліку, дм
3
 

99999999* 

Дискретність завдання і індикації дози 

відпуску, дм
3
 

1 

Потужність електродвигуна насоса (одного 

блоку гідравліки), кВт 

11 

 

Зливо-наливна естакада, у своєму складі також має установку для 

нижнього зливу (наливу) нафти і нафтопродуктів із залізничних вагонів-

цистерн УСН-150-ХЛ1 (див. рис. 2.17) [29]. 
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Рис. 2.17.  Установка УСН-150-ХЛ1: 1 – опорний патрубок; 2 – фланець;  

3 – труба; 4 – приєднувальна головка; 5 – зчеплення; 6 – головка;  

7 – коромисло; 8 – рукоятка моховика 

 

Установка (див. рис. 2.17) складається з шарнірно-з’єднаних труб, що 

закінчуються, з одного боку, опорним патрубком 1 с приєднувальним фланцем 

2, а з іншого боку – приєднувальною головкою 4. 

Шарніри складаються з двох обойм, кульок і двох ущільнюючих манжет, 

одна з яких забезпечує герметичність з боку продукту, інша від атмосферних 

опадів. 

Опорний патрубок складається з труби 3, підставки і приєднувального 

фланця. Підставкою установка кріпиться до фундаменту, а приєднувальним 

фланцем – до фланця колектора. 

Приєднувальна головка складається з головки 6, двох зчеплень 5, 

коромисла 7 і маховика з рукояткою 8. 

 Зачеплення складається з тяги і кулачка. Кулачок знаходиться на верхній 

частині тяги, а нижня частина тяги кріпиться до коромисла. У центральній 

частині коромисла є ходова гайка, яка знаходиться на гвинті, один кінець якого 
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шарнірно закріплений на голівці, а на другому кінці встановлений маховик. 

При обертанні маховика обертається гвинт, а коромисло рухається поступально 

вгору або вниз в залежності від напрямку обертання маховика [29]. Технічні 

характеристики УСН-150-ХЛ1, наведено у табл. 13. 

 

Таблиця 13 

Технічні характеристики УСН-150-ХЛ1 

Найменування параметра Значення 

Діаметр умовного проходу, мм 150 

Умовний тиск, МПа 0,4 

Зусилля на рукоять маховика, не більше, Н 200 

Момент тертя в шарнірах, не більше, Н×м 50 

Зона підключення установки к патрубку зливного прибору вагона-

цистерни, м 

 2 

Установлений ресурс до капітального ремонту, циклів 2200 

Строк служби, лет 10 

Габаритні розміри в складеному положенні, мм, 

- довжина 

- ширина 

- висота 

2200 

700 

600 

Маса, кг не більше 120 

 

2.2.3. Технологічний розрахунок залізничної зливо-наливної естакади [3, 

29]. 

 

2.2.3.1. Розрахунок необхідної кількості залізничних цистерн. 

 

Визначаємо потрібну загальну кількість цистерн 
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де Nц – кількість цистерн, шт.; 

G – річний вантажообіг нафтобази, т; 

Pn – вантажообіг одного маршруту, т; 

kн – коефіцієнт нерівномірності завезення і вивезення нафтопродукту; 

k1 – коефіцієнт нерівномірності подачі залізничних цистерн. 

Розрахунок довжини зливо-наливної естакади: 

 

                                              
i

k

1i
iе

laL 


, м                                                (36) 

 

де ai – число цистерн по типам, що входять в маршрут, шт.; 

li – довжина цистерн різних типів по осях зчеплення, м. 

Розрахунок часу зливу нафтопродуктів із залізничних цистерн 

Час закінчення нафтопродукту з цистерни визначимо за формулою: 

 

                                 














D

h

2gfμ

DDL

3

4
τ  , хв.                                (37) 

 

де μ – коефіцієнт витрати зливної комунікації, який розраховується за 

формулою:      

                 

     
1,29ν238

1
μ


    (38) 

 

D – діаметр котла цистерни, м; 

L – довжина котла цистерни, м; 

f – площа перетину патрубка, м
2
. 



79 

 

 знаходиться за формулою: 

 

                                                         
4

dπ
f

2
  ,  м

2
                                                 (39) 

 

φ (h / D) – функція, що залежить від висоти зливного пристрою і діаметра 

цистерни, визначається графічно. 

Розрахунок часу зливу для світлих нафтопродуктів проводиться при 

найменшій температурі найбільш холодного місяця (-25 °С). При такій 

температурі самопливний злив більшості нафтопродуктів провести не можливо. 

Тому застосовується зливний пристрій з підігрівом. Для кожного типу 

нафтопродукту температура підігріву буде вибиратися окремо, в залежності від 

їх фізичних властивостей. 

Значення кінематичної в’язкості нафтопродукту при певній температурі 

розраховується за формулою наступного вигляду  

 

                                                        0ttK

0
eνtν


 , мм

2
/с                                       (40) 

 

де ν0 – вихідне значення кінематичної в’язкості нафтопродукту, мм
2
/с; 

t0 – вихідна температура нафтопродукту, °С; 

t1 – температура нафтопродукту після підігрівання, °С; 

К – коефіцієнт пропорціональності, який залежить від властивостей 

нафтопродукту. 

Даний коефіцієнт розраховується за наступною формулою: 

    
 

01

10

t-t

ννln
K    (41) 

 

де ν1 – значення кінематичної в’язкості нафтопродукту після підігрівання, 

мм
2
/с. 
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2.2.3.2.  Гідравлічний розрахунок технологічного колектора «резервуар - 

насосна станція». 

 

Час обслуговування однієї цистерни складається з часу, витраченого на 

підготовчі операції – відкриття люка цистерни та підключення зливного 

трубопроводу.  

Витрата з першої цистерни при нижньому зливі нафтопродукту 

самопливом, звідки тільки почався слив, буде визначатися за такою формулою: 

 

                                                  hDg2fμq
1

 , м
3
                               (42) 

 

де μ – об’ємний коефіцієнт корисної дії насосу; 

f – площа поперечного перетину зливних труб, м
2
; 

g – пришвидшення вільного падіння, м/с
2
; 

D – діаметр резервуара, м; 

h – висота резервуара, м. 

Якщо з другої цистерни слив почався раніше, то частина нафтопродукту з 

неї зіллється, і витікання буде відбуватися з витратою: 
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 , м

3
                                      (43) 

 

де Δτ – час обслуговування однієї цистерни, с. 

 τ – загальний час зливу однієї цистерни, с. 

Витрата з третьої цистерни, що зливається протягом певного часу, 

дорівнює: 
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Аналогічним чином буде визначатися витрата з усіх інших цистерн. 

Максимальна витрата в колекторі дорівнює витраті з 2 цистерн: 

 

                                                                           
21р

qqQ   , м
3 
                                       (45) 

 

Діаметр трубопроводу: 

 

                                                       
υπ

Q4
d

зов



  , м                                      (46) 

 

де Q – витрата нафтопродукту, м
3
/год.; 

υ – припустима швидкість потоку, м/с. 

Визначимо внутрішній діаметр: 

  

                                                             δ2dd
зов.вн

 , м                                     (47) 

 

де δ – товщина стінки трубопроводу, м. 

Уточнена швидкість потоку: 
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 ,  м/с                                        (48) 

 

Розрахуємо число Рейнольдса: 

                                                        
20

вн
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dυ
Re


                                             (49) 

 

де ν
20

 – кінематична в’язкість нафтопродукту при 20 °С. 

Коефіцієнт шорсткості безшовних сталевих труб розраховується, як 
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                                (50) 

 

де kе – абсолютна шорсткість, мм. 

Втрати напору на тертя: 
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 , м                               (51) 

 

де Lвс – довжина трубопроводу, м. 

Втрати напору на подолання місцевих опорів: 
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ξh
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м


 , м                                     (52) 

 

де ξ – втрати напору на крани, коліна, відводи, м. 

Різниця геодезичних відміток: 

 

                                                      
ПK

вс ZZΔZ  , м                                    (53) 

 

де ZК – кінцева відмітка, м; 

ZП – початкова відмітка, м. 

Загальні втрати напору у всмоктувальній лінії «резервуар – насос» 

складають: 

                                                             всвс

м

вс

τ
ΔZhhh  , м                                  (54) 

 

2.2.3.3. Підбір насосів. 

 

Для перекачування нафтопродуктів на нафтобазах використовують 

відцентрові, поршневі і шестерні насоси. При необхідності застосовують 

вакуумні насоси і ежектори. 
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Найбільшого поширення на нафтобазах отримали відцентрові і поршневі 

насоси. 

Відцентрові насоси відрізняються невеликою масою і простотою 

експлуатації. Для них потрібні більш легкі фундаменти, і вони можуть 

з’єднуватися з електродвигуном без проміжних редукторів. 

Для правильного вибору насосів необхідно знати необхідну пропускну 

здатність трубопровідних комунікацій (Q, м
3
), що обслуговуються даним 

насосом (або насосною станцією), необхідний натиск і підпір насоса. 

Згідно гідравлічного розрахунку, підбір насосів проводиться по 

продуктивності обладнання для двох груп резервуарів (1 група для світлих 

нафтопродуктів Дсв., 2 група для темних нафтопродуктів Дт.). 

Пропускна здатність насосів визначається за формулою 

 

                                                             
кцц

VNQ  , м
3
                                           (55) 

 

 

де Vкц – об’єм котла цистерни, м
3
. 

Згідно отриманого значення, приймають певні марки насосів для кожної з 

2-х груп. 

Визначимо допустиму висоту всмоктування з урахуванням кавітації за 

формулою: 
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 , м (56) 

 

 

де υвх – швидкість рідини у вхідному патрубку насоса, м/с; 

g – прискорення вільного падіння, м
2
/с. 

ρmax – максимальне значення густини нафтопродукту, кг/м
3
; 

P0 – тиск в забірної ємності, Па; 

P1 – тиск на лопатках робочого колеса, Па; 
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Δhвсм – допустима висота всмоктування насосу, м; 

w² / (2 × g) – швидкісний напір у всмоктуючому трубопроводі, м; 

σ – коефіцієнт кавітації; 

H – створюваний насосом натиск, Па. 

Для остаточного вибору насосного агрегату проводиться його перевірка 

на всмоктувальну здатність по двом умовам: 

 

                                            
всм0доп.

hΔzhΔh                                          (57) 

 

                                                       
всм0s

hΔzhH                                            (58) 

 

h0 – мінімальний натиск на початку усмоктувального трубопроводу, м. 

 

2.2.3.4. Підбір двигуна для приводу насосів. 

 

Підбір двигунів для приводу насосів здійснюється за потужністю при 

максимально можливій продуктивності.   

Потужність визначається за формулою: 

 

                                                      
д

3
ηη

HQgρ
kN




 , кВт                                (59) 

де kз – коефіцієнт запасу; 

ρ – густина рідини, що перекачується, кг/м
3
; 

g – прискорення вільного падіння, м/с
2
; 

Q – максимально можлива продуктивність насоса, м
3
/с; 

Н – напір при максимальній продуктивності, м; 

η – ККД насоса при максимальній продуктивності; 

ηд – ККД двигуна. 
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2.3. Автомобільна зливо-наливна естакада.  

 

Естакада автомобільна зливо-наливна – споруда, що знаходиться біля 

автодороги, яка обладнана зливо-наливними пристроями, що забезпечують 

виконання операцій по зливу або наливу нафтопродуктів в автомобільні 

цистерни. 

Розрізняють автомобільні естакади з одно - та двохстороннім наливом 

автомобільних цистерн. 

Естакада автомобільна зливо-наливна (див. рис. 2.18) складається з 

основних вузлів [29]: 

- наливного стояка верхнього наливу з наливом герметизованим 

наконечником, датчиком обмеження рівня, клапаном відсікателем; 

- модуля вимірювального в складі: лічильника (масовий витратомір), 

фільтра – газовітделителя; клапана зворотного, клапана скидання підвищеного 

тиску, кліщів заземлення, шафи силової; 

- насосного блоку з насосом, компенсатором, затвором поворотним; 

- вхідних сходів; 

- майданчиків обслуговування; 

- перекидного трапа. 

 

2.3.1. Обладнання та принцип роботи. 

 

Майданчик естакади повинен мати бетонне покриття. Для в’їзду 

автоцистерн повинен бути передбачений окремий майданчик, що примикає до 

майданчика естакади. На території естакади і майданчика для цистерн повинен 

бути виконаний канал для збору випадкових проливів нафтопродуктів або 

атмосферних опадів. Територія естакади і майданчик для цистерн повинна бути 

огороджена бортиком висотою 200 мм [1, 3, 5]. 
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Над автомобільною естакадою повинен бути передбачений навіс висотою 

7000 мм. Технічні характеристики двохсторонньої естакади Е-1, наведено у 

табл. 14. 

Таблиця 14 

Технічні характеристики двохсторонньої естакади [30] 

Найменування параметра Значення параметра 

Робоча довжина мостика, мм 2100 

Ширина мостика, мм 700 

Навантаження на мостик, Н, не більше 1200 

Навантаження на площадку, Н, не більше 3500 

Габаритні розміри, мм, не більше: 

- довжина 

- ширина 

- висота 

3500 

3400 

3700 

 Маса, кг, не більше 490 

 

Підставка естакади 1 (див. рис. 2.18) – це зварена з куточків рама. В 

верхній частини підставки приварено корпус, до якого шарнірно приєднується 

місток 2. Місток 2 – це зварена з кутків конструкція кінцева частина якої та, що 

контактує з автоцистерною, виконано з іскробезпечних матеріалів. 

Огорожа містка складається з двох поручнів (з кожної боку містка) 

шарнірно з’єднаних зі стійками, які складаються при приведення містка у 

вертикальне положення. 

Приведення містка в гаражне положення виконується ланцюгом 6 за 

допомогою педалі фіксатора. Фіксація містка в вертикальному положенні 

здійснюється фіксатором, встановленим на лівій стійці.  

Сходи естакади – це зварена конструкція, що кріпиться до основи 

з’єднувальними болтами та на якій закріплені поручні.  
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Газова пружина 10 призначена для компенсації м’язового зусилля при 

підйомі і опусканні містка. 

Естакада встановлюється на майданчику, що забезпечує зручні шляхи для 

проїзду автоцистерни. Естакада встановлюється на фундаменті і кріпиться 

фундаментними болтами М20. 

  

 

  

Рис. 2.18. Схема конструкції двосторонньої зливо-наливної автомобільної естакади: 1 – 

підставка; 2 – місток; 3 – стійка поручня; 4 – поручень; 5 - відбортовки містка; 6 - ланцюг; 7 – 

скоба такелажна; 8, 9 – огорожі майданчика; 10 - газова пружина; 11 - відбортовка 

майданчика; 18 - опора містка 

 

Перед початком експлуатації необхідно перевірити роботу містків і 

зчеплення фіксатора з віссю фіксатора розташованої на рамі містка при 

приведенні містка в гаражне положення. 

Під час роботи водій встановлює автоцистерну так, щоб вона перебувала 

в зоні обслуговування естакади. Водій (оператор) піднімається сходами на 
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майданчик естакади натискає ногою на педаль, розташовану на лівій стійці, і 

рукою штовхає місток від себе. Під дією власної ваги місток починає плавно 

опускатися до тих пір, поки його вільний кінець не опуститься на автоцистерну. 

Після цього водій (оператор) переходить на автоцистерну для виконання 

подальших технологічних операцій. Після завершення операція по наливу водій 

(оператор) переходить на майданчик естакади. Приведення містка в гаражне 

положення виконується шляхом натягу ланцюга 6. Тягове зусилля на ланцюзі 

не повинно перевищувати 25 кг.  

 

2.3.2. Технологічний розрахунок автомобільної естакади [5]. 

 

Кількість стояків для кожного виду нафтопродукту визначається за 

формулою: 

                                               
рннд.min

доб

нд
τkqρ

G
n


  , шт.                                   (60) 

 

де Gдоб. – добова реалізація нафтопродукту, кг; 

ρmin – мінімальна густина нафтопродукту, кг/м
3
; 

qнд. – розрахункова продуктивність наливного пристрою, кг/ч; 

kн – коефіцієнт використання наливних пристроїв.  

τр – кількість годин роботи наливних пристроїв на добу, год. 

Середньодобова реалізація: 
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Кількість автоцистерн на добу розраховується за формулою: 
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де Vавт. – об’єм автоцистерни, м
3
. 

 

2.4. Магістральний трубопровід нафтобази. 

 

2.4.1. Призначення і склад трубопроводів. 

 

Трубопровід – споруда, що складається з щільно з’єднаних між собою 

труб, запірно-регулюючої апаратури, контрольно-вимірювальних приладів, 

засобів автоматики, опор і підвісок, деталей кріплення, прокладок, матеріалів і 

деталей теплової та протикорозійного ізоляції, яка призначена для 

транспортування рідких нафтопродуктів. 

До технологічних належать трубопроводи, які знаходяться в межах 

нафтобази, по яких транспортують різні речовини, в тому числі сировину, 

напівфабрикати, проміжні та кінцеві продукти, відходи виробництва, необхідні 

для ведення технологічного процесу або експлуатації обладнання. 

Умови виготовлення та монтажу технологічних трубопроводів 

визначаються [31]:  

- розгалуженістю мережі, протяжністю і конфігурацією обв’язки 

технологічного обладнання;  

- різноманітністю застосованих матеріалів, типів труб, їх діаметрів і 

товщини стінок;  

- характером і ступенем агресивності речовин, що транспортуються і 

навколишнього середовища;  

- відмінністю способів прокладки  (в траншеях, без траншей, каналах, 

тунелях, на стійках, багатоярусних естакадах на технологічному обладнанні, а 

також на різних висотах і часто в умовах, незручних для виконання робіт);  

- кількістю роз’ємних та нероз’ємних з’єднань, деталей трубопроводів, 

арматури, компенсаторів, контрольно-вимірювальних приладів і опорних 

конструкцій. 
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Для того, щоб змонтувати 1 т сталевих технологічних трубопроводів, 

необхідно крім труб витратити в середньому різних деталей і арматури в 

кількості до 22% від його маси. 

 

2.4.2.Умовні проходи. 

 

Основна характеристика трубопроводу – внутрішній діаметр, що визначає 

його прохідний перетин, необхідний для проходження заданої кількості 

нафтопродуктів при робочих параметрах експлуатації (тиску, температурі, 

швидкості). При будівництві трубопроводів для скорочення кількості видів і 

типорозмірів сполучних деталей і арматури, що входять до складу 

трубопроводів, використовують єдиний уніфікований ряд умовних проходів. 

Умовний прохід (Ду, мм) – номінальний внутрішній діаметр 

трубопроводу. Труба при одному і тому ж зовнішньому діаметрі може мати 

різні номінальні внутрішні діаметри. Для арматури і з’єднувальних деталей 

технологічних трубопроводів найбільш часто застосовують наступний ряд 

умовних проходів, мм: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 500 [32].  

При виборі труби для трубопроводу під умовним проходом розуміють її 

розрахунковий округлений внутрішній діаметр.  

Механічна міцність труб, сполучних деталей і арматури в певних 

інтервалах температур навколишнього середовища і речовин, що 

транспортуються по трубопроводу, знижується.  

