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ВСТУП

Бакала́вр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні
вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг
якої становить 180-240 кредитів ЄКТС (Європейської системи трансферу
оцінок). Історія поняття «бакалавр» налічує понад 800 років. До початку XIV
століття це слово почали використовувати для позначення новачка в гільдії
або в університеті, що в підсумку дало ім'я першого ступеня вищої освіти.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню
Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних
знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання
професійних обов'язків за обраною спеціальністю. Особа має право
здобувати ступінь бакалавра за умови наявності у неї повної загальної
середньої

освіти

або

ступеня

молодшого

бакалавра

(освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).
Кваліфікації бакалавра цілком достатньо для початку успішної кар'єри.
Студенти на останньому курсі навчання проходить переддипломну практику
у великих приватних компаніях та державних підприємствах, яка може
тривати від трьох тижнів до цілого семестру, що дає необхідний досвід
роботи студенту і допомагає йому після випуску працевлаштуватися. На
сьогоднішній день в Україні, як і у багатьох країнах світу, існує розподіл
вищої освіти на три ступені: бакалаврат, магістратура та докторантура.
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1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
1.1. Загальні положення.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота випускника, заключний етап
навчання студентів. Її цілі: систематизація та поглиблення знань за фахом,
застосування їх для вирішення конкретних завдань, оволодіння методикою
наукового

дослідження,

розвиток

отриманих

іншими

результатів,

підготовленості

випускника

навичок

узагальнення

дослідниками,

до

самостійної

та

оцінка

роботи

за

аналізу
ступеня
профілем

спеціальності.
Процес написання курсової чи дипломної роботи включає в себе ряд
взаємопов'язаних етапів:
• вибір теми, узгодження її з керівником, отримання завдання;
• складання особистого робочого плану виконання роботи;
• формування структури роботи;
• збір, аналіз і узагальнення матеріалу з обраної теми;
•

формулювання

основних

теоретичних

положень,

практичних

висновків і рекомендацій;
• проведення експерименту (для експериментальних дипломних робіт);
• текстове оформлення курсової чи дипломної роботи та подання її
керівнику;
• доробка чистового варіанту з урахуванням зауважень керівника;
• оформлення роботи, списку використаних джерел та літератури,
додатків та отримання допуску до захисту.
Обов'язковою умовою є відповідність теми роботи вимогам державних
освітніх стандартів та змісту навчальної дисципліни. Для розробки робочого
плану дипломної роботи студент повинен чітко уявляти її структуру. Це тим
більше важливо, тому що структура курсової роботи, незалежно від
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дисципліни і теми, залишається незмінною, але в міру навчання змінюється її
зміст, поглиблюються дослідження проблеми за рахунок залучення більшої
кількості першоджерел та літератури. Аналогічну структуру має дипломна
робота.
1.2. Структура дипломної роботи.
Дипломна робота повинна містити:
- титульний лист;
- завдання на дипломну роботу;
- анотацію; - зміст;
- перелік умовних позначень, символів і термінів (за необхідності);
- основні розділи відповідно до затвердженого завданням;
- висновок;
- список використаної літератури;
- додатки (при необхідності).
Анотація. Анотація є заключним етапом роботи над дипломною
роботою. Вона повинна містити загальні відомості і коротку характеристику
роботи, назву теми, прізвище студента і керівника роботи, рік захисту. В
анотації зазначаються обсяг роботи (у сторінках), наводиться коротка
характеристика ілюстративних матеріалів (кількість малюнків і таблиць).
Анотація виконується в двох примірниках, рекомендований обсяг - 1-2
сторінки. Один примірник брошурується в пояснювальну записку (перед
змістом), другий - здається на кафедру.
Зміст. Зміст включає вступ, найменування всіх розділів, підрозділів,
пунктів (якщо вони мають назву), висновок, список використаних джерел,
додаток із зазначенням сторінок, з яких починаються ці елементи роботи.
Перелік скорочень, умовних позначень і термінів. Прийняті в роботі
малопоширені скорочення, умовні позначення, символи і специфічні терміни
повинні бути представлені у вигляді окремого списку. Якщо вони
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повторюються в роботі менше трьох разів, окремий список не складається, а
розшифровку дають безпосередньо в тексті при першому згадуванні.
Вступ.

Вступ

повинен

містити

обгрунтування

актуальності

досліджуваної теми, мета дослідження, завдання дослідження, методи
дослідження, оцінку сучасного стану розв'язуваної проблеми, характеристику
підприємства - бази переддипломної практики, перспективи їх розвитку,
короткий виклад очікуваних результатів і економічну ефективність.
Рекомендований обсяг - 2-3 - сторінки тексту.
Основні

розділи.

