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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. У зв’язку зі збільшенням об’ємів 

видобутку та перевезення нафтопродуктів, виникає попит на технологічні 

рішення, що дають можливість більш ефективного проходження процесів 

пов’язаних із видобутком, перевезенням, перевалкою та споживанням 

нафтопродуктів. Особливої уваги потребують зливно-наливні роботи на 

перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. Питання є важливим 

через те, що у випадку відсутності герметичного з’єднання, нафтопродукт, 

контактуючи із повітрям піддається випаровуванню. Результатом 

випаровування нафтопродукту є безповоротні втрати скінченного ресурсу, 

навантаження на навколишнє природне середовище а також підвищений ризик 

пожежі. 

У зв’язку з цим, дослідження можливостей вловлювання та утилізації 

парів нафтопродуктів є актуальною науково-практичною задачею. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Магістерська дисертація виконана у Інституті енергозбереження та 

енергоменеджменті у відповідності з тематичним планом науково-дослідних 

робіт Міністерства освіти і науки України. 

Метою є теоретичне обґрунтування необхідності модернізації 

залізничного наливного пристрою консольного типу. 

Для досягнення поставленої мети та одержання конкретних результатів 

дослідження було поставлено такі завдання: 

- зробити аналіз наукових та практичних досягнень щодо газової обв’язки 

на перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу; 

- розробити рішення яке дасть можливість значно зменшити або повністю 

припинити викиди парів нафтопродуктів у атмосферу при наливі їх у 

залізничні цистерни; 

- розробити стартап-проект який буде демонструвати економічну 

ефективність та доцільність запропонованих рішень. 

Об’єктом процес вловлювання, накопичування та утилізації парів 

нафтопродуктів на перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. 

Предметом властивості газоповітряної суміші яка містить пари бензину 

та можливість утворення герметичного з’єднання при наливі світлих 

нафтопродуктів у залізничні цистерни. 

Методи дослідження. У роботі було використано систему 

загальнонаукових і спеціальних методів пізнання.  

Для вирішення поставлених завдань у роботі було використано такі 

методи: системний аналіз науково-технічної літератури – для аналізу праць 

відомих вчених та дослідженні відкритих питань в межах теми магістерської 

дисертації; методи сучасних комп’ютерних технологій обробки інформації, 

зокрема, пакет прикладних програм MS Excel та Mathcad; графіко-аналітичний 

аналіз – для наочного аналізу отриманих результатів. 
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Новизна отриманих результатів: 

Запропоновано технологічне рішення проблеми викидів парів 

нафтопродуктів у навколишнє природне середовище при їх наливі у залізничні 

цистерни. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що на базі 

дослідження було проведене теоретичне обґрунтування необхідності розробки 

та впровадження герметичних наливних консолей із можливістю відведення 

та подальшої утилізації пароповітряної суміші. 

Публікації за обраною темою. Результати наукових досліджень були 

представлені на I науково-технічна конференція магістрантів ІЕЕ. 

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота викладена на 58 

сторінках складається з вступу, чьотирьох розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел з 23 найменувань, містить 9 рисунків, 11 таблиць, 

6 формул. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі  обґрунтовано актуальність теми магістерської дисертації і 

необхідність проведення досліджень, сформульовані мета і задачі досліджень, 

предмет і об’єкт дослідження, визначено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів. 

У першому розділі проведений аналіз ситуації на типовому 

перевалочному пункті нафтопереробного комплексу.  

За призначенням нафтобаза є перевалочною, що здійснює 

перевантаження нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн в резервуари 

нафтобази, а також відвантаження нафтопродуктів розподільчим нафтобазам 

та крупним споживачам. 

За транспортними зв’язками відноситься до залізничних. Нафтобаза 

знаходиться поряд із залізничною станцією та отримує нафтопродукти з 

залізничної естакади наливом в вагони-цистерни. 

Нафтобаза являє собою потенційно небезпечний об’єкт та 

характеризується наземним та підземним розміщенням резервуарів, їх 

рознесенням із залізничною естакадою для зливу нафтопродуктів та системою 

наливу в цистерни. 

Джерела водопостачання: водопровід станції цивільних споруд 

Харківського залізничного відділення. Діаметр вводу 100 мм. Здійснюється у 

необхідній кількості для технологічних та побутових потреб. 

