МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ
Циклова комісія технічного обслуговування авіаційної техніки

ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Засоби транспортування, зберігання та застосування ПММ»
вибіркових компонент
освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Харків 2021

2

ЗАТВЕРДЖЕНО

СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 23.09.2021 №8

Методичною радою Кременчуцького
льотного коледжу
Харківського національного
університету внутрішніх справ
Протокол від 22.09.2021 №2

ПОГОДЖЕНО
Секцією Науково-методичної ради
ХНУВС з технічних дисциплін
Протокол від 22.09.2021 №8

Розглянуто на засіданні циклової комісії технічного обслуговування авіаційної
техніки протокол від 30.08.2021 № 1.

Розробники:
1. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Панченко В. І.
2. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної техніки,
спеціаліст вищої категорії Давітая О.В.

Рецензент:
1. викладач циклової комісії технічного обслуговування авіаційної
техніки Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного
університету внутрішніх справ, канд. хім. наук Козловська Т. Ф.

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Засоби транспортування,
зберігання та застосування ПММ» складена відповідно до освітньо-професійної
програми першого(бакалаврського) рівня вищої освіти Технології робіт та
технологічне обладнання аеропортів.
Предметом
вивчення
навчальної
дисципліни
є
обладнання
паливозабезпечення, його значення в роботі аеропорту.
Міждисциплінарні зв’язки: ґрунтується на знаннях, отриманих під час
вивчення таких дисциплін, як «Засоби транспортування та зберігання ПММ»,
«Засоби заправлення ПММ» забезпечує базу для засвоєння матеріалу з
дисциплін
«Технічна
експлуатація
авіаційної
наземної
техніки»,
«Експлуатаційна надійність технологічних систем паливозабезпечення».
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Загальні відомості про комплекси зберігання
2. Прийом і відпустка ПММ із нафтосховищ
3. Засоби зберігання пально-мастильних матеріалів
4. Зберігання ПММ. Запобігання забрудненню навколишнього середовища
5. Транспортування пально-мастильних матеріалів
6. Технічні засоби очистки пально-мастильних матеріалів
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Засоби транспортування,
зберігання та застосування ПММ» дати здобувачам вищої освіти необхідний в
практичній діяльності комплекс знань з конструкції обладнання
транспортування, прийому, зберігання і видачі ПММ, вміння користуватися
цими знаннями для вирішення задач з урахуванням вимог ДСТУ, ТУ, основ
метрології, техніки безпеки, охорони навколишнього середовища.
1.2.Основними
завданнями
вивчення
дисципліни
«Засоби
транспортування, зберігання та застосування ПММ» є підготовка майбутнього
спеціаліста до виконання обов'язків в області використання технологічного
обладнання засобів транспортування, прийому, зберігання, заправлення
якісними пально-мастильними матеріалами в експлуатаційному підприємстві
цивільної авіації. На базі здобутих знань фахівці зможуть вирішувати
задачі обслуговування, заміни та ремонту технологічного обладнання об’єктів
авіа паливозабезпечення, визначати та усувати несправності технологічного
обладнання.
1.3. Згідно з освітньо-професійною програмою здобувачі вищої освіти
повинні:
знати:
‒ технологічне обладнання засобів транспортування та зберігання ПММ;
‒ призначення, конструкцію і принцип дії технологічного обладнання складу
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пально-мастильних матеріалів;
‒ керівні документи з експлуатації технологічного обладнання складу об’єктів
авіапаливозабезпечення;
‒ методику підбору технологічного обладнання засобів транспортування,
зберігання ПММ.
вміти:
‒ проводити обґрунтований підбір технологічного обладнання та засобів
транспортування, зберігання ПММ, з метою побудови раціональної
принципової схеми об’єктів паливозабезпечення;
‒ знаходити та усувати характерні несправності та виконувати налагодження
технологічного обладнання;
‒ вірно
оцінювати
роботу
технологічного
обладнання
об’єктів
паливозабезпечення.
1.4. Форма підсумкового контролю - екзамен.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 години / 4,5 кредити
ECTS.
1.5.Програмні компетентності
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни:
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі
та практичні проблеми у певній галузі професійної
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
Інтегральні
застосування певних теорій та методів відповідної
компетентності
науки і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов.
Здатність спілкуватися державною мовою
ЗК-2
як усно, так і письмово
Знання та розуміння предметної області та
Загальні
ЗК-3
розуміння професійної діяльності
компетентності (ЗК)
ЗК-8
Здатність працювати в команді.
ЗК-9
Навички здійснення безпечної діяльності
Здатність до вирішення питань
забезпечення якості експлуатації,
технічного обслуговування і ремонту
ФК-10
авіаційної наземної техніки, обладнання
Фахові
аеропорту, засобів забезпечення аеропорту
компетентності (ФК)
ПММ
Здатність застосовувати навички розробки
та організації технологічного режиму
ФК-18
роботи підприємств авіаційного транспорту