Найменування

основних

розділів

роботи

визначаються завданням, зміст і обсяг їх повинні відповідати вимогам
методичних вказівок кафедри і керівника роботи. Залежно від особливостей
виконуваної роботи основну частину викладають у вигляді сполучення
тексту, малюнків і таблиць. Основна частина поділяється на розділи і пункти.
Розділи основної частини можуть ділитися на підрозділи і пункти. Пункти, за
необхідності, можуть ділитися на підпункти. Кожен пункт повинен містити
закінчену інформацію.
Висновок. Цей розділ повинен містити остаточні висновки, що
характеризують підсумки роботи у вирішенні поставлених перед студентом
завдань. Висновки мають бути зроблені на основі порівняння поточних
техніко-економічних показників організації та пропонованих. У висновку
необхідно

відзначити

переваги,

пов'язані

з

реалізацією

пропозицій,

охарактеризувати перспективи подальшого розвитку робіт у цій галузі.
Список використаної літератури. Список літератури включає всі
використані джерела та оформляється відповідно до вимог ГОСТ 7.1-84
«Бібліографічний опис документів», ГОСТ 7.1-2003 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис» і т.д. (див. список літератури «Нормативно
регламентуюча документація». Список використаної літератури можна
умовно розділити на дві частини: нормативні правові акти та наукова
методична література. Нормативні правові акти розташовуються відповідно
до їх юридичної сили. Дипломна робота повинна будуватися на актуальних
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сучасних джерелах. Відсутність в дипломній роботі посилань на сучасні (до
3-х років) джерела вважається грубою помилкою, оскільки видає незнання
сучасних робіт з обраної тематики.
Додатки. У додатки необхідно винести матеріали, використання яких в
основній частині неможливо внаслідок великого обсягу даних допоміжного
характеру або інформації, яка ускладнює логічне сприйняття основного
матеріалу. У додатках можуть наводитися таблиці великого формату,
розрахунки, графічний матеріал, форми документації, посадові інструкції і
тому подібне. Додатки оформлюються як продовження даного документа на
наступних аркушах.
У тексті на всі додатки повинні бути посилання. Програми
розташовуються в порядку посилань на них у тексті. Обсяг додатків не
обмежується.

Додаток

повинен

мати

заголовок,

який

розміщують

симетрично щодо тексту з великої літери окремим рядком. Якщо в
дипломній роботі є кілька додатків, їх нумерують послідовно арабськими
цифрами (без знака №).
Посилання. У роботі надають посилання на дану роботу, на стандарти,
на інші використовувані джерела. При посиланні на дану роботу вказують
номери розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, перерахувань, графічного
матеріалу, формул, таблиць, додатків. Також обов'язково вказуються графи і
рядки таблиць даної роботи.
Існує кілька способів зв'язку основного тексту кваліфікаційної
(дипломної) роботи з описом джерела. Найчастіше для цієї мети служить
порядковий номер джерела, зазначеного в бібліографічному списку, в
основному тексті цей номер береться в квадратні дужки. При вказівці в
основному тексті на сторінку джерела остання також полягає в квадратну або
круглу дужку. Наприклад: [11, С. 35], що означає: 11-й джерело, 35 сторінка.
Роботи без апарату посилань до захисту не допускаються. Допуск робіт
з помилковими посиланнями залишається на розсуд керівника дипломної
роботи та завідувача кафедрою.
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Скорочення. У пояснювальній записці допускаються такі скорочення:
- встановлені правилами української орфографії, а також відповідними
державними стандартами;
- встановлені в даному документі. Повна назва має бути приведене при
першому згадуванні в тексті із зазначенням у дужках скороченої назви або
абревіатури, а при подальших згадках слід вживати тільки скорочену назва
або абревіатуру.
За зміст дипломної роботи, правильність наведених даних несе
відповідальність студент-випускник. Дипломний проект підписується ним
особисто. Підпис та дата ставляться на останній сторінці змістовної частини
(тобто після Висновків та Списку літератури).
Дипломна робота повинна бути написана грамотною науковою мовою,
тобто з дотриманням загальних норм літературної мови, правил граматики і з
урахуванням особливостей наукової мови - точності і однозначності,
термінології та стилю.
Правила оформлення дипломних робіт є загальними для всіх галузей
знання і регламентовані діючими державними стандартами, у тому числі і в
спрощеному варіанті.
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2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ
2.1. Призначення та склад трубопроводів [1-3].
Трубопровід – споруда, що призначена для транспортування рідких
нафтопродуктів. Він складається з щільно з'єднаних між собою труб, деталей
трубопроводів, запірно-регулюючої апаратури, контрольно-вимірювальних
приладів, засобів автоматики, опор та підвісок, кріпильних деталей,
прокладок, матеріалів та деталей теплової та протикорозійної ізоляції.
До технологічних відносяться трубопроводи, що знаходяться в межах
нафтобази, якими транспортують різні речовини, у тому числі сировину,
напівфабрикати, проміжні та кінцеві продукти, відходи виробництва,
необхідні компоненти для ведення технологічного процесу або експлуатації
обладнання.
Умови