Для збору дощових вод та пролитих нафтопродуктів на території 

нафтобази працює система очисних споруд. Очисні споруди - локальні. 

Очищена вода скидається на міські очисні споруди. 

Другий розділ присвячений характеристиці технологічних процесів та 

впливу підприємства на навколишнє середовище. 

Нафтобаза призначена для своєчасного, комплексного та повного 

задоволення потреб замовників у паливно-мастильних матеріалах. На 

нафтобазі здійснюється прийом, зберігання та видача автомобільного палива. 

Прийом нафтопродуктів із залізничних вагонів-цистерн. На нафтобазі 

розташований залізничний тупик. Повна довжина під’їзної колії складає 344 

м., корисна довжина 85 м. Зливна залізнична естакада – одностороння. 

Територія під естакадою не має спеціального покриття, ухил поверхні 

приблизно 3°. 

Доставка нафтопродуктів на нафтобазу здійснюється залізничними 

вагон-цистернами різної вантажопід’ємності:  25, 50, 60, 90 та 120 т [7]. Вагон-

цистерни споряджені трафаретами типу «Нафта», «Бензин» та обладнані 

універсальними зливними механізмами. Розвантаження нафтопродуктів 

здійснюється на залізничній зливно-наливній естакаді. Механізми естакади 

розміщені на прямій ділянці основних залізничних колій. У більшості випадків 

доставка нафтопродуктів на нафтобазу здійснюється цистернами 

вантажопід’ємністю 60 та 120 т. Одночасно залізничну естакаду подається 7 
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вагонів-цистерн вантажопід’ємністю 60 т або 3 цистерни вантажопід’ємністю 

120 т. 

Прийом та відпускання нафтопродуктів нафтобазою із залізничних 

цистерн здійснюється через спеціальні зливно-наливні пристрої. 

Таким чином можна зробити висновок, що діяльність підприємства 

наповнена великою кількістю технологічних процесів різного рівня складності 

та небезпеки. Наприклад перекачка нафтопродуктів по території підприємства 

відбувається по технологічній схемі трубопроводів, завдяки якій здійснюється 

забезпечується виконання всіх основних та допоміжних операцій по перекачці 

нафтопродуктів. 

Також розділ дає уявлення про негативний вплив на навколишнє 

середовище, що можливий у результаті надзвичайної ситуації, а саме 

забруднення нафтопродуктами. Нафтове забруднення, що викликане аварією, 

відрізняється від багатьох інших техногенних впливів тим, що воно дає не 

поступове а як правило залпове навантаження на навколишнє середовище, 

викликаючи швидку реакцію у відповідь. 

Третій розділ присвячений модернізації наливних пристроїв для 

залізничних цистерн.  

Вагон-цистерна — вантажний вагон-цистерна для перевезення рідин: 

нафти і продуктів її переробки, хімічно-активних і агресивних рідких речовин 

(кислоти, луги й інші складні речовини), зрідженого газу (пропан-бутан, 

кисень), води, молока, патоки. Вагони-цистерни використовуються також для 

перевезення борошна і цементу. 

Залізничною нафтовою естакадою умовно називається сукупність споруд, 

за допомогою яких здійснюється наливання нафтопродуктів або сирої нафти з 

нафтосховищ у залізничні цистерни. 

Процес наливання продукції в залізничні вагони-цистерни пов'язаний з 

виконанням у певній послідовності багатьох операцій з підготовки цистерн до 

наливання, пуску насосів, відкриття запірної арматури і контролю процесу 

наповнення. Після заповнення цистерни запірна арматура закривається, 

вимірюється кількість налитого продукту, відбираються проби, закриваються 

і пломбуються люки. 

Злив залізничних цистерн проводиться через їх горловину (верхній злив) 

або через зливний прилад, розташований знизу цистерни (нижній злив). 

Заповнення ж цистерн нафтопродуктом виробляється, як правило, тільки через 

горловину (верхній налив). Можливі схеми наливу нафтопродуктів у 

залізничні цистерни наведено на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Можливі схеми наливу нафтопродуктів у залізничні 

цистерни: а - відкритим струменем; б - закритим струменем; 1 - цистерна; 2 - 

шланг; 3 - наливний стояк; 4 - колектор; I – нафтопродукт. 