5

2. Короткий опис змісту навчальної дисципліни
Тема № 1. Загальні відомості про комплекси зберігання
Види сховищ нафти і нафтопродуктів. Види нафтобаз, їх характеристика та
призначення. Визначення місткості нафтобаз. Планування нафтобаз.
Тема № 2. Прийом і відпустка ПММ із нафтосховищ
Прийом та зливання нафтопродуктів. Устаткування для зливу нафтопродуктів.
Відпуск нафтопродуктів на нафтобазах. Система автоматичного наливу.
Приймально-роздавальне обладнання.
Тема № 3. Засоби зберігання пально-мастильних матеріалів
Загальні відомості про сталеві резервуари. Вертикальні резервуари.
Конструктивні елементи сталевих циліндричних резервуарів. Резервуари з
понтонами. Резервуари з плаваючим дахом. Резервуари з «дихаючим дахом».
Сфероїдальні резервуари. Горизонтальні циліндричні резервуари. Залізобетонні
резервуари. Дрібна нафтотара. Склади для зберігання нафтопродуктів в тарі.
Тема № 4. Зберігання ПММ. Запобігання забрудненню навколишнього
середовища
Зберігання ПММ у відкладеннях кам’яної солі. Зберігання ПММ у шахтових
сховищах.
Тема № 5. Транспортування пально-мастильних матеріалів
Водні перевезення ПММ. Залізничні перевезення ПММ. Автомобільні
перевезення ПММ. Основні види автомобільних цистерн.
Тема № 6. Технічні засоби очистки пально-мастильних матеріалів
Призначення та класифікація фільтрів. Конструкції фільтрів та принцип їх
роботи. Система фільтрації авіа палив.

3. Рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні
ресурси в інтернеті
Основна
1.
Лісафін В.П., Лісафін Д.В. Проектування та експлуатація складів нафти і
нафтопродуктів: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.]. Івано-Франківськ: Факел,
2006. 597 с.
2.
Технологічні операції з ПММ: навч.посіб./Н.І. Нальотова та ін. Горішні
плавні: ПП Олексієнко В.В., 2019.101с.
3.
Срібнюк С.М. Насоси і насосні установки. Розрахунок, застосування і
випробування: навч.посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 312 с.
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4.
Ніконов К.В. Розрахунок та проектування складу пально-мастильних
матеріалів: навчальний посібник. Київ: НАУ, 2001. 240 с.
5.
Ніконов К.В. Конструкція технологічного обладнання складів пальномастильних матеріалів: навч.посіб. Київ: КМУГА, 1996. 392с.
6.
Зберігання та дистрибуція нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб.
/ Л. Н. Ширін та ін. Дніпро, 2019. 306 с.
7.
Ларичева Л. П., Волошин М. Д., Луценко О. П. Контроль та автоматичне
регулювання хіміко-технологічних процесів : навч.посіб. Дніпродзержинськ,
2015. 291с.
8.
Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л. Н.
Ширін та ін. Дніпро, 2019. 203с.
Допоміжна
9.
Чабанний В. Я., Магопець С. О., Осипов І. М. Паливо-мастильні
матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення : навч. посібн.
Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2008. ч.2. 500 с.
10. Технологічне обладнання для АЗС і нафтобаз.: навч. посіб/ Ю. Н.
Безбородов та ін. Красноярск: СФТУ, 2015. 168 с.
11. Резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів: навч.посіб. / Ю. Н.
Безбородов, та ін. Красноярск: СФТУ, 2015. 110 с.
12. Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів
не вище 93,3 кПа : затв. наказом Держнафтогазпрому України від 24 груд.1999
р. №136а ВБН В.2.2-58.1-94. 2000. 151 с.
13. Технологічні процеси з пально-мастильними матеріалами / Пузік С. О.,
Баканов Є. О., Терьохін В.І., Опанасенко В.Ф. Київ : НАУ, 2002. 256 с.
Інформаційні ресурси в Інтернеті
14. Офіційний сайт Державної Авіаційної Служби України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://avia.gov.ua/
15. Офіційний сайт аеропорту «Бориспіль »[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://kbp.aero/
16. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0594-19/
4. Засоби оцінювання здобувачів вищої освіти
Питання для підсумкового контролю (екзамен):
1.Залізничний транспорт. Загальна характеристика залізничного транспорту.
2.Автомобільний транспорт. Загальна характеристика автомобільного
транспорту.
3.Трубопровідний транспорт.
4.Авіаційний та річний транспорт.
5.Зливо - наливні естакади, засоби нижнього зливу з цистерн, засоби
верхнього зливу.
6.Визначення часу зливання нафтопродуктів з транспортних ємностей.
7.Характеристика пунктів наливу нафтопродуктів в автоцистерни.
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8.Класифікація складів та їх загальна характеристика.
9.Генеральний план складу.
10. Територія і зони складу.
11. Норми проектування складу ПММ.
12. Операції що проводяться на складі.
13. Загальна характеристики та класифікація резервуарів.
14. Типові конструкції РВС.
15. Резервуари з плаваючою покрівлею та понтонами.
16. Сталеві горизонтальні циліндричні резервуари.
17. Інші види резервуарів.
18. Загальна характеристика обладнання резервуарів.
19. Дихальні та запобіжні клапани.
20. Конструкція хлопавки.
21. Вхідні та вихідні патрубки.
22. Стаціонарні пробовідбірники та вказівники рівня нафтопродуктів.
23. Інше обладнання резервуару.
24. Технологічна схема СНН.
25. Характеристика трубопроводів.
26. Температурні напруги в трубопроводах.
27. Вимоги на прокладання трубопроводів.
28. Основні відомості про насосні станції.
29. Підбір насосів до магістралі.
30. Відцентрові насоси.
31. Вихрові, шестеренчасті,
32. гвинтові, струменеві насоси.
33. Розрахунок фундаментів під насосні агрегати.
34. Класифікація та конструкція фільтрів.
35. Види фільтроматеріалів.
36. Підбір фільтрів та місце встановлення на складі ПММ.
37. Очищення нафтопродуктів від води.
38. Конструкція фільтрів-сеператорів.
39. Розрахунок тонкості фільтрації. Розрахунок пропускної здатності.
40. Прилади для вимірювання температури, тиску.
41. Прилади визначення рівня рідини.
42. Ареометри. Витратоміри. Лічильники.
43. Методи підігріву нафтопродуктів.
44. Підігрів нафтопродуктів у трубопроводах.
45. Підігрів нафтопродуктів у транспортних ємностях.
46. Підігрів нафтопродуктів у резервуарах.
47. Загальна характеристика втрат.
48. Втрати від випаровування в резервуарах.
49. Методи запобігання втрат нафтопродуктів від випаровування.
50. Піноутворювачі. Вогневі запобіжники.
51. Пересувні та стаціонарні засоби пожежогасіння.
52. Вогнегасники. Захист від блискавок, статичної електрики.
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53. Водопостачання та каналізація.
54. Вентиляція та електротехнічні пристрої.
55. Очищення стічних вод на складі ПММ.