виготовлення

та

монтажу

технологічних

трубопроводів

визначаються такими факторами:
• застосовуваних матеріалів, типів труб, їх діаметрів та товщини стінок
• характером та ступенем агресивності транспортованих речовин та
навколишнього середовища
• відмінністю способів прокладання (в траншеях, без траншей, каналах,
тунелях, на розгалуженою мережею великої протяжності
• відмінністю зміни обв'язки технологічного обладнання
• різноманітністю

стійках,

дво-

і

багатоярусних

естакадах

на

технологічному устаткуванні, і навіть різних висотах і часто за умов,
незручних для робіт)
• кількістю роз'ємних та нероз'ємних з'єднань, деталей трубопроводів,
арматури,

компенсаторів,

контрольно-вимірювальних

приладів

та

опорних конструкцій.
9

Для того щоб змонтувати 1 т сталевих технологічних трубопроводів,
необхідно крім труб витратити в середньому різних деталей та арматури в
кількості до 22 % від його маси.
2.2. Умовні проходи [2].
Основна характеристика трубопроводу - внутрішній діаметр, що
визначає його прохідний переріз, необхідне проходження заданої кількості
речовини при робочих

параметрах

експлуатації (тиск,

температура,

швидкість). При будівництві трубопроводів для скорочення кількості видів і
типорозмірів трубопроводів, що входять до складу, з'єднувальних деталей і
арматури використовують єдиний уніфікований ряд умовних проходів.
Умовний прохід Ду – номінальний внутрішній діаметр трубопроводу,
що приєднується (мм). При одному і тому ж значенні зовнішнього діаметра
труба може мати різні номінальні внутрішні діаметри. Для арматури та
сполучних

деталей

технологічних

трубопроводів

найбільш

часто

застосовують наступний ряд умовних проходів, мм: 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50,
65, 80, 100, 125, 150, 20, 250, 300, 350, 400, 500.
При виборі труби для трубопроводу під умовним проходом розуміють
розрахунковий її округлений внутрішній діаметр. Наприклад, для труб
зовнішнім діаметром 219 мм і товщиною стінки 6 і 16 мм, внутрішній діаметр
яких дорівнює 207 і 187 мм, в обох випадках приймають найближчий з
уніфікованого ряду Ду, тобто 200 мм.
Механічна міцність труб, з'єднувальних деталей та арматури при
певних

інтервалах

трубопроводу,

або

температур

речовини,

навколишнього

що

середовища

транспортується
знижується.

по

Поняття

«умовний тиск» застосовується для врахування змін міцності сполучних
деталей та арматури трубопроводів під дією надлишкового тиску та
температури речовини, що транспортується, або навколишнього середовища.
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Умовний тиск Ру – найбільший надлишковий тиск при температурі
речовини або навколишнього середовища 20 °С, при якому забезпечується
тривала робота арматури та деталей трубопроводу, що мають задані розміри,
обґрунтовані розрахунком на міцність для обраних матеріалів з урахуванням
характеристик міцності цих матеріалів при температурі 20 °С. Наприклад,
для арматури та деталей трубопроводів із сталі 20, що працюють при
надмірному тиску 4 МПа і транспортують речовину за температури 20 °С,
умовний тиск Ру = 4 МПа, при температурі 350 °С Ру = 6,3 МПа.
Для

скорочення

кількості

типорозмірів

арматури

та

деталей

трубопроводів встановлено уніфіковану низку 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.
Робочий тиск Рр – найбільший надлишковий тиск, при якому
забезпечується

заданий

режим

експлуатації

арматури

та

деталей

трубопроводів на міцність і щільність, водою при температурі від 5 °С і до
70 °С.
2.3. Класифікація трубопроводів [1, 2, 4, 5].
Технологічні трубопроводи класифікують за родом транспортованої
речовини, матеріалом труб, робочими параметрами, ступенем агресивності
середовища, місцем розташування, категоріями та групами.
По

роду

транспортованої

речовини

технологічні

трубопроводи

поділяються на нафтопроводи, газопроводи, паропроводи, водопроводи,
мазутопроводи, маслопроводи, бензопроводи, кислотопроводи, лугопроводи,
і навіть спеціального призначення (трубопроводи густого і рідкого
мастильного матеріалу, трубопроводи з обігрівом, вакуум проводи) та інші.
За матеріалом, з якого виготовлені труби, розрізняють трубопроводи
сталеві (з вуглецевої, легованої та високолегованої сталі), з кольорових
металів та їх сплавів (мідні, латунні, титанові, свинцеві, алюмінієві), чавунні,
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неметалічні (поліетиленові, вініпластові), футеровані (гумою, поліетиленом,
фторопластом), емальовані, біметалічні та ін.
За умовним тиском 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.
По

