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Шановні колеги!

Поздоровляю вас із святом – Днем Конституції України!
У 1996 р. Верховна Рада України, висловлюючи суверенну волю громадян нашої держави 

і спираючись на багатовікову історію українського державотворення, на світовий досвід,
прийняла Основний Закон України.

Конституція увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності і демократії, 
гарант незалежності і соборності України. Її найвища юридична сила, верховенство права,
політична, економічна та ідеологічна багатоманітність – фундаментальні засади, на яких
ґрунтується сьогодення і вибудовується майбутнє українського народу.

Основним положенням Конституції є турбота про життя, здоров'я, честь, гідність,
недоторканість та безпеку кожного громадянина.

Керівництво ДК “Укртрансгаз” неухильно виконує норми Конституції, захищає право 
на працю, докладає всіх сил для соціального захисту працівників компанії, збереження 
та підвищення добробуту їх сімей, забезпечення належного життя пенсіонерам компанії.

Від усієї душі зичу вам міцного здоров'я, довгих років життя, миру та благополуччя, 
звершення усіх планів заради світлого майбуття рідної України!

Директор ДК “Укртрансгаз” С.О. Вінокуров
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змiцнен ня по зицiй ук раїнської га зо транс порт ної си с те ми як ос нов -
но го тран зи те ра росiйсь ко го га зу. Вiдмiнний стан ком пре сор ної
станцiї “Уж го род” та без до ган на ди с циплiна пер со на лу свiдчать про
те, що керiвниц тво пiдприємства не впин но до к ла дає зу силь до
пiдтри ман ня всiх скла до вих об’єкта у на леж но му станi. 

Ком пре сор на станцiя “Уж го род” уп равлiння магiстраль них га зо -
про водiв “При кар пат транс газ” вхо дить до пе релiку ос нов них
фондiв та ви роб ни чих за собiв За кар патсь ко го лiнiйно го ви роб ни чо -
го уп равлiння магiстраль них га зо про водiв. Це один з най по тужнiших
пiдроздiлiв га зо транс порт но го ком п ле к су Ук раїни, що надiйно за -
без пе чує тран зит при род но го га зу в країни Захiдної Євро пи, а та кож
здiйснює йо го по ста чан ня ук раїнським спо жи ва чам. Уп ро довж
багать ох рокiв За кар патсь ке ЛВУМГ очо лює за слу же ний працiвник
про ми сло востi Ук раїни, де пу тат об лас ної ра ди Федiр Ва силь о вич
Лукiта. Вiн прой шов шлях вiд май ст ра з капiталь но го ре мон ту до
началь ни ка уп равлiння. При чо му зав дан ня уп равлiння за ли ша ло ся
незмiнним – тран зит росiйсь ко го при род но го га зу. Пiд керiвниц твом
Ф.В. Лукiти зла год же но пра цює ви со ко про фесiйний ко ле к тив, який
налiчує по над чо ти ри сотнi фахiвцiв. Очо лю ва не ним пiдприємство
на ле жить до по туж но го про ми сло во го по тенцiалу Ук раїни. Тре ба
вiдзна чи ти, що Фе до ру Ва силь о ви чу вдається на про чуд ре зуль та тив -

Краще менше, 
але краще!

Щ
о най пер ше хотiло ся б вiдзна чи ти той факт, що на ра да пiд
го ло ву ван ням мiнiстра Ю.А. Бой ка вiдбу ла ся не деiнде,  
а на ро бо чо му об’єктi. Чо му са ме на ком пре сорнiй станцiї

“Уж го род”? Вiдповiдь на це за пи тан ня мож на сфор му лю ва ти зi слiв
са мо го мiнiстра. Вiн зак цен ту вав ува гу при сутнiх на зраз ко вий стан
станцiї. Бу ло оче вид ним, що за кiлька днiв об лаш ту ва ти та кий по ря -
док не мож ли во. Тоб то, все, що ми по ба чи ли, бу ло ре аль ним вiдо-
б ра жен ням дiйсно го ста ну пiдприємства i аж нiяк не тим ча со ви ми
де ко рацiями у зв’яз ку з вiдвiди на ми мiнiстра.

Вiд са мо го вхо ду те ри торiя об’єкта ви гля дає на про чуд охай ною.
До кож но го примiщен ня ве дуть чистi тро ту арнi дорiжки. Обабiч 
них – зе ленi на сад жен ня. Клум би дог ля нутi. А стрункi пишнi де ре ва,
не мов по чес на вар та, вiдда ють честь кож но му, хто вхо дить. Не має
жод но го нако пи чен ня бру ду, ха ра к тер но го для те ри торiй подiбно го
при зна чен ня. Пiдприємство до т ри мується аб со лют но всiх норм
екологiчної без пе ки. Га зо пе ре ка чу вальнi аг ре га ти ос на щенi га зо -
турбiнни ми дви гу на ми но во го по колiння. Си с те ми ав то ма тич но го 
ке ру ван ня пра цю ють на ос новi су час них мiкро про цесор них си с тем.
Ви ко ри стан ня но во го вiтчиз ня но го об лад нан ня дає мож ливiсть
пiдви щи ти ефе к тивнiсть ви роб ни чих по каз никiв ком пре сор ної
странцiї. Зо к ре ма, оп тимiзу ва ти ко ефiцiєнт ко рис ної дiї га зо пе ре ка -
чу валь них аг ре гатiв, змен ши ти рiчнi ви т ра ти па лив но го га зу та знач -
но зменши ти ви ки ди шкiдли вих ре чо вин в ат мо сфе ру. Ви сокi технiчнi
по каз ни ки за без пе чу ють якiсть ро бо ти станцiї на рiвнi свiто вих стан -
дартiв. Це, у про екцiї на за галь ну си ту ацiю, є ва го мим вне ском у

11 черв ня на КС “Уж го род” УМГ “При кар пат транс газ” пiд го ло ву -
ван ням Мiнiстра па ли ва та енер ге ти ки Ук раїни Юрiя Ана толiйо ви -
ча Бой ка вiдбу ла ся на ра да з про б лем них пи тань функцiону ван ня
ГТС Ук раїни. З цьо го при во ду вiдповiдаль ний се к ре тар жур на лу
“Тру бо провiдний транс порт” В.І. Жук звер нув ся за ко мен та ря ми
до учас ни ка на ра ди, на чаль ни ка уп равлiння ДК “Ук ртранс газ”
Р.Л. Ве черiка.

Р.Л. Вечерiк,
ДК “Укртрансгаз”

На території КС “Ужгород”
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но поєдну ва ти на ко пи че ний досвiд та ви мо ги сьо го ден ня. Йо го пiд-
хiд до ор ганiзацiї ви роб ниц тва та без ком промiсне вiдчут тя ре алiй –
хо ро ший при клад для iнших керiвникiв. До речi, мiнiстр Ю.А. Бой ко
зро бив ок ре мий на го лос на то му, що всi пiдприємства га зо транс -
порт ної га лузi повинні ма ти за взiрець об’єкти та ко го рiвня, як ком -
пре сор на станцiя “Уж го род”. 

Зав дя ки такiй особ ливiй виїзнiй на радi при сутнi не ли ше спов на
вiдчу ли ви роб ни чу ат мо сфе ру, а ще й от ри ма ли орiєнти ри для влас -
ної дiяль ностi. Так i має бу ти. Це вiдрод жен ня найк ра щих тра дицiй
га зо вої га лузi. На ра да роз по ча ла ся о дев’ятiй го динi ран ку i три ва ла
на го ди ну дов ше за пла но ва но го ча су, тоб то двi з по ло ви ною го ди -
ни. На це бу ли цiлком ва гомi пiдста ви. В об го во реннi взя ли ак тив ну
участь ди ре к то ри уп равлiнь магiстраль них га зо про водiв i фiлiй.
Усiма ор ганiзацiйни ми пи тан ня ми опiку вав ся ди ре к тор Де пар та мен -
ту з пи тань наф то вої, га зо вої та наф то пе ре роб ної про ми сло востi
Кос тян тин Ва силь о вич Бо родiн. Зо к ре ма, за йо го пiдпи сом скла де -
но про то кол на ра ди. Вза галi, рiвнем ор ганiзацiї бу ли за до во ленi всi
учас ни ки за хо ду. На на радi бу ли при сутнi го ло ва правлiння НАК
“Наф то газ Ук раїни” Є.М. Ба кулiн, ди ре к тор ДК “Ук ртранс газ” 
С.О. Вiно ку ров, керiвни ки фiлiй, уп равлiнь магiстраль них га зо про -
водiв ДК “Ук ртранс газ” та iншi фахiвцi га лузi. Од ним сло вом, увесь
ос нов ний оп лот га лузi. У вступ но му словi мiнiстр Ю.А. Бой ко, як уже
за зна ча ло ся, за кли кав при сутнiх усвiдо ми ти важ ливiсть вiдповiд-
ностi об’єктiв га зо транс порт ної си с те ми ви мо гам су час них свiто вих
стан дартiв. Як при клад для наслiду ван ня бу ла ви зна че на ком пре сор -
на станцiя “Уж го род”. Мож на ска за ти, не ви пад ко ве мiсце зльо ту
учас никiв на ра ди. Клю чо вим мо ти вом зiбран ня був за клик зня ти
“ро жевi оку ля ри” i не ви хо ди ти за межi здо ро во го оп тимiзму. 
По сутi, бу ло вка за но на не обхiднiсть оп тимiзацiї об’єктiв ГТС. 
Як на ме не, то по ди ви тись правдi в очi не за ва ди ло б ще рокiв зо два
то му. Пiдтрим ка на на леж но му рiвнi га зо транс порт ної си с те ми, яка
на часi вже ду же “змо ре на”, по тре бує не абияко го фiнан су ван ня. 
Ко розiя, не якiснi тру би – те, що маємо. Кош ти, якi видiля ють ся на 
ре монт, як за зна чив Ю.А. Бой ко, це ма лень ка кра п ля, яка “роз ма -
зується” там, де рветь ся, але в цiло му не мо же оп тимiзу ва ти си -
туацiю. На к ла сти муф ту – тим ча со ве полiпшен ня ста ну ок ре мо го
вiдрiзка i не бiльше. Звiсно, це над важ ли во у про екцiї на без пе ку 
ек с п лу а тацiї. Од нак сьогодні на по ряд ку ден но му пи тан ня ек с п лу а -
тацiї. Спра ва у то му, що ми маємо ба га то об’єктiв, але не всi, на жаль,
ек с п лу а ту ють ся на пов ну по тужнiсть. На при к лад, га зо про во ди 
“Тор жок–До ли на”, “Іва це вичi–До ли на”, “Пiвнiчний Кав каз–Центр”.
Ре монтнi ро бо ти там вiдбу ва ють ся ре гу ляр но. Ро бо чий стан об лад -
нан ня пiдтри мується у на леж но му станi. Од нак во но не задiяне. 
Но ва стра тегiя ре кон ст рукцiї пе ре дба чає оп тимiзацiю подiбних
об’єктiв, як би жор ст ко це не зву ча ло. 