Умовний тиск (Ру, МПа) – найбільший надмірний тиск при температурі 

речовини або навколишнього середовища рівній 20 °С, при якому 

забезпечується тривала робота арматури і деталей трубопроводу, що мають 

задані розміри, обґрунтовані розрахунком на міцність при вибраних матеріалах 

і характеристиках їх міцності.  
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Для скорочення кількості типорозмірів арматури і деталей трубопроводів 

встановлено уніфікований ряд умовних тисків, МПа: 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63; 1; 

1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 160; 250 [32]. 

Робочий тиск (Рр, МПа) – найбільший надмірний тиск, при якому 

забезпечується заданий режим експлуатації арматури і деталей трубопроводів 

на міцність і щільність при використанні води з температурою від 5 °С до 70 

°С. 

Значення Ру і Рр встановлюються проектом, стандартами або технічною 

документацією. 

 

2.4.3. Класифікація трубопроводів. 

 

Технологічні трубопроводи класифікують за родом речовини, що 

транспортується, матеріалу труб, робочих параметрах, ступеню агресивності 

середовища, місцем розташування, категоріям і групам. 

За родом речовини, що транспортується технологічні трубопроводи 

поділяються на нафтопроводи, газопроводи, паропроводи, водопроводи, 

мазутопроводи, мастилопроводи, бензопроводи, кіслотопроводи, лугопроводи, 

а також спеціального призначення (трубопроводи густого і рідкого мастильного 

матеріалу, трубопроводи з обігрівом, вакуумпроводи) і ін. 

За матеріалом, з якого виготовлені труби, розрізняють трубопроводи 

сталеві (з вуглецевої, легованої і високолегованої сталі ), з кольорових металів і 

їх сплавів (мідні, латунні, титанові, свинцеві, алюмінієві), чавунні, неметалеві 

(поліетиленові, вініпластові, фторопластові, скляні), футеровані (гумою, 

поліетиленом, фторопластом), емальовані, біметалеві та ін. 

По умовному тиску речовини, що транспортується трубопроводи 

поділяють на вакуумні, що працюють при тиску нижче 0,1 МПа, низького 

тиску, що працюють при тиску до 10 МПа, високого тиску (більше 10 МПа) і 

безнапірні, що працюють без надлишкового тиску. 
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За температурою речовини, що транспортується трубопроводи 

поділяються на холодні (температура нижче 0 °С), нормальні (від 1°С до 45 °С) 

і гарячі (від 46 °С і вище) [31, 32]. 

За ступенем агресивності речовини, що транспортується розрізняють 

трубопроводи для неагресивних, малоагресивних, середньоагресивних 

середовищ. Стійкість металу в корозійних середовищах оцінюють швидкістю 

проникнення корозії – глибиною корозійного руйнування металу в одиницю 

часу (мм/рік). До неагресивних і малоагресивних середовищ відносять 

речовини, які призводять до корозії стінки труби, швидкість якої менше 0,1 

мм/рік, середньоагресивних – в межах 0,1- 0,5 мм/рік і агресивних – більше 0,5 

мм/рік. Для трубопроводів, які транспортують неагресивні і малоагресивні 

речовини, зазвичай застосовують труби з вуглецевої сталі; середньоагресивні 

речовини транспортують по трубах з вуглецевої сталі з підвищеною товщиною 

стінки (з урахуванням надбавки на корозію), з легованої сталі, неметалічних 

матеріалів або футеровані; високоагресивні речовини транспортуються по 

трубопроводам тільки з високолегованих сталей, біметалевих, з кольорових 

металів, неметалевих і футерованих. 

За місцем розташування трубопроводи бувають внутрішньоцехові, що 

з’єднують окремі апарати і машини в межах однієї технологічної установки або 

цеху і розміщуються всередині будівлі або на відкритому майданчику, і 

міжцехові, що з’єднують окремі технологічні установки, апарати, ємності, що 

знаходяться в різних цехах. 

Внутрішньоцехові трубопроводи за конструктивними особливостями 

можуть бути обв’язувальні (близько 70% загального об’єму трубопроводів) і 

розподільні (близько 30%). Внутрішньоцехові трубопроводи мають складну 

конфігурацію з великою кількістю деталей, арматури і зварних з’єднань. На 

кожні 100 м довжини таких трубопроводів доводиться виконувати до 80-120 

зварних стиків. Маса деталей, включаючи арматуру, в таких трубопроводах 

досягає 41% від загальної маси трубопроводу в цілому. 
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Міжцехові трубопроводи характеризуються досить довгими прямими 

ділянками (довжиною до декількох сот метрів) з порівняно невеликою 

кількістю деталей, арматури і зварних з’єднань. Маса деталей в міжцехових 

трубопроводах (включаючи арматуру) становить близько 3-4 % від загальної 

маси трубопроводу в цілому [31]. 

Сталеві трубопроводи поділяють на категорії в залежності від робочих 

параметрів (температури і тиску) і групи речовин, що транспортується по 

трубопроводу, в залежності від їх класу небезпеки і показників пожежної 

небезпеки. 

Технологічні сталеві трубопроводи, розраховані на Ру до 10 МПа, 

відповідно до інструкції з проектування технологічних сталевих трубопроводів 

підрозділяють на п’ять категорій (I-V) і три групи (А, Б, В) [32]. 

Трубопроводи з пластикових труб (поліетилену, поліпропілену, 

полівінілхлориду) відповідно до інструкції з проектування технологічних 

трубопроводів застосовують для транспортування речовин, до яких матеріал 

труб є стійким. При цьому трубопроводи з пластикових труб забороняється 

застосовувати для транспортування шкідливих речовин 1-го класу небезпеки, 

вибухонебезпечних речовин і зріджених вуглеводневих газів. 

У загальному випадку категорія трубопроводу встановлюється проектом, 

при цьому визначальним є той параметр трубопроводу, який вимагає 

віднесення його до найбільшої категорії. 

 

2.4.4. Способи і типи з’єднань трубопроводів. 

 

З’єднання труб між собою, з арматурою, технологічним обладнанням, 

контрольно-вимірювальними приладами і засобами автоматики буває 

нероз’ємним і роз’ємним.  

До нероз’ємних відносяться з’єднання, одержувані шляхом зварювання, 

пайки або склеювання, до роз’ємних – фланцеві, різьбові, бугельні та ін. 
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Зварні з’єднання (див. рис. 2.19) можуть бути різних видів: стикові, 

розтрубні, в деяких випадках кутові, приварка штуцерів і плоских фланців. 

 

 

 

Рис. 2.19. Види нероз’ємних зварних з’єднань труб і деталей трубопроводів: 

а) стикове поздовжнє з одностороннім швом; б) стикове поздовжнє з двостороннім швом;  

в)  стикове поперечне з одностороннім швом без скосу кромок; г) стикове поперечне з 

одностороннім швом з скосом кромок; д) стикове поперечне з підкладним кільцем без 

розточки; е) стикове поперечне з підкладним кільцем з внутрішньої розточки;  

є) стикове контактне; ж) кутове одностороннє без скосу кромок;  

з) кутове двостороннє без скосу кромок; и) кутове одностороннє зі скосом кромок;  

і)  розтрубне; ї) розтрубне з муфтою 

 

 

Фланцеві з’єднання (рис. 2.20, а) складаються з двох фланців 3 і 4, 

прокладки 5 або кільця ущільнювача, з’єднуючих болтів 2 (або шпильок) с 

гайками. Герметичність з’єднання досягається за рахунок прокладок з 

пружного матеріалу, встановлених між торцевими поверхнями фланців. 

Конструкція фланців залежить від робочих параметрів і фізико-хімічних 

властивостей речовини, що транспортується, матеріалу труб і інших чинників. 

Фланці можуть приварюватися до труби або встановлюватися на різьбі. Фланці 
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повинні вільно сидіти на трубі і утримуватися на ній за рахунок відбортовки 

кінців труб або приварених до труб кілець [31, 32]. 

Недоліками фланцевих з’єднань є велика витрата металу, висока вартість 

виготовлення, а також менша в порівнянні з нероз’ємними зварними 

з’єднаннями надійність в експлуатації. При частій зміні температури або тиску 

речовини можливе послаблення з’єднання і, як наслідок, виникнення витоків. У 

зв’язку з цим технологічні трубопроводи з’єднують, як правило, шляхом 

зварювання. 

Різьбові з’єднання технологічних трубопроводів використовують 

обмежено, головним чином, при прокладці систем густого та рідкого 

мастильного матеріалу, комунікацій високого тиску, на трубопроводах з 

водогазопровідних труб, а також для приєднання різьбової трубопровідної 

арматури, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики [31]. 

 
Рис. 2.20. Фланцеве (а) і муфтове (б) з’єднання трубопроводів: 

1, 6 – труби; 2 – болт з гайкою; 3, 4 – фланці; 5 – прокладка;  

7 – муфта; 8 – контргайка 
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Муфтові з’єднання (рис. 2.20, б) застосовується в основному для 

водогазопровідних труб, на кінці однієї труби нарізується подовжена різьба, на 

якій розміщується муфта 7 і контргайка 8, на кінці іншої труби – різьба 

довжиною, що дорівнює приблизно половині довжини муфти. Труби з’єднують 

шляхом згвинчування муфти з згону на інший кінець труби до кінця різьби. 

Штуцерні з’єднання поділяють на приварні (рис. 2.21, а, б) і не приварні 

(рис. 2.21, в, г). Герметичність штуцерних з’єднань досягається за рахунок 

прокладок або безпосереднього контакту сфероконічних поверхонь. 

 

 

 

Рис. 2.21. Штуцерні з’єднання трубопроводів: 

а) приварні в стик, б)  приварні в раструб, в) на відбортованих трубах, г) на конічній різьби,  

д) з врізаним кільцем; 1 - з’єднувальна труба, 2 – ніпель, 3 – накидна гайка, 4 – штуцер,  

5 – прокладка, 6 - кільце 
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Бугельні з’єднання (див. рис. 2.22) бувають різних конструкції, 

використовуються при швидкому монтажі, і є порівняно дорогими.  Їх доцільно 

використовувати для таких ділянок трубопроводів, які потребують частого 

розбирання, а також для трубопроводів спеціального призначення. 

 

 

 

Рис. 2.22. Бугельні з’єднання трубопроводів: 

а) з ексцентриковим затискачем труб з виступом, б) з канавкою, в) з болтовим 

затискачем відбортованих труб; 1 – хомут, 2 – гумове ущільнення, 3 – ексцентриковий 

затиск, 4 – болт з гайкою, 5 - внутрішній вкладиш 
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2.4.5. Приварні деталі трубопроводів. 

 

При виготовленні і монтажі сталевих технологічних трубопроводів 

використовують велику кількість приварних деталей, які призначені для зміни 

напрямку потоку нафтопродуктів, що транспортується. До цих деталей 

відносяться: відводи, переходи, заглушки, днища тощо. Основні типи і розміри 

приварних деталей стандартизовані або нормалізовані. 

Відводи за способом виготовлення і конструкцією поділяються на 

безшовні вигнуті, гнуті, зварні та штампо-зварні. 

Безшовні вигнуті відводи (рис. 2.23, а) характеризуються малим радіусом 

вигину (1-1,5 Ду), однаковою товщиною стінки, невеликими габаритами.  

 

 

 

Рис. 2.23. Відводи: а) безшовний, або штампований, вигнутий; 

б) гнутий; в) зварений 

 

Їх застосовують при монтажі, що зумовлює компактність трубопроводів і 

обладнання та, як наслідок, забезпечує економію виробничої площі. Такі 

відводи виготовляють Ду 40-600 мм на Ру до 10 МПа. 
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Гнуті відводи (рис. 2.23, б) виготовляють Ду 10- 400 мм на Ру до 10 МПа з 

безшовних і електрозварювальних труб, гнутих на спеціальних верстатах в 

холодному і гарячому стані. 

Зварні (секційні) відводи (рис. 2.23, в) виготовляють Ду 150-1400 мм з 

безшовних і електрозварювальних труб шляхом вирізки окремих секцій і їх 

подальшого складання і зварювання. Радіус вигину зварних відводів зазвичай 

невеликий, рівний (1-1,5 Ду). Застосовують відводи для трубопроводів на Ру до 

6,3 МПа і тільки в тих випадках, коли відсутні вигнуті або гнуті відводи. Для 

трубопроводів пари і гарячої води, зварні відводи застосовують тільки для 

трубопроводів III і IV категорій. 

Штамповано-зварні відводи виготовляють Ду 600-1400 мм з листової 

сталі шляхом штампування напівотводів на пресах з наступною збіркою і 

зварюванням двох поздовжніх швів. Такі відводи використовують для 

трубопроводів Ду 600 мм і більше замість зварних секційних. 

Відгалуження і трійники по конструкції поділяються на рівнопрохідні – 

без зменшення діаметра відгалуження і перехідні – зі зменшенням діаметра 

відгалуження. 

Різноманітність конструкцій відгалужень і трійників викликано тим, що 

міцність ділянки трубопроводу в місцях утворення отвору різко знижується. 

Залежно від запасу міцності трубопроводу і співвідношення діаметра 

відгалуження і діаметру основної магістралі потрібно місцеве його посилення, 

що досягається застосуванням зміцнювальних елементів. 

Рівнопрохідні зварні відгалуження, в яких спостерігається найбільше 

зниження міцності трубопроводу, отримують шляхом врізки без зміцнювальних 

елементів (рис. 2.24, а). Такі відгалуження Ду до 400 мм застосовують зазвичай 

на Ру до 1,6 МПа [32]. 

Переходи по конструкції поділяють на концентричні (рис. 2.25, а), які 

застосовують переважно для трубопроводів, розташованих вертикально, і 

ексцентричні (рис. 2.25, б) – для трубопроводів, розташованих горизонтально. 
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Рис. 2.24. Відгалуження і трійники: 

а) врізка без зміцнювальних елементів; б) врізка з посиленим штуцером; в) врізка з 

посиленим корпусом (зварений трійник); г) врізка з накладними коміром;  

д) штампований трійник; е) штуцер в відбортованій в трубі;  

є) врізна сідловина; ж) накладна сідловина 

 

Використання ексцентричних переходів дозволяє уникнути утворення 

«мішків» в трубопроводі, полегшує видалення продукту з трубопроводу при 

його відключенні. 

Фланці – найбільш поширена деталь роз’ємного з’єднання трубопроводів, 

що пояснюється простотою конструкції, легкістю збірки і розбирання і 

поширеністю фланцевої трубопровідної арматури [31]. Для того, щоб створити 

необхідну герметичність фланцевого з’єднання трубопроводу, між фланцями 
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встановлюють прокладку, а стику ущільнюючих поверхонь надають спеціальну 

форму. Залежно від тиску і фізико-хімічних властивостей речовини, що 

транспортується передбачено шість типів поверхонь ущільнювачів фланців 

(рис. 2.26). 

 

Рис. 2.25. Переходи: а) концентричний; б) ексцентричний; 

в) вальцьований; г) пелюстковий 
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Рис. 2.26. Ущільнювальні поверхні фланців: 

а) без виступів; б) з з'єднувальним виступом; в) з виступом і западиною; 

г) з шипом і пазом; д) під прокладку овального перетину;  

е) під лінзову прокладку 

 

Щоб забезпечити взаємозамінність фланців всіх типів, їх приєднувальні 

розміри (зовнішній діаметр, діаметр болтової окружності, кількість і діаметр 

болтових отворів) і розміри ущільнювальних поверхонь стандартизовані і 

прийняті однаковими при одних і тих же умовних тисках і проходах незалежно 

від конструкції і матеріалу фланця. 

 

2.4.6. Опори, підвіски і опорні конструкції. 

 

Опори (рис. 2.27) призначені для кріплення горизонтальних і 

вертикальних сталевих трубопроводів до будівель, споруд і обладнання. За 

призначенням і конструкцією їх підрозділяють на нерухомі і рухомі опори; за 

способом кріплення до труби – на приварні і хомутові [32]. 

Нерухомі опори повинні жорстко утримувати ділянку трубопроводу і не 

допускати його переміщення щодо підтримуючих конструкцій. Такі опори 

сприймають вертикальні навантаження від ваги трубопроводу і продукту, 

осьові навантаження від теплових деформацій трубопроводу і сил тертя 

рухомих опор, а також навантаження від гідравлічних ударів, вібрації і 

пульсації. Корпуси нерухомих опор приварюють або прикріплюють болтами до 

несучих конструкцій трубопроводу. При використанні хомутових нерухомих 
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опор, щоб запобігти прослизання труби в опорі, до труби приварюють 

спеціальні упори. Залежно від осьових сил, що сприймаються опорою, упори 

можуть бути виконані з одним або двома хомутами або скобами. 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Нерухомі опори трубопроводів: 

а) приварна; б), в) однохомутова; г) двоххомутова;  

д) безкорпусна 
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Рухливі опори (рис. 2.28) повинні підтримувати трубопровід і 

забезпечувати вільне його переміщення під впливом теплових деформацій.  

Рухливі опори підрозділяють на ковзаючі, каткові, направляючі, 

пружинні, кулькові і інші. Найбільш широко застосовують ковзаючі опори, які 

переміщаються разом з трубою по поверхні несучих конструкцій трубопроводу. 

Щоб зменшити тертя між п’ятою опори і опорною поверхнею, використовують 

каткові (роликові) опори, що відрізняються від ковзаючих наявністю ковзанок. 

 
 

Рис. 2.28. Рухливі опори трубопроводів: 

а) змінна приварна; б) змінна хомутова; в) змінна для трубопроводів з хладогентом;  

г) каткова хомутова; д)  безкорпусна 

 

Підвіски служать для кріплення горизонтальних (рис. 2.29, а, б) і 

вертикальних (рис. 2.29, в) ліній трубопроводів до конструкцій будівель, 

споруд та обладнання або спеціальних конструкцій [31, 32].   
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Рис. 2.29. Підвіски: 

а) жорстка з одного тягою для горизонтальних трубопроводів, б) пружинна з одного тягою 

для горизонтальних трубопроводів, в) пружинна для вертикальних трубопроводів;  

1 – хомут, 2 – сережка, 3 – вушко, 4 – тяга, 5 – блок пружин, 6 – диски,  

7 - пружина, 8 - упор 

 

2.4.7. Технологічний розрахунок трубопроводів [33]. 

 

2.4.7.1. Гідравлічний розрахунок. 

 

Мета гідравлічного розрахунку – забезпечення заданої продуктивності 

перекачування. Вихідними даними є: витрата нафтопродукту, фізичні 

властивості нафтопродуктів, а також технологічна схема із зазначенням всіх 
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місцевих опорів і довжин окремих ділянок трубопроводів. Гідравлічний 

розрахунок ведеться для найнесприятливіших умов експлуатації трубопроводу і 

для самих віддалених і високо розташованих точок комунікацій і об’єктів. 

Гідравлічний розрахунок технологічних трубопроводів слід починати з 

визначення зовнішнього діаметра трубопроводу: 

 

 

                                                                          
υπ

Q4
D




  , мм                                              (63) 

 

Q – продуктивність, м
3
 /год.; 

ν – швидкість руху рідини в трубах, м/с. 

Далі приймається по сортаменту найближчий більший діаметр і 

визначається внутрішній діаметр трубопроводу: 

 

 

                                             δ2DD
звн

 , мм                                          (64) 

 

 

де 
з

D
 
– зовнішній діаметр трубопроводу, мм; 

   δ – товщина стінки труби, мм. 

Фактична швидкість руху рідини в трубопроводі визначається за 

формулою: 

 

                                                          
2

вн

факт
Dπ

Q4
υ




   , м/с                                       (65) 

 

Після уточнення швидкості визначається режим течії нафтопродукту в 

трубопроводі. 