температурі

речовини,

що

транспортується,

трубопроводи

поділяються на холодні (температура нижче 0 °С), нормальні (від 1 до 45 °С)
і гарячі (від 46 °С і вище).
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 за одиницю
часу (мм/рік). До неагресивних та малоагресивних середовищ відносять
речовини, що викликають корозію стінки труби, швидкість якої менше
0,1 мм/рік, середньоагресивних – в межах від 0,1 до 0,5 мм/рік та агресивних –
понад 0,5 мм/рік. Для трубопроводів, що транспортують неагресивні та
малоагресивні речовини, зазвичай застосовують труби з вуглецевої сталі; для
транспорту середньоагресивних речовини – труби з вуглецевої сталі з
підвищеною товщиною стінки (з урахуванням надбавки на корозію), з легованої
сталі, неметалевих матеріалів, футеровані; для транспорту високоагресивних
речовини використовують трубопроводи тільки з високолегованих сталей,
біметалічні, з кольорових металів, неметалеві та футеровані.
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'язувальними

(близько

70

%

загального

обсягу
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внутрішньоцехових трубопроводів) та розподільними (близько 30 %).
Внутрішньоцехові трубопроводи мають складну конфігурацію з великою
кількістю деталей, арматури та зварних з'єднань. На кожні 100 м довжини
таких трубопроводів доводиться виконувати до 80-120 зварних стиків. Маса
деталей, включаючи арматуру, таких трубопроводах досягає 41 % від
загальної маси трубопроводу в цілому.
Міжцехові трубопроводи характеризуються досить довгими прямими
ділянками (довжиною до кількох сотень метрів) з порівняно невеликою
кількістю деталей, арматури та зварних з'єднань. Маса деталей у міжцехових
трубопроводах (включаючи арматуру) становить близько 3-4 % від загальної
маси трубопроводу в цілому, а маса П-подібних компенсаторів – близько 7 %.
Сталеві трубопроводи поділяють на категорії залежно від робочих
параметрів (температури і тиску) речовин, що транспортуються по
трубопроводу та групи залежно від класу небезпеки речовин та показників їх
пожежної небезпеки.
Технологічні сталеві трубопроводи, розраховані на Ру до 10 МПа,
відповідно до інструкції з проектування технологічних сталевих трубопроводів
на Р до 10 МПа поділяють на п'ять категорій (1-5) та три групи (А, Б, В).
Трубопроводи із пластмасових труб (поліетилену, поліпропілену,
полівінілхлориду) відповідно до інструкції з проектування технологічних
трубопроводів із пластмасових труб застосовують для транспортування
речовин, до яких матеріал труб є хімічно стійким, і класифікують за
категоріями та групами, встановленим для сталевих трубопроводів. При
цьому трубопроводи із пластмасових труб забороняється застосовувати для
транспортування

шкідливих

речовин

1-го

класу

небезпеки,

вибухонебезпечних речовин та зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ).
Трубопроводи з пластмасових труб, якими транспортують шкідливі
речовини 2-го та 3-го класів небезпеки, відносять до категорії 2 та групи А;
легкозаймисті рідини, горючі гази, горючі речовини, горючі рідини відносять
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до категорії 3 та групи Б; а важкогорючі та негорючі - до категорії 4 або 5 та
групи В.
У

загальному

випадку

категорія

трубопроводу

встановлюється

проектом, при цьому визначальним є параметр трубопроводу, який вимагає
віднесення його до найбільшої категорії.
3. ТРУБИ, ДЕТАЛІ І З'ЄДНАННЯ СТАЛЬНИХ ТРУБОПРОВІДІВ
[6-9]
3.1. Сталеві труби та їх застосування.
Сталеві труби широко використовують для виготовлення та монтажу
технологічних трубопроводів. Залежно від фізико-хімічних властивостей і
робочих параметрів речовин, що транспортуються, застосовують сталеві
труби різних способів виготовлення, марок сталі, діаметрів і товщини стінок.
За способом виготовлення сталеві труби поділяють на безшовні
(гаряче- та холоднодеформовані) та електрозварні (прямошовні та спіральні).
Промисловість випускає велику кількість типорозмірів безшовних та
електрозварних труб із вуглецевої, низьколегованої та високолегованої
сталей різних марок. При проектуванні та спорудженні технологічних
трубопроводів застосування такого широкого асортименту труб створює
значні труднощі у комплектації матеріалами та деталями трубопроводів. Для
скорочення типорозмірів та марок сталей труб відомчими нормативними
документами встановлено основні типи труб та межі їх застосування для
внутрішньоцехових та міжцехових технологічних трубопроводів.
Труби другого ґатунку не допускаються до застосування для
технологічних трубопроводів нафтобаз.
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3.2. Способи та типи з'єднань трубопроводів.
З'єднання труб між собою, з арматурою, технологічним обладнанням,
контрольно-вимірювальними приладами та засобами автоматики бувають
нероз'ємні

та

роз'ємні.

До

нероз'ємних

відносяться

з'єднання,

що

отримуються шляхом зварювання, паяння або склеювання, до роз'ємних фланцеві, різьбові, дюрітові, бугельні та ін.
Зварні з'єднання (див. рис. 3.1) можуть бути різних видів: стикові,
розтрубні, в деяких випадках кутові приварки штуцерів, плоских фланців.
Фланцеві з'єднання (рис. 3.2,а) складаються з двох фланців 3 і 4,
прокладки 5 або кільця ущільнювача, сполучних болтів 2 (або шпильок) з
гайками. Герметичність з'єднання досягається за рахунок прокладок із
пружного матеріалу, встановлених між торцевими поверхнями фланців.