На на радi бу ло ре ко мен до ва но за твер ди ти про гра му капiталь них
iнве стицiй ДК “Ук ртранс газ” у сумi близь ко 2 млрд. грн. Я не во лодiю
iнфор мацiєю про ви то ки цих iнве стицiй, але мо жу ска за ти, що кош -
ти бу дуть спря мо ванi на вирiшен ня чiтких зав дань но вої стра тегiї 
ре кон ст рукцiї ГТС. Якi ос новнi чин ни ки ство рен ня цiєї стра тегiї? 
Як вiдо мо, Росiя ро бить став ку на “Пiвнiчний потiк”. Мається на увазi
Шток мансь ке га зо ве ро до ви ще. Во но роз та шо ва не в Ба рен цо во му
морi. За по пе реднiми оцiнка ми, йо го за па си оцiню ють ся в 4 трлн. м3

га зу. Це ро до ви ще по вин не бу ло ста ти ос нов ним дже ре лом по ста -
чан ня га зу до Євро пи та Аме ри ки. Про те на часi Аме ри ка до лає
дефiцит енер го носiїв за ра ху нок так зва но го слан це во го га зу. І це
вже не мiф. Це – ре альнiсть. При чо му у кон крет них циф рах – 10%
спо жи ва но го США га зу є слан це вим. Слан це вий газ – рiзно вид при -
род но го га зу, який от ри му ють зi зви чай них оса до вих порiд. Про iсну -
ван ня слан це во го га зу бу ло вiдо мо ще кiлька де сятиліть то му. 
Але ви до бу ва ти йо го бу ло над то склад но i над то до ро го. Зав дя ки
но вим тех но логiям цей про цес вда ло ся вдо ско на ли ти i зде ше ви ти.
Ви до бу ток слан це во го га зу став цiлком до с туп ним. На дум ку ек спер-
тiв, на те ри торiї США є до сить ве ликi об’єми слан це во го га зу. Такi,
що їх ви с та чить як мiнiмум рокiв на сто. Вiдтак зро зумiло, що зрiдже -
ний при род ний газ зi Шток мансь ко го ро до ви ща Аме рицi ви я вив ся
зай вим. Приб лиз но 55 млрд. м3 га зу пiде в Євро пу “Пiвнiчним по то -
ком” при ви ходi на про ект ний ре жим, знач на ча с ти на яко го бу де 
за ра ху нок змен шен ня тран зи ту з бiло русь ко го i ук раїнсько го 
на прямкiв. Та ка пер спе к ти ва суттєво впли ває на фор му ван ня на шої
ук раїнської стра тегiї. До то го ж не тре ба за бу ва ти про мож ливiсть
по бу до ви га зо про водiв “Пiвден ний потiк”. Згiдно з пла на ми, йо го 
ек с п лу а тацiя поч неть ся у 2015 р. Йо го про ект на по тужнiсть – 
63 млрд. м3 га зу. Це кри чущi фа к ти, i їх тре ба бра ти до ува ги.

Вiдрад но, що у ходi на ра ди рiшен ня що до май бут нь о го ук раїнсь-
кої га зо транс порт ної си с те ми прий ма ли ся з ог ля ду на ре альнi свiтовi
подiї. Зав дан ня, якi бу ли по ста в ленi пе ред учас ни ка ми на ра ди, мож -
на ви о к ре ми ти в кiлька ос нов них по зицiй: впро вад жен ня найк ра щих
тех но логiй, до т ри ман ня ви ко нав ської ди с циплiни, по кра щан ня фiнан-
су ван ня. Ку ди бу де спря мо ва ний пер ший кре дит? На полiпшен ня
лiнiйної ча с ти ни магiстраль них га зо про водiв, i в пер шу чер гу екс -
порт них. Що до об лад нан ня об’єктiв ГТС прiори тет ним бу ло виз на но
на прям спiвробiтниц тва з вiтчиз ня ни ми ви роб ни ка ми. Ос но вою про -
гра ми ре кон ст рукцiї ком пре сор них станцiй має бу ти роз роб ка i
впро вад жен ня су час них ук раїнських га зо турбiнних дви гунiв, га зо пе -
ре ка чу валь них аг ре гатiв i си с тем уп равлiння з ви со ким ко ефiцiєнтом
ко рис ної дiї. Кiнце ва ме та всiх про грам ре кон ст рукцiї – до ве ден ня
па ра метрiв ук раїнської ГТС за рiвнем надiйностi, еко номiчностi,
методiв об слу го ву ван ня, еко логiчних кри терiїв до су час них свiто вих
стан дартiв. Сьо годнi на ком пре сор них станцiях Ук раїни домiну ю чим

Злiва направо:
Я.С. Марчук, О.О. Ледида,
Ю.А. Бойко, Є.М. Бакулiн,
С.О. Вiнокуров
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при ско ри ти про цес пе ре дачi iсну ю чих та но во -
збу до ва них га зо роз подiльних ме реж ДК “Ук ртранс газ”
дочiрнiм ком панiям НАК “Наф то газ Ук раїни”; 

оп ра цю ва ти пи тан ня ство рен ня на базi сервiсних
ком панiй ДК “Ук ртранс газ” сервiсної дочiрньої ком па-
нiї НАК “Наф то газ Ук раїни”; 

роз г ля ну ти мож ливiсть пе ре дачi не профiльних
ак тивiв ДК “Ук ртранс газ” в iсну ючi стру к ту ри НАК
“Наф то газ Ук раїни”; 

пiдго ту ва ти та на да ти Мiнпа ли ве нер го ма терiали
для спри ян ня в от ри маннi у 2010 р. по зи тив но го вис -
нов ку Мiнiстер ст ва охо ро ни нав ко лиш нь о го при род -
но го се ре до ви ща та Мiнiстер ст ва куль ту ри i ту риз му на
про ект зе м ле уст рою з вiдве ден ня зе мель ної дiлян ки в
тим ча со ве ко ри сту ван ня для ви ко нан ня робiт з ви не -
сен ня магiстраль но го га зо про во ду “Со юз” зi зсу во не -
без печ ної дiлян ки на 1532–1535 км, яка роз та шо ва на у
Крас но градсь ко му та За че пилiвсько му рай онах Харкiвсь-
кої об ластi, та за без пе чи ти їх без у мов не ви ко нан ня; 

про тя гом 2010 р. роз ро би ти Про гра му ре кон ст рукцiї ГРС по
ДК “Ук ртранс газ” на перiод 2011–2025 рp. з ура ху ван ням Про гра ми
по етап но го пе ре во ду ек с п лу а тацiї ГРС ДК “Ук ртранс газ” на цен т -
ралiзо ва ну фор му ек с п лу а тацiї на перiод 2010–2015 рp. та Кон цепцiї
ство рен ня ав то ма тич них га зо роз подiльних станцiй (АГРС) в ДК “Ук р-
транс газ”;

здiйсни ти пе ре гляд НВР 320.300.19801.014-2000 “Нор ми аварiй-
но го за па су ма терiалiв для магiстраль них га зо про водiв ДК “Ук р-
транс газ” iз вра ху ван ням сор та мен ту та тов щи ни стiнки труб i при -
ве с ти у вiдповiднiсть з пе ре гля ну ти ми нор ма ми фа к тич ний аварiйний
за пас до кiнця 2011 р.; 

за без пе чи ти ви ко нан ня ор ганiзацiйно-технiчних за ходiв що до
впро вад жен ня мiждер жав них стан дартiв ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009
“Ме т ро логiя вимiрю ван ня ви т ра ти та кiлькостi рiди ни i га зу iз за сто -
су ван ням стан дарт них зву жу валь них при строїв. Ме то ди ка ви ко нан ня
вимiрю вань”. 

