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Виконаний порiвняльний аналiз ilснуючих lt{етодlв показав, що на сьогоднiшнiй деiлrдi
::i::r'"_*лР.'_Y:lИa КРИТеРiТВ абО МеТОДУ: ЯКi б дозвопяли на ocHoBi експеримеIлтапьних до_слiджень робити категориЙий висновок причетностi аварiйr", рй"riiB елекrромережi дtвиникнення по}хеж1.

Таким чином, причинно_наолiдковий зв'язок мiж,аварiйниIч{ режимом в електромере;кiТа ВIlfiИКНеННЯI\{ ПОЖеЖi МОЖНа ВИЯВИТИ тiльки на ocнoBi поrпо.*.rо.одо*lд*.;";;;;;
щrих i тепловиХ процесiВ шlUгхоМ моделюва[Irш з MoToIo 

"iдr"ор.r"u iй.о"* процесiв, щгмаrш мiсце до виfiикнення пожежi.

1.

2.
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Найбiльш eKoEoMi,tHo та технiчно вигiдяим {rш транспорт}ваfii{я нафти iнафтопродуктiв серед Bcix видiв транспOрту с трубопровiдннй транспорт,, оскiлькрт Bitr впорiвняннi з iншимИ ВIlДаIvIи транспорту мае ряд суттевих переваг: низька собiвартiстьтраЕспортуванЕя. невеликi питомi кагliталънi ur.грати на одиницю ,граЕспорrноi операцii iшвидка окупнiстЬ виlрат, безперервrrий хiД техноЪогiчноFо процесу траIIспортування, яки]*iПРаКТИЧýО Ее ЗаIеЖИТЬ ВiД КЛiМаТИ'ПlИХ }ъ{ов, незначнi^ u.рur*'ruфтопродукту ,,риTpaT,c'IopTyBaHHi, Саме rдi переваги зуý(овЕJIи як в YKpaiHi, так 
-i 

в бi.шbrrrocTi промисловорозвикених KpaiHax cBiry шрIроке застосуваЕня трубопрЬвiдних *r.Ы йя транспортуванняНафТИ Та КафТОПРОДУКriu. Нафтопро"iд;; Б;;;;;;;; uiдi.раrочи ;;йу роль у вирiшеннiважливих економiчних питань, е стра,rегiчною .*уuriо'arромисповостi.Анмiз надзвrтчай*,nх с"ryацit i аварiи 
"ЪбйrЫ,грубопровiд*о.о трансшорту вка}у€на те, що у переважпiйi бiльшостi випадкiв це призводить до значних збиткiв та завдаенепоправЕмоi tпкоди Для довкi-цля. основни"" пр"ir*u*и аварiй е: механiчнi пошкоджеfi}Iя_ з4,7 %; браК бцiвельно-монтажних робiт _ ii:i й; *opo.i я * 2З,5 О/о; ЗаВОДСЪкий брак -

брап эjводсьхиii
моr!таквих бра*

poбir енсплуа,lацl{



водойм i кавколиrrшього середовища:
1. Розгортання мережi спостереження i лабораторного

грунтiв, води, розповсюдженЕlIм забруднюючих речовиЕ,

контроJIю за забрулненняNt

2. Встановлеfiня загороJlжень на водотоках дJUI затримки i збору нафтопродуктiв з

поверхнl воли.
3. ЗаходИ з оIмщенШI берегiв i землi в районi вилlIву нафтопродуктiв,

4. ВикорИстаннЯ сrrасниХ сорбентiВ - деструкТорiв для лiквiдацii аварiйних розливiв

нафтопродуктiв' 
пгп *ико'ання за цii наслiдкiв аварiй, якi пов'язанi з

'Щля успiшного виконаЕЕя завдань при лlквlда

""*ruo*i 
rlафтопродуктiв та подаJIьшим забрудненпшr наl}колишIього середовища

прOпонуеться^забезп.о"r, пiдроздiли аварiйно-рятувальllих загоrriв рiчковиtчtи (морськими)

Obrann", абсорбцiйними бопамтr, скiмера.паи, розбiрними резервуараьIи, фiльтрувалъними

установками та сорбентаIчrи-дес,трукторами.
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пробпеtчrа забруднсrrня наI}колишнього оередовища нафтоllродуктаNIи ви}Iикла одно-

часЕО з пс}чаткоМ використанI1x людиНо* ,,р"роЛЪоi вуглеводневоi сировини, Втрати нафто-

продуктiв fiа скJIадах гiмм, нафтобазах, пiдприемствах яафтоriереробки офiцiiiно не повиннi

пЬр*""щу* атuзYообiгу, в дiйс*rостi х( воIIи зflачно бiльшi.
Система *оЯr.рulrrнлгх нафтtrпроводiв Украuли вкIючас 4167,| кпr нафтопроволiв Ф ол-

нонитковому вимфi) oi^*"rpo* до tZZb }II,I ВкJIюЧно, 51 нафтоперекачув,ачjrу сr,анчirо Ё_ш9, 1

резервуарТптй паркi з 79 резерВуарамИ загаJьноЮ номiнаrrьliою eMHicTo 1083 тис, куб, м, Роботу

НПС забезпечlтотъ 176 насосних urрой" цроду,(гивнiстю до 12500 мз/год [2]' .]

З цiеi приtlини оцiнка впливу aBapiti цiсi систеiпrи на довкiлля, розробка рекомендацiй

по усуЕеНню ikgix наслiдкiвта створеншI системи еколсlгiчноi безпеки регiонiв е.одвим iз

ttpiopиTeTHltx нilIрямкiв йнс Украiilи. Iол*уrочi методи лiквiдацii екологiчнттх наслiдкiв al}a-

pit з нафтоflродукта]!{и дуже недоскона,шi,' fопrу'*r.об*iдrо застосоtsувати засоби, якi мiнiмiзують кiлъкiсть сиJt .- сорбенти де-

структори. До *ад зазЕ{ачених сЪрбчiйних методiв варто вiднести дефiцитнiсть сорбчiйних

lчtатерiалiв, виготовлеЕкя яких гrо,гребуе сIOIаднЕх технолоi,iй та зIIачних матсрiальн!r,ч зац)ат,