Рис. 3.1. Види нероз'ємних зварних з'єднань труб та деталей трубопроводів: а - стикове
поздовжнє з одностороннім швом; б – стикове поздовжнє із двостороннім швом; в –
стикове поперечне з одностороннім швом без скосу кромок; г – поперечне стикове з
одностороннім швом зі скосом кромок; д - стикове поперечне з підкладним кільцем
без розточування; е – стикове поперечне з підкладним кільцем з внутрішнім
розточуванням; 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
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Рис. 3.2. Фланцеве (а) та муфтове (б) з'єднання трубопроводів:
1, 6 труби; 2 – болт з гайкою; 3, 4 – фланці; 5 – прокладка;
7 – муфта; 8 – контргайка

Конструкція фланців залежить від робочих параметрів і фізикохімічних властивостей речовини, що транспортується, матеріалу труб та
інших

факторів.

Фланці

можуть

приварюватися

до

труби

або

встановлюватись на різьбовому з’єднанні. Застосовують фланці, що вільно
сидять на трубі і утримуються на ній за рахунок відбортування кінців труб
або приварених до труб кілець. Недоліки фланцевих з'єднань: велика витрата
металу, висока вартість виготовлення, а також менша в порівнянні з
нероз'ємними звареними з'єднаннями надійність в експлуатації - при частій
зміні температури або тиску речовини, що транспортується, можливе
послаблення з'єднання і, як наслідок, виникнення «витоків». У зв'язку з цим
технологічні трубопроводи з'єднують, як правило, на зварюванні.
Різьбові з'єднання

технологічних

трубопроводів

використовують

обмежено, головним чином, при прокладанні систем густого та рідкого
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мастильного матеріалу, комунікацій високого тиску, на трубопроводах з
водогазопровідних труб, а також для приєднання різьбової трубопровідної
арматури та контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.
У муфтовому з'єднанні (рис. 3.2,б), що застосовується в основному для
водогазопровідних труб, на кінці однієї труби нарізується подовжена різьба
(згін), на якій повністю можуть поміститися муфта 7 і контргайка 8, на кінці
іншої труби - різьба довжиною, що дорівнює приблизно половині довжини
муфти. Труби з'єднують шляхом згвинчування муфти зі згону на інший
кінець труби до кінця різьби.
Штуцерні з'єднання поділяють на приварні (рис. 3.3, а, б) та неприварні
(рис. 3.3, в, г). Герметичність штуцерних з'єднань досягається за рахунок
прокладок чи безпосереднього контакту сфероконічних поверхонь.
Бугельні з'єднання – швидкорознімні. Вони порівняно дорогі; їх
доцільно використовувати для таких ділянок трубопроводів, що вимагають
частого розбирання, а також для трубопроводів спеціального призначення.
Бугельні з'єднання застосовують різноманітних конструкцій. З'єднання
труб з виступом (рис. 3.4, а) складається з двох хомутів 1, пов'язаних
загальним шарніром і стянутих ексцентриковим затискачем 3. З'єднання
труб, що мають на кінцях канавку (рис. 3.4, б) позначені позицією 4.
Особливість з'єднання (див. рис. 3.4, в) – це відбортовка кінців труб і
наявність внутрішнього вкладиша 5.
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Рис. 3.3. Штуцерні з'єднання трубопроводів:
а) – приварні в стик; б) – приварні в раструб; 1 – труби, що з'єднуються, 2 – ніпель,
3 – накидна гайка, 4 – штуцер, 5 – прокладка, 6 – кільце
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Рис. 3.4. Бугельні з'єднання трубопроводів:
а) – з ексцентриковим затиском труб з виступом, б) – з канавкою, в) – з болтовим затиском
відбортованих труб; 1 – хомут, 2 – гумове ущільнення, 3 – ексцентриковий затискач, 4 –
болт з гайкою, 5 – внутрішній вкладиш