Особ ли ву ува гу хотiло ся б звер ну ти на до повiдь ре к то ра Іва но-
Франкiвсько го нацiональ но го технiчно го унiвер си те ту наф ти i га зу
Кри жанiвсько го Євстахiя Іва но ви ча – ла у ре а та Дер жав ної премiї 
Ук раїни у га лузi на у ки i технiки, за слу же но го дiяча на у ки i технiки 
Ук раїни, до к то ра технiчних на ук, про фе со ра. Як уже бу ло за зна че но,
йо го ви с туп вiдбув ся екс пром том. Як ка жуть, вiн опи нив ся у
потрiбно му мiсцi i в потрiбний час. Йо го дум ка бу ла ду же цiка вою
для всiх при сутнiх на на радi i, зо к ре ма, для мiнiстра Ю.А. Бой ка.
Йшло ся про бiльш ак тив ну iнте грацiю на у ки у ви роб ниц тво. Тут
доцiльно бу де на ве с ти фа к ти з iсторiї унiвер си те ту, який за без пе чує
на шу га лузь ви со ко освiче ни ми фахiвця ми вже по над со рок рокiв. 
Як вiдо мо, Іва но-Франкiвський нацiональ ний технiчний унiвер си тет
наф ти i га зу є єди ним нав чаль но-на у ко вим за кла дом наф то га зо во го
профiлю в Ук раїнi. Це по туж ний нав чаль ний i на у ко вий центр, вiдо -
мий не тiльки в Ук раїнi, а й да ле ко за її ме жа ми. Ви пу ск ни кам ву зу 
на ле жить бiльшiсть оригiналь них про ектiв для наф то га зо вої га лузi.
При чо му успiшно ре алiзо ва них про ектiв! На у ка су про вод жу ва ла
ство рен ня найбiльшої у свiтi га зо транс порт ної си с те ми та плiдно 
до лу ча ла ся до ос воєння га зо вих ро до вищ. Сьо годнi са ме час ма к си -
маль но ак тивiзу ва ти на у ковi дослiджен ня i спря му ва ти їх на 
оп тимiзацiю про цесiв вдо ско на лен ня ук раїнської ГТС. До повiдь 
Є.І. Кри жанiвсько го ста ла при во дом до ор ганiзацiї на ступ ної на ра ди.
Мiнiстр дав до ру чен ня ди ре к то ровi ДК “Ук ртранс газ” С.О. Вiно ку ро -
ву про ве с ти на ра ду з ме тою на ла год жен ня i змiцнен ня кон тактiв мiж
на у ков ця ми i ви роб ни ка ми. Зно ву та ки – вiдрод жен ня найк ра щих
тра дицiй га лузi! 

У пiдсу мку хо чу ска за ти, що сьо годнi час про ве с ти чiтку 
ме жу мiж здо ро вим i не здо ро вим оп тимiзмом i про дов жи ти тра -
дицiї ви со ко го рiвня ек с п лу а тацiї га зо транс порт ної си с те ми. Тре -
ба її збе рег ти i до к ла сти ма к си мум зу силь до оп тимiзацiї ре аль ної 
си ту ацiї. 

є ви ко ри стан ня га зо вих турбiн стацiонар но го ти пу. З ог ля ду на но ву
стра тегiю ре кон ст рукцiї ГТС пе ре ва га бу де на да на елек тро -
привiдним га зо пе ре ка чу валь ним аг ре га там iз ре гуль о ва ною ча с то -
тою обертiв нагнiта ча. За умо ви ком п лекс но го пiдхо ду до пи тан ня
за сто су ван ня елек тро при во ду є еко номiчно вигiдним. 

З по си лан ням на про то кол на ра ди мож на чiтко сфор му лю ва ти
напраць о ванi рiшен ня. Учас ни ка ми на ра ди бу ли по ста в ленi такi
завдан ня:

за без пе чи ти ви ко нан ня Про гра ми ре кон ст рукцiї, технiчно го
пе ре ос на щен ня, роз ши рен ня та пла но во-по пе ред жу валь них ре мон-
тiв об’єктiв ДК “Ук ртранс газ” на 2010 рiк з про ве ден ням щомiсяч но -
го де таль но го аналiзу цiльо во го ви ко ри стан ня коштiв на Про гра му; 

оп тимiзу ва ти ро бо ту ГТС шля хом ма к си маль но го ви ко ри стан ня
елек тро привiдних ком пре сор них станцiй; 

за твер ди ти про гра му капiталь них iнве стицiй ДК “Ук ртранс газ”
на 2010 р. у сумi 1 973 101 тис. грн.;

до дат ко во, за ра ху нок еко номiї па лив но го га зу, в план капi-
таль но го будiвниц тва на 2010 р. по мiрi го тов ностi про ект но-кош то -
рис ної до ку мен тацiї вклю чи ти: 

– по Бiльче-Во лиць ко-Угерсь ко му ПСГ – замiни ти САК ГПА Ц-16
на САК ГПА “Сiменс” на 4 аг ре га тах (№20–23) це ху №1а з ус та нов -
кою кла па на-до за то ра ви роб ниц тва Вов чансь ко го аг ре гат но го 
за во ду; замiни ти енер ге тич не об лад нан ня i мон таж си с тем пiдiгрiву
аг ре гат них кранiв №№1, 2, 6 кош то рис ною вартiстю 64,7 млн. грн.; 

по бу ду ва ти дис пет черськi пун к ти ком пре сор них станцiй в УМГ
“При кар пат транс газ” у кiлькостi 10 штук та УМГ “Харкiвтранс газ” у
кiлькостi 17 штук кош то рис ною вартiстю 105 млн. грн.;

за ра ху нок коштiв, якi за лу ча ють ся за ме ханiзма ми Кiот сько го
про то ко лу, замiсть про ек ту “Будiвниц тво це ху ком пре сор ної станцiї
“Бер дичiв” з елек тро привiдни ми га зо пе ре ка чу валь ни ми аг ре га та ми
роз г ля ну ти пи тан ня фiнан су ван ня про ек ту “Впро вад жен ня пе ре сув -
них ком пре сорiв для змен шен ня об сягiв при род но го га зу, що ви пус -
кається в ат мо сфе ру при про ве деннi ре монт них робiт на дiлян ках 
га зо про водiв” у сумi близь ко 23 млн. євро. Про дов жи ти ро бо ти з
роз би ран ня про ект но-кон ст ру к торсь кої до ку мен тацiї на про ект
“Будiвниц тво це ху ком пре сор ної станцiї “Бер дичiв” з елек тро привiд-
ни ми га зо пе ре ка чу валь ни ми аг ре га та ми” за ра ху нок коштiв, пе ре д-
ба че них пла ном капiталь них iнве стицiй; 

вне сти про по зицiї на уря до во му рiвнi що до ви ве ден ня пред ме -
ту за купiвлi “Пос луг з внутрiшньо т руб ної дiаг но сти ки дiля нок магi-
страль них тру бо про водiв, на яких ка ме ри за пу с ку за собiв очи ст ки та
дiаг но сти ки роз та шо ванi за ме жа ми Ук раїни” з-пiд дiї чин них нор ма -
тив но-пра во вих актiв у сферi за купiвель на дер жавнi кош ти; що до
прий нят тя Вер хов ною Ра дою Ук раїни За ко ну Ук раїни “Про пра во вий
ре жим зе мель охо рон них зон об’єктiв магiстраль них тру бо про во-
дiв” (реєстрацiйний №0960) з ура ху ван ням про по зицiй ДК “Ук р-
транс газ”;

Мiнiстр палива та енергетики України Ю.Бойко формулює чiткi завдання
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Росiйсь ко го га зо во го то ва ри ст ва, за ступ ни ком го ло ви Дер жав -
ної ду ми Росiйсь кої Фе де рацiї Язєвим Ва лерiєм Опа на со ви чем
(див. фо то Уго ди).

На засiданнi 30 черв ня прий ня то спiльний план ро бо ти НГСУ
i РГТ на дру ге пiврiччя 2010 р. i 2011 р. за на пря ма ми зi ство рен -
ня спри ят ли во го iнве стицiйно го клiма ту для функцiону ван ня 
па лив но-енер ге тич но го ком п ле к су, спри ян ня роз вит ку на у ко во-
ви роб ни чо го про гре су в га зовiй га лузi, iнфор мацiйно го за без пе -
чен ня. У ходi засiдан ня бу ло на праць о ва но спiльну за я ву, в якiй
йдеть ся про не обхiднiсть об’єднан ня зу силь ВАТ “Газ пром” та
НАК “Наф то газ Ук раїни” у на прямі ство рен ня взаємо вигiдних
умов спiвробiтниц тва.

Про вра жен ня вiд зустрiчi з ук раїнськи ми ко ле га ми в iнтерв’ю
вiдповiдаль но му се к ре та ревi жур на лу “Тру бо провiдний транс -
порт” В.І. Жу ку роз повiда ють пер ший за ступ ник на чаль ни ка 
Де пар та мен ту з транс пор ту ван ня, пiдзем но го зберiган ня i ви ко -
ри стан ня га зу ВАТ “Газ пром” С.В. Алiмов i на чаль ник Уп равлiння
ТОВ “Газ про мекс порт” С.Л. Комлєв.