Для визначення режиму течії нафти необхідно визначити число 

Рейнольдсу (Rе) при заданих параметрах - і граничні числа Рейнольдсу (
I

Rе ) і 

(
II

Rе ): 
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Δ
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                                                (67) 

 

                                                               
э

II
Δ

D500
Re


                                            (68) 

 

де 
э

Δ – еквівалентна шорсткість стінки труби, мм 

За умов 
I

ReRe3002   – турбулентний режим течії (зона гідравлічне 

гладких труб), тоді коефіцієнт гідравлічного опору розраховується за 

формулою Блазеусу: 

 

                                                                                                
0,25Re

0,3164
λ                                              (69) 

 

За умов 
III

ReReRe   – турбулентний режим течії, тоді коефіцієнт 

гідравлічного опору визначається з формули Альтшуля: 

 

                                                       

0,25

вн

э

D

Δ

Re

68
0,11λ 








                                     (70) 

 

Далі за компановачними кресленнями визначають необхідні довжини 

ділянок. За технологічною схемою визначається кількість засувок, зворотних 

клапанів і т.д., знаходять суму коефіцієнтів місцевих опорів на даній ділянці.  

За формулою визначаємо сумарні втрати по довжині розглянутого 

трубопроводу і на місцеві опори за формулою Дарсі-Вейсбаху: 
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2.4.7.2. Механічний розрахунок. 

 

Механічний розрахунок технологічних трубопроводів проводиться на 

температурні напруги і на напруги від вигину, коли труба згинається під 

власною вагою без нагріву. 

У рідкісних випадках проводиться розрахунок трубопроводів на 

внутрішній тиск, тому що труби розраховані на досить високі тиску, яких в 

нафтобазові трубопроводах практично не буває.  

Товщина стінки технологічних трубопроводів визначається за формулою: 

 

                                             
p)n(R2

Dpn
δ

1

з




   , м                                     (72) 

 

 

де n   – коефіцієнт надійності за навантаженням; 

         p  – внутрішній робочий тиск в трубопроводі, МПа; 

         
з

D – зовнішній діаметр, м; 

         
1

R – перший розрахунковий опір матеріалу труб, МПа. 

Перший розрахунковий опір матеріалу 
1

R  визначається за формулою: 

 
 

                                                       н1

н

1

1
kk

mR
R




  , МПа                                           (73) 

 

де
н

1
R – перший нормативний опір, відповідне межі міцності матеріалу 

труб, МПа; 

m  – коефіцієнт умови роботи трубопроводів; 
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1

k  – коефіцієнт надійності за матеріалом; 

 
н

k  – коефіцієнт надійності за призначенням трубопроводу, що залежить 

від діаметра труб. 

Зазвичай товщина стінки, отримана за формулою (69), значно менше 

мінімальної товщини труб даного діаметра, що випускаються заводами-

виробниками. Тому розрахунок трубопроводу на міцність зазвичай не 

проводиться, діаметр трубопроводу визначається з гідравлічного розрахунку, а 

товщина стінки приймається мінімальної для даного діаметра. 

 

 

2.5. Обладнання для очищення стічних вод нафтобази. 

 

 

На сьогоднішній день вкрай актуальною проблемою є забруднення 

навколишнього середовища стічними водами. Без сумніву, саме промислові 

підприємства, зокрема нафтобази виступають основним джерелом екологічних 

проблем, пов’язаних зі скиданням стічних вод. Адже виробничі підприємства 

використовують хімічні речовини в різних технологічних процесах, які і 

потрапляють в стоки і далі в водойми. Тим самим завдається колосальна шкода 

навколишньому світу. 

Очищення промислових стічних вод, а також промислові стоки в цілому 

строго регламентовані чинним законодавством. Кожне підприємство, на якому 

утворюються стічні води, зобов’язане мінімізувати негативний вплив і наслідки 

від утилізації стоків. У кожній області України для підприємств 

встановлюються норми допустимих концентрацій забруднюючих речовин у 

стічних водах, які скидаються в міську каналізацію. А служби комунального 

водовідведення відстежують дотримання цих норм. 

Очищення стічних вод є комплексом заходів з видалення забруднень, що 

містяться в побутових і промислових стічних водах перед випуском їх у 

водоймища. Очищення стічних вод здійснюється на спеціальних очисних 

спорудах. 
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2.5.1. Методи очищення стічних вод і обробки осадів. 

  

Для очищення побутових і виробничих стічних вод нафтобаз 

використовують такі методи: механічні; хімічні; фізико-хімічні; біологічні. 

Метод очищення і склад очисних споруд вибирають залежно від необхідного 

ступеня очищення, складу забруднень, пропускної здатності очисної станції, 

ґрунтових умов і потужності водного об’єкта з відповідним техніко-

економічним обґрунтуванням [4, 34-36].  

В даний час вимоги до ступеня очищення стічних вод нафтобаз 

підвищуються. У зв’язку з цим їх піддають додатковому більш глибокому 

очищенню (доочищення).  

В процесі очищення передбачають також обробку осадів стічних вод і 

знезараження стічних вод перед скиданням у водойму [4, 5].  

Механічне очищення стічних вод, як правило, є початковим етапом 

очищення. Його призначення полягає в тому, щоб підготувати виробничі стічні 

води, якщо це необхідно, до біологічного, фізико-хімічним або будь-якого 

іншого методу більш глибокого очищення.  

Механічне очищення сприяє видаленню з стічних вод нерозчинених і 

частково колоїдних органічних або мінеральних домішок. Механічне очищення 

забезпечує виділення з стічних вод до 90-95% зважених речовин, зниження 

органічних забруднень на 20-25% [34]. У ряді випадків механічна очистка є 

єдиним і достатнім способом для вилучення з виробничих стічних вод 

механічних забруднень і підготовки їх до повторного використання в системах 

оборотного водопостачання. Механічну очистку здійснюють методами 

відстоювання, центрифугування, фільтрування. 

 

2.5.2. Обробка осадів. 

 

Осади стічних вод – це суспензії, що виділяються з стічних вод в процесі 

їх механічної, біологічної та фізико-хімічної очистки. Обробка осадів, в 
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порівнянні з очищенням стічних вод є більш складною в технологічному та 

екологічному плані. Процес знешкодження осадів ускладнений через їх високу 

вологість і різноманітний склад.  

Осади стічних вод можна класифікувати наступним чином [34-36]:  

- грубі домішки, які затримуються гратами;  

- важкі домішки (пісок), які затримуються пісколовками;  

- плаваючі домішки (або жирові речовини), що спливають в відстійниках;  

- сирий осад, що затримується первинними відстійниками;  

- активний мул, що затримується в вторинних відстійниках (після споруд 

біологічної очистки);  

- осад, анаеробне заброджений, який накопичується в освітлювачах або 

двоярусних відстійниках.  

Об’єм осадів зазвичай становить 0,5-1,0 % (в окремих випадках до 40 %) 

об’єму стічних вод в залежності від схеми очищення та вологості осаду. 

Вологість осадів коливається від 85% до 99,5% [34].  

Хімічний склад сухої речовини осадів коливається в широких межах. 

Осад стічних вод містить цінні компоненти: вуглець, азот, фосфор, калій і інші 

елементи. Основну частину осадів з первинних відстійників представляють 

органічні речовини. Вони містять велику кількість мікроорганізмів, в тому 

числі патогенних. Осади і шлами виробничих стічних вод нафтобази в 

основному складаються з мінеральних речовин, вони можуть містити 

канцерогенні і токсичні речовини, в тому числі іони важких металів. У сирому 

вигляді осад має неприємний запах, є небезпечним в санітарному відношенні і 

непридатний для перевезення.  

Перед утилізацією осад піддається попередній обробці з метою:  

- зменшення вологості і об’єму осаду, неприємного запаху;  

- зменшення кількості патогенних мікроорганізмів і шкідливих речовин;  

- зниження витрат на транспортування.  
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В осадах стічних вод міститься вільна і зв’язана вода. Вільна вода (60-

65%) порівняно легко може бути видалена з осаду, зв’язана вода (30-35%) - 

колоїдно-пов’язана і гігроскопічна – набагато важче піддається відділенню.  

Для обробки осадів стічних вод застосовують такі методи [34, 35]: 

1) ущільнення (згущення) пов’язано з видаленням вільної вологи і є 

необхідною стадією всіх технологічних схем обробки осадів. При ущільненні 

видаляється в середньому 60% вологи, маса осаду при цьому скорочується в 2,5 

рази. Найбільш важко ущільнюється активний мул. 

 Для ущільнення застосовують такі методи: 

а) Гравітаційний метод є найбільш поширеним, застосовується для 

надлишкового активного мулу та заброджених осадів. Метод заснований на 

осіданні частинок дисперсної фази. У якості ущільнювачів мулу 

застосовуються вертикальні і радіальні відстійники.  

Метод сам по собі є малоефективним, тому для інтенсифікації процесу 

застосовують:  

- коагулювання (за допомогою хлорного заліза);  

- перемішування (за допомогою стрижневих мішалок);  

- спільне ущільнення різних видів осадів;  

- термогравітаційний метод (нагрівання осаду до 80-90 °С). 

б) Флотаційний метод заснований на прилипанні частинок активного 

мулу до бульбашок повітря і спливання разом з ними на поверхню (осади 

попередньо змішують з водою). Спливши частки віддаляються за допомогою 

скребкового транспортера, на дні камери встановлюється другий транспортер 

для видалення осаду, що осів на дно апарату. 

в) Відцентровий спосіб здійснюється в гідроциклонах, центрифугах, 

сепараторах різних конструкцій. 

г) Вібраційний метод. 

д) Метод фільтрації. 

2) стабілізація осадів проводиться з використанням мікроорганізмів двома 

способами: 
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 а) анаеробне (метанове) зброджування проводиться в септиках, 

двоярусних відстійниках, освітлювачах. 

б) аеробна стабілізація осадів – це процес окислення органічних речовин 

аеробними мікроорганізмами в присутності кисню повітря. Метод 

застосовується для активного мулу або суміші осадів з первинних відстійників і 

активного мулу. Для аеробної стабілізації осадів можуть застосовуватися будь-

які ємнісні споруди (переобладнані відстійники тощо). Осади протягом 

декількох діб піддаються аерації повітрям. 

3) кондиціювання осадів – це попередня підготовка їх перед 

зневодненням. Мета кондиціювання полягає в поліпшенні 

водовідштовхувальних властивостей осадів шляхом зміни їх структури і форми 

зв’язку з водою. 

 Кондиціювання здійснюється наступними способами: 

 а) реагентна обробка коагулянтами (сірчанокислим алюмінієм, хлорним 

залізом, вапном) і флокулянтами (використовується ПАА - поліакриламід). До 

недоліків методу відносяться: висока вартість; підвищена корозія матеріалів; 

складність транспортування, зберігання і дозування реагентів. 

б) теплова обробка застосовується для осадів міських і промислових 

стічних вод з зольністю 30-40%. Осади нагрівають в автоклавах гострим паром 

до температури 170-200 °С при тиску 2-2,5 МПа протягом 60 хвилин. При 

цьому відбувається різка зміна структури осаду, близько 40% сухої речовини 

переходить в розчин, а інша частина набуває хороші водовідштовхувальні 

властивості. Осад інтенсивно втрачає до 92-94% вологи, його об’єм становить 

20-30% від початкового. Недолік методу – складність експлуатації установки. 

в) заморожування і відтавання проводиться при температурі -5 ÷ -10 °С 

протягом 50-120 хвилин. В резервуари з осадом подають рідкий аміак, який, 

випаровуючись в трубах, заморожує осад. При заморожуванні частина зв’язаної 

вологи переходить в вільну, при подальшому відтаванні осади утворюють 

зернисту структуру, їх вологовіддача підвищується. Даний метод не отримав 

широкого поширення через високу вартість. 
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г) рідкофазне окислення органічної частини осадів киснем повітря при 

температурі 200-300 °С і тиску від 10 МПа. Процес здійснюється в спеціальних 

реакторах. При цьому вміст вологи в осадах знижується на 50-70%. 

4) зневоднення осадів – процес зниження вологи до 70-80%. 

 Розрізняють два види зневоднення: 

а) зневоднення на мулових майданчиках, які представляють собою 

ділянки землі (карти) глибиною 0,7-1,0 м, оточені з усіх боків земляними 

валами і обладнані системою дренажу. Їх влаштовують на природній або 

штучній основі. Часто використовують піщану основу, при цьому шар піску є 

первинним дренуючим матеріалом. Іл напускається шарами товщиною 0,2-0,25 

м. Осад втрачає вологу за рахунок випаровування, велика частина вологи 

фільтрується крізь грунт.  

Дренажна система мулових майданчиків зазвичай включає [36]:  

- верхній шар піску висотою 15-23 см;  

- нижній шар гравію заввишки 20-46 см.  

Дренажні труби використовують керамічні або пластмасові. Мулову воду 

після ущільнення направляють на очисні споруди.  

До недоліків способу відносяться:  

- необхідність використання значних площ;  

- шкідливі виділення в атмосферу;  

- можливість забруднення підземних вод внаслідок міграції шкідливих 

речовин;  

- антисанітарні умови праці, тому що осади небезпечні в санітарному 

відношенні. 

б) механічне зневоднення осадів є більш досконалим методом.  

Воно здійснюється з використанням спеціальних установок:  

- вакуум-фільтрів;  

- фільтрпресів;  

- центрифуг і сепараторів.  
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Метод застосовується на станціях великої продуктивності. В результаті 

зневоднений осад зменшується в об’ємі в 7-15 разів і має вологість 50-80% [36]. 

5) термічна сушка осадів – це процес зниження вологи до 5-40%. Він є 

заключним етапом для підготовки осадів до утилізації або ліквідації шляхом 

спалювання. В процесі термічної сушки відбувається знезараження і зменшення 

маси осадів. Осади повинні бути попередньо зневоднені механічним способом. 

Процес здійснюється в сушарках барабанного типу або із зустрічними 

струменями осаду і сушильного агента (теплоносія). Як сушильний агент 

зазвичай використовуються топкові гази, гаряче повітря, перегріта пара. 

Вологість осадів після сушки складає 30-35%. Цей метод дозволяє відмовитися 

від будівництва громіздких метанових і мулових майданчиків. Однак він є 

економічно виправданим в тому випадку, якщо осад потім використовується як 

добриво, оскільки при цьому зберігаються всі органічні речовини; 

6) спалювання осадів проводять в тих випадках, коли їх утилізація 

технічно неможлива або економічно недоцільна, або при відсутності умов для 

складування. Спалювання проводять в печах різних конструкцій.  

До переваг методу спалювання осадів відносяться наступні:  

-  відбувається глибоке знешкодження осаду і скорочення його об’єму в 

80-100 разів;  

- припиняється вивезення не знезараженого осаду, тому не потрібно 

нових площ для його складування;  

- в печах як паливо використовуються осади стічних вод (природний газ 

необхідний лише для розпалювання печей);  

- теплова енергія, що утворюється при спалюванні осадів, рекуперується 

в котлах-утилізаторах і використовується для виробничих потреб (опалення, 

виробництва електроенергії), а також для нагрівання і висушування сирого 

осаду;  

- зола, що утворюється використовується в якості добавок при 

виготовленні цегли, легких бетонів, облицювальних матеріалів, дорожніх 

покриттів;  
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- річні експлуатаційні витрати на спалювання осаду в 1,9 рази нижче, ніж 

на обробку осаду на полігонах.  

Разом з тим метод спалювання осадів стічних вод має істотні недоліки:  

- повне знищення корисних компонентів відходів;  

- забруднення повітряного басейну димовими газами (для запобігання 

забруднення повинна використовуватися багатоступенева система очищення 

газів); 

 - проблеми вивезення в відвал продуктів згоряння (золи).  

 

2.5.3. Умови скидання стічних вод у водойми. 

 

 Процес роботи нафтобази безпосередньо пов’язаний з використанням 

води. Вона знаходить своє застосування в технологічних і допоміжних 

процесах або входить до складу продукції, що випускається. В результаті чого 

утворюються стічні води, які далі, після очищення, скидаються в довколишні 

водні об’єкти.  

Згідно з [36] забороняється скидати у водні об’єкти стічні води, які:  

- можуть бути усунені шляхом організації маловідходних виробництв, 

раціональної технології, максимального використання в системах оборотного і 

повторного водопостачання після відповідної очистки і знезараження;  

- містять збудників інфекційних захворювань бактеріальної, вірусної та 

паразитарної природи;  

- містять речовини, для яких не встановлені гігієнічні ГДК;  

- містять надзвичайно небезпечні речовини, для яких нормативи 

встановлені з позначкою «відсутність».  

Скидання стічних вод у межах рибогосподарських і рибоохоронних зон, в 

межах зон санітарної охорони джерел питного водопостачання та господарсько-

побутового водопостачання і в ряді інших випадків, суворо заборонено.  
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Залежно від виду водокористування стічні води допустимо скидати в 

довколишні водні об’єкти, але лише за умови дотримання гігієнічних вимог, які 

застосовуються до води водного об’єкта.  

Норми якості води водних об’єктів включають: 

1) загальні вимоги до складу і властивостей води водних об’єктів в 

залежності від виду водокористування; 

2) перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) нормованих речовин 

у воді водних об’єктів для різних видів водокористування.  

Вимоги, щодо складу стічних вод нафтобази, після їх проходження крізь 

систему очистки, наведено у табл. 15.  

Питома кількість стоків, що утворюється  на 1 тонну нафти в залежності 

від типу нафтобази, представлено в табл. 16.  

 

Таблиця 15 

Вимоги до складу стічних вод нафтобази після очищення [34] 

Найменування показника До очистки Після очистки 

Водневий показник, рН 6,5-8,5 6,5-8,5 

Зважені речовини, мг/дм
3
 до 350,0 3,0 

Показник біохімічного 

споживання кисню, мг/дм
3
 

до 500,0 3,0 

Показник хімічного 

споживання кисню, мг/дм
3
, 

мг/дм
3
 

до 600,0 15,0 

Азоту амоній, мг/дм
3
 до 45,0 0,4 

Поверхнево активні 

речовини, мг/дм
3
 

до 12,0 0,1 

Нафтопродукти, мг/дм
3
 до 3,0 0,05 

Фосфати, мг/дм
3
 до 16,0 0,2 

 

 



118 

 

Таблиця 16 

Питома кількість стоків на 1 тонну нафтопродукту [34] 

Тип нафтобази 

Пропускна здатність по 

нафтопродуктам, 

тис. т/рік. 

Кількість стічних вод, 

м
3
 на 1 т 

нафтопродуктів 

Перевалочна: 

Залізно-дорожня 

Водна 

 

5000 – 10000 

1000 – 5000 

 

0,045 – 0,04 

0,05 – 0,045 

Розподільна: 

Залізно-дорожня 

Водно-залізно-

дорожня 

 

30 – 60 

 

30 – 60 

 

0,07 – 0,06 

 

0,035 – 0,03 

 

2.5.4. Типові конструкції відстійників і нафтопасток.  

 

Процес відстоювання є найбільш простим і дешевим методом очищення 

стічної води нафтобази від грубо диспергованих домішок, густина яких 

відрізняється від густини води. Домішки під дією сили тяжіння або спливають 

на поверхню, або осідають на дно. При вмісті в стічних водах грубодисперсних 

домішок більше ніж 100 мг/дм
3
 застосовуються спеціальні відстійники і 

нафтопастки. Найбільш широко поширені в промисловості відстійники 

безперервної дії вертикального типу (див. рис. 2.30).  