3.3. Приварні деталі трубопроводів.
При виготовленні та монтажі сталевих технологічних трубопроводів
використовують велику кількість приварних деталей, які призначені для
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зміни напрямку потоку речовини, що транспортується (відводи) або діаметра
трубопроводу (переходи), розгалуження (трійники, відгалуження), закриття
вільних кінців трубопроводів (заглушки, днища). Основні типи та розміри
приварних деталей стандартизовані чи нормалізовані.
Відведення за способом виготовлення та конструкції поділяються на
безшовні крутовигнуті, гнуті, зварні та штампозварні.
Безшовні крутовигнуті відводи (рис. 3.5, а) характеризуються малим
радіусом вигину (1-1,5) Ду, однаковою товщиною стінки на опуклій і
увігнутій утворюючих, невеликими габаритами, тому їх застосування при
монтажі забезпечує компактність споруди трубопроводів та обладнання та,
як наслідок, економію виробничої площі. Такі відводи виготовляють Ду
40-600 мм, Ру до 10 МПа.
Гнуті відводи (рис. 3.5, б) виготовляють з Ду 10- 400 мм на Ру до
10 МПа з безшовних і електрозварювальних труб на трубогібочних верстатах
в холодному і гарячому стані.
Зварні (секційні) відводи (рис. 3.5, в) виготовляють з Ду 150-1400 мм з
безшовних та електрозварних труб шляхом вирізки окремих секцій та їх
подальшому збиранні та зварюванні. Радіус вигину зварних відводів зазвичай
невеликий та дорівнює (1-1,5) Ду. Застосовують відводи для трубопроводів на
Ру до 6,3 МПа і лише у випадках, коли відсутні крутовигнуті або гнуті
відводи. Для трубопроводів пари та гарячої води, що контролюються
Держтехнаглядом, зварні відводи застосовують тільки для трубопроводів III
та IV категорій.
Штампосварні відводи виготовляють з Ду 600-1400 мм з листової сталі
шляхом штампування напіввідводів на пресах з подальшим збиранням та
зварюванням двох поздовжніх швів. Такі відводи використовують для
трубопроводів Ду 600 мм і більше, замість зварних секційних.
Відгалуження та трійники по конструкції поділяються на рівнопрохідні
– без зменшення діаметра відгалуження та перехідні – із зменшенням
діаметра відгалуження.
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Різноманітність конструкцій відгалужень та трійників викликана тим,
що міцність ділянки трубопроводу у місцях утворення отвору різко
знижується.

Якщо

після

оцінки

запасу

міцності

трубопроводу

та

співвідношення діаметра відгалуження та діаметра основної магістралі
прийнято рішення про місцеве посилення трубопроводу, то таке підсилення
досягається застосуванням зміцнювальних елементів.

Рис. 3.5. Відведення: а) – безшовне, або штамповане, крутовигнуте;
б) – гнуте; в) – зварне

Рівнопрохідні зварні відгалуження, в яких спостерігається найбільше
зниження

міцності

трубопроводу,

одержують

шляхом

урізання

без

зміцнювальних елементів (рис. 3.6, а). Такі відгалуження з Ду до 400 мм
зазвичай застосовують на Ру до 1,6 МПа.
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Рис. 3.6. Відгалуження та трійники: а) – врізання без зміцнювальних елементів;
б) – врізання із посиленим штуцером; в) – врізання з посиленим корпусом
(зварювальний трійник); г) – врізання з накладним коміром; д) – штампований трійник;
е) – відбортований у трубі штуцер; є) – врізна сідловина; ж) – накладна сідловина

Переходи по конструкції поділяють на концентричні (рис. 3.7, а), які
застосовують переважно для трубопроводів, розташованих вертикально, та
ексцентричні (рис. 3.7, б) – для трубопроводів, розташованих горизонтально.
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Рис. 3.7. Переходи: а) – концентричний; б) – ексцентричний;
в) – вальцьований; г) – пелюстковий

Використання ексцентричних переходів дозволяє уникнути утворення
«мішків» у трубопроводі, що полегшує видалення продукту з трубопроводу
при його відключенні.
Фланці

–

найбільш

поширена

деталь

роз'ємного

з'єднання

трубопроводів, що пояснюється простотою конструкції, легкістю збирання та
розбирання та поширеністю фланцевої трубопровідної арматури.
Для того, щоб створити необхідну герметичність фланцевого з'єднання
трубопроводу, між фланцями встановлюють прокладку, а додатковим
ущільнюючим поверхням надають спеціальну форму.
Залежно від тиску та фізико-хімічних властивостей речовини, що
транспортується, передбачено шість типів ущільнювальних поверхонь
фланців (рис. 3.8).
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Рис. 3.8. Ущільнювальні поверхні фланців:
а) – без виступів; б) – із сполучним виступом; в) – з виступом та впадиною;
г) – з шипом та пазом; д) – під прокладання овального перерізу;
е) – під лінзову прокладку