30 черв ня в Києвi вiдбу ло ся спiльне засiдан ня ек сперт них ро -
бо чих груп Росiйсь ко го га зо во го то ва ри ст ва (РГТ) та Нацiональ -
но го га зо вої спілки Ук раїни (НГСУ). На по ряд ку ден но му сто я ли
пи тан ня надiйно го за без пе чен ня га зом євро пей сь ких спо жи ва-
чiв, мо дернiзацiя га зо транс порт ної си с те ми на те ри торiї країн
ко лиш нь о го СРСР, мiжна род не пра во ве ре гу лю ван ня тран зи ту
га зу та фор му ван ня спiльно го пла ну робiт РГТ та НГСУ. Засiдан -
ня пройш ло за участi росiйсь ких та ук раїнських ек спертiв га зо -
вої га лузi, членiв на гля до вих рад, вче них, керiвникiв га зо транс -
порт них пiдприємств та де пар та ментiв, а та кож пред став никiв
низ ки євро пей сь ких ком панiй: С.В. Алiмов, М.П. Аль о шин, 
Г.І. Шмаль, С.Л. Комлєв, С.І. Бур дю гов, В.В. Лiха чов, О.А. Старi-
ков, Д.Б. Се ме нов, М.М. Єрмо ло вич, О.В. Уткiн, А.В. Цим бал, 
Б.Є. Па тон, В.П. Чу п рун, С.І. Ку чук-Яцен ко, Г.М. Бабiєв, А.В. Іва нов,
О.Т. Ми хале вич, Ен ке Гiльмар, Ельж бе та Кос сак, О.М. Слiвчук,
Б.О. Клюк, І.О. По но ма рен ко.

Нацiональ на га зо ва спiлка Ук раїни i Росiйсь ке га зо ве то ва ри -
ст во за сно ванi у 2001 р. У 2011 р. обидвi ор ганiзацiї свят ку ва ти -
муть свiй пер ший ювiлей – де ся тирiччя. Спiвпра ця керiвниц тва
НГСУ i РГТ роз по ча лась у кiнцi 2009 р. у фор матi кон суль тацiй
мiж керiвни ка ми. Здебiльшо го це бу ли кон суль тацiї по те ле фо ну
та обмiн iнфор мацiєю елек тронною поштою. Пiзнiше бу ло
прий ня то рiшен ня що до пiдпи сан ня спiльно го до ку мен та про
спiвпра цю. Бу ло роз роб ле но Уго ду що до спiвробiтниц тва
Росiйсь ко го га зо во го то ва ри ст ва та Нацiональ ної га зо вої спiлки
Ук раїни. 21 трав ня 2010 р. у Берлiнi пiд час ро бо ти 5-ої Мiжна -
род ної кон фе ренцiї “Енер ге тич ний дiалог. Росiя – Євро пей сь кий
Со юз: га зо вий ас пект” уго да бу ла пiдпи са на пре зи ден том НГСУ,
го ло вою правлiння Нацiональ ної акцiонер ної ком панiї “Наф то -
газ Ук раїни” Ба кулiним Євге ном Ми ко лай о ви чем та пре зи ден том

Ренесанс росiйсько-українського
спiвробiтництва у газовiй галузi

Г.М. Бабiєв, к.т.н., генеральний секретар Національної газової
спiлки України

Академік Б.Є. Патон та Г.М. Бабієв
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В.І. Жук: Чи мож на вва жа ти, що спiльне засiдан ня РГТ 
та НГСУ ста не пра к тич но ко рис ним для га зо викiв Росiї та 
Ук раїни? Чи при пу с кається версiя, що та кий захiд є ли ше
да ни ною за гальнiй iдилiї, тоб то як що пре зи ден ти то ва ри -
шу ють, прем’єри то ва ри шу ють, то i гро мадськi ор ганiзацiї
теж ма ють то ва ри шу ва ти?

С.В. Алiмов: Це засiдан ня аж нiяк не мож на на зва ти де ко -
ра тив ним, i во но, без у мов но, на пра к тицi бу де ко рис ним для
обох сторiн. Я гли бо ко впев не ний у то му, що наш дiалог по клав
по ча ток вiдрод жен ню найк ра щих тра дицiй га лузi. Сьо годнi, як i
ко лись, в старі добрі часи, ми ди ви мось на по точ ну си ту ацiю
од ни ми очи ма. Ми од на ко во ба чи мо усi тi про б ле ми, що су про -
вод жу ють на шу ви роб ни чу дiяльнiсть.

Це цiлком при род но, ад же iсто рич но скла ло ся так, що нашi
дер жа ви ма ють єди ну га зо транс порт ну си с те му. Га зо транс порт -
на си с те ма – спiльне творiння, i як спiльна ди ти на, во на по тре -
бує обопiльно го до гля ду. Цей фун да мен таль ний факт є ос но -
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столiття зна чи лось 3–4%. По при низькi тем пи зро стан ня по пи ту
на газ є пiдста ви для до сить оп тимiстич них про гнозiв. Ад же 
до сить ймовiрне знач не падiння ви до бут ку влас но го при род но -
го га зу країна ми Євро пи. За та ких умов для країн-екс пор терiв
вiдкри ють ся ве ли чезнi мож ли востi. І в пер шу чер гу це стосуєть-
ся Росiї. За своїм гео графiчним роз та шу ван ням Росiя є найб лиж -
чою га зо ви до був ною країною як до Євро пей сь ко го Со ю зу, так
i до Євро пи в цiло му. На разi об’єм євро пей сь ко го iмпор ту
(експорт Норвегії та Голландії ми в данному випадку вважаємо
внутрішнім видобутком) на бли жається до 300 млрд. м3 га зу. 
Як що спи ра ти ся на iсну ючi про гно зи, то вже на кiнець 2010 р.
по тре ба Євро пи в iмпортi при род но го га зу ста но ви ти ме при -
близ но 400 млрд. м3. На перiод 2030 р. ця циф ра мо же сяг ну ти
460–480 млрд. м3. Зро зумiло, що не всi країни-екс пор те ри 
бу дуть здатнi ви т ри ма ти рiвень по ста вок 2009 р. через висна-
ження їх родовищ. А це означає, що Європі доведеться вишу-
кувати додатково приблизно 200 млрд. м3 нового газу. І не тільки
вишукувати газ, а й шукати засоби його доставки на континент.
І ко ли по стає пи тан ня, чи потрiбнi Європі “Пiвден ний потiк”,
“Пiвнiчний потiк” чи навіть “На бук ко”, вiдповiдь є од но знач ною –
так, потрiбнi!

В.І. Жук: А ко ли у то му ж кон текстi по стає пи тан ня, чи
потрiбна бу де ук раїнська га зо транс порт на си с те ма, то якою
бу де вiдповiдь?

С.Л. Комлєв: Вiдповiдь є та кож од но знач ною – бу де потрiб-
на. Ук раїна, без у мов но, збе ре же ста тус важ ли во го тран зи те ра.
Влас не, роз та шу ван ня ук раїнської га зо транс порт ної си с те ми 
га ран тує її унiкальнiсть та не замiннiсть. Але це за умо ви низ ки
за ходiв з ре кон ст рукцiї, про якi йшло ся на на шо му засiданнi. 
У той же час ук раїнська ГТС має чiтко ви зна ченi тран зитнi 
по туж ностi. Та ким чи ном, по тре ба у до дат ко вих га зо про во дах
по яс нюється не обхiднiстю за без пе чи ти тран зитнi по туж ностi
для до дат ко вих об’ємiв га зу.

В.І. Жук: Яким же має бу ти ба зо вий прин цип мо дернiзацiї
га зо транс порт ної си с те ми? Помiня ти за старiле об лад нан ня
на су час не зi збе ре жен ням за галь них про ект них па ра метрiв
чи про кла да ти новi тру би пiдви ще ної мiцностi i пiднiма ти
тиск до 100–120 Мпа?

С.В. Алiмов: Замiни ти близь ко 160 ти сяч кiло метрiв магi-
страль них га зо про водiв на новi не пiд си лу жоднiй еко номiцi!
До то го ж у цьо му не має не обхiдностi.

вою за тре бу ван ня як найш вид шо го вiдно в лен ня здо ро вих
взаємовiдно син. При к ро, що у перiод яс к ра во ви ра же ної са -
мостiйностi визрiв ду же не приємний ас пект – роз’єднанiсть у
ро зумiннi ок ре мих технiчних про б лем, нор ма тив них до ку мен -
тацiй і т.п. Отож те пер час на до лу жу ва ти втра че не i спiльни ми 
зу сил ля ми фор му ва ти про гра ми на пер спе к ти ву. Це сто сується
i ре кон ст рукцiї, i ре мон ту, i роз вит ку в цiло му. А най го ловнi-
ше – га ран то ва но го ви ко нан ня на ших спiльних обов’язкiв що до
тран зи ту га зу в да ле ке за рубiжжя.