В корпус відстійника 1, що представляє циліндричний резервуар з 

конічним днищем, безперервно подається суспензія по трубі 5. Тверді частинки 

під дією сили тяжіння осідають на днище корпусу, утворюючи осад. Гребкова 

мішалка 3 лопатями з гребками 4 переміщує осад у напрямку до 

розвантажувального пристрою 7 звідки осад (згущена суспензія) відводиться з 

нафтопастки. Мішалка обертається дуже повільно і не порушує осадження 

дисперсної фази. Очищена суцільна фаза (освітлена рідина) переливається в 

кільцевий жолоб 2 і відводиться через штуцер для виведення освітленої рідини 
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6. Вал мішалки приводиться в рух від електродвигуна 8 через редуктор (число 

обертів вала 0,00025-0,008 с
-1

). Концентрація згущеної суміші по твердій фазі 

досягає 30-35%. Діаметр відстійників такого типу знаходиться в межах від 1,8 

до 30 м [4, 34]. 

Також, на нафтобазах досить часто використовують горизонтальні та 

багатоярусні нафтопастки, які за конструкцією є залізобетонними 

прямокутними відстійниками, розділеними на паралельні секції, поздовжніми 

стінками (див. рис. 2.31) [4].  

Вода крізь трубу 1 надходить в відстійну частина (камеру) нафтопастки. 

Завдяки різниці густини води і нафтопродуктів, а також різних механічних 

домішок відбувається їх поділ. Нафтопродукти спливають на поверхню і 

утворюють шар приблизно 0,1 м, який завдяки скребковому транспортеру 5 і 

механізму пересування скребків 4 потрапляє до нафтозбиральної труби 3. 

 

 

Рис.2.30. Відстійник безперервної дії з гребковою мішалкою: 

1 – корпус; 2 – кільцевий жолоб; 3 – мішалка; 4 – лопаті з гребками; 5 – труба для подачі 

вихідної суспензії; 6 – штуцер для виведення освітленої рідини; 7 - розвантажувальний 

пристрій для виведення осаду; 8 – електродвигун 
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При експлуатації нафтопасток даного типу можна виділити близько 96-

98% нафтопродуктів із забруднених стічних вод. Найчастіше після очищення на 

нафтопастках потрібно додаткове очищення тому залишковий вміст 

нафтопродуктів в середньому близько 50-100 мг/дм
3
. Доочищення зазвичай 

здійснюється за допомогою коагуляції або фільтрації стічних вод. Осад, що 

опустився на дно нафтопастки скребковим транспортером подається до 

приймача а далі за допомогою гідроелеватора 7 виводиться з нафтопастки через 

пристрій 9. 

Швидкість течії води в горизонтальній нафтопастці складає 3-10 мм/с, а 

час відстоювання близько 120 хвилин. 

Перевагами горизонтальної нефтеловушки є простота конструкції, 

експлуатації та недороге обслуговування. Однак горизонтальні нефтеловушки 

мають безліч недоліків. Головними з них є необхідність великих площ і 

забруднення атмосфери вуглеводнями. Тому були розроблені більш ефективні, 

багатоярусні нафтопастки [5]. 

 

 
 

Рис. 2.31. Горизонтальна нафтопастка: 1 – труба; 2 – щілинна розподільна 

перегородка; 3 – нафтозбиральна труба; 4 – механізм пересування скребків; 5 – скребковий 

транспортер; 6 – трубопровід відводу освітленої води; 7 – гідроелеватор; 8 - подача води до 

гідроелеватору; 9 – відведення осаду 
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Багатоярусна нафтопастки є вдосконаленою конструкцією 

горизонтальних, має менші габарити і є більш економічними (див. рис. 2.32).  

 

 

Рис. 2.32. Багатоярусна нафтопастка: 1 – труба; 2 – водорозподільна труба; 3 – 

нафтозбиральна труба; 4 – пропорційний водорозподільний пристрій; 5 – тонкошаровий 

модуль; 6 – скребковий транспортер; 7 – трубопровід відводу освітленої води;  

8 – гідроелеватор; 9 – відведення осаду 

 

Для підвищення ефективності роботи нафтопасток застосовують 

тонкошарове відстоювання. При такому відстоюванні в відстійній камері 

розташовують під кутом 45-50 ° пакети пластин з зазором 20-100 мм. За 

рахунок зменшення шляху руху частинок нафтопродуктів скорочується час 

відстоювання [5]. 

Стічна вода з окремо розташованої розподільної камери надходить 

трубопроводами в секції нафтопастки і через поперечну горизонтальну 

розподільну трубу з вертикальними патрубками і дифузорами розподіляється 

по ширині і глибині зони глибокого очищення. Тут протягом 1-4 хвилин 

виділяється основна кількість грубодіспергірованої нафти і осаду. 

Потім потік проходить через пропорційний водорозподільний пристрій і 

надходить в поличковий блок. Блок працює по перехресній схемі. 

Потік освітленої води проходить під напівзануреною перегородкою і 

виводиться через водозлив і водозбірний лоток. 

Спливли в зоні грубої очистки нафтопродукти відводяться постійно через 

щілинну поворотну трубу. Вони постійно згоняться над тонкошаровими 
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блоками скребками в напрямку потоку до кінця відстійної зони і через другу 

поворотну трубу періодично виводяться з споруди. Осад видаляється за 

допомогою гидроельоватору. 

Схема каналізаційних очисних споруд перевалочної нафтобази 

представлена рис. 2.24. 

 

 

Рис. 2.24. Схема каналізаційних очисних споруд перевалочної нафтобази: 

1 – пісковловлювач; 2 – прийомні резервуари; 3 – насосна станція; 4 – приймальний 

резервуар обводнених нафтопродуктів; 5 - нафтонасосна станція; 6 - резервуар-відстійник; 7 

– реагентне господарство; 8 – камера зміщення; 9 – флотатор; 10 – приймальний резервуар; 

11 – станція підкачки води і рециркуляції; 12 – буферні резервуари баластних вод; 13 – 

напірний фільтр; 14 – озонаторна установка; 15 – дегідратори; 16 – розподільні резервуари; 

17 - шламонакопитель; трубопроводи: Н - нафтопродукти; Ш - шлам 

 

Для збору нафтопродуктів, що виділяються на установках очищення 

стічних вод на нафтобазах зазвичай використовують стандартні сталеві або 

залізобетонні резервуари, які можуть працювати в режимі резервуару-

накопичувача, резервуара-відстійника або буферного резервуара в залежності 

від технологічної схеми очищення стічних вод. 
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Одним з ефективних шляхів зменшення кількості виробничих вод, що 

скидаються у водойми є повторне використання відпрацьованих стічних вод 

після їх очищення при тих же технологічних операціях або для виробничих 

потреб в інших цехах даного підприємства. 

На нафтобазах, перекачувальних станціях і наливних пунктах очищені 

стоки повторно використовуються для промивання резервуарів, зливо-наливних 

естакад, прийомних лотків, а також зливо-наливних трубопроводів перед 

ремонтом і т.д. 

 

2.5.5. Технологічний розрахунок системи очищення стічних вод [5, 34]. 

 

2.5.5.1 Розрахунок нафтопастки. 

 

При проектуванні нафтопасток необхідно враховувати: 

1. Глибину нафтопастки. 

2. Ширину секцій. 

3. Число секцій нафтопастки. 

4. Товщин4 шару нафтопродуктів, які спливають. 

5. Товщину шару осаду. 

6. Кінетику процесу осадження.  

Площа поперечного перерізу тонкошарового блоку розраховується за 

формулою: 

 

                                                          H В = F
blblbl

 , м
2
                                            (74) 

 

де Bbl – ширина тонкошарового блоку, м; 

Hbl – висота тонкошарового блоку, м. 

Швидкість руху води в нафтопастці розраховується за формулою: 

 

                                                 n)  F  (3,6 / q = ν
lb
 , мм/с                                       (75) 
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де q – пропускна здатність нефтеловушки, м
3
/год; 

Fbl – площа поперечного перерізу тонкошарового блоку, м
2
; 

n – число секцій нефтеловушки. 

Число Рейнольдса Re визначається за формулою: 

 

                                                          /νh  ν  10 = Re
ti

-6                                            (76) 

 

де hti – висота ярусного блоку по перпендикуляру, мм; 

ν – кінематична в'язкість, мм
2
/с. 

Величина Re повинна бути близька до 700-800. В іншому випадку 

змінюють розміри тонкошарового блоку або кількість секцій. 

Тривалість перебування води в тонкошаровому блоці розраховується за 

формулою:            

 

                                                          ° 45 Cos  u / h = T
0ti
 , c                                  (77) 

 

 де u0 – гідравлічна крупність частинок нафти, що дорівнює, мм/с; 

hti – висота ярусного блоку по перпендикуляру, мм. 

Довжина тонкошарового блоку визначається як: 

 

                                                         1000 / Т  ν k  = L
bl

 , м                                   (78) 

 

де k – коефіцієнт запасу; 

ν – швидкість руху води в нафтопастці, мм/с; 

Т – час перебування води в тонкошаровому блоці, с. 

Загальна довжина нефтеловушки розраховується за формулою: 

 

                                                          6) (5 + L =L
заг

 , м                                         (79) 
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де L – довжина тонкошарового блоку, м. 

Кількість осаду, що виділяється при відстоюванні за добу визначається за 

формулою: 

 

                             )10 γ)p -Э)/((100С(Q =Q 6

mudmudmud
 , м

3
/доб.    (80)  

 

де Q – добова витрата води, м
3
/доб.; 

С – концентрація механічних домішок у стічній воді, мг/дм
3
; 

Е – ефект затримання домішок, що осаджуються (рівний для 

горизонтальних нефтеловушек 60 - 70%), %; 

pmud – вологість осаду (для свіжого осаду - 95% і злежалого - 70%), %; 

γmud – об’ємна маса частинок осаду, т/м
3
. 

Кількість нафтопродуктів, затриманих за добу визначається за формулою: 

 

                                   104) 30  (γ / )A - (A Q = Q
loiexcnoil

 ,  м
3
/доб.                    (81) 

 

де Acn і Aex – концентрація нафтопродуктів відповідно у вихідній і 

освітленої воді, мг/дм
3
; 

γoil – об’ємна маса обводнених нафтопродуктів, т/м
3
. 

 

2.5.5.2.  Розрахунок шламонакопичувача. 

 

З нафтопастки осад направляється в шламонакопитель, де він може 

перебувати до 15 діб.  

Площа поперечного перерізу розраховується за формулою: 

 

                             
poil

V  N  3,6) / (Q β = F                  , м
2
                                    (82) 

  

де β – коефіцієнт; 
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         Qoil – кількість нафтопродуктів, що вловлюються за добу, кг; 

N – кількість шламонакопичувачів; 

Vp – розрахункова швидкість руху осадів, мм/с. 

Діаметр шламонакопичувача розраховується за формулою: 

 

                                                       1/2
 / πF  4 = D   , м                                             (83) 

 

де F – площа поперечного перерізу шламонакопичувача, м
2
. 

Висота конічної частини шламонакопичувача розраховується за 

формулою: 

 

                                              50))-(90  tg (2 / D = Н   , м                                       (84) 

 

де D – діаметр шламонакопичувача, м. 
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РОЗДІЛ 3. НАФТОПРОДУКТИ ТА УМОВИ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ 

 

3.1. Види та галузь використання нафтопродуктів. 

 

Всі продукти, що отримують шляхом переробки нафти поділяють на 

наступні групи [38-40]: 

1) Розчинники. До групи розчинників входять: бензин «Калоша»; уайт-

спірит; суміш нафтового бензолу; нафтові сольвенти. Вони використовуються 

для розчинення лаків та фарб, сприяючи поліпшенню їх однорідності та 

рівномірному нанесенню на поверхню, запобігаючи відшаруванню або появі 

вкраплень в структурі фарб.  

2) Палива. До групи палив входять: авіаційні і автомобільні бензини, 

реактивне паливо, дизельне паливо, палива для газотурбінних двигунів, 

котельне і технологічне паливо. Вони використовуються для заправки двигунів 

внутрішнього згоряння. 

3) Оливи. До групи олив входять: моторні – для змащення авіаційних, 

автомобільних, дизельних двигунів; індустріальні (технологічні) – для 

змащення промислового устаткування; циліндрові – для змащення золотників і 

циліндрів, поршневих і парових машин; турбінні – для змащення і охолодження 

підшипників турбін; компресорні – для змащення деталей компресорів; 

трансмісійні та осьові – для змащення зубчастих передач; трансформаторні – 

для заливки силових і вимірювальних трансформаторів, реакторного 

устаткування, а також масляних вимикачів. 

4) Парафін, церезини, вазеліни. Парафіни широко використовують у 

електротехнічній, харчовій, парфумерній та інших галузях; на основі церезину 

виготовляють різні композиції в промисловості побутової хімії; вазеліни 

використовуються також як загусники у виробництві пластичних мастил, 

ізоляційних матеріалів в електро- і радіотехніці та виготовлені воскових 

сумішей. 
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5) Бітуми. До групи бітумів входять: дорожні; будівельні; кровельні; 

рідкі та спеціальні. На сьогоднішній день бітуми широко використовуються для 

влаштування гідроізоляції;  у виробництві асфальтобетону; при виготовленні 

покрівельних матеріалів; в лакофарбової і кабельної промисловості; для 

виготовлення мастик . 

6) Інші нафтопродукти. До числа інших нафтопродуктів відносяться: 

кокс, технічний вуглець, мастила. 

Нафтовий кокс використовується для виготовлення електродів і 

корозійностійкої апаратури, відновник при отриманні феросплавів [41, 42]. 

Технічний вуглець застосовується в якості компонента у виробництві гум 

і пластичних мас. Близько 70 % технічного вуглецю використовується у 

виробництві шин, 20 % у виробництві гумовотехнічних виробів. Інша кількість 

знаходить застосування в якості чорного пігменту при будівництві; 

сповільнювач «старіння» пластмас; компонента, що додає пластмасам 

спеціальні властивості: електропровідні, антистатичні, здатність поглинати 

ультрафіолетове випромінювання, випромінювання радарів [43]. 

Мастила використовуються для змащення, захисту від корозії та відводу 

надлишкового тепла від поверхонь тертя [38]. Зазвичай їх використовують на 

вертикальних поверхнях та в умовах значних навантажень та швидкостей 

взаємного переміщення поверхонь. Тобто у тих умовах, де використання інших 

змащувальних матеріалів, зокрема рідких олив, є неможливим. 

 

3.2. Види і джерела втрат нафти і нафтопродуктів. 

 

Одним з основних засобів поліпшення економічних показників 

функціювання нафтобази є максимальне використання наявних резервів. Річні 

втрати нафти та нафтопродуктів при доставці їх від заводу до нафтобаза, і далі, 

до споживача складають близько 9% від річного товарообороту. При цьому в 

результаті випаровування нафта та нафтопродукти втрачають головним чином 

найбільш легкі компоненти, що призводить до змінення складу останніх [2, 3]. 
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Втрати легких фракцій бензину призводять до погіршення товарних 

якостей, зниження октанового числа, підвищення температури кипіння, а іноді і 

до переведення нафтопродукту в більш низькі сорти. 

Із загальної суми річних втрат, втрати від випаровування нафтопродуктів 

на нафтобазах і при транспортуванні складають приблизно 2,5%. Втрати від 

витоків становлять невелику частину і можуть бути повністю ліквідовані за 

рахунок підвищення загальної культури виробництва і проведення 

обов’язкових організаційно-технічних і профілактичних заходів [2]. 

 

3.2.1. Основні джерела втрат нафтопродуктів. 

 

Як вже відмічалося раніше, основні джерела втрат на нафтобазах – це 

випаровування в резервуарах і при зливо-наливних операціях. Процес 

випаровування відбувається при будь-якій температурі внаслідок теплового 

руху молекул нафтопродукту. З ростом температури, тобто зі зростанням 

інтенсивності теплового руху, швидкість випаровування збільшується. У 

герметичному резервуарі випаровування відбувається до тих пір, поки газовий 

простір резервуара не буде заповнено насиченими парами. Для насичення 

замкнутого газового простору резервуара парами нафтопродукту при різних 

температурах необхідно тим більша кількість парів, чим вище температура 

поверхневого шару нафтопродукту. Ступінь випаровуваності нафтопродуктів 

визначається тиском насичених парів. 

Тиском насичених парів рідини (Ру, МПа) називають парціальний тиск 

парів над її поверхнею, при якому пари знаходяться в рівновазі з рідиною. 

Парціальний тиск парів кожного компоненту, відповідає тієї частині загального 

тиску газової суміші, яка обумовлена присутністю цього компонента.  

Тиск насичених парів рідини залежить від температури, і при досягненні 

температури кипіння він стає рівним зовнішньому тиску. Таким чином, рідина 

випаровується тоді, коли парціальний тиск її парів в навколишній атмосфері 

менше тиску насичених парів. 
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При викачування нафтопродуктів з резервуару в вільний об’єм газового 

простору всмоктується атмосферне повітря. При цьому концентрація парів в 

газовому просторі зменшується і починається випаровування нафтопродукту. У 

момент закінчення викачування парціальний тиск парів в газовому просторі 

зазвичай буває значно менше тиску насичених парів при даній температурі. 

При подальшому заповненні резервуара пароповітряна суміш в газовому 

просторі витісняється з нього.  

При штатній експлуатації резервуару розрізняють втрати нафтопродуктів 

від великих та малих «подихів». 

За питомою вагою втрати від «великих подихів» становлять понад 2/3 

сумарних втрат від випаровування. 

Таким чином, з самого визначення втрати від «великих подихів» залежать 

від частоти закачування – викачування резервуарів, тобто від коефіцієнта 

оборотності k. 

Втрати від «малих подихів» відбуваються з двох причин [2, 3]: 

1) від добового коливання температури, а отже, від порційного тиску 

парів, внаслідок чого змінюється і абсолютний тиск в газовому просторі 

резервуара. При досягненні тиску, який перевищує необхідну величину для 

підняття дихального клапану резервуара, підводиться тарілка клапана і частина 

пароповітряної суміші виходить в атмосферу (виходить ніби «видих»). У 

нічний час доби газовий простір і поверхня нафтопродукту охолоджуються, газ 

стискається і відбувається часткова конденсація парів нафтопродукту, тиск в 

газовому просторі падає, і як тільки вакуум в резервуарі досягне величини, 

рівній розрахунковій, відкриється вакуумний клапан і з атмосфери в резервуар 

почне надходити чисте повітря (виходить ніби «вдих»); 

2) від розширення пароповітряної суміші, при зниженні атмосферного 

тиску, внаслідок чого частина газу вийде з резервуара (за умови, що різниця 

тисків в резервуарі і атмосфері більше розрахункового тиску клапана). 

Втрати від вентиляції газового простору резервуарів відбуваються при 

наявності двох отворів на даху. Внаслідок того, що щільність пароповітряної 
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суміші більше щільності повітря, в резервуарі утворюється газовий сифон, при 

якому пароповітряна суміш починає витікати через нижній отвір, а свіже 

повітря надходити через верхній отвір. 

Таким чином, буде відбуватися безперервна циркуляція в газовому 

просторі резервуара під газовим тиском 

 

                                                     
Всм

ρρghР  , МПа                                       (85) 

 

 

де ρсм – щільність пароповітряної суміші у резервуарі, кг/м
3
;  

рв – щільність повітря, кг/м
3
. 