Щоб забезпечити взаємозамінність фланців всіх типів, їх приєднувальні
розміри (зовнішній діаметр, діаметр болтового кола, кількість та діаметр
болтових отворів) та розміри ущільнювальних поверхонь стандартизовані та
прийняті однаковими при одних і тих же умовних тисках та проходах
незалежно від конструкції та матеріалу фланця.
3.4. Опори, підвіски та опорні конструкції.
Опори (рис. 3.9) призначені для кріплення горизонтальних та
вертикальних сталевих трубопроводів до будівель, споруд та обладнання. За
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призначенням та влаштуванням їх поділяють на нерухомі та рухливі опори;
за способом кріплення до труби – на приварні та хомутові.
Нерухомі опори повинні жорстко утримувати ділянку трубопроводу і
не допускати його переміщення щодо конструкцій, що підтримують. Такі
опори сприймають вертикальні навантаження від ваги трубопроводу та
продукту, осьові навантаження від теплових деформацій трубопроводу та сил
тертя рухливих опор, а також навантаження від гідравлічних ударів, вібрації
та пульсації. Корпуси нерухомих опор приварюють або прикріплюють
болтами до несучих конструкцій трубопроводу. При використанні хомутових
нерухомих опор з метою запобігання прослизанню 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.
Рухливі опори (рис. 3.10) повинні підтримувати трубопровід і
забезпечувати його вільне переміщення під впливом теплових деформацій.
Рухливі опори поділяють на ковзні, каткові, напрямні, пружинні, кулькові та
інші. Найбільш широко застосовують ковзні опори, які переміщуються разом
із трубою по поверхні несучих конструкцій трубопроводу. Щоб зменшити
тертя між п'ятою опори та опорною поверхнею, використовують каткові
(роликові) опори, що відрізняються від ковзаючих наявністю котків.
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Рис. 3.9. Нерухомі опори трубопроводів:
а) – приварна; б), в) – однохомутова; г) – двохомутова;
д) – безкорпусна

Підвіски служать для кріплення горизонтальних (рис. 3.11, а, б) і
вертикальних (рис. 3.11, в) ліній трубопроводів до конструкцій будівель,
споруд та обладнання або спеціальних конструкцій, довжина тяги 4,
регульована гайками або муфтами, встановлюється проектом, при цьому її
рекомендується приймати від 150 до 2000 мм із кроком 50 мм.
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Рис. 3.10. Рухливі опори трубопроводів:
а) – ковзна приварна; б) – ковзна хомутова; в) – ковзна для трубопроводів
з хладоагентом; г) – коткова хомутова; д) – безкорпусна
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Рис. 2.11. Підвіски
а) – жорстка з однією тягою для горизонтальних трубопроводів; б) – пружинна з однією
тягою для горизонтальних трубопроводів; в) – пружинна для вертикальних трубопроводів;
1 – хомут, 2 – сережки, 3 – вушко, 4 – тяга, 5 – блок пружин, 6 – диски,
7 – пружина, 8 – упор
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4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ТРУБОПРОВІДІВ [10-17].
4.1. Гідравлічний розрахунок трубопроводів.
Мета виконання гідравлічного розрахунку – забезпечення заданої
продуктивності перекачування. Вихідними даними є: потужність перекачки,
фізичні властивості нафтопродуктів, а також технологічна схема із
зазначенням усіх місцевих опорів та довжин окремих ділянок трубопроводів.
Гідравлічний розрахунок ведеться для найнесприятливіших умов
експлуатації трубопроводу і для найвіддаленіших і високорозташованих
точок комунікацій та об'єктів.
Гідравлічний

розрахунок

технологічних

трубопроводів

слід

розпочинати з визначення зовнішнього діаметра трубопроводу [2]:

D=

4⋅Q
π ⋅υ

(4.1)

Q – потужність за резервуаром, м3/ч;
ν – швидкість руху рідини у трубах, м/с, приймаємо в залежності від
в’язкості нафтопродукту.
Далі приймаємо за сортаментом найближчий більший діаметр та
визначається внутрішній діаметр трубопроводу:
Dвн = Dн − 2 ⋅ δ

(4.2)

де Dн – зовнішній діаметр трубопроводу, мм;

δ – товщина стінки труби, мм.
Визначаємо фактичну швидкість руху рідини у трубопроводі:

29

υ факт =

Після

уточнення

4⋅Q
π ⋅ Dвн2

швидкості

визначаємо

(4.3)

режим

протікання

нафтопродукту у трубопроводі.
Для визначення режиму перебігу нафти необхідно визначити число
Рейнольдсу за заданими параметрами – Rе та граничні числа Рейнольдсу RеI
и RеII [8]:

υ ⋅ Dвн
ν max

(4.4)

Re I =

10 ⋅ D
∆э

(4.5)

Re II =

500 ⋅ D
∆э

(4.6)

Re =

де ∆ э – еквівалентна шорсткість стінки труби, мм
За умов 2300 < Re < Re I – турбулентний режим течії (зона гідравлічно
гладких труб), тоді коефіцієнт гідравлічного опору розраховується за
формулою Блазеуса [8]:

λ=

0,3164
Re 0 , 25

(4.7)

За умов Re I < Re < Re II – турбулентний режим течії (зона змішаного
тертя), тоді коефіцієнт гідравлічного опору визначається формулою
Альтшуля [8]:
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 68 ∆ 
λ = 0,11 + э 
 Re Dвв 

0 , 25

(4.8)

Потім за кресленням компонування визначають необхідні довжини
ділянок. За технологічною схемою визначаємо кількість засувок, зворотних
клапанів і т.д., знаходять суму коефіцієнтів місцевих опорів на ділянці. Потім
за формулою визначають сумарні втрати по довжині трубопроводу, і на
місцеві опори за формулою Дарсі-Вейсбаха. [2]:
 υ2

L
h = λ ⋅
+ ∑ξ  ⋅
 2⋅ g
 Dвн

(4.9)

4.2. Механічний розрахунок трубопроводів.
Механічний розрахунок технологічних трубопроводів проводиться на
температурну напругу і на напругу від вигину в холодну, коли труба
згинається під власною вагою без нагріву.
У поодиноких випадках проводиться розрахунок трубопроводів на
внутрішній тиск. Але у будь-якому випадку проводять перевірочний
розрахунок

товщини

стінки

труби.