С.Л. Комлєв: Я вва жаю, що нинiшнi дiало ги як на рiвнi вла -
ди, так i на рiвнi гро мадсь ких ор ганiзацiй не є про сто по ка зо ви -
ми та по верх не ви ми. Нав па ки, сьо годнi ми ро би мо пра к тич но
все мож ли ве, аби вiдро ди ти взаємо довiру, яка бу ла де що втра -
че на че рез вiдомi сiчневi подiї 2009 р. Дiйсно, так званi кри зовi
яви ща бо ля че вда ри ли по на ших взаємовiдно си нах і залишили
невирішеними багато гострих проблем. Засiдан ня РГТ та НГСУ –
це зустрiч про фесiоналiв, по кли ка на знай ти вiдповiдi на най-
бо лючiші пи тан ня га лузi. При чо му пiдхiд до кож но го пи тан ня 
як з бо ку росiйсь ких пред став никiв, так i з бо ку ук раїнських, є
ко рект ним та ви со ко про фесiйним і вирізняється неполітизо-
ваністю й виваженістю оцінок. От же, та кий дiалог, без у мов но,
мож на вва жа ти ко рис ним.

В.І. Жук: Як що го во ри ти про найб лижчi пер спе к ти ви, то
якою бу де ди намiка спо жи ван ня росiйсь ко го га зу спо жи ва -
ча ми Ук раїни, євро пей сь ких країн?

С.Л. Комлєв: Що сто сується ко рот ко стро ко вих пер спе к -
тив, тоб то на 3–5 рокiв, то перш за все вiдбу ва ти меть ся вiднов-
лен ня по пи ту на газ. Як вiдо мо, за перiод кри зо во го 2009 р. 
по пит на газ в цiло му по Європi зни зив ся на 5,6%. Вiдтак, слiд
очiку ва ти ана логiчно го зро стан ня. За прогнозами провідних
світових консалтингових агенств вже на по ча ток 2013 р. ми вий -
де мо на до к ри зо вий рiвень спо жи ван ня га зу. Середньо і дале-
кострокові перспективи споживання газу також вселяють опти-
мізм. Ми, в “Газпром експорті”, дійшли до такого висновку, уза-
гальнивши результати прогнозу, зробленого за останні 12 міся-
ців найавторитетнішими міжнародними центрами прогнозування.
За ре зуль та та ми низ ки дослiджень, що ба зу ють ся на по глиб ле -
но му аналiзi всьо го перiоду спо жи ван ня при род но го га зу євро -
пей сь ки ми країна ми, рiвень по пи ту зро ста ти ме. 

Про те тем пи зро стан ня бу дуть не знач ни ми – при близ но
0,9%. На га даю, що у вiдповiдних про гно зах на по ча ток цьо го

Після вручення медалі академіку Б.Є. Патону. Зліва направо: академік Б.Є. Патон і заступник голови НАК “Нафтогаз України” В.П. Чупрун

Медаль “За вклад 
в развитие газового

дела в России”
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Дiюча га зо транс порт на си с те ма як Росiї, так i Ук раїни, бу ла
роз ра хо ва на на певнi тран зитнi по то ки. І на ше зав дан ня сьо год-
нi – пiдтри ма ти вiдповiднi про ектнi па ра ме т ри. Для цьо го пе ред-
ба че но ло кальнi за хо ди з капiталь но го ре мон ту та ре кон ст -
рукцiї без втру чан ня в конфiгу рацiю. Як що го во ри ти про тру би
пiдви ще ної мiцностi i вза галi про новiтнi технiчнi до сяг нен ня, 
то це доцiльно роз гля да ти у про екцiї на будiвниц тво но вих
магiстраль них га зо про водiв. У росiйськiй си с темi такi га зо про -
во ди вже iсну ють. Це “Бо ва нен ко во–Ух та”, “Ух та–Тор жок”,
“Сахалін–Ха ба ровськ–Вла ди во сток” то що. Во ни будуть пра цю -
вати пiд ти с ком 100–120 Мпа.

В.І. Жук: Чи є прин ци повi розбiжностi у пiдхо дах до 
ре кон ст рукцiї ук раїнської i росiйсь кої ГТС?

С.В. Алiмов: Нi, прин ци по вих розбiжно стей не мо же бу ти.
Як я за зна чав у своїй до повiдi, га зо транс портнi си с те ми країн
ко лиш нь о го Ра дянсь ко го Со ю зу бу ли ство ренi як скла довi
части ни єди но го га зо транс порт но го про ми сло во го ком п ле к су
СРСР. Пiд час про ек ту ван ня, будiвниц тва, ек с п лу а тацiї та
технiчно го об слу го ву ван ня об’єктiв за сто со ву ва лись єдинi нор -
ми i ти повi технiчнi рiшен ня. Ви хо дя чи з цьо го, є всi пiдста ви
вва жа ти, що зав дан ня пiдтри ман ня технiчно го ста ну об’єктiв i
сьо годнi по тре бу ють од на ко вих рiшень та пiдходiв до ремонту
і ре кон ст рукцiї. Ком п лекс на си с те ма за без пе чен ня надiйностi
га зо транс порт ної си с те ми у ВАТ “Газ пром” ба зується на трьох
скла до вих: дiаг но сти ка, ком п лекс ний ре монт, ре кон ст рукцiя та
мо дернiзацiя об’єктiв ГТС. Ре кон ст рукцiя є од ним з най важ -
ливiших iнстру ментiв за без пе чен ня про ми сло вої та еко логiчної
без пе ки га зо транс порт ної си с те ми. Як обмiн досвiдом, на ве ду
ос новнi ас пе к ти ор ганiзацiї вiдповiдних робiт. Газ про мом роз -
роб ля ють ся та ре алiзу ють ся ком п лекснi про гра ми ре кон ст рук-
цiї термiном, як пра ви ло, на п’ять рокiв. Ос но вою роз роб ки 
та ких про грам є ви зна чен ня ме ти та вiдповiдних зав дань, спря -
мо ва них на до сяг нен ня ре зуль татiв. При чо му, ме та за ли шається
пра к тич но незмiнною. Це – за без пе чен ня пер спе к тив них зав -
дань з транс пор ту ван ня га зу; пiдви щен ня надiйностi транс пор -
ту ван ня та по ста чан ня га зу спо жи ва чам всiх рiвнiв; за без пе чен -
ня про ми сло вої та еко логiчної без пе ки га зо транс порт них
об’єктiв; пiдви щен ня еко номiчної ефе к тив ностi транс пор ту ван -
ня га зу, вклю ча ю чи ре сур со- та енер гоз бе ре жен ня.

Ро бо ти з ре кон ст рукцiї лiнiйної ча с ти ни га зо про водiв здiй-
сню ють ся за дво ма на пря ма ми: лiквiдацiя “вузь ких мiсць” для
за без пе чен ня пер спе к тив них по токiв га зу та зни жен ня енер го -
ви т рат у транс портi га зу; пiдви щен ня надiйностi та без печ ностi
га зо про водiв.

В.І. Жук: Як впли не на за галь ну си ту ацiю лiбе ралiзацiя
рин ку га зу в Європi?

С.Л. Комлєв: На часi Євро па здiйснює ре фор му сво го га зо -
во го рин ку. При чо му важ ли вим на пря мом цiєї ре фор ми є роз -
ви ток бiржо вої, або так зва ної спо то вої торгiвлi при род ним 
га зом. Що це зна чить? Спо то ва цiна – це по точ на рин ко ва цiна,
за якою у пев ний час i у пев но му мiсцi про дається ре аль ний 
то вар за умо ви не гай ної по став ки. У та ко му разi цiна га зу ви зна -
чається як спiввiдно шен ня по пи ту i про по зицiї. На мою дум ку,
спо то ва торгiвля на вряд чи ста не домiну ю чим ме ханiзмом цiно -
у тво рен ня для євро пей сь ко го рин ку. При наймнi, у найб лиж чо -
му де ся тилiттi. Ад же на вiдмiну вiд бри тансь ко го чи аме ри -
кансь ко го ринкiв, євро пей сь кий ри нок є над то за леж ним вiд
iмпор ту. Особ ливiсть євро пей сь ко го рин ку по ля гає у то му, що
вiн хоч i є до сить лiквiдним, але не є до с тат ньо гли бо ким. Існує
пев на про б ле ма з ор ганiзацiєю кон ку ренцiї. Бiльша ча с ти на 
га зу, який по сту пає до кон ти нен таль ної Євро пи, має так зва ну
наф то ву прив’яз ку. Ймовiрно, та ка си ту ацiя збе ре жеть ся i на 
на ступ не де ся тилiття. Що сто сується “Треть о го енер ге тич но го
па ке ту”, або пла ну лiбе ралiзацiї енер ге тич но го рин ку Євро пи,
то ми прий ня ли ком промiсне рiшен ня – дов го ст ро ковi кон т-
ра к ти зi збе ре жен ням наф то вої прив’яз ки.

В.І. Жук: Вже бiльше ро ку три ває спiвробiтниц тво мiж
росiйсь ким та ук раїнським жур на ла ми “Га зо вая про мыш-
ленность” i “Тру бо провiдний транс порт”. Як, на Ва шу дум -
ку, чи є ко рис ним обмiн iнфор мацiєю у та кий спосiб?

С.В. Алiмов: Ду маю, що в перiод вiдрод жен ня вiдно син 
мiж Росiєю та Ук раїною у га зовiй га лузi будь-якi за со би бу дуть
ко рис ни ми. І особ ли во як що це сто сується про фесiйних га лу зе -
вих ви дань. Бе зу мов но, та кий обмiн iнфор мацiєю є до сить 
ко рис ним. Тим бiльше, подiбнi варiан ти пе ревiренi ча сом.

