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ПЕРЕДНЄ СЛОВО 

У посібнику «Основи теорії транспорту вуглеводнів», при-
значеному для студентів спеціальності «Нафтогазова інженерія та 
технології», подано огляд основних видів транспорту вуглеводнів, 
викладена компаративістська, логістична і техніко-технологічна 
задачі в теорії транспорту, дано основи розрахунку трубопровідного 
транспорту. Зокрема, описані фізичні властивості рідин, питання 
гідростатики та гідродинаміки, розрахунки втрат напору на місцевих 
опорах, витікання рідин з насадок, гідравлічний удар, протікання 
рідин у сифонах. Подано основи розрахунку морського та річкового 
транспорту, гідравлічний розрахунок трубопроводів.  

Особлива увага зосереджена на питаннях транспорту газу і 
теоретичних основах міжпромислового транспорту газу, трубопро-
відного транспорту нафти, спільного транспорту рідких і газо-
подібних вуглеводнів. Описані область, особливості і перспективи 
використання сучасних технологій CNG та LNG.  

Посібник містить ряд прикладів розрахунків окремих задач 
транспорту рідин, нафти і газу, розрахунків магістральних та між-
промислових газопроводів. Викладена методика розрахунків, 
зокрема, із застосуванням теорії графів. 

При створенні посібника автори-укладачі використовували як 
вітчизняний, так і закордонний досвід, віддзеркалений, зокрема, 
списком рекомендованої літератури по курсу. Зокрема, залучено 
унікальні теоретичні та емпіричні напрацьовки вітчизняної наукової 
школи трубопровідного транспорту, представленої, головним чином, 
Київською, Донецькою та Харківською групами. Зокрема, це праці 
Інституту гідромеханіки НАН України (М.О. Сілін, Ю.К. Вітошкін, 
В.М. Карасик, С.І. Криль), експериментальної станції гідротранс-
порту при Донецькому науково-дослідному вугільному інституті 
(Н.Ю. Офенгенден, Ю.Ф. Власов, В.І. Гоштовт, Ю.Г. Світлий, 
В.І. Нікітін, Н.Б. Трейнер, А.А. Цай), Донецького політехнічного 
інституту (В.Г. Гейєр, В.І. Груба, Г.М. Тимошенко, В.В. Пак, 
В.С. Білецький), НВО „Гідротрубопровід” та його відділення в 
Україні (Ю.Ф. Власов, Ю.Г. Світлий), Інституту транспорту газу 
ДК «Укртрансгаз» (м. Харків, І.М. Фик). 

Автори висловлюють подяку представникам цих наукових шкіл 
за їх цінні рекомендації та науковий доробок, що використані при під-
готовці посібника.  

В. С. Білецький, М. І. Фик 
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