 

Для наливу нафтопродуктів в залізничні та автомобільні цистерни 

використовуються ручні наливні пристрої УСВ-75 та УНЖ-75. 

 
Рисунок 2 - Консоль наливу нафтопродуктів: 1 – трубопровід 

горизонтальний; 2 – шарнірне з’єднання відведення; 3 – трубопровід; 4 – 

наконечник наливний. 
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Пристрій зображений на Рис. 2 являє собою варіант консолі типу УНЖ з 

ручним управлінням. Застосовується для наливу нафтопродуктів з 

температурою від -40°С до +60°С. Діапазон в’язкості речовини від 0.55 до 20 

мм2/с у вибухонебезпечному середовищі класу 1. Пристрій обладнано 

телескопічним кінцем. Також забезпечується ручна зупинка наливу при 

досягненні продуктом заданого рівня. Кріпиться на металоконструкцію 

естакади. Для цього передбачені болтове з’єднання та кронштейни, що 

приварюються до опори есткади. 

Повністю герметичне виконання наливних пристроїв дає можливість 

добитися повної відсутності втрат цінного ресурсу в результаті випаровування 

а також знизити загальний негативний вплив на навколишнє середовище 

перевалочним пунктом нафтопереробного комплексу. 

 
Рисунок 3 - Модернізована схема наливу нафтопродуктів: 1 – циестерна; 

2 – шланг; 3 -  наливна опора; 4 – колектор; 5 – телескопічна труба; 6 – 

герметизуюча кришка; 7 – лінія відведення пароповітряної суміші; І – 

нафтопродукт; ІІ – пароповітряна суміш. 

 

Повну герметичність можна забезпечити шляхом модернізації існуючого 

наливного пристрою завдяки додаванню до його конструкції рухомої 

герметичної кришки яка має бути оснащена притискаючим механізмом, а 

також додаванням системи шлангів та насосу для вловлювання та 

транспортування газоповітряної суміші на утилізацію. 
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Рисунок 4 - Схема модернізованої консолі для наливу нафтопродуктів: 1 

– горизонтальний трубопровід; 2 – шарнірне з’єднання відведення; 3 – 

трубопровід; 4 – наливний наконечник; 5 – запірний механізм; 6 – 

герметизатор рухомий; 7 – трубопровід відведення пароповітряної суміші. 

 

На рис. 4 зображена схема модернізованої консолі для наливу 

нафтопродуктів. Герметичність з’єднання досягається за рахунок 

встановлення на кінці першого коліна наливного телескопічного наконечника 

універсальної герметизуючої кришки. Дана кришка адаптована до більшості 

типів залізничних цистерн та може обертатися навколо наливної труби на 

триста 360°, що виключає можливість контакту датчиків рівня нафтопродукту 

із внутрішніми конструкціями цистерни. Також є можливість відхилення 

кришки від горизонтальної площини, що дає можливість герметизації 

перекошених горловин цистерн. Для притискання кришки до горловини 

цистерни необхідно перевести частину контр навантаження спеціальним 

важелем, при цьому відбувається розбалансування консолі в сторону наливної 

труби. Забезпечується зусилля притискання криши до горловини не менше ніж 

500 N. Варто відмітити, що зусилля зберігається під час просідання цистерни 

у результаті наповнення цистерни. Далі, за допомогою ручної лебідки, 

висувається телескопічна наливна труба. Відстань від кінця телескопічної 

труби до дна цистерни не може перевищувати 200 мм, що продиктовано 

вимогами промислової безпеки. Після цього відбувається налив 
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нафтопродукту, що контролюється датчиком рівня. Після завершення наливу 

необхідно опорожнити пристрій від нафтопродукту, для цього необхідно 

відкрити переривник вакууму на 2 або три секунди. Після цього консоль 

встановлюється у гаражне положення. 

 

 
 

Рис 5 - Циркуляційний насос Wilo Star-RS 25/4. 

 

Пари, що виділяються при наливі нафтопродукту у залізничну цистерну 

відводиться через спеціальний рукав. Відведення пароповітряної суміші 

відбувається за допомогою газового циркуляційного насосу Wilo Star-RS 25/4. 