Секундну витрату при газовому сифоні можна обчислити за формулою 

 

                                             






 


см

всм

ρ

ρρ
hg2fμQ   , м3/с                      (86) 

 

де μ – коефіцієнт витрати при течії крізь отвір (для практичних 

розрахунків μ= 0,58); 

 f – площа отвору, м
2
.                                       

Вагова кількість нафтопродукту при наявності газового сифона 

визначиться за формулою 

 

                                                          H
ρCQG   , кг                                           (87) 

 

де С – концентрація парів нафтопродукту, кг/м
3
; 

рн – густина нафтопродукту, кг/м
3
. 

Втрати від насичення газового простору резервуару парами 

нафтопродуктів можуть відбуватися при початковому заповнені резервуару 

нафтопродуктом, коли газовий простір резервуара крім повітря починає 

насичуватися ще і парами нафтопродукту. 
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Ці втрати можуть бути і в разі зміни продукту в резервуарі, коли в нього 

закачується нафтопродукт з більш високим тиском насичених парів. В цьому 

випадку відбувається додаткове насичення газового простору резервуару. 

Втрати від зворотного виходу можливі при частковому викачуванні 

нафтопродуктів з резервуару, коли його газовий простір виявляється 

ненасиченим парами. Тому після закінчення викачування відбувається 

насичення газового простору внаслідок випаровування незначної кількості 

нафтопродукту. Так, як резервуари обладнані дихальними клапанами, то тиск в 

газовому просторі при цьому підвищується до тиску, на яке цей клапан 

відрегульований. Потім дихальний клапан відкривається і в атмосферу 

витісняється певний об’єм пароповітряної суміші, відповідним об’ємом парів, 

який утворюється в процесі додаткового насичення газового простору 

(«зворотний видих»). Аналогічне явище відбувається після часткового 

заповнення очищеного і провітреного резервуару  – «додатковий видих». Однак 

в цьому випадку дихальний клапан після закінчення наповнення резервуару не 

закривається, і відразу починається «додатковий видих». 

 

3.2.2. Методи боротьби з втратами нафтопродуктів. 

 

Вибір певних методів боротьби з втратами нафтопродуктів ведеться по 

техніко-економічним розрахункам, основою яких є величина річних втрат для 

кожного з порівнюваних варіантів. Величина втрат від випаровування 

нафтопродуктів при кожному обраному варіанті обладнання резервуарного 

парку і зливо-налівних пристроїв змінюється зі зміною метеорологічних і 

виробничих умов. Метеорологічні умови змінюються протягом року, 

приблизно повторюючись щороку. Зміни виробничих умов в більшості 

випадків мають сезонний характер. Оскільки величина втрат нелінійно 

залежить від метеорологічних умов то для розрахунку річних втрат можна 

скористатися методом групового, підсумовування. Для цього всі дні року 

розбиваються на групи, в кожну з яких входять дні, які мало відрізняються 
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метеорологічними умовами. Чим менше різниця між днями, що входять в 

кожну дану групу, тим вище точність розрахунку [2, 3].  

Величина втрат нафтопродукту за рік визначається за формулою: 

 

                                               GΔmG
ni

1i
рік 





 , т/рік                                    (88) 

 

де ∆G – добові втрати від випаровування нафтопродуктів, кг; 

          m – кількість діб, що входять в кожну групу, діб. 

Цей метод дозволяє врахувати вплив середніх метеорологічних умов і 

правильно вибрати найвигіднішу систему заходів по боротьбі з втратами. 

Для попередніх орієнтовних техніко-економічних розрахунків значення 

річних втрат від «великих» і «малих подихів» можна визначати за такими 

емпіричними формулами: 

 

                                                  ρkРV430G
iyвд
  , т/рік                              (89) 

 

 

де Gв.д – річні втрати від «великих подихів», т/рік;  

V – річний обсяг реалізації нафтопродукту, м
3
/рік;  

Ру – тиск насичених парів при середньорічній температурі повітря, Па;  

р – густина нафтопродукту, кг/м
3
;  

kf – коефіцієнт, що залежить від оборотності резервуарів n (kf = 1 при n = 

1 40; kf = 0,8 при n = 40 - 60; kf = 0,5 при n = 60-100); 

 

                                                  ρkkР1,37G
0H

1,8

yмд
 , т/рік                         (90) 

 

 

де  См.д – річні втрати від «малих подихів», кг/рік;  

D – діаметр резервуару, м;  

kн – коефіцієнт, що враховує висоту газового простору резервуару; 
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k0 – коефіцієнт, що враховує вплив забарвлення резервуара (для 

алюмінієвою фарби k0 = 1; для білої фарби k0 = 0,75; для не окрашеної поверхні 

k0 = 1,25). 

Всі відомі методи скорочення втрат нафтопродуктів можна поділити на 

п’ять груп. 

Перша група – скорочення об’єму газового простору резервуару. З 

аналізу рівняння втрат витікає, що чим менше об’єм газового простору, тим 

менше втрати. Знизити газовий простір до мінімуму можливо при використанні 

резервуарів з плаваючими дахами або понтонами, які дозволяють скоротити 

втрати до 90 %. Розрахунки показують, що резервуари з плаваючим дахом і 

понтоном є більш ефективні при коефіцієнті оборотності більше 12. Подальше 

підвищення економічної ефективності плаваючих дахів і понтонів може бути 

досягнуто за рахунок застосування міцних полімерних матеріалів. 

Друга група – зберігання під надлишковим тиском. Відповідно до 

рівняння втрат, якщо конструкція резервуару розрахована на роботу під 

надлишковим тиском, то в такому резервуарі можуть бути повністю ліквідовані 

втрати від «малих подихів» і частково від «великих подихів». Однак, як 

показали розрахунки, великий надлишковий тиск ускладнює конструкцію і 

здорожує вартість резервуарів. На оптимальну величину надлишкового тиску 

сильно впливають оборотність резервуара, фізичні властивості нафтопродукту і 

метеорологічні умови.  

Практичний досвід зберігання нафтопродуктів під надлишковим тиском 

дозволяє зробити наступні висновки [3]: 

1) зі збільшенням значення надлишкового тиску термін окупності зростає, 

досягаючи максимального значення в північній кліматичній зоні; 

2) чим менше коефіцієнт оборотності при даному надмірному тиску, тим 

більше термін окупності; 

3) найбільш ефективні резервуари підвищеного тиску в південній полосі 

України, так як з підвищенням температури навколишнього повітря різко 

скорочується термін окупності капітальних витрат. 
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Третя група – зменшення амплітуди коливання температури газового 

простору резервуару. При постійній температурі у резервуарі, втрати від 

«малих подихів» можливі лише за рахунок коливання барометричного тиску. 

Для створення умов ізотермічного зберігання нафтопродуктів або 

зменшення амплітуди коливання температур газового простору резервуарів 

існують такі способи: теплова ізоляція резервуарів; охолодження резервуарів 

водою в літній час і підземне зберігання.  

Четверта група – уловлювання парів нафтопродуктів, що виходять з 

резервуарів. Найбільше поширення отримала система зрівнювання газів  (див. 

рис. 3.1), що представляє мережу газопроводів, які з’єднують через вогневі 

запобіжники газові простори резервуарів між собою [2, 3]. 

 

 

Рис. 3.1. Система зрівнювання газів парку резервуарів: 1 – резервуар; 

2 – дихальний клапан; 3 – газгольдер; 4 – регулятор тиску; 5 – збірний газопровід; 

6 – збірник конденсату; 7 – насос для відкачування конденсату;  

8 – конденсатопровід 

 

Ця система дуже ефективна на нафтобазах з високим коефіцієнтом 

оборотності, коли прийом і відпуск нафтопродуктів в значній мірі проводяться 

одночасно. При використанні такої системи втрат від «великих подихів» не 

відбувається.  

Оскільки цілком синхронний прийом і відпуск нафтопродуктів здійснити 

важко, в систему включають газгольдери, в які надходить надлишок газів з 
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системи, коли надходження нафтопродуктів перевищує відкачування і, 

навпаки, газгольдери можуть подати в систему пароповітряну суміш, коли 

відкачка з резервуарів перевищує надходження нафтопродуктів. 

Об’єм газгольдера розраховують залежно від максимально можливого не 

співпадіння вантажно-розвантажувальних операцій. Дихальні клапани системи 

треба встановлювати з умовою, що надмірний і вакуумний тиску будуть трохи 

нижче значень, на які розрахований резервуар. Цим забезпечується заповнення 

газгольдера пароповітряною сумішшю до того, як відбудеться їх вихід з 

резервуара в атмосферу через дихальну арматуру резервуара, і опорожнення 

газгольдера до входу атмосферного повітря у резервуар. 

Одним з шляхів скорочення втрат (до 25 %) при зберіганні 

нафтопродуктів є встановлення на резервуари дисків-відбивачів (див. рис. 3.2) 

[2, 3]. 

 

Рис. 3.2. Установка дисків-відбивачів на резервуарі: 

1 – дихальний клапан вогневого запобіжника; 3 – монтажний патрубок;  

4 – диск-відбивач 
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Ефект установки дисків-відбивачів заснований на зменшенні впливу 

примусової конвекції при звільненні резервуара на випаровування з поверхні 

нафтопродукту, так як завдяки відбивачу змінюється напрямок повітря, що 

входить у резервуар з вертикального на горизонтальне. Диски-відбивачі з 

дихальними клапанами доцільно розташовувати ближче до центру даху, щоб 

зменшити швидкість горизонтального струменя повітря, що надходить біля 

стінки резервуара. При високій швидкості струмінь біля стінки резервуара 

почне рухатися уздовж стінки, викликаючи інтенсивне перемішування 

пароповітряної суміші. 

Ефективність роботи дисків-відбивачів залежить від їх діаметра (D, м) і 

висоти установки (h, м). Найкращі результати роботи дисків-відбивачів 

отримані при [44] 

 

 d2=h  , м (91) 

 

 d3,5) - (3 = D  , м (92) 

 

де d – діаметр дихального патрубку, м. 

П'ята група – організаційно-технічні заходи. Правильна організація 

експлуатації резервуарів – одне з найважливіших засобів зменшення втрат 

нафтопродуктів. Для зменшення втрат від «малих подихів» в «атмосферних» 

резервуарах необхідно нафтопродукти, які легко випаровуються, зберігати при 

максимальному заповненні резервуара, так як в цьому випадку досягається 

найменший об’єм газового простору. З тієї ж причини рекомендується по 

можливості сконцентрувати залишки нафтопродуктів, що легко випаровуються 

в одному резервуарі. 

Для скорочення втрат від «великих подихів» необхідно максимально 

скоротити внутрішні базові перекачування з резервуара в резервуар. 

Чим менше проміжок часу між викачування і закачуванням 

нафтопродукту в резервуар, тим менше величина втрат від «великих подихів». 
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Це пояснюється тим, що при викачуванні нафтопродукту в резервуар через 

вакуумну камеру дихального клапана буде надходити чисте повітря і при 

малому інтервалі часу він не встигне насититися парами нафтопродукту. При 

закачуванні нафтопродукту в атмосферу буде йти пароповітряна суміш з малою 

концентрацією. З цією ж метою бажано заповнювати резервуар в нічний час. 

Викачування ж, навпаки, доцільніше проводити у день. 

Відомо, що втрати від «малих подихів» прямо пропорційні площі 

випаровування. Але так як зі збільшенням об’єму резервуара відношення площі 

поперечного перерізу до об’єму знижується. А це означає, що нафтопродукти, 

які легко випаровуються вигідніше зберігати в резервуарах великого об’єму. 

Важливе значення має технічний стан резервуарів і дихальної арматури. 

Регулярна перевірка герметичності даху резервуара і справність клапанів може 

запобігти втратам від вентиляції газового простору. 

Правильна організація системи обліку, що передбачає застосування 

сучасних засобів контролю високої точності, є неодмінною умовою ефективної 

боротьби з втратами. 

 

 

3.3. Забезпечення контролю і збереження якості нафтопродуктів в умовах 

нафтобази. 

 

Контроль і забезпечення збереження якості нафтопродуктів – комплекс 

заходів, що здійснюються при підготовці і проведенні операцій з приймання, 

зберігання, транспортування та очищення нафтопродуктів з метою запобігання 

реалізації споживачам, некондиційних нафтопродуктів. 

Контроль якості при прийманні, зберіганні і відпустці, а також 

забезпечення збереження якості нафтопродуктів на нафтобазах здійснюється в 

установленому порядку. Відповідальними за організацію та проведенню робіт 

по контролю і збереження якості нафтопродуктів на нафтобазі є керівник 

нафтобази і особи, на яких покладено ці обов’язки посадовими інструкціями. 
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При організації контролю якості нафтопродуктів необхідно керуватися 

чинними нормативно-правовими та нормативно-технічними документами. 

Нафтопродукт, що надходить на нафтобазу або відпускається з 

нафтобази, повинен супроводжуватися паспортом якості на партію 

нафтопродуктів, заповненим в обсязі вимог нормативного документа, і 

інформацією про обов’язкову сертифікацію (декларації) для нафтопродуктів, 

якщо вони підлягають обов’язковій сертифікації. 

Нафтопродукти однієї марки, які надійшли в розфасованому вигляді по 

одному товарно-транспортному документу і мають один паспорт якості, 

називається партією тарних нафтопродуктів. Нафтопродукти приймають за 

якістю в повній відповідності до стандартів, технічних умов і особливими 

умовами поставки. При виявленні невідповідності якості та маркування 

нафтопродуктів вимогам стандартів, технічних умов або даним, зазначеним у 

супровідних документах, що засвідчують якість нафтопродукту, одержувач 

призупиняє приймання і складає акт із зазначенням перевіреної кількості. 

Якість нафтопродуктів, встановлене аналізом проб, що відбираються при 

товарно-транспортних операціях і зберіганні, оформляється паспортом якості. 

Нафтобаза має бути забезпечена засобами вимірювань і обладнанням для 

здійснення контролю якості нафтопродуктів при прийманні, зберіганні та 

відпуску в установленому обсязі аналізів. При відсутності такого обладнання на 

нафтобазі допускається користуватися послугами лабораторій, що мають право 

в установленому порядку проводити такі аналізи [2, 3, 5]. 

 

3.3.1. Порядок приймання і відпуску нафтопродуктів. 

 

Технологія прийому та відпуску нафтопродуктів на нафтобазах залежить 

від виду транспортних засобів, якими доставляється і відвантажується 

нафтопродукт, кліматичних умов, інтенсивності зливо-наливних операцій і 

фізико-хімічних властивостей нафтопродуктів. 
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Нафтопродукти транспортуються трубопровідним, залізничним, 

автомобільним, морським і річковим транспортом відповідно до діючих на 

кожному виді транспорту правилами, затвердженими в установленому порядку. 

Прийом і відпуск нафтопродуктів нафтобазою здійснюється через 

спеціальні зливо-наливні пристрої [1-5]: 

1) в залізничні цистерни – на спеціальних естакадах, через окремі стояки 

або зливні установки; 

2) в морські і річкові судна – через причальні споруди або безпричальним 

способом; 

3) в автомобільні цистерни – на станціях наливу, автомобільних 

естакадах, через окремі стояки; 

4) в бочки, бідони та іншу тару – через розливні і розфасовувальні 

пункти; 

5) по відводам від магістральних нафтопродуктопроводів. 

З метою запобігання змішання нафтопродукту, що зливається або 

наливається з іншими нафтопродуктами, операції по зливу або наливу слід 

проводити на окремих зливо-наливних пристроях. 

Злив і налив легкозаймистих і горючих нафтопродуктів, що відносяться 

до шкідливих речовин 1 і 2 класу небезпеки, повинен бути герметизованим.  

Максимальна безпечна швидкість зливу-наливу нафтопродукту залежить 

від властивостей нафтопродукту, діаметра і властивостей матеріалів стінок 

трубопроводу і повинна встановлюватися рекомендаціями щодо запобігання 

небезпечної електризації нафтопродуктів під час наливу в вертикальні або 

горизонтальні резервуари. 

Усі проведені технологічні перекачування нафтопродуктів повинні 

фіксуватися в журналі розпоряджень (вказівок) з підготовки до перекачування 

нафтопродуктів. 

Операції з приймання (зливу) та відпуску (наливу) нафтопродуктів, що 

перевозяться у залізничних цистернах, повинні проводитися на під’їзних 

залізничних коліях, обладнаних спеціальними одно - або двосторонніми 
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естакадами, наливними або зливними пристроями, вантажними, зачисними і 

повітряно-вакуумними колекторами, збірниками, проміжними резервуарами 

для мазуту і олив, вузлами обліку нафтопродукту, засобами підйому та 

опускання нагрівальних приладів і переміщення цистерн. 

Налив нафтопродуктів здійснюється, як правило, по закритій 

безшланговій системі автоматизованих шарнірно-зчленованих або 

телескопічних пристроїв, обладнаних автоматичними обмежувачами наливу, 

що забезпечують запобігання переливу цистерн, а також пристроями для 

герметизації наливу з відведенням парів на регенераційні установку або 

газозбірну систему. 

Звільнення від залишків нафтопродукту наливних пристроїв і колекторів 

має проводитися за допомогою дренажних трубопроводів і 

самовсмоктувальних насосів або іншим ефективним методом. 

Під час наливу необхідно уважно стежити за тим, щоб всередину 

цистерни не потрапили сторонні предмети і на поверхні нафтопродуктів не 

було плаваючих предметів. 

Налив відпрацьованих нафтопродуктів в поодинокі цистерни на 

нафтобазах з вантажообігом від 50 тис. тонн і вище повинен проводитися на 

спеціальних наливних пристроях. 

З метою уникнення можливості замерзання високов’язких 

нафтопродуктів в наливних комунікаціях слід здійснювати циркуляцію 

нафтопродукту по ним. Для забезпечення циркуляції, подача насосів повинна 

бути на 30 % вище, в порівнянні, з необхідною для наливу. Можливе 

прокачування по трубопроводам нафтопродукту, який не застигає. 

Після закінчення наливу наливні пристрої (рукава) повинні вийматися з 

горловин люків цистерн тільки після стоку з них нафтопродукту. Після 

вимірювання рівня нафтопродукту в цистерні кришка її люка повинна бути 

герметично (на прокладках) закрита. Кришку слід закривати обережно, без 

ударів. 
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Злив нафтопродуктів повинен здійснюватися, як правило, закритим 

(герметичним) способом через нижні зливні пристрої цистерни і установки 

нижнього зливу. Допускається проводити злив легкозаймистих нафтопродуктів 

через горловину цистерни. Для зливу нафтопродуктів з температурою спалаху 

вище 120 °С і мазутів допускається використовувати відкриті зливні пристрої, 

міжрейкові або бічні колектори зі знімними кришками. 

З метою скорочення втрат від випаровування при зливі довжина нижньої 

ланки зливного пристрою повинна забезпечувати його опускання в цистерну на 

відстань не більше 200 мм від нижньої точки котла цистерни [2, 5]. 

Злив нафтопродуктів із залізничних цистерн повинен здійснюватися 

примусовим способом (за допомогою насосів) або самопливом в прийомні 

резервуари. 

Для зливу бензинів з високою пружністю парів при використанні 

відцентрових насосів для верхнього зливу з залізничних цистерн або при 

малому перепаді відміток між рівнем рідини в резервуарі і віссю насоса, 

повинні використовуватися пристрої, що забезпечують надійне всмоктування і 

повний злив нафтопродукту з залізничних цистерн (вакуумні насоси, глибинні 

насоси, ежектори і т.п.). 