І у росiйсь ко му, i в ук раїнсько му ви даннi мiстить ся цiка ва i
змiстов на iнфор мацiя, що висвiтлює про б ле ми та до сяг нен ня
га лузi. Де якi ма терiали орiєнто ванi ви к люч но на фахiвцiв, i це
до б ре. Як до б ре i те, що в жур на лах публiку ють ся ма терiали,
що мо жуть зацiка ви ти ши ро ке чи таць ке ко ло. Зо к ре ма, це iсто -
ричнi на ри си. Інфор мацiя, яка подається в га лу зе вих дру ко ва -
них ви дан нях, дає мож ливiсть гро ма дя нам оз най о ми ти ся з фа к -
та ми, як то ка жуть, з пер ших рук. Тоб то, уник ну ти рiзно манiтних
iнфор мацiйних плiток. По ба чи ти технiчний зрiз сьо го ден но го
ста ну га лузi, дiзна ти ся про її ре альнi про б ле ми та шля хи їх
вирiшен ня – це, без пе реч но, важ ли во як для ук раїнських, 
так i для росiйсь ких чи тачiв. А го лов не – мож ливiсть де ле гу ван -
ня на ко пи че но го досвiду. А що та ке вчас ний обмiн кон ст ру к -
тив ним досвiдом? Це мож ливiсть пе рей ня ти щось, що вже
спра цю ва ло. Інши ми сло ва ми – мiнiмiзацiя ви т рат на влас ний
досвiд.

В.І. Жук: Ми маємо за дум ор ганiзу ва ти кон курс на кращi
те ма тичнi публiкацiї, зо к ре ма, на те му дiаг но сти ки об лад -
нан ня га зо транс порт ної си с те ми. Чи мож на вва жа ти дiєвим
та кий на прям на шо го спiвробiтниц тва?

С.В. Алiмов: Як на ме не, то чо му б i нi?! Участь у кон курсi –
це праг нен ня пе ре мог ти. Тоб то ма к си маль не роз крит тя по -
тенцiалу учас никiв. Ми маємо досвiд про ве ден ня кон курсiв
про фесiйної май стер ностi. У такiй справi є до сить важ ли вим 
за про вад жен ня премiюван ня пе ре можцiв за кон кретнi ви сокi
ре зуль та ти. Ма терiаль не сти му лю ван ня нiко ли не втра ча ло
своєї ак ту аль ностi. За о хо чен ня ви со ко к лас них спецiалiстiв 
в ме жах ок ре мо го кон кур су є дiєвим вне ском у май бутнi до сяг -
нен ня га лузi.

В.І. Жук: І на закiнчен ня на шої бесiди не офiцiйне за пи -
тан ня. Як Вам наш Київ, тоб то Київ не офiцiйний, а черв не -
вий?

С.В. Алiмов: Заз ви чай я бу вав у Києвi ли ше проїздом. 
І, зiзна юсь, це моя серйоз на про га ли на у гео графiчно му
пiзнаннi Ук раїни. Хо ча сво го ча су я бу вав у Пол тавi, 
За порiжжi. Не пов тор ний ко ло рит цих мiст та яс к ра ве по чут тя
гу мо ру їх меш канцiв – це вра жен ня, що не за бу ва ють ся. 
До ук раїнцiв у ме не сфор му ва ло ся особ ли во те п ле ста в лен ня.
А ра зом з тим гли бо ка по ва га до ва шої країни. Сьо годнi 
вда ло ся тро хи роз ди ви ти ся i Київ. Бла го дат не, жи во пис не
мiсто!

С.В. Комлєв: Я дав но був у Києвi, ще за ра дянсь ких часiв.
Мож на ска за ти, до не за леж ної Ук раїни при був упер ше. На пев -
но, Київ змiнив ся i, пев но, на кра ще. Про те я ще не встиг роз -
ди ви ти ся цi змiни. Ко ли їхав в ав то бусi, то не мав ча су ди ви ти ся
у вiкно – го ту вав ся до засiдан ня. Ви ж ро зумiєте – спра ви по над
усе. Сьо годнi ми всi сподiваємось на вiдрод жен ня здо ро вих
дружнiх вiдно син мiж на ши ми ор ганiзацiями.

Вiдтак приїздити му до Києва частiше i з за до во лен ням 
по з най о м люсь ближ че з, не сумнiва юсь, пре крас ною сто ли цею
Ук раїни! 

В.І. Жук: Дя куємо за змiстов ну бесiду. У її ходi, як i у ходi
засiдан ня, вiдчу ва ла ся на про чуд до б ро зич ли ва ат мо сфе ра.
Без фальшi, пред мет но i змiстов но. Нашi сподiван ня на кра -
ще по чи на ють ре алiзу ва ти ся!
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труб з яс к ра во ви ра же ною тек сту рою i, вiдповiдно, за ни же ни ми
хара к те ри сти ка ми в’яз костi руй ну ван ня в Z-на прям ку. 

Для пе ревiрки да них при пу щень фахiвця ми ПДЦ УМГ “Київтранс -
газ” i ДП “ДКТБ Iнсти тут елек т роз ва рю ван ня iм. Є.О. Па то на НА НУ”
бу ло ви ко на но об сте жен ня на по тенцiйно не без печнiй дiлянцi тру -
бо про во ду в мiсцi пе ре хо ду че рез кру тий яр.

Ос нов ни ми фа к то ра ми при ви борi дiлян ки бу ли:
аналiз технiчної до ку мен тацiї га зо про во ду з ме тою ви бо ру дiля -

нок з пiдви ще ним вуг ле це вим еквiва лен том;
вибiр дiлян ки га зо про во ду з пiдви ще ни ми зги наль ни ми та 

по здовжнiми зу сил ля ми, що не ми нучi в мiсцях пе ре ги нан ня га зо про -
во ду при пiдходi до яру.

Пе рер ви в ро ботi га зо про во ду мо жуть при зво ди ти до не га тив них
про цесiв. Так, у ви пад ку вiдклю чен ня ком пре сорiв i зни жен ня 
ти с ку в си с темi змiна тем пе ра тур но го ре жи му тру бо про во ду
впли ває на йо го на пру же ний стан; пiдви щен ня во ло гостi про ду к -
ту у зв’яз ку з йо го охо лод жен ням ак тивiзує хiмiчнi про це си у
застiйних зо нах i стає при чи ною роз вит ку ша ру ва то го розтрiску -
ван ня ме та лу тру би при йо го на си ченнi вод нем. Як наслiдок, у
найбiльш на пру же них мiсцях тру бо про во ду мо жуть ви ни ка ти
над лиш ковi де фор мацiї ме та лу тру би, що ви к ли кає зни жен ня
пла стич них вла сти во стей у ло каль них зо нах.

Деякi особливостi дiагностування магiстральних
газопроводiв зi сталi марки Х-70

З2007 по 2008 р. тiльки на од но му га зо про водi “Урен гой–По -
ма ри–Уж го род”, що про хо дить по те ри торiї Ук раїни, бу ли
зафiксо ванi двi ве ликi аварiї, якi ши ро ко висвiтлю ва ли ся в пресi.

7 трав ня 2007 р. транс пор ту ван ня при род но го га зу з Росiйсь кої 
Фе де рацiї в Євро пу по цьо му га зо про во ду бу ло при пи не но че рез
ви бух, що став ся на тру бо про водi по бли зу се ла Лу ка Та ра щансь ко -
го рай ону Київської об ластi. Ви бух став ся че рез просiдан ня ґрун ту та
роз гер ме ти зацiю однiєї з ком пре сор них станцiй. Тодi для вiдно в лен -
ня си с те ми зна до би ло ся май же два тижнi.

У 2008 р. став ся ви бух магiстраль но го га зо про во ду не да ле ко вiд
се ли ща Тя гун в Iллiне цько му рай онi Вiнниць кої об ластi мiж ком пре -
сор ни ми станцiями №36 та №37. На мiсцi ви бу ху утво ри ла ся вир ва
дiамет ром 10 м i гли би ною 5 м. Зни ще но близь ко 30 м тру би дiамет -
ром 1420 мм. Аварiйним бри га дам до ве ло ся пе ре кри ти дiлян ку га зо -
про во ду дов жи ною 25 км. Вiд га зо по ста чан ня бу ли вiдклю ченi два
рай они повнiстю та два – ча ст ко во.

Га зо провiд ”Урен гой–По ма ри–Уж го род” по бу до ва ний у 1983 р.
Йо го за галь на дов жи на – 4451 км, по тужнiсть – близь ко 30 млрд. м3

га зу на рiк. Дов жи на по те ри торiї Ук раїни – 1160 км, на трасi розмiс-
ти ли ся дев’ять ком пре сор них станцiй. При про кла даннi га зо про во -
ду ве ли ко го дiамет ра в ос нов но му ви ко ри сто ву ва ла ся сталь кон т -
роль о ва ної про кат ки мар ки Х-70.

Ли с то вий про кат зi сталi мар ки Х-70 для ви го то в лен ня труб 
по ста в ляв ся з Японiї, ФРН та Італiї. Дiапа зон вуг ле це во го еквiва лен -
та в про катi при цьо му ко ли вав ся вiд 35 до 42, при чо му бiльш ви сокi
йо го зна чен ня спо стерiга ли ся на iталiйсь ко му про катi.