Таким чином можна реалізувати обв’язку наливної залізничної естакади, яка 

може бути приєднана до загальної системи обв’язки нафтобази. 

Результатом запропонованої модернізації буде майже повна відсутність 

викидів парів нафтопродуктів в атмосферу при зливно-наливних роботах на 

перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. Це досягається шляхом 

герметизації наливної консолі шляхом додавання до її конструкції герметичної 

кришки та відведення утворюваних парів по спеціальному рукаву. 

Четвертий розділ представляє собою стартап-проект. 

Розділ має на меті проведення маркетингового аналізу стартап-проекту 

задля визначення принципової можливості його ринкового впровадження та 

можливих напрямів реалізації цього впровадження. 

Основною технологічною перевагою пропонованого проекту є 

можливість повної герметизації зливно-наливної естакади у результаті 

модернізації наливної консолі шляхом додавання до її конструкції герметичної 

кришки та рукава для відведення пароповітряної суміші. Це дозволить 

зекономити цінний ресурс а також знизити плату за викиди шкідливих 

речовин у навколишнє природне середовище.  

Запуск та фінансове самозабезпечення проекту буде можливе за рахунок 

того, що придбане обладнання зможе приносити прибуток ще до початку робіт 
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з модернізації та випробовування запропонованої технології. Це можливо 

завдяки тому, що можна спочатку здійснити обв’язку резервуарного парку а 

потім приєднати до неї зливно-наливну естакаду. Таким чином реалізація 

проекту буде здійснена у два етапи: видача в оренду обв’язки резервуарного 

парку, видача в оренду повної обв’язки нафтобази. 

У результаті проведеного дослідження можна зробити висновки щодо 

можливостей та перспектив даного проекту. Було визначено, що: 

- є можливість ринкової комерціалізації проекту, наявний попит; 

- є перспективи впровадження з огляду на потенційні групи клієнтів, 

бар’єри входження, стан конкуренції, конкурентоспроможність проекту; 

- подальша імплементація проекту є доцільною. 

Даний проект є перспективним за рахунок технологічної новизни. Крім 

того, важливу роль у можливості реалізації та фінансовій безпеці відіграє 

закладені у проект можливості затримок та інших ризиків, що робить його 

відносно життєздатним у складних умовах. 
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Магістерська дисертація присвячена проблемі вловлювання та утилізації 

парів нафтопродуктів на перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. 

В магістерській роботі проаналізовано існуючі технології зменшення викидів 

парів світлих нафтопродуктів в атмосферу при зливно-наливних роботах на 

відкритих залізничних естакадах галерейного типу. 

В роботі запропонована технологія модернізації залізничної наливної 

установки консольного типу. Дане рішення може забезпечити майже повну 

відсутність викидів парів нафтопродуктів при їх наливі у залізничні цистерни. 

Суть запропонованої  технології полягає у герметизації верхньої горловини 

залізничної цистерни під час її наповнення нафтопродуктами, а також  

відведення утворюваної пароповітряної суміші із подальшою її утилізацією за 

допомогою установки компресорного типу. 

Розроблено стартап-проект який підтверджує економічну ефективність 

запропонованих рішень. Проект має у собі два основних кроки. Перший 

передбачає придбання та здавання в оренду обладнання для вловлювання та 

утилізації парів нафтопродуктів. Другий - у модернізації наливної консолі та 

продажі модернізованих зразків або здаванні їх в оренду у складі повного 

комплекту обв’язки та утилізації.  
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АНОТАЦІЯ 
 

Ткаченко В. В. «Перевалочні пункти нафтопереробного комплексу з 

підвищенням екологічної безпеки за рахунок утилізації парів бензину». – 

Рукопис. 

Магістерська дисертація складається зі вступу, 4 розділів, висновків. 

Робота виконана в обсязі 58 сторінок, містить 9 рисунків, 11 таблиць, 6 

формул. 

Метою є теоретичне обґрунтування необхідності модернізації 

залізничного наливного пристрою консольного типу. 

Об’єктом є процес вловлювання, накопичування та утилізації парів 

нафтопродуктів на перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. 

Предметом властивості газоповітряної суміші яка містить пари бензину 

та можливість утворення герметичного з’єднання при наливі світлих 

нафтопродуктів у залізничні цистерни. 