При самопливному зливі в проміжні заглиблені резервуари необхідно 

забезпечити одночасну відкачку нафтопродукту з них в наземні резервуари. 

Проміжні резервуари повинні мати об’єм, який дорівнює 75 % сумарному 

об’єму цистерн, що зливаються одночасно. Продуктивність відкачки 

нафтопродукту з цих резервуарів повинна становити не менше 50 % 

продуктивності їх заповнення. При цьому резервуар повинен мати захист від 

переливу. 

Залежно від в’язкості і температури застигання нафтопродуктів, терміни, 

що надаються залізницею на розігрів і злив, діляться на чотири групи: I - 4 год.; 

II - 6 год.; III - 8 год.; IV - 10 год. [2, 5]. 

В’язкі нафтопродукти повинні перевозитися в теплоізольованих 

цистернах-термосах або цистернах з паровою сорочкою. 
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Температура підігріву темних нафтопродуктів при зберіганні, а також при 

проведенні зливо-налівних операцій повинна бути нижче температури спалаху 

нафтопродукту в закритому тиглі не менше ніж на 35 °С і не перевищувати 90 

°С.  

На двосторонніх естакадах при зливі-наливі легкозаймистих 

нафтопродуктів (з температурою спалаху менше 61 °С) подача маршруту на 

другий шлях забороняється до закінчення операції і прийняття необхідних 

заходів з прибирання випадково пролитого нафтопродукту. 

Нафтобази можуть отримувати нафтопродукти від магістральних 

нафтопродуктопроводів. Після закінчення приймання (здачі) нафтопродуктів 

засувки на розподільчому трубопроводі пломбуються пломбами магістрального 

нафтопродуктопроводу. 

При послідовному перекачуванні нафтопродуктів з метою їх 

мінімального змішування слід підбирати нафтопродукти, близькі за фізико-

хімічними властивостями. 

Температура бензинів при перекачуванні по магістральними 

нафтопродуктопроводами повинна бути не вище 30 °С, гасу і дизельного 

палива – не вище 40 °С [5]. 

Відпуск нафтопродуктів в автоцистерни проводиться через системи 

автоматизованого наливу, автомобільні естакади і поодинокі стояки. 

Для наливу нафтопродуктів в автомобільні цистерни, причепи та 

напівпричепи повинні застосовуватися спеціальні, в тому числі автоматизовані 

пристрої верхнього та нижнього наливу. 

Налив нафтопродуктів в автоцистерни необхідно проводити без 

розбризкування під шар рідини, що досягається опусканням наливних рукавів і 

труб до дна цистерни. Рукава на кінцях повинні мати наконечники, виготовлені 

з металу, який би унеможливлював іскроутворення при ударі, і бути заземлені. 

Сполучні трубопроводи від роздавальних резервуарів до наливних 

пристроїв повинні бути роздільними для кожної марки нафтопродукту, що 
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відвантажується в автотранспорт. Послідовне перекачування по ним не 

допускається. 

Налив нафтопродуктів в автоцистерни здійснюється при непрацюючому 

двигуні. Допускається налив при працюючому двигуні в умовах негативних 

температур. 

Автоцистерни з нафтопродуктами пломбуються підприємством 

відповідно до діючих правил перевезень.  

Відпуск нафтопродуктів в тару (бочки, бідони тощо) слід проводити через 

розливні, розфасовувальні або роздавальні відділення. 

На нафтобазах I - IV груп відпуск легкозаймистих і горючих 

нафтопродуктів повинен проводитися в окремих будівлях (приміщеннях) або на 

окремих майданчиках. На нафтобазах V групи відпустку цих нафтопродуктів 

можна здійснювати в одній будівлі за умови поділу приміщень стіною, 

виконаною з негорючих матеріалів. 

Наливати легкозаймисті нафтопродукти слід тільки в металеву тару, 

корки якої закручуються і відгвинчуються спеціальними ключами, 

виготовленими з матеріалів, що не дають іскор.  

Вантаження і вивантаження вантажів, що надходять залізничним і 

автомобільним транспортом, виконують на закритих, з навісом або відкритих 

вантажних платформах виходячи з вимог технології зберігання вантажів і 

захисту їх від атмосферних впливів. 

Довжина і ширина вантажних платформ для вивантаження і 

навантаження тарних нафтопродуктів в залізничний і автомобільний транспорт 

повинні відповідати вантажообігу, місткості сховища, а також габаритами 

застосовуваних транспортних засобів. 

 

3.3.2. Порядок зберігання нафтопродуктів на нафтобазі. 

 

Вибір резервуара обґрунтовується техніко-економічними розрахунками в 

залежності від характеристик нафтопродукту, умов експлуатації, з урахуванням 
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максимального зниження втрат нафтопродукту від випаровування при 

зберіганні. 

Нафтопродукти кожної марки повинні зберігатися в окремих, 

призначених для них резервуарах. Особливу увагу при експлуатації резервуарів 

повинно бути приділено технічному стану резервуарів (герметичність, товщина 

стінки і днища резервуара, відхилення зовнішнього контуру днища від 

горизонталі і вертикалі). 

Для зберігання бензинів з метою скорочення втрат від випаровування слід 

застосовувати резервуари із захисними покриттями (понтонами, плаваючими 

дахами і ін.) або обладнані системою зрівняння газового простору. 

Не допускається зберігати авіаційні бензини в резервуарах, обладнаних 

плаваючими дахами. 

Вимірювання маси, рівня і відбір проб нафтопродуктів в резервуарах, що 

експлуатуються з надлишковим тиском, повинні здійснюватися без порушення 

герметичності газового простору за допомогою вимірювальних пристроїв і 

знижених пробовідбірників, передбачених проектами і допущених до 

використання в установленому порядку. 

Для скорочення втрат від випаровування нафтопродуктів необхідно [1-3]: 

- забезпечити повну герметизацію даху; 

- підтримувати тиск в резервуарі, рівний проектному; 

- здійснювати перекачку нафтопродуктів, які легко випаровуються з 

резервуара в резервуар тільки при гострій потребі, по можливості, в нічний час; 

- максимально заповнювати резервуар при зберіганні нафтопродуктів, які 

легко випаровуються; 

- фарбувати зовнішню поверхню резервуара світлими емалями і фарбами; 

- застосовувати теплоізоляцію поверхні резервуара, призначеного для 

зберігання нафтопродуктів, що мають високу температуру застигання. 

Продуктивність наповнення і спорожнення резервуара не повинна 

перевищувати сумарної пропускної спроможності встановлених на резервуарі 

дихальних, а також запобіжних клапанів або вентиляційних патрубків. 
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При наповненні і спорожненні резервуарів з металевими понтонами або 

плаваючими дахами швидкість підйому і опускання понтона або плаваючою 

даху не повинна перевищувати для резервуарів [3]: 

1) 700 м
3
 і менше – 3,5 м/ч; 

2) більше 700 м
3
 – 6,0 м/ч. 

При цьому швидкість зсуву (обертання по горизонталі) понтона або 

плаваючого даху для резервуарів 700 м
3
 і менше не повинно перевищувати 2,5 

м/ч. 

При зберіганні нафтопродуктів в резервуарах не допускається наявність 

підтоварної води вище мінімального рівня, що забезпечується конструкцією 

пристрою для дренажу води (близько 25 мм від днища резервуара). 

Територія резервуарного парку своєчасно очищається від сміття, сухої 

трави і листя. Місця розливу нафтопродуктів слід зачищати шляхом зняття 

шару землі до глибини, яка на 1-2 см перевищує глибину проникнення 

нафтопродуктів у грунт. Забруднений нафтопродуктами грунт видаляють в 

спеціально відведене місце, а виїмку засипають свіжим ґрунтом або піском [5]. 

Зберігання нафтопродуктів в тарі здійснюють в спеціально обладнаних 

складських будівлях, під навісом і на відкритих майданчиках. Спосіб 

зберігання приймають в залежності від кліматичних умов, фізико-хімічних 

властивостей збережених нафтопродуктів, виду тари. Кожна партія тарних 

нафтопродуктів зберігається в складських приміщеннях окремо від інших 

партій. 

Зберігання легкозаймистих нафтопродуктів з температурою спалаху 45 ° 

С і нижче на відкритих майданчиках не допускається. 

Зберігання легкозаймистих нафтопродуктів під навісом може бути 

допущене у виняткових випадках при відповідному обґрунтуванні. Вид тари 

для зберігання нафтопродукту повинен відповідати вимогам стандарту. 

Горючі нафтопродукти в тарі допускається зберігати в одноповерхових 

підземних спорудах. На підприємствах III в категорії із загальним об’ємом 

резервуарів до 20000 м
3
 включно допускається зберігати нафтопродукти з 
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температурою спалаху вище 120 °С у кількості до 60 м в підземних спорудах з 

горючих матеріалів за умови засипки цих споруд шаром землі (з ущільненням) 

товщиною не менше 0,2 м і влаштування підлоги з негорючих матеріалів. 

Після наливу нафтопродуктів тара повинна бути зовні чистою і сухою, за 

винятком тари, покритої консерваційними мастилами.  

Складські будівлі і майданчики для зберігання нафтопродуктів в тарі 

повинні бути оснащені засобами механізації для вантажно-розвантажувальних і 

транспортних операцій. 

Металеві бочки слід зберігати в положенні лежачи (наливний отвір 

розташований на циліндричній стінці бочки) і стоячи (отвір розташований в 

дні). Бочки укладаються в штабелі не більше п’яти ярусів. Бочки нижнього 

ярусу повинні укладатися на дерев’яні підкладки товщиною не менше 100 мм. 

Порожня металева, що була у використанні і забруднена нафтопродуктами, 

повинна зберігатися на відкритих майданчиках. Горловини бочок повинні бути 

закриті пробками, а у бочок зі знімним дном повинна бути приклеєна 

прокладка, встановлено змінне дно і металевий обруч для стягнення. 

В тарних сховищах забороняється відпускати нафтопродукти, зберігати 

укупорочні матеріали, порожню тару та інші сторонні предмети. Навколо 

тарного сховища необхідно мати вимощення і водовідвідні канали з ухилом для 

стоку води. Водовідвідні лотки, труби, вимощення повинні утримуватися у 

справному стані і періодично очищатися. 

Тарні сховища повинні щодоби оглядатися відповідальним працівником 

нафтобази. При огляді перевіряється стан закупорювання тари. При наявності 

течі вживаються заходи до її усунення. 
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РОЗДІЛ 4. ЗАБЕСПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІЮВАННЯ 

НАФТОБАЗИ 

 

Для забезпечення стійкої безпечної роботи на нафтобазі розробляється і 

затверджується план організаційних технічних заходів. У цей план необхідно 

включити роботи, пов’язані з безпечною експлуатацією резервуарних парків, 

зливо-налівних пристроїв, технологічних трубопроводів, енергетичного 

господарства, системи водопостачання, очисних споруд та ін. 

 

4.1. Метрологічне забезпечення нафтобази. 

 

Метрологічне забезпечення нафтобаз полягає в правильному застосуванні 

необхідних засобів вимірювальної техніки для виконання технологічних 

операцій і, в кінцевому підсумку, для забезпечення кількісного обліку 

нафтопродуктів, а також інших необхідних вимірювань (аналіз забруднення 

навколишнього середовища і т.п.). 

Операції кількісного обліку нафтопродуктів за видом застосування 

одержуваної вимірювальної інформації діляться на оперативно-контрольні і 

обліково-розрахункові. 

 Оперативно-контрольні операції (ОКО) здійснюються при проведенні 

поточного контролю технологічного процесу з метою прийняття рішення по 

управлінню ним, без проведення подальших розрахунків між постачальником і 

одержувачем.  

Обліково-розрахункові операції (УРО) здійснюються між постачальником 

і одержувачем, а також при інвентаризації і полягають у визначенні маси 

нафтопродуктів з подальшим використанням отриманої інформації в 

бухгалтерському обліку (взаємні розрахунки) і при арбітражних спорах. 

Вимірювання маси нафтопродуктів проводиться з використанням таких 

методів вимірювання [1-5]: 

1) пряме вимірювання маси; 
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2) об’ємно-масовий метод; 

3) гідростатичний метод. 

Методи прямого вимірювання передбачаються при визначенні маси 

нафтопродуктів в транспортних засобах (залізничних і автомобільних 

цистернах) і тарі. 

Залізничні цистерни з нафтопродуктами зважуються. При цьому маса 

нафтопродуктів може визначатися в одиночних цистернах або без їх 

розчеплення шляхом прямого зважування на вагонних вагах (при масі цистерн 

в складі до 2000 т). 

Автомобільні цистерни з нафтопродуктами зважуються на автомобільних 

вагах (стаціонарних і пересувних) різних типів вантажопідйомністю від 10 до 

30 т. 

Для зважування нафтопродуктів в тарі на нафтобазах застосовують вагові 

дозатори і ваги товарні з діапазоном вимірювання маси від 2 до 3000 кг. 

При відпустці різних сортів олив в бочки і тару застосовуються, в 

основному, вагові дозатори. 

При об’ємно-масовому методі маса нафтопродуктів обчислюється за 

вимірюваним об’ємом і густиною. Залежно від способу вимірювання об’єму і 

густини виділяють статичний і динамічний методи [2, 3]. 

Статичний метод вимірювання об’єму нафтопродукту передбачає 

вимірювання рівня нафтопродукту в градуювальних резервуарах, залізничних 

цистернах, танках суден або вимір по водному об’єму градуювальних 

автоцистерн. 

Динамічний метод вимірювання маси нафтопродукту передбачає 

вимірювання об’єму нафтопродукту за допомогою об’ємних лічильників і 

вимірювання густини в середній пробі. 

Маса нафтопродукту в резервуарах визначається за допомогою 

градуювальних таблиць і вимірювання рівня нафтопродукту. 

Градуювальні таблиці складають на кожен міліметр висоти резервуара 

геометричним або об’ємним методом відповідно. 
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Об’ємний метод застосовується для градуювання резервуарів місткістю 

до 5000 м
3
, «мертвого» і підпонтонного простору резервуара. 

Градуювальні таблиці на резервуари для проведення обліково-

розрахункових операцій затверджуються керівником територіального органу 

Держстандарту; термін їх дії 5 років. 

На резервуари для оперативного обліку нафтопродуктів градуювальні 

таблиці затверджуються головним інженером або директором підприємства; 

термін їх дії 10 років [3]. 

Градуювальні таблиці на залізобетонні резервуари повинні переглядатися 

не рідше одного разу на десять років з проведенням повторного градуювання. 

Акти обмірів резервуарів при їх градуювання в між градуювальний період 

повинні зберігатися на нафтобазі. 

Після кожного капітального ремонту, при оснащенні резервуара 

внутрішнім обладнанням, пов’язаним зі зміною об’єму резервуара, проводиться 

його повторне градуювання. 

До градуювальної таблиці вертикальних сталевих резервуарів повинна 

бути додана поправка на об’єм резервуара за рахунок нерівностей днища. 

Поправку на об’єм резервуарів необхідно визначати щорічно. 

Для кожного резервуара повинна бути визначена базова висота (висотний 

трафарет), величина якої контролюється щорічно. 

При зміні схеми технологічних трубопроводів, їх протяжності і діаметрів, 

проводиться їх градуювання. 

Для вимірювання рівня нафтопродукту в резервуарах і транспортних 

ємностях при проведенні обліково-розрахункових операцій і оперативного 

контролю застосовують рулетки металеві, метрштоки (див. рис. 4.1) і рівнеміри 

(наприклад, рівнеміри типу УДУ) [1, 3, 5]. 
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 а) б) 

 

Рис. 4.1. Засоби метрологічного забезпечення нафтобази [45, 46]: 

а) рулетка вимірювальна з лотом (тип Р10УЗГ або Р20УЗГ); 

б)  метрошток типу МШИ 

 

4.2. Захист від статичної електрики.  

 

Технологічні операції з нафтопродуктами, які є хорошими діелектриками, 

супроводжуються утворенням електричних зарядів. Велика кількість зарядів 

може створюватися при бічному наливанні світлих нафтопродуктів в 

резервуари, верхньому і нижньому наливанні в автомобільні і залізничні 

цистерни, наливанні в танки судів, в газовому просторі яких можуть виникати 

вибухонебезпечні концентрації суміші парів нафтопродуктів з повітрям. 

 

4.2.1. Правила захисту від статичної електрики. 

 

Для усунення небезпеки розрядів статичної електрики при технологічних 

операціях зі світлими нафтопродуктами необхідно передбачати такі заходи [2, 

4, 47]: 

- заземлення резервуарів, цистерн, трубопроводів, засобів вимірювання 

рівня і відбору проб; 

- застосування присадок для підвищення електропровідності  

нафтопродуктів; 
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- зниження інтенсивності генерації зарядів статичної електрики шляхом 

зменшення швидкості наливу світлих нафтопродуктів в резервуари, 

автомобільні та залізничні цистерни; 

- нейтралізація радіоактивним випромінюванням; 

- заземлення резервуарів і транспортних ємностей; 

- нейтралізація зарядів статичної електрики в трубопроводах за 

допомогою електродів; 

- застосування інертних газів. 

Заземлювальні пристрої для захисту від статичної електрики, як правило, 

об’єднують з заземлюючими пристроями для електрообладнання та 

блискавкозахисту (див. рис. 4.2).  

 

 

Рис. 4.2. Схема заземлення резервуарів [48]: 

 1 – горизонтальний електрод заземлення; 2 – блисковкаприймач;  

3 – вертикальний електрод; 4 – затиск для підключення провідника;  

5 – резервуар  

 

Опір заземлювального пристрою, призначеного виключно для захисту від 

статичної електрики, допускається не вище 100 Ом. Всі металеві і 

електропровідні неметалеві частини технологічного обладнання повинні бути 
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заземлені незалежно від застосування інших заходів захисту від статичної 

електрики. 

Металеве та електропровідне обладнання, трубопроводи, вентиляційні 

короба і кожухи термоізоляції трубопроводів повинні представляти собою на 

всій довжині безперервний ланцюг, який повинен бути приєднаний до контуру 

заземлення через кожні 40-50 м не менше, ніж в двох точках. 

Лакофарбове покриття, нанесене на заземлене металеве обладнання, 

вважається електростатичне заземленим, якщо опір зовнішньої поверхні 

покриття щодо заземленого обладнання не перевищує 10 Ом. 

Вимірювання опору повинно проводитися при відносній вологості 

навколишнього повітря не вище 60 %, причому площа контакту 

вимірювального металевого електрода з поверхнею обладнання не повинна 

перевищувати 30 см
2 
[47]. 

Автоцистерни, що знаходяться під наливом і зливом пожежонебезпечних 

рідин, протягом усього часу заповнення і спорожнення повинні бути приєднані 

до заземлювального пристрою. 

Не допускається приєднання заземлюючих провідників до пофарбованих 

та забруднених металевих частин автоцистерн. 

Відкриття люка автоцистерни і занурення в нього наливної труби 

(рукави) допускається тільки після заземлення автоцистерни. Від’єднання 

заземлюючих провідників від автоцистерни проводиться після завершення 

наливання або зливання нафтопродуктів, підняття наливної труби з горловини 

автоцистерни, від’єднання шланга для зливу води. 