При по зи тив них тем пе ра ту рах да на мар ка сталi та ви го то в ленi з
неї тру би вiдповiда ють усiм не обхiдним ви мо гам, вклю ча ю чи вiднос -
но не ви со кий вуг ле це вий еквiва лент; ви со ку в’язкiсть руй ну ван ня i
порiвня но непога ну зва рю ванiсть. Та ким чи ном, сталь мар ки Х-70 з
пов ною пiдста вою мо же ви ко ри сто ву ва ти ся для ви го то в лен ня тру бо-
про водiв, при зна че них для ек с п лу а тацiї при по зи тив них тем пе ра ту -
рах. Ра зом з тим з ог ля ду на те, що цей клас ста лей про яв ляє пiдви -
ще ну схильнiсть до низь ко тем пе ра тур но го ша ру ва то го розтрiску -
ван ня, ви ни кає ре аль на не без пе ка знач но го зни жен ня надiйностi як
вуз ло вих труб ча стих з’єднань, так i са мої тру би у ви пад ку не ве ли ких
тех но логiчних де фектiв про ка ту, як пра ви ло, ти пу лан цюжкiв ви тяг -
ну тих не ме та ле вих вклю чень. Пiд час зу пи нок га зо ком пре сор них
станцiй i без вiдповiдної про суш ки га зу не мож на ви к лю чи ти iнiцiю-
ван ня та рiст та ких типiв де фектiв у ме талi тру бо про во ду, особ ли во
в зо нах йо го ру ху та у мiсцях пе ре ходiв [1]. На явнiсть рiзних сму го -
подiбних се г ре гацiй у про катi у цьо му ви пад ку тiльки збiльшує про -
б ле му [2].

Технiчнi умо ви на по ста чан ня iмпорт ної сталi не ма ли пев них
спецiаль них ви мог до ре жимiв про кат ки, що не ви к лю чає на явнiсть
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не суцiльностi ма ють ви ра же ний ряд ко вий, ви тяг ну тий уз довж
осi тру би ха ра к тер роз та шу ван ня;

не суцiльностi пе ре важ но ло калiзо ванi в шарi на гли бинi 3–5 мм
вiд зовнiшньої по верхнi; 

за вiдбив ною здатнiстю їхня еквiва лент на пло ща вiдбит тя не
пе ре ви щує 2 мм2 при кон т ролi пря мим ПЕП (MSEB 4–0°) i 0,4 мм2 –
при кон т ролi по хи лим ПЕП (MWB 45–4);

не суцiльностi ма ють пло щин ний ха ра к тер. 
За ха ра к те ром роз та шу ван ня та гли би ною за ля ган ня не суцiльно -

стей мож на зро би ти вис но вок про те, що данi де фе к ти є наслiдком
не до с ко на ло стей тех но логiї ви го то в лен ня про ка ту, що, у свою чер -
гу, свiдчить про мож ли востi про це су низь ко тем пе ра тур но го ша ру ва -
то го розтрiску ван ня на об сте женiй дiлянцi га зо про во ду за ра ху нок
на гро мад жен ня молiзо ва но го вод ню. Як при клад, на рис. 6 по ка за -
но ре зуль та ти спо сте ре жен ня роз вит ку ша ру ва то го розтрiску ван ня
уп ро довж трьох рокiв у цилiндричнiй обо лонцi наф то пе ре роб но го
апа ра ту, ви го то в ле ної зi сталi Х-20.

ВИС НОВ КИ за ре зуль та та ми об сте жен ня
1. Ви я в ленi де фе к ти яв ля ють со бою безлiч пло щин них не ме -

та ле вих вклю чень з пе ре важ ною орiєнтацiєю уз довж осi тру би
з обох бокiв вiд кiльце во го шва.

2. Щiльнiсть за ля ган ня та роз та шу ван ня не суцiльно стей
свiдчать про ме та лургiйний ха ра к тер по ход жен ня да них де фек-
тiв, що, у свою чер гу, свiдчить про вiдсутнiсть у рядi ви падкiв на -
леж них ви мог до ре жимiв про кат ки, що не ви к лю ча ють на яв-
нiсть труб з яс к ра во ви ра же ною тек сту рою.

3. При кон т ролi кiльце во го звар но го з’єднан ня бу ли ви я в ленi
не суцiльностi в при ко ре невiй зонi, якi за амплiтуд ним зна чен ням
не знач но пе ре ви щу ють бра ку валь ний рiвень (3 мм2) на 1–3 дБ.

4. Ви я в ленi не суцiльностi в ос нов но му ме талi й при ко ре невiй
зонi кiльце во го звар но го з’єднан ня не ста но в лять не без пе ки для
ек с п лу а тацiї тру бо про во ду. Ра зом з тим, з ог ля ду на тех но логiчнi
особ ли востi про кла дан ня МГ, не ви к лю че на мож ливiсть їхньо го
по сту по во го роз вит ку за ра ху нок де фор мацiйно го старiння та
вод не во го ок рих чу ван ня ме та лу по ме жах ви я в ле них не суцiль-
но стей. 

5. Для бiльш пов ної оцiнки ста ну ме та лу МГ доцiльно роз ши -
ри ти мас штаб подiбних дослiджень. Про ве ден ня монiто рин гу
на найбiльш на ван та же них дiлян ках МГ мо же бу ти ко рис ним для
спо сте ре жен ня де гра дацiї ме та лу тру бо про во ду та про гно зу -
ван ня йо го надiйної ро бо ти.

Лiте ра ту ра
1. Ста тич на мiцнiсть хре сто подiбних звар них з'єднань при низь -

ких тем пе ра ту рах / В.С. Ги рен ко, В.М. Ко за чек, А.В. Бер наць кий, 
В.П. Дядiн // Ав то ма тич не зва рю ван ня. - 1990. - №2. - С. 28 - 32.

2. Susceptibility of continuosly cast TMCP steels to weld cold crack-
ing/ Kikuta Y., Araki T., Hirose A., Xiu J.Y.// “Technol Repts Osaka Univ.”,
1987, 37, No March, 65-74. 

Об ра на дiлян ка МГ бу ла вве де на в ек с п лу а тацiю в 1983 р. Дво -
шов на тру ба на цiй дiлянцi бу ла ви го то в ле на зi сталi Х-70 iз зовнiш-
нiм дiамет ром 1420 мм; тов щи ною – 15,6 мм.

Фа к тич ний тиск у трубi на мо мент об сте жен ня ста но вив 7,3 МПа
при про ект но му ти с ку 7,5 МПа, тем пе ра ту ра ек с п лу а тацiї – +35°С.

Для по шу ку мож ли вих низь ко тем пе ра тур них ша ру ва тих розтрiс-
ку вань в ос нов но му тiлi тру би та звар них з’єднань бу ла роз роб ле на
про гра ма об сте жен ня, спря мо ва на, у пер шу чер гу, на ви я в лен ня
пло щин них де фектiв у при шов них зо нах в ос нов но му ме талi та ви -
зна чен ня розмiрiв не суцiльно стей.

Для ви зна чен ня ха ра к те ри стик ви я в ле них не суцiльно стей бу ло
ви ко на но ек сперт ний ульт ра зву ко вий кон т роль дiлян ки МГ. Кон т -
роль ви ко ну вав ся за до по мо гою ав то ма ти зо ва ної си с те ми ульт ра -
зву ко во го кон т ро лю P-Scan, що дає мож ливiсть ро би ти ме ханiчне
ска ну ван ня з по зицiюван ням по ло жен ня пе ре тво рю вачiв i збе ре -
жен ням да них. Це дає змо гу вiзу алiзу ва ти на ко пи ченi данi, от ри манi
при ска ну ваннi дiлян ки кон т ро лю. 

Ульт раз ву ко вий кон т роль про во див ся iз зовнiшньої по верхнi тру -
би. Зо на кон т ро лю по ка за на на рис. 1, 2. По верх ня бу ла пiдго то в ле -
на ме ханiчним за чи щен ням пе лю ст ко ви ми ко ла ми до шор ст костi не
гiрше Ra 6,3 (або Rz 40). Для ви зна чен ня ти пу не суцiльно стей (пло -
щин ний або об'ємний) бу ло ви ко на но ска ну ван ня рiзни ми пе ре тво -
рю ва ча ми: по хи лим з ку том уве ден ня 45° (ча с то тою 4 Мгц) та роздiль-
но-сумiще ним з ку том уве ден ня 0° (ча с то тою 4 Мгц). Схе ми ульт ра -
зву ко во го кон т ро лю та ме ханiчно го ска ну ван ня по ка занi на рис 3. 

У ре зуль татi об сте жен ня бу ло ви я в ле но:
чис леннi не ме та левi вкра п лен ня в ос нов но му ме талi тру бо про -

во ду; 

Рис. 5. Візуалізація
результатів УЗК (ПЕП
MSEB 4-0°) на ділянці 2:
відображені несуціль-
ності з площею відбиття
більше 1,7 мм2. Розмір
ділянки – ширина 
120 мм, довжина 800 мм

Рис. 4. Візуалізація результатів
УЗК (ПЕП MSEB 4-0°) на ділянці 1:
відображені несуцільності з пло-
щею відбиття більше 1,7 мм2.
Розмір ділянки – ширина 
120 мм, довжина 900 мм. 
Цифрою 1 позначена об’ємна
несуцільність

Рис. 6. Розвиток
несуцільностей
на реперній
ділянці: візуалі-
зація виконана 
при тих самих
параметрах
ультразвукового
контролю з
інтервалом у рік 
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ва ти по зицiю кож но го ок ре мо го дзер ка ла. Мiкрод зер ка ла вста но в -
лю ють ся на шарнiрних з’єднан нях i мо жуть зай ма ти безлiч по зицiй, 
у то му числi бу ти на хи ле ни ми пiд рiзни ми ку та ми (рис. 2).