Методи дослідження: системний аналіз науково-технічної літератури – 

для аналізу праць відомих вчених та дослідженні відкритих питань в межах 

теми магістерської дисертації; методи сучасних комп’ютерних технологій 

обробки інформації, зокрема, пакет прикладних програм MS Excel та Mathcad; 

графіко-аналітичний аналіз – для наочного аналізу отриманих результатів. 

В роботі запропонована технологія модернізації залізничної наливної 

установки консольного типу. Дане рішення може забезпечити майже повну 

відсутність викидів парів нафтопродуктів при їх наливі у залізничні цистерни. 

Суть запропонованої  технології полягає у герметизації верхньої горловини 

залізничної цистерни під час її наповнення нафтопродуктами, а також  

відведення утворюваної пароповітряної суміші із подальшою її утилізацією за 

допомогою установки компресорного типу.  

Отримані результати дослідження необхідно враховувати при проведенні 

газової обв’язки на перевалочних пунктах нафтопереробного комплексу. 

Ключові слова: пари бензину, нафтобаза, утилізація, багатоступінчатий 

компресор, нафтопродукти. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Ткаченко В. В. «Перевалочные пункты нефтеперерабатывающего 

комплекса с повышением экологической безопасности за счет утилизации 

паров бензина». 

Магистерская диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов. 

Работа выполнена в объеме 58 страниц, содержит 9 рисунков, 11 таблиц, 6 

формул. 

Целью является обоснование необходимости модернизации 

железнодорожного наливного устройства консольного типа. 

Объектом является процесс улавливания, накопления и утилизации паров 

нефтепродуктов на нефтебазах. 

Предметом являются свойства парогазовой смеси которая содержит пары 

бензина и возможность создания герметичного соединения при наливе 

светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны. 

Методы исследований: системный анализ научно-технической 

литературы – для анализа работ известных ученых и исследовании открытых 

вопросов в пределах магистерской диссертации; методы современных 

компьютерных технологий обработки информации, а именно, пакет 

прикладных программ MS Exel и Mathcad. 

В работе предложена технология модернизации железнодорожного 

наливного устройства консольного типа. Данное решение может обеспечить 

полное отсутствие выбросов паров нефтепродуктов во время их наливания в 

железнодорожные цистерны. Суть предлагаемой технологии состоит в 

герметизации горловины железнодорожной цистерны во время ее наполнения 

нефтепродуктами, а также, отведения производимой паровоздушной смеси из 

последующей ее утилизацией при помощи установки компрессорного типа. 

Полученные результаты необходимо учитывать при проведении газовой 

обвязки на перевалочных пунктах нефтеперерабатывающего комплекса. 

Ключевые слова: пары бензина, нефтебаза, утилизация, 

многоступенчатый компрессор, нефтепродукты. 

 

ABSTRACT 

 

Tkachenko V. V. “Transshipment points of the oil refining complex with an 

increase in environmental safety due to the utilization of gasoline vapors”. 

The master thesis consists of introduction, 4 sections, conclusions. The work 

was done in the volume of 58 pages, contains 9 figures, 11 tables, 6 formulas. 

The goal is to justify the need to modernize a cantilever-type rail loading 

device. 

The object is the process of capturing, accumulating and utilizing the vapors of 

petroleum products at oil depots. 
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The subject is the properties of the gas-vapor mixture which contains gasoline 

vapors and the ability to create a tight connection when pouring light oil products 

into railway tanks. 

Research methods: system analysis of scientific and technical literature - for 

the analysis of works of famous scientists and the study of open questions within the 

master's thesis; methods of modern computer technology for information processing, 

namely, the package of applications MS Excel and Mathcad. 

In work the technology of modernization of the console-level rail loading 

device is proposed. This solution can ensure the complete absence of emissions of 

petroleum vapors during their pouring into railway tanks. The essence of the 

proposed technology consists in sealing the neck of a railroad tank car while filling 

it with oil products, as well as diverting the produced steam-air mixture from its 

subsequent disposal using a compressor-type installation. 

The obtained results must be considered when conducting gas piping at the 

transshipment points of the oil refining complex. 

Key words: gasoline vapors, tank farm, recycling, multi-stage compressor, 

petroleum products. 

 


