
Контрольні питання 
 
1. Охарактеризувати еволюцію видобутку нафти. 
2. Визначити час і місце, де почав діяти перший трубопровід для 

транспортування нафти. 
3. Навести параметри, що характеризують наливні вантажі. 
4. Охарактеризувати зміну щільності нафтопродуктів залежно від 

температури. 
5. Дати класифікацію видів транспорту нафтопродуктів за характером 

роботи в часі. 
6. Охарактеризувати змішані перевезення нафтопродуктів. 
7. Означити історичні етапи в розвитку основних видів транспорту для 

перевезення нафтопродуктів. 
8. Навести особливості, що відрізняють транспорт для перевезення 

нафтопродуктів від решти промислового транспорту. 
9. Навести вимоги, яким має відповідати транспорт для перевезення 

нафтопродуктів. 
10. Охарактеризувати  основні види транспорту, що зазвичай 

застосовують для переміщення нафтопродуктів. 
11. Навести переваги і недоліки залізничного транспорту 

нафтопродуктів. 
12. Визначити ухил ділянки залізничного маршруту за відомими її 

протяжністю та перевищенням кінцевої відмітки над початковою.  
13. Навести елементи, з яких складається транспортна система 

залізничного транспорту нафтопродуктів. 
14. Перелічити основні вузли, з яких складається електровоз. 
15. Навести склад системи енергозабезпечення залізничного 

транспорту. 
16. Розповісти про будову рейкового шляху. 
17. Перелічити основні складові частини цистерни для перевезення 

нафтопродуктів. 
18. Означити особливості верхнього та нижнього зливу-наливу 

нафтопродуктів. 
19. Класифікувати цистерни для перевезення нафтопродуктів. 
20. Навести основні технологічні параметри рухомого складу 

залізничного транспорту. 
21. Навести перелік елементів транспортної системи автомобільного 

транспорту нафтопродуктів. 
22. Охарактеризувати переваги та недоліки автомобільного транспорту 



нафтопродуктів. 
23. Перелічити основні частини, з яких складається вантажний 

автомобіль-паливозаправник. 
24. Навести основні технологічні та експлуатаційні показники, якими 

характеризується автомобільний транспорт нафтопродуктів. 
25. Класифікувати паливозаправники за формою кузова. 
26. Пояснити, яким чином визначається ефективність морських 

перевезень нафтопродуктів. 
27. Пояснити, чому нафтопродукти перевозять у спеціальних 

місткостях-танках. 
28. Класифікувати системи інертизації танків. 
29. Пояснити, для чого служить баластна система танкера. 
30. Класифікувати морські танкери за дедвейтом. 
31. Перелічити основні конструктивні особливості танкерів. 
32. Навести засоби миття танків. 
33. Окреслити межі, у яких знаходиться вибухонебезпечність 

повітряно-газової суміші. 
34. Пояснити принцип дії системи підігріву на танкерах і їх розподіл. 
35. Пояснити головні завдання, що вирішують вимірювальні системи на 

танкерах. 
36. Класифікувати трубопроводи за діаметром труб. 
37. Навести переваги трубопровідного транспорту нафтопродуктів. 
38. Класифікувати  трубопроводи за робочим тиском. 
39 Охарактеризувати способи укладання трубопроводів, що нині 

застосовуються. 
40. Навести способи трубопровідного перекачування нафтопродуктів. 
41. Перелічити склад головної нафтоперекачувальної станції. 
42. Охарактеризувати склад проміжної нафтоперекачувальної станції. 
43. Пояснити, як здійснюється очистка нафтопроводу від бруду та 

парафіну. 
44. Перелічити особливості способів прокладання морських 

трубопроводів. 
45. Класифікувати продукти, що транспортуються магістральними 

трубопроводами. 
46. Класифікувати гази за способом отримання. 
47. Охарактеризувати групи, на які поділяються штучні гази. 
48. Визначити середню молекулярну масу газової суміші. 
49. Пояснити, як поділяються гази залежно від вмісту важких 

вуглеводнів. 



50. Навести визначення коефіцієнта стисливості газу. 
51. Пояснити значення універсальної газової постійної. 
52. Дати характеристику критичної температури газу. 
53. Охарактеризувати основний спосіб транспортування природного 

газу. 
54. Визначити коефіцієнт динамічної (абсолютної) в’язкості. 
55. Перелічити параметри газів, які пов’язує рівняння Клапейрона – 

Менделєєва. 
56. Класифікувати цистерни для перевезення ЗВГ. 
57. Пояснити призначення пружинного запобіжного клапана. 
58. Обґрунтувати сферу застосування залізничного транспорту для 

перевезення зріджених газів у балонах. 
59. Неможливість  наливу і зливу зріджених вуглеводневих газів 

одночасно з легкозаймистими і горючими рідинами. 
60. Пояснити, чому не допускається одоризація зріджених 

вуглеводневих газів на зливно-наливних естакадах. 
 61. Означити склад кожного зливно-наливного пристрою залізничної 

естакади зріджених вуглеводневих газів і легкозаймистих рідин, які 
транспортуються під тиском. 

62. Навести правила доставки залізницею зріджених газів у балонах.  
63. Обгрунтувати місця установки зворотних клапанів при зливі 

зріджених вуглеводневих газів із залізничних цистерн.  
64. Пояснити наявність у складі кожного зливного пристрою 

трубопроводу інертного газу (азоту) і компресора. 
65. Сфера застосування  цистерн типу FL. 
66. Класифікувати автоцистерни за призначенням і конструкцією. 
67. Умови перевезення зріджених газів у балонах. 
68. Навести робочий тиск, на який розраховано напівпричіп-цистерна 

ППЦТ-20.  
69. Умови  застосування «ковзних» резервуарів. 
70. Навести робочий тиск, на який розраховано газові балони згідно з 

ДСТУ. 
71. Дати характеристику пристрою, що автоматично відключає 

цистерну від лінії при обриві шланга, розриві труби та в інших аварійних 
випадках. 