Рукава з не електропровідних матеріалів з металевими наконечниками, 

які використовуються для наливу нафтопродуктів, повинні бути обвиті мідним 

дротом діаметром не менше 2 мм з кроком витка не більше 100 мм. Один кінець 

дроту з’єднується з металевими заземлюючими частинами продуктопроводу, а 

інший – з наконечником рукава. При використанні армованих або 

електропровідних рукавів їх обвивання не потрібне за умови обов’язкового 

з’єднання арматури або електропровідного гумового шару з заземленим 
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паливопроводом і металевим наконечником рукава. Наконечники рукавів 

повинні бути виготовлені з металів, які не виключають іскроутворення [2, 47]. 

Нафтопродукти повинні закачуватимуться в резервуари і цистерни без 

розбризкування або бурхливого перемішування. Налив світлих нафтопродуктів 

вільно падаючим струменем не допускається. Відстань від кінця наливної труби 

рукава до днища резервуара або цистерни не повинна перевищувати 200 мм, а 

якщо це неможливо, то струмінь повинен бути спрямований уздовж стінки. 

Для запобігання утворенню небезпечних розрядів статичної електрики 

швидкість наливу світлих нафтопродуктів в резервуари, цистерни не повинна 

перевищувати гранично допустимих значень, при яких заряд, принесений з 

потоком нафтопродукту в резервуар або цистерну не міг би викликати 

запалення пароповітряної суміші.  

Гранично допустимі швидкості витікання світлих нафтопродуктів 

залежать [2, 4]:  

- від виду наливу (бічний, верхній, нижній);  

- властивостей нафтопродукту; 

- вмісту і розміру домішок;  

- властивостей матеріалу і стану поверхні стінок трубопроводу;  

- розмірів трубопроводу і ємностей; форми ємностей. 

Встановлення гранично допустимих значень наливу світлих 

нафтопродуктів в резервуари, цистерни здійснюється спеціалізованими 

організаціями. 

При необхідності проводити налив нафтопродуктів зі швидкостями, що 

перевищують гранично допустимі, одночасно із заземленням повинні бути 

прийняті додаткові заходи по зниженню електризації нафтопродуктів. 

При заповненні порожнього резервуара світлі нафтопродукти повинні 

подаватися до нього зі швидкістю не більше 1 м/с до моменту затоплення 

верхнього товарного приймально-роздавального патрубка. 

Для запобігання небезпеки виникнення іскрових розрядів на поверхні 

світлих нафтопродуктів не повинно бути незаземлених електропровідних 
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плаваючих предметів. Понтони з електропровідних матеріалів повинні бути 

заземлені за допомогою гнучких заземлюючих провідників перерізом не менше 

6 мм
2
 (не менше двох). 

Заземлювальні провідники одним кінцем повинні бути приєднані до даху 

резервуара, іншим – до понтону. 

Понтони з не електропровідних матеріалів повинні мати 

електростатичний захист. Встановлення виду електростатичного захисту таких 

понтонів здійснюється спеціалізованими організаціями. 

Ручний відбір проб нафтопродукту з резервуарів допускається не раніше, 

ніж через 10 хвилин після припинення наливу нафтопродукту [2]. 

Пробовідбірник повинен мати струмопровідний приварений (припаяний) 

до його корпусу мідний тросик. Перед відбором проби пробовідбірник повинен 

бути надійно заземлений шляхом приєднання мідного троса до клемних 

затисків, розташованих переважно на перильних огорожах даху резервуара. 

Цілісність троса повинна перевірятися перед кожним використанням 

пробовідбірника. 

Підлоги розливних майданчиків повинні бути виконані з 

електропровідних матеріалів або на них повинні бути покладені заземлені 

металеві листи, на які встановлюють ємності, які заповнюються 

нафтопродуктами [4]. 

Допускається здійснювати заземлення бочок, бідонів та інших ємностей 

шляхом приєднання їх до заземлюючого пристрою мідним тросом з 

наконечником під болт, гвинт, шпильку. 

Не допускається проведення робіт усередині ємностей, де можливе 

утворення вибухонебезпечних концентрацій пароповітряних сумішей, в 

комбінезонах, куртках та іншому верхньому одязі з матеріалів, які сприяють 

утворенню статичної електрики. Роботи слід проводити тільки в спецодязі, 

встановленому для цих цілей. 
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Огляд і поточний ремонт заземлюючих пристроїв захисту від проявів 

статичної електрики повинні проводитися одночасно з оглядом і поточним 

ремонтом технологічного і електротехнічного обладнання. 

Вимірювання електричних опорів заземлюючих пристроїв повинні 

проводитися не рідше одного разу на рік, а результати вимірювань і ремонтів - 

заноситися в журнал з експлуатації пристроїв для захисту від проявів статичної 

електрики. 

 

4.2.2. Розрахунок опору заземлювального пристрою [47].  

 

Опір горизонтального електрода: 
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де ρ – питомий опір ґрунту, Ом×м; 

b – ширина смуги горизонтального електрода, м; 

h – глибина закладення горизонтальної сітки, м; 

Lгор – довжина горизонтального електрода, м. 

Опір вертикального електрода: 
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де ρ – еквівалентний питомий опір ґрунту, Ом ×м; 

L – довжина вертикального електрода, м; 

d – діаметр вертикального електрода, м; 

T – заглиблення – відстань від поверхні землі до заземлювача, м; 
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де t – заглиблення верху електрода, м 

Повний опір заземлювального пристрою: 
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де n – кількість комплектів; 

kвик. – коефіцієнт використання; 

 

4.3. Блискавкозахист нафтобаз. 

 

Необхідність в облаштуванні системи захисту від блискавки на 

нафтобазах в першу чергу пояснюється тим, що зазначені споруди відносяться 

до вибухо- і пожежа - небезпечних об’єктів. Сильний струмовий розряд, який 

супроводжує удар блискавки, здатний привести до займання розміщеного в 

межах об’єкта палива з можливістю подальшого його вибуху. Вогонь з 

території нафтобази може легко поширитися на сусідні ділянки і викликати 

значні руйнування. Ось чому захист від блискавки резервуарів для зберігання 

нафти та нафтопродуктів, а також будівель нафтобази від загрози потрапляння 

в них грозового розряду є першочерговим завданням, що стоїть перед 

власниками цих споруд. 

 

4.3.1. Категорія блискавкозахисту. 

 

При організації блискавкозахисту будівель і споруд необхідно спочатку 

вибрати їх категорію (I, II або III). Це дозволить уникнути зайвих фінансових 

витрат, скласти чіткий план робіт, кошторис. Зарахування до певної категорії 

пов’язане з наявністю всередині будови небезпечних в плані загоряння і 
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схильності до вибуху речовин, значущості будівлі, частоти виникнення 

грозових розрядів в даному регіоні і деяких інших критеріїв [2, 5]. 

I категорія. Відповідає найвищому ступеню захисту від блискавок. 

Застосовується до будівель, які мають вибухонебезпечні зони.  

II категорія. Це будови, які використовуються в якості сховищ як 

вибухонебезпечних речовин, так і палива та інших легкозаймистих матеріалів. 

Завдання блискавкозахисту цього типу – це недопущення прямого попадання 

розряду, а також утворення потенціалу через надземні комунікації, 

інфраструктуру і електромагнітні хвилі.  

III категорія. Застосовується по відношенню до будівель, споруд, 

розташованих в регіонах, де грозова активність спостерігається понад 20 годин 

за рік. Мета блискавкозахисту даного типу – це не допустити прямого 

попадання розряду і утворення потенціалу.  

 

4.3.2. Організація блискавкозахисту об’єктів нафтобази. 

 

Будинки і споруди нафтобаз повинні мати захист від блискавки згідно з 

категоріями пристроїв і типом зони захисту.  

Захист від прямих ударів блискавки будівель і споруд, віднесених по 

влаштуванню захисту від блискавки до II і III категорій, повинен бути 

виконаний встановленими на спорудах неізольованими стрижневими або 

тросовими громовідводами (див. рис. 4.3). При установці їх на будівлі або 

споруді від кожного громовідводу має бути прокладено не менше двох 

струмовідводів. 

Резервуари, віднесені по влаштуванню захисту від блискавки до II 

категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки в такий спосіб [2, 

5]: 

- для резервуарів при товщині металу даху менше 4 мм – громовідводи, 

встановлюються окремо або на самому резервуарі; 
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- для резервуарів при товщині металу даху 4 мм і більше, а також окремих 

резервуарів об’ємом менше 200 м
3
 незалежно від товщини металу даху –   

приєднанням до заземлювачів. 

 

 

            а)         б) 

 

Рис. 4.3. Конструкція  громовідводів:  

а) стрижневий; б) тросовий 

 

Зовнішні установки, віднесені по влаштуванню захисту від блискавки до 

II категорії, з корпусами із залізобетону повинні бути захищені від прямих 

ударів блискавки розташованими окремо чи встановленими на них 

громовідводами. 

Для наземних парків резервуарів, віднесених по влаштуванню захисту від 

блискавки до II категорії, при об’ємі парку понад 100 тис. м
3
 захист від прямих 

ударів блискавки слід, як правило, виконувати окремими громовідводами. 
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Парки підземних залізобетонних резервуарів, віднесених по влаштуванню 

захисту від блискавки до II категорії, які не облицьовані зсередини металевим 

листом, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки окремими 

громовідводами. 

У зону захисту цих громовідводів має входити простір, основа якого 

виходить за межі резервуарного парку на 40 м від стінок крайніх резервуарів в 

кожну сторону, а висота дорівнює верхній позначці дихальних клапанів 

резервуарів плюс 2,5 м [2]. 

Очисні споруди повинні бути захищені від прямих ударів блискавки 

розташованими окремо чи встановленими на спорудах громовідводами, якщо 

температура спалаху продукту перевищує його робочу температуру менш ніж 

на 10 °С. 

У зону захисту громовідводів має входити простір, обмежений 

параллелепіпедом, основа якого виходить за межі очисної споруди на 5 м в 

кожну сторону від його стінок, а висота дорівнює висоті споруди плюс 3 м. 

Резервуари, віднесені по влаштуванню захисту від блискавки до III 

категорії, повинні бути захищені від прямих ударів блискавки в такий спосіб: 

- для резервуарів при товщині металу даху менше 4 мм – громовідводи, 

встановлюють окремо або на самому резервуарі; 

- для резервуарів при товщині металу даху 4 мм і більше, а також окремих 

резервуарів об’ємом менше 200 м
3
 незалежно від товщини металу даху –   

приєднанням до заземлювачів; 

- резервуари з корпусами із залізобетону – окремо розташованими або 

встановленими на них громовідводами. Простір над дихальними клапанами 

може не входити в зону захисту громовідводів. 

Неметалеві вертикальні труби, пожежні вишки висотою більше 15 м слід 

захищати від прямих ударів блискавки, встановленими на них громовідводами. 

Для труб висотою до 50 м достатня установка одного приймача блискавки 

висотою не менше 1 м і прокладка одного струмовідводу. Для труб висотою 

понад 50 м необхідна установка не менше двох симетрично розташованих 
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приймачів блискавки висотою не менше 1 м, об’єднаних на верхньому торці 

труби. Труби висотою понад 50 м повинні бути забезпечені не менш, ніж двома 

струмовідводами, одним з яких може служити металеві ходові сходи, в тому 

числі з болтовими з’єднаннями ланок [2]. 

Для залізобетонних труб в якості струмовідводів слід використовувати їх 

арматуру. 

Для металевих труб і вишок установка приймачів блискавки і прокладка 

струмовідводів не потрібно. 

Імпульсний опір кожного заземлювача захисту від прямих ударів 

блискавки для пристроїв захисту від блискавки II категорії має бути не більше 

10 Ом, а в групах з питомим опором 500 Ом×мм
2
/м  і вище допускається не 

більше 40 Ом. 

Імпульсний опір кожного заземлювача захисту від прямих ударів 

блискавки для пристроїв захисту від блискавки III категорії має бути не більше 

20 Ом, а в ґрунтах з питомим опором 500 Ом×мм
2
/м і вище допускається не 

більше 40 Ом. 

Імпульсний опір заземлювачів для металевих і неметалевих труб та 

вишок повинно бути не більше 50 Ом. 

Для зовнішніх установок заземлювачі захисту від прямих ударів 

блискавки повинні мати імпульсний опір не більше 50 Ом на кожен 

струмовідвід; до них повинні бути приєднані громовідводи, металеві корпуси та 

інші металеві конструкції установок. 

Захист від електростатичної індукції будівель і споруд, що відносяться по 

влаштуванню захисту від блискавки до II категорії, забезпечується 

приєднанням всього обладнання та апаратів, що знаходяться в будівлях, 

спорудах і установках, до захисного заземлення електрообладнання. 

Плаваючі дахи і понтони незалежно від матеріалу дахів і корпусів для 

захисту від електростатичного індукції повинні бути з’єднані гнучкими 

металевими перемичками з струмовідводами або з металевим корпусом 

установки не менше, ніж в двох точках. 
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Захист від електромагнітної індукції будівель і споруд, що відносяться по 

влаштуванню захисту від блискавки до II категорії, виконується у вигляді 

пристрою через кожні 25-30 м металевих перемичок між трубопроводами та 

іншими протяжними металевими предметами, розташованими один від одного 

на відстані 10 см і менше [2, 5]. 

Для захисту від виникнення високих потенціалів зовнішні наземні 

металеві конструкції і комунікації II категорії необхідно: 

- на вводі до будівлі або споруди їх необхідно приєднувати до 

заземлювача з імпульсним опором не більше 10 Ом; 

- на найближчій до спорудження опорі здійснювати приєднання до 

заземлювача з імпульсним опором не більше 10 Ом. 

Для захисту від виникнення високих потенціалів по підземних 

комунікаціях їх необхідно при введенні в будівлю або споруду приєднати до 

будь-якого з заземлювачів. 

Для захисту від виникнення високих потенціалів зовнішніх наземних 

металевих конструкцій і комунікацій необхідно: 

- на вводі в будівлю або споруду приєднувати до заземлювача з 

імпульсним опором не більше 20 Ом (таке приєднання допускається 

здійснювати до заземлювача громовідводу або до захисного заземлення 

електрообладнання); 

- на найближчій до спорудження опорі приєднати їх до заземлювача з 

імпульсним опором не більше 20 Ом. 

 

4.3.3. Матеріали конструкцій громовідводів. 

 

Опори окремо розташованих громовідводів можуть виконуватися зі сталі 

будь-якої марки, залізобетону. 

Металеві трубчасті опори слід виготовляти з некондиційних сталевих 

труб; вони повинні бути захищені від корозії. Приймачі блискавки 

виготовляються зі сталі будь-яких марок різного профілю з площею перерізу не 
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менше 100 мм
2
 і довжиною не менше 200 мм. Приймачі блискавки слід 

оберігати від корозії оцинкуванням, лудінням або фарбуванням. 

З’єднання приймачів блискавки з струмовідводами повинні виконуватися 

зварюванням, а при неможливості застосування зварювання допускається 

болтове з’єднання з перехідним електричним опором не більше 0,05 Ом. 

Струмовідводи для з’єднання приймачів блискавки, корпусів резервуарів 

з заземлювачами слід виконувати зі сталі з наступними розмірами [5]: 

1) сталь кругла – 10 мм; 

2) сталь листова: площа перетину - 160 мм
2
, товщина – 4 мм; 

3) сталь кутова: площа перетину - 160 мм
2
, товщина полиці – 4 мм; 

4) сталеві труби: товщина стінок – 3,5 мм. 

З’єднання струмовідводів повинні бути звареними. Болтові з’єднання 

допускаються лише у виняткових випадках для струмовідводів будівель і 

споруд, віднесених по влаштуванню захисту від блискавки до III категорії. 

Струмовідводи для захисту від корозії повинні бути оцинковані або 

пофарбовані. 

Для перевірки опору заземлювачів роз’ємні з’єднання слід передбачати 

тільки на струмовідводи, що приєднуються до окремих заземлювачів і 

сполучаються між собою. 

Всі з’єднання заземлювачів між собою і з струмовідводами виробляються 

зварюванням. Довжина зварного шва повинна бути не менше подвійної ширини 

прямокутного провідника і не менше 6 діаметрів зварюваних круглих 

провідників. 

Зона захисту одиночного стрижневого блискавковідводу представляє 

собою круговий конус.  

Зона захисту одиночних стрижневих громовідводів має наступні габарити 

[2, 5]: 

 

                                                           
h0,92 = h

0
  , м                                               (97) 
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h1,5 = r

0
  , м                                                (98) 

  

                                                      
/0,92)h -(h 1,5 r

хх
  , м                                      (99) 

 

де h – висота одиночного стрижневого громовідводу, м; 

h0 – висота вершини конусу, м; 

r0 – радіус захисного кола, м.  

hх – висота резервуару, м; 

rх – горизонтальний переріз зони захисту на висоті резервуара, м. 

Висота одиночного стрижневого громовідводу може бути визначена за 

формулою: 

 

                                              
1,5

h1,63r
h xx


 , м                                        (100) 

 

Пристрої для захисту від блискавки повинні виконуватися при 

будівництві або ремонті відповідно до проекту і графіком виконання 

будівельно-монтажних робіт одночасно з виконанням основних робіт; вони 

повинні бути прийняті і введені в експлуатацію до заповнення резервуарів 

нафтопродуктами. 

При експлуатації пристроїв захисту від блискавки необхідно проводити їх 

періодичні огляди (ревізії).  

Мета оглядів полягає в наступному: 

- виявити елементи, що вимагають заміни або посилення через механічні 

пошкодження; 

- перевірити надійність електричного зв’язку між струмоведучими 

елементами (місця зварювання і болтових з’єднанні); 

- визначити ступінь руйнування корозією окремих елементів захисту від 

блискавки і вжити заходів по відновленню антикорозійного захисту і щодо 

посилення елементів, пошкоджених корозією; 
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- перевірити відповідність  пристроїв захисту від блискавки категорії 

резервуарів;  

- виміряти опір всіх заземлювачів захисту від блискавки не рідше одного 

разу на рік, а при підвищенні опору заземлювача вживати заходів щодо 

доведення опору до необхідних величин. 

На підставі ревізій визначаються об’єми передбаченого ремонту 

пристроїв захисту від блискавки, який повинен бути закінчений до початку 

грозового періоду року. Дрібні поточні ремонти пристроїв захисту від 

блискавки можна проводити під час грозового періоду року, капітальні ремонти 

– тільки в не грозовий період. 

Результати ревізій пристроїв захисту від блискавки, перевірочних 

випробувань заземлюючих пристроїв, проведених ремонтів слід заносити в 

спеціальний експлуатаційний журнал. Ця документація після закінчення 

приймання пристроїв захисту від блискавки, передасться організації, яка веде їх 

експлуатацію. 

 

4.4. Пожежна безпека нафтобаз. 

 

При експлуатації нафтобази необхідно дотримуватись вимог правил 

пожежної безпеки, затвердженими в установленому порядку. 

Пожежна безпека нафтобази повинна забезпечуватися системами 

запобігання пожежі і протипожежного захисту відповідно до вимог чинних 

нормативно-технічних документів [1]. 

Системи пожежогасіння, сигналізації, зв’язку і первинні засоби 

пожежогасіння повинні бути в справному стані і постійній готовності до дії. 

Для кожного цеху, виробничої дільниці, підрозділу повинні бути 

розроблені документи з пожежної безпеки з урахуванням специфіки 

виробництва. 

Електрообладнання та засоби автоматизації, що знаходяться у 

вибухонебезпечних зонах, повинні відповідати класифікації приміщень і 
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зовнішніх установок за вибухо-пожежною та пожежною небезпекою, 

встановленій діючій нормативно-технічній документації. 