Товщина

стінки

технологічних

трубопроводів визначається за формулою [4]:

δ=

n ⋅ p ⋅ Dн
2 ⋅ ( R1 + n ⋅ p)

(4.10)

де n – коефіцієнт надійності за навантаженням;

p – внутрішній робочий тиск у трубопроводі, МПа;
Dн – зовнішній діаметр, м;

R1 – перший розрахунковий опір матеріалу труб, МПа.
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Зазвичай на нафтобазах тиск не перевищує 16 кгс/см2, Р=1,631 МПа.
Коефіцієнт надійності за навантаженням (внутрішнім тиском) n = 1,0 .
Перший розрахунковий опір матеріалу R1 визначається за такою
формулою:

R1н ⋅ m
R1 =
k1 ⋅ k н

(4.11)

де R1н – перший нормативний опір, що відповідає межі міцності
матеріалу труб, МПа;
m – коефіцієнт умови роботи трубопроводів, бо всі технологічні

трубопроводи відносяться до вищої категорії, то m = 0,6 ;
k1 – коефіцієнт надійності за матеріалом (k1=1,55 для безшовних труб);

k н – коефіцієнт надійності за призначенням трубопроводу, що залежить

від діаметру труб, приймаємо рівним 1,0.
Зазвичай товщина стінки, отримана за формулою, значно менша від
мінімальної товщини труб даного діаметру, які випускаються заводамивиробниками. Тому розрахунок трубопроводу на міцність зазвичай не
проводиться, діаметр трубопроводу визначається з гідравлічного розрахунку,
а товщина стінки приймається мінімальною для даного діаметра.
4.3. Підбір насосно-силового обладнання.
Для

перекачування

нафти

та

нафтопродуктів

на

нафтобазах

використовують відцентрові, поршневі та шестерні насоси. При необхідності
застосовують вакуумні насоси та ежектори.
Найбільшого поширення на нафтобазах набули відцентрові та
поршневі насоси.
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Відцентрові насоси відрізняються невеликою масою та простотою
експлуатації. Для них потрібні легші фундаменти, і вони можуть з'єднуватися
з електродвигуном без проміжних редукторів.
Для правильного вибору насосів необхідно знати необхідну пропускну
здатність трубопровідних комунікацій Q, що обслуговуються насосом (або
насосною станцією), необхідний напір і підпір насоса.
Відповідно до гідравлічного розрахунку, підбір насосів здійснюється за
продуктивністю трубопроводу.
Визначимо необхідний напір насоса:
Н насоса = Н вз + hнаг + ∆z

(4.12)

де Н вз – максимальна висота наливу нафтопродукту в резервуар,
kз – коефіцієнт заповнення резервуару (наприклад, kз=0,9 для РВС зі
стаціонарним дахом).

∆z – геодезична різниця відміток кінця і початку трубопроводу обраної
ділянки, м.
Втрати натиску на нагнітанні беруться найбільшими з гідравлічного
розрахунку.
Для остаточного вибору насосного

агрегату проводиться його

перевірка на всмоктувальну здатність за двома умовами:

∆hдоп ≥ Н s ,

(4.13)

H s ≥ h0 − ∆z − hвс

(4.14)

де H s – допустима висота всмоктування насоса, м.
h0 – мінімальний напір на початку всмоктуючого трубопроводу, м.
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Втрати натиску на всмоктуванні беруться також найбільшими
відповідно до гідравлічного розрахунку.
Допустима висота всмоктування визначається за формулою [8]:

Рa − Ps
υ вх2
Hs =
− ∆hдоп −
ρ max ⋅ g
2⋅g

(4.15)

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

g – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м 2 / с .
Підбір двигунів для приводу насосів буде здійснюватися за потужністю
та

частотою

обертання

валу

насоса

за

максимально

можливої

продуктивності.
Потужність визначимо за формулою:

N = kЗ ⋅

ρ ⋅ g ⋅Q ⋅ H
η ⋅η Д

(4.16)

де kз – коефіцієнт запасу;
ρ – густина рідини, що перекачується, кг/м3;
g – прискорення вільного падіння, g = 9,81 м/с2;
Q – максимально можлива продуктивність насосу, м3/год.;
Н – напір при максимальній продуктивності, м;
η – КПД насоса за максимальної продуктивності, η = 0,84;
ηД – КПД двигуна (для електродвигунів дорівнює 0,95).
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