72. Розповісти про пристрій, що встановлюють на автоцистерни, щоб 
використовувати їх як роздавальні. 

73. Класифікувати танкери-газовози залежно від типу резервуарів. 



74. Перелічити обладнання, що зазвичай встановлюють на танкері для 
навантажувально-розвантажувальних робіт. 

75. Навести склад вантажної системи танкерів для перевезення ЗВГ в 
резервуарах високого тиску (РВТ). 

76. Охарактеризувати порядок перевезення зріджених вуглеводневих 
газів річковим транспортом. 

77. Класифікувати системи охолодження на півізотермічних танкерах.  
78. Навести чинники, від яких  залежить вибір способу перевезення 

зріджених газів. 
79. Перелічити операції, які забезпечують холодильні установки 

танкера. 
80. Класифікувати резервуари для різних способів перевезення 

зріджених вуглеводневих газів.  
81. Класифікувати магістральні газопроводи за величиною робочого 

тиску. 
82. Класифікувати  газопроводи за матеріалом труб. 
83. Класифікувати газопроводи великих міст. 
84. Навести  групи, на які поділяються природні гази. 
85. Охарактеризувати техніку, що використовується як основні 

газоперекачувальні агрегати. 
86. Пояснити різницю між  компресорними станціями залежно від 

призначення і місця розташування на магістральному газопроводі. 
87. Класифікувати компресорні станції на магістральних газопроводах 

за типом компресорів. 
88. Пояснити необхідність осушення газу від крапельної рідини. 
89. Мета очистки газу від сірководню. 
90. Охарактеризувати процес одоризації газу. 
91. Охарактеризувати історичні періоди створення сховищ для 

зберігання нафти. 
92. Класифікувати нафтобази за величиною річного вантажопотоку.  
93. Визначити вимоги, яким повинна відповідати технічна оснащеність 

нафтобаз. 
94. Визначити корисний об’єм нафтобази. 
95. Охарактеризувати функції резервного парку нафтобаз. 
96. Визначити протипожежні розриви між основними об'єктами 

нафтобаз. 
97. Навести перелік основних документів, що обов’язково повинні 

оформлюватися на кожен резервуар нафтобази. 



98. Навести переваги і недоліки  сталевих резервуарів для зберігання 
нафти і нафтопродуктів. 
99. Визначити об’єм вертикального циліндричного резервуара для 

зберігання нафти і нафтопродуктів. 
100. Яка структура вертикального циліндричного резервуара. 
101. Класифікація резервуарів за формою даху. 
102. Охарактеризувати матеріали, з яких споруджуються резервуари для 

зберігання нафти і нафтопродуктів 
103. Навести основні джерела втрат продукту в резервуарах для 

зберігання нафти і нафтопродуктів. 
104. Класифікація резервуарів за формою днищ. 
105. Визначити основні розрахункові параметри резервуарів. 
106. Навести переваги і недоліки підземних сховищ для зберігання 

нафти і нафтопродуктів. 
107. Класифікувати підземні сховища залежно від гірських порід, у 

яких вони розташовуються. 
108. Визначити елементи, з яких складається система підземного 

сховища у відкладеннях кам’яної солі. 
109. Окреслити основні типи, на які поділяються планувальні схеми 

підземних сховищ для зберігання нафти і нафтопродуктів. 
110. Обгрунтувати призначення герметичних перемичок у підземних 

сховищах для зберігання нафти і нафтопродуктів. 
111. Навести основні способи спорудження підземних сховищ у 

відкладах кам’яної солі. 
112. Класифікувати виробки, які проводяться під час будівництва 

підземних сховищ у гірських породах. 
113. Окреслити основні складові комплексу системи розсолопостачання 

підземних сховищ у відкладах кам’яної солі. 
114. Окреслити історичні етапи розвитку газових сховищ. 
115. Класифікувати сховища газу за основними параметрами. 
116. Навести переваги та недоліки способів зберігання стисненого і 

зрідженого газів. 
117. Визначити розрахункову місткість сховища газу. 
118. Охарактеризувати будову стаціонарної газозаправної станції. 
119. Навести послідовність робіт при створенні підземних сховищ за 

допомогою ядерного вибуху. 
120. Охарактеризувати призначення та особливості роботи 

газонаповнювальних станцій. 
121. Класифікувати території розташування ГНС. 



122. Визначити місткість резервуарного парку. 
123. Окреслити особливості процесу зберігання та відпуску газу ГНС. 
124. Навести основні принципи гідравлічного розрахунку 

трубопроводів рідкої фази ГНС. 
125. Навести перелік документації, що необхідно оформити для  

експлуатації ПСПГ. 
126. Окреслити етапи створення та експлуатації ПСПГ. 
127. Охарактеризувати задачі  етапу дослідно-промислової експлуатації 

ПСПГ. 
128. Навести питання експлуатації ПСПГ, які визначаються технічним 

та технологічним проектами. 
129. Навести технологічні параметри,що постійно контролюються у 

процесі закачування та відбирання газу. 
130. Окреслити загальні вимоги безпеки при експлуатації ПСПГ. 
131. Окреслити основні вимоги фонтанної безпеки в процесі 

експлуатації ПСПГ. 
132. Охарактеризувати основні вимоги охорони довкілля та 

раціонального використання ресурсів під час підземного зберігання газу. 
 

 