Для підвищення захищеності нафтобаз до виникнення і розвитку пожеж 

створюється комплекс додаткових технічних і організаційних заходів [1, 3, 4]: 

- модернізація обладнання, установок; 

- застосування вибухобезпечних технологій зберігання нафтопродуктів; 

- протиаварійний захист, здатний запобігти аварійному витоку 

нафтопродукту; 

- протипожежний захист, що забезпечує запобігання розвитку пожежі; 

- організаційні заходи з підготовки персоналу нафтобази до 

попередження, локалізації і ліквідації аварій та пожеж. 

Пожежна безпека нафтобази повинна забезпечуватися різними засобами, 

головним з яких є АУПТ автоматична установка пожежогасіння для нафтобази 

(див. рис. 4.4). 

Вона складається з [3]: 

1) Насосної станції. 

2) Відкриті або закриті резервуари для води і бункера для 

піноутворювача; 

3) Мережа трубопроводів для підведення вогнегасної речовини до 

стаціонарних пожежних гідрантів і лафетів; 

4) Піногенератори, приєднані до живильних та розподільних 

трубопроводів; 

5) Вузли автоматизації; 

6) Центральний пункт і периферійні засоби управління. 

Допускається застосування додаткових (локальних) стаціонарних або 

переносних засобів пожежогасіння.  

До них відносяться: 

- Напівавтоматичні стаціонарні модулі піноутворення біля резервуарів 

або розливних терміналів. Їх основне призначення оперативне реагування на 
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загрозу загоряння і стримування поширення вогню до включення загальної 

установки автоматичного пожежогасіння нафтобази; 

- Системи підшарового пожежогасіння, встановлені безпосередньо в 

резервуарах з нафтопродуктами. Здійснюють превентивні заходи по ізоляції 

нафтопродуктів при загрозі загоряння шляхом розбризкування фторвмісної 

нізкократної піни по поверхні пожежанебезпечної рідини для утворення 

захисної плівки; 

- Різні мобільніше прилади, в тому числі і колісні платформи з 

піногенераторами. 

 

 

 

Рис. 4.4. Автоматична установка пожежогасіння [49]: 1 – протипожежний водопровід ; 

 2 – блок-контейнер для пожежогасіння; 3 – пожежний гідрант; 4 – вузол подачі піни; 

 5 – лафетний пожежний комплекс; 6 – дренажний зрошувач; 7 – пожежні резервуари; 

 8 – насосна станція; 9 – продуктова насосна станція з піногенератором 
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Установка з верхньою подачею низько-кратної плівкоутворюючої піни 

(ВПНПП) має наступну структуру [3, 49]: 

1) Лафети з насадками для подачі піни. 

2) Мережа трубопроводів подачі пінного розчину і води. 

3) Фільтри, зворотні клапана і пристосування для дренажу. 

4) Запірна арматура і вузли для підключення пожежної техніки. 

5) Насосна підстанція, резервуари для води і баки для піноутворюючої 

речовини. 

Піногенератор закачує вогнегасну речовину до пристрою, встановленого 

на лафеті. Цей пристрій розпорошує піну віяловими струменями. Ці струмені 

повинні мати охоплення не менше 15 м при перевищенні рівня виливу на 6 м 

від точки кріплення установки. 

Спосіб гасіння нафти шляхом заливання її піною зверху має ряд 

конструкційних недоліків. Вплив сильного вогню в перші хвилини пожежі, 

часто обривають трубопроводи подачі піни. Так само труби подачі води до 

пристрою піноутворювача можуть вигоряти під впливом інтенсивної 

температури і відкритого полум’я. Тому установки поверхневого гасіння 

використовують в поєднанні з пристроями підшарового пожежогасіння. 

Установка підшарового гасіння нафтобази складається з двох робочих 

вузлів. Систему подачі піни, розміщена за межами резервуара. Її будова і 

структура практично ідентичні установці верхньої подачі піни. Усередині 

резервуара монтується мережа, яка складається з трубопроводів та пінних 

насадок розпилювачів. 

Спосіб подачі піни всередину резервуара з нафтопродуктами має істотні 

переваги [1, 3, 4]: 

- Ефективність пожежогасіння не залежить від часу і інтенсивності 

розвитку пожежі, так як піна подається знизу в холодні шари нафти; 

- Висока оперативність впливу на поверхню продукту плівки з негорючої 

піни; 
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- Негорюча піна надходить на поверхню знизу у вигляді дрібних 

бульбашок і тому швидко затягує все розриви. Поширюючись по дзеркалу 

горіння перекриває доступ кисню до поверхні. 

 

4.5. Питання екологічної безпеки функціювання нафтобаз. 

 

Проблема екологічної безпеки, є пріоритетним фактором для розвитку 

сучасного суспільства, так як будь-яка техногенна аварія тягне, як людські 

жертви, так і великі економічні втрати. 

Зростаюча з кожним роком забрудненість поверхні суші нафтою і 

нафтопродуктами є підставою для ретельного аналізу способів запобігання 

даного явища і пошуку можливих методів боротьби з небезпечними наслідками 

нафтових розливів.  

Джерела забруднення нафтою і нафтопродуктами можна розділити на дві 

великі категорії: природні (витоку з родовищ, ерозія донних опадів, біосинтез) і 

антропогенні (витоку при перевезеннях, викиди при бурових роботах, скидання 

баластних вод). 

Розлив нафти/нафтопродуктів – це скидання сирої нафти, 

нафтопродуктів, мастильних матеріалів, сумішей, що містять нафту, і очищених 

вуглеводнів в навколишнє середовище, що відбулися в результаті аварійної 

ситуації при видобутку, транспортування та зберігання нафти [50]. 

Незалежно від причини виникнення надзвичайної ситуації, будь то 

природний або технологічний фактор, збиток, що завдається навколишньому 

середовища, як правило, є незворотнім. 

Крім екологічного аспекту, при аналізі наслідків нафтових розливів 

необхідно враховувати пожежну небезпеку, яка обумовлена можливістю 

легкого займання вуглеводнів, внаслідок чого виникає реальна загроза пожежі. 

Розвиток нафтовидобутку і виробництва нафтопродуктів 

супроводжуються збільшенням масштабів і зростанням об’ємів нафтових 

забруднень і відходів, що викликають наростання екологічної загрози, 
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зменшення площ господарських угідь, зниження родючості ґрунтів і 

погіршення здоров’я населення. 

Основними джерелами забруднень навколишнього середовища 

нафтою/нафтопродуктами є видобувні підприємства, елементи систем 

перекачування і транспортування нафти і нафтопродуктів, нафтові термінали, а 

також нафтобази [50]. 

 

4.5.1.  Причини розливів нафти та нафтопродуктів на нафтобазах. 

 

Розливи нафти і нафтопродуктів класифікуються як надзвичайні ситуації 

та ліквідуються відповідно до законодавства України. 

Основні причини аварії, що виникають на нафтобазах є [1, 3, 5, 50]: 

- неякісне будівництво; 

- відступ від проектних рішень; 

- внутрішня корозія трубопроводів і апаратів; 

- механічні пошкодження; 

- порушення техніки безпеки. 

Основними причинами аварій на нафтобазах (див. табл. 17), є порушення 

правил промислової безпеки при експлуатації технологічного обладнання. 

Наявність великої кількості бензину і дизельного палива в резервуарному 

парку нафтобази, створює небезпеку виникнення пожежі в разі витоку палива і 

наявності джерела запалення. При витоку палива в технологічні колодязі в них 

створюється небезпека утворення вибухонебезпечних концентрацій паливо-

повітряної суміші.  

Не виключена можливість аварії в резервуарах навіть при наявності 

справної системи захисту від статичної електрики і нормальної експлуатації 

технічно справного обладнання. 

Це далеко не весь перелік аварій та інцидентів на нафтобазах. Шляхи 

розвитку можливих аварій різноманітні. Але головна небезпека – це утворення 

пароповітряної суміші і наявність джерела запалювання. Тому головним 
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напрямком забезпечення пожежної безпеки на нафтосховищах, повинні бути, 

дотримання норм і правил при будівництві, вибухобезпечна технологія, 

установка передової системи автоматичного пожежогасіння, застосування 

резервуарів з подвійною стінкою і неухильне дотримання промислової безпеки. 

Таким чином декларування небезпечних виробничих об’єктів, в тому 

числі нафтобаз, сприяє безпечній експлуатації, а також попередженню і 

зниженню на них аварій і інцидентів, пов’язаних з пожежами. 

 

Таблиця 17  

Розподіл причин аварій на нафтобазах [5] 

Найменування аварії Розподіл причин 

аварій, % 

Викидання бензину на відкриті майданчики 

при переливанні з резервуару 

11,9 

Порушення технічної експлуатації 

технологічної лінії подачі палива 

8,6 

Вибух парів нафтопродуктів при відкачці 

донного залишку з резервуару 

23,2 

Вибух парів нафтопродуктів при чистки 

резервуарів від іскри механічних засобів 

36,4 

Втрата герметичності корпусу резервуару 19,9 

 

 

4.5.2.  Оцінка ступеня забруднення навколишнього середовища [51]. 

 

 

Площа нафтового забруднення земель і водних об’єктів може бути 

визначена: 

- методом експертних оцінок; 

- інструментальним методом; 

- методом аерофотозйомки. 
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При використанні методу експертних оцінок в якості масштабу 

використовують предмети або споруди на місцевості з відомими розмірами, на 

підставі яких визначають довжину, ширину або радіус нафтової плями. 

Для визначення площі забруднення інструментальним методом 

вибирають опорні точки на місцевості, між якими визначають кути і відстань. 

Отримані дані наносять на карту, потім відповідно до масштабу карти 

обчислюють площу забруднення. 

При використанні методу аерофотознімання розмір плями визначають з 

використанням аерофотознімків, для чого: 

- на фотографію (або прямо на негатив) накладають кальку із зображеною 

на ній сіткою зі стороною квадрата 1 мм; 

- визначають число квадратів, що покривають площу плями розливу; 

- число квадратів множать на величину площі, відповідну (при обраному 

масштабі аерофотознімання) 1 мм на кальці; 

- масштаб аерофотознімання визначають за наступною формулою: 

 

                                                                  H/bm                                                 (101) 

 

де H – висота польоту в момент фотографування, яка визначається за 

показаннями навігаційних приладів літака, м; 

b – фокусна відстань фотоапарата, м. 

 

 

4.5.2.1. Оцінка ступеня забруднення земель. 

 

Ступінь забруднення земель визначається нафтонасиченністю ґрунту. 

Нафтонасиченість ґрунту або кількість нафти (маса або об’єм), що 

вбралася в грунт, визначається по співвідношенням: 

  

                                                    
грнвп

VρКМ  , кг                                          (102) 



173 

 

                                                           
грнвп

VКV  , м
3
                                         (103) 

 

де Кн – нафтоємність ґрунту; 

ρ – щільність ґрунту, кг/м
3
; 

Vгр – об’єм забрудненого ґрунту, м
3
.  

Об’єм нафтонасиченості ґрунту обчислюють за формулою 

 

 

                                                           
сргргр

hFV  , м
3
                                          (104) 

 

де Fгр – площа ґрунту, насиченого нафтою/нафтопродуктом, м
2
; 

hср – середня глибина просочення ґрунту, м. 

Ступінь забруднення насиченого нафтою ґрунту визначається відбором і 

подальшим аналізом ґрунтових проб на вміст нафтопродуктів. Ґрунтові проби 

відбираються з глибини від 0 до 0,2 м і від 0,2 м до 0,4 м по діагоналі 

забрудненої ділянки через кожні 8- 10 м, починаючи з краю. 

 

4.5.2.2. Оцінка ступеня забруднення водних об’єктів. 

 

 

Ступінь забруднення водних об’єктів визначається масою розчиненої і 

(або) емульсованої в воді нафти. 

Маса нафти, що забруднює товщу води, розраховується за формулами: 

- для водойм 

 

                                       
фнр

3

н.в.
ССМ105,8М   , кг                               (105) 

 

- для водотоків 

 

                           
фнр

4

н.в.
ССМ108,7М   , кг                                (106) 
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 де Мр – маса нафти, що розлита на поверхні водного басейну, кг; 

Сн – концентрація насичення, г/м
3
; 

Сф – фонова концентрація, г/м
3
. 

Дані про фонову концентрацію можуть бути отримані в місцевих органах, 

що контролюють водні об’єкти, або визначені за результатами лабораторних 

аналізів проб води, відібраних поза зоною забруднення. 

Маса нафти, розлитої на поверхні водного об’єкта, може визначатися:  

- по балансу кількості нафти, що вилилася з технологічного обладнання 

при аварії, і її розподілу по компонентах навколишнього природного 

середовища; 

- за результатами інструментальних вимірювань на забрудненій нафтою 

поверхні водного об’єкта; 

- за кількістю нафти, зібраної нафтозбиральними засобами при ліквідації 

аварійних розливів. 

У разі, якщо визначення маси розлитої на водній поверхні нафти 

проводиться кількома способами, що дають різні результати, до розрахунку 

включається більша величина. 

Для отримання попередніх даних може використовуватися метод 

експертних оцінок забруднення водних об’єктів без застосування його в 

розрахунках збитку навколишньому середовищу. 

Розрахунок маси розлитої на поверхні водного об’єкта нафти по балансу 

її кількості здійснюється за формулою 

 

                                                       
випвпр

ММММ  , кг                                 (107) 

 

 де М – загальна маса нафти, що розлилася при аварії, кг; 

Мвип – маса нафти, що випаровувається, кг. 
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При використанні даних інструментальних вимірювань розрахунок маси 

нафти, що потрапила у водний об’єкт, здійснюється за формулою 

 

                                   6

рфр

-6

нфрр
10VCC10FmmМ  , кг             (108) 

 

де mр – маса нафти, що розлилася на поверхні водного об’єкту, кг; 

mф – фонова маса нафти, кг; 

Fн – площа нафтової плями, м
2
; 

Cр – концентрація розчиненої або емульсованій у воді нафти, г/м
3
; 

Vр – об’єм розчиненої нафти, м
3
. 

Для отримання даних інструментальних вимірювань, що входять в 

формулу (105), необхідно: 

- в 4-6 точках розливу зробити відбір нафти пробовідбірником з відомою 

площею поперечного перерізу. Точки відбору проб вибираються так, щоб 2- 3 з 

них знаходилися ближче до центру розливу, а інші 2-3 – на його периферії. З 

відібраних проб складається загальна проба, в якій ваговим методом 

визначається маса нафти. За знайденою масою розраховується маса mр; 

- в точках, в яких проводиться відбір нафти, з глибини 0,3 м відбираються 

проби води для визначення концентрації розчиненої і емульгованої в воді 

нафти (концентрація Cр визначається одним з методів, вказаних в [4]); 

- в 1-2 точках поверхні водного об’єкта, не схильних до впливу розливу 

нафти, пробовідбірником з відомою площею поперечного перерізу 

відбираються проби води для визначення наявності на ній нафти і її маси. За 

знайденою масі розраховується маса mф; 

- в точках, в яких проводиться відбір проб води для знаходження маси mф, 

відбираються проби води з глибини 0,3 м для визначення фонової концентрації 

Cф нафтопродуктів у воді (відбір проб води проводиться у випадках, коли дані 

про фонової концентрації в місці розливу нафти не відомі) . 
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На основі експертних оцінок характеру поверхні води і зовнішніх ознак 

нафтової плівки розрахунок маси розлитої на поверхні водного об’єкта нафти 

здійснюється за формулою 

 

                                               -6

нфрр
10FmmМ  , кг                                   (109) 

 

Спосіб експертних оцінок може застосовуватися у випадках, коли 

товщина шару нафти в місці розливу значно менше 1 мм. 

Для водойм допускається проведення контрольних замірів фактичних 

концентрацій емульгованої і розчиненої нафти під поверхнею розливу, а також 

товщини забрудненого шару води водного об’єкта після проведення заходів по 

збору розлитої нафти. 

Маса плівки нафти, що залишилася на водній поверхні після проведення 

обов’язкових заходів по ліквідації наслідків розливів нафти, розраховується за 

формулою 

 

                                                     
н.залзал. пл.зал. пл.

FmМ  , кг                                   (110) 

 

де 
зал. пл.

m  – залишкова маса нафтової плівки на поверхні водного об’єкту, 

кг; 

н.зал
F  – залишкова площа нафтового розливу, м

2
. 

Маса нафти, яка приймається для розрахунку плати за забруднення 

водного об’єкта при аваріях технологічного обладнання, розраховується за 

формулою 

 

                                                        
пл.залвип.у.

МММ  , кг                                   (111) 

 

де 
вип.

М – маса нафти, яка випаровувалась, кг. 
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Якщо в результаті проведення заходів плівку нафту повністю вилучена, 

то другий доданок формули (108) приймається рівним нулю. 

 

 

4.5.2.3. Оцінка ступеня забруднення атмосфери. 

 

Ступінь забруднення атмосфери внаслідок аварійного розливу нафти 

визначається масою летючих низькомолекулярних вуглеводнів, що 

випарувалися з покритою нафтою поверхні землі або водойми. 

Маса вуглеводнів, що випаровується з поверхні землі, покритою 

розлитою нафтою, визначається за формулою 

 

                                                     -6

грвипвип
10FqМ  , кг                                   (112) 

 

де 
вип

q  – питома величина викидів вуглеводнів з 1 м
2
 поверхні нафти, що 

розлилася на землі, кг/м
2
.
 

Питома величина викидів приймається по залежно від наступних 

параметрів: густини нафти, середньої температури поверхні випаровування, 

товщини шару нафти на денній поверхні землі, тривалості процесу 

випаровування вільної нафти з денної поверхні землі. 

Середня температура поверхні випаровування визначається за формулою 

 

                                                    
пов.пвип п.

tt05,0t  , °C                                  (113) 

 

де 
п

t – температура поверхні, °С; 

пов.
t – температура повітря, °С. 

Якщо 
вип п.

t < 4 °С, то питома величина викидів приймається рівною нулю. 

Товщина шару вільної нафти на поверхні землі розраховується за 

формулою 
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ρF

М
δ

гр.

п.с.

 п.


 , м                                          (114) 

 

де 
п.с.

М – маса вільної нафти, що знаходиться на землі в місці розливу, кг; 

ρ – густина нафти, кг/м
3
. 

Тривалість випаровування вільної нафти з поверхні землі визначається за 

формулою 

 

                                                           
оп.м.п.вип п.
τττ  , год.                                  (115) 

 

де 
м.п.
τ – час завершення заходів зі збору вільної нафти з поверхні землі, 

год.; 

оп.
τ – час початку надходження нафти на поверхню водного об’єкту, год. 

За формулами (112)-(115) можна також провести розрахунок 

випаровування нафти з водної поверхні. 

Маса нафти, яка приймається для розрахунку плати за викиди 

вуглеводнів нафти в атмосферу при аваріях технологічного обладнання, 

розраховується за формулою 

 

                                                 
вип. вод.вип. п.вип..

МММ  , кг                                    (116) 

 

де 
вип. вод.

М – маса нафти, яка випаровувалась з поверхні водного об’єкту, 

кг. 

Якщо в результаті аварії нафта забруднює тільки землю або тільки 

водний об’єкт, то відповідно у формулі (116) доданок 
вип. п.

М або 

вип. вод.
М приймається рівним нулю. 
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