Подiбний роз ви ток тех но логiй за без пе чує ве ли чезнi по то ки
iнфор мацiї мiж країна ми i зу мо в лює будiвниц тво ве ли кої кiлькостi
рiзних тран зит них те ле ко мунiкацiйних про ектiв.

Ук раїнськi опе ра то ри зв’яз ку ак тив но бе руть участь i од но час но
є спiввлас ни ка ми ве ли ких мiжна род них про ектiв. ВАТ “Ук рте ле ком”
є си с тем ним адмiнiстра то ром в Транс-Азiатсь ко-Євро пейськiй си с -
темi (TAЄ). Це най дов ша в свiтi мiжна род на на зем на во ло кон но-
оп тич на лiнiя зв’яз ку (ВОЛЗ) дов жи ною близь ко 21 тис. км, про кла де-
на вiд Франк фур та-на-Майнi до Шан хаю че рез 15 тран зит них країн.
При цьо му для ро бо ти си с те ми ви ко ри сто ву ють ся еле мен ти нацiо-
наль них транс порт них ме реж. На рис. 3 по ка за но ук раїнська ча ст ка
ВОЛЗ. Для за без пе чен ня ро бо ти TAЄ ви ко ри сто вується дiлян ка
Оде са–Київ–Львiв–Уж го род нацiональ ної транс порт ної оп тич ної 
ме режi на ос новi тех но логiї DWDM. Та кож у двох пiдвод них си с те -
мах ITUR (Iталiя–Ту реч чи на–Ук раїна–Росiя) та BSFOCS (Чор но морсь ка
ВОЛЗ) ВАТ “Ук рте ле ком” є кiнце вою сто ро ною i вiдповiдає за екс-

плу а тацiйний стан об лад нан ня на станцiї в Ка ролiно-Бу газ.
Тен денцiя ви ко ри стан ня вiльних ка наль них ре сурсiв у ко мерцiйних

цiлях вiдом чи ми опе ра то ра ми дав но вiдо ма. Яс к ра вим при кла дом є
дру гий за ве ли чи ною опе ра тор фiксо ва но го зв’яз ку Нiмеч чи ни –
ком панiя Arcor, яка бу ла ство ре на на ос новi ме режi залiзнич но го
вiдом ст ва ФРН, у 2009 р. во на увiйшла до кон цер ну Vodafone.

Росiйсь ка ком панiя “Транс те ле ком”, яка ство ре на  РАО “Рос сий -
ские же лез ные до ро ги”, спiльно з China Telecom й iнши ми ком панiя-
ми ре алiзу ва ли про ект EurasiaHighway, схе ма яко го пред ста в ле на 
на рис. 4.

ЗАТ “Транс те ле ком” во лодiє влас ною ВОЛЗ, про кла де ною уз довж
залiзниць Росiї, за галь ною про тяжнiстю бiльш нiж 45 тис. км. Та кож
бу ла по бу до ва на пiдвод на ка бель на си с те ма, що з’єдна ла Росiю з
Японiєю, – HSCS (Hokkaido-Sakhalin Cable System). Ця ВОЛЗ має мен -
ший по каз ник за трим ки па кетiв трафiку (200 мiлiсе кунд) на дiлянцi
Лон дон–Гон гконг порiвня но з iсну ю чи ми транс кон ти нен таль ни ми
мар ш ру та ми SEA-ME-WE, якi про кла денi по дну Індiйсь ко го оке а ну
(рис. 5). Пiдводнi ка белi до рогi i не настiльки надiйнi, як на земнi си -
с те ми зв’яз ку, а та кож ма ють бiльший час вiдно в лен ня. Так, на при к -
лад, у липнi 2005 р. за 35 км вiд по бе реж жя Па ки ста ну був пош код -
же ний пiдвод ний ка бель, що по зба ви ло 10 мiльйонiв iнтер нет-ко ри -
сту вачiв до с ту пу до гло баль них ме реж, у 2006 р. зе м ле трус пош ко -

Гло баль не iнфор мацiйне суспiльст во ста ло ре альнiстю – у липнi
2000 р. на самiтi в Окiнавi лiде ри країн G8 пiдпи са ли Хартiю гло -
баль но го iнфор мацiйно го суспiльст ва. Пiзнiше (в груднi 2003 р.)
на Всесвiтнiй зустрiчi з пи тань iнфор мацiйно го суспiльст ва в Же -
невi бу ла прий ня та спiльна кон цепцiя iнфор мацiйно го суспiльст -
ва. Най важ ливiшу роль у гло бальнiй iнфор мацiйнiй iнфра ст ру к -
турi (GII) вiдiгра ють транс портнi те ле ко мунiкацiйнi мiжна роднi
ме режi. 

Транзит мiжнародного телекомунiкацiйного трафiку -
наступний крок розвитку вiдомчого зв’язку

Ос таннiми ро ка ми тех но логiї пе ре дачi iнфор мацiї от ри ма ли
стрiмкий роз ви ток, про що свiдчить факт при суд жен ня 
Но белiвської премiї в га лузi фiзи ки за 2009 р. двом ко лишнiм

працiвни кам Ла бо ра торiї Бе ла (Bell Labs) – стру к тур но го пiдроздiлу
ком панiї Alcatel-Lucent Уїллар ду Бой лу i Джор д жу Смiту за роз роб ку
оп тич них си с тем пе ре дачi iнфор мацiї та оп тич них напiвпровiдни ко -
вих сен сорiв (ПЗС-ма т риць).

Ос но вою су час них транс порт них те ле ко мунiкацiйних ме реж є фо -
тоннi ме режi. Мо дель фо тон ної ме режi подiляється на два рiвнi:
рiвень сервiсу i фо тон ний транс порт ний рiвень. Но ва архiте к ту ра –
це комбiнацiя фо тон ної (повнiстю оп тич ної) ко му тацiї i тех но логiї 
оп тич но го муль ти п ле к су ван ня DWDM (рис. 1), яка за сно ва на на 
пе ре дачi по од но му  во лок ну до 128 оп тич них хвиль,  на вiдмiну вiд
по пе ред ньої оп тич ної транс порт ної тех но логiї SDH (син хрон на 
циф ро ва iєрархiя), яка ви ко ри сто ву ва ла од ну хви лю для пе ре дачi
iнфор мацiї. Во на до с та в ляє те рабiтнi по то ки iнфор мацiї i за без пе чує
технiчно ке ро ванi на рiвнi оп тич них хвиль ме ре жевi iнтер фей си для
сервiсних плат форм (мар ш ру ти за торiв, АТМ-ко му та торiв). 

Для оп тич ної ко му тацiї ви ко ри сто ву ють ся MEMS-си с те ми (мiкро-
елек т ро ме ханiчнi си с те ми). Цi при строї ви ко ри сто ву ють ма сив мiкро-

дзер кал, кiлькiсть яких мо -
же бу ти вiд кiлькох со тень
до кiлькох ти сяч на од но му
чiпi. Ни ми уп ра в ля ють за до -
по мо гою мiкрогiдравлiчних
при строїв, за сно ва них на
русi рiди ни в мiкро ка на лах,
якi ви тра в ленi в кри сталi.
Вхiдний свiтло вий сиг нал
пря мує до ба жа но го вихiд-
но го пор ту за до по мо гою
сиг на лу уп равлiння, при кла -
де но го до кри ста ла MEMS,
який має мож ливiсть фiксу -

виробництво

Я.М. Красноштан, 
Полтавський ЦТЗ управлiння “Укргазтехзв’язок”

Рис. 1. Принцип технологiї оптичного мультиплексування DWDM

Рис. 3. Схема української дiлянки ВОЛЗ TAЄ

Рис. 2. Принцип роботи оптичного 
MEMS-комутатора
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Ме ре жа ЄТТ iнтег ро ва на з ме ре жа ми опе ра торiв Польщi, Угор щи ни
i Сло вач чи ни. З росiйсь ко го бо ку парт не ром ЄТТ є найбiльший опе -
ра тор Росiї – ВАТ “Ро с те ле ком”. Здiйсне но вклю чен ня в найбiльшi
євро пейськi вуз ли обмiну iнтер нет-трафiком: AMS-IX (Ам стер дам),
DE-CIX (Франк фурт).

Ре алiзує мiжна род ний про ект i наш росiйсь кий парт нер ЗАТ “Газ -
те ле ком” – ком панiя ство ре на на ос новi вiдом чої ме режi ВАТ “Газ -
пром” для ко мерцiйно го на дан ня по слуг зв’яз ку. Газ те ле ком здiйснює
про ек ту ван ня i будiвниц тво ВОЛЗ уз довж га зо про во ду “Ямал–Євро -
па” за мар ш ру том Мо ск ва–Берлiн–Вар ша ва–Берлiн. Ме та будiвниц -
тва ВОЛЗ – ре зер ву ван ня лiнiй зв’яз ку для пiдви щен ня надiйностi 
ка налiв тех но логiчно го зв’яз ку, а та кож ви ко ри стан ня вiльної ча ст ки
ре сурсiв у ко мерцiйних цiлях. 

Кон цепцiя мо дернiзацiї ГТС Ук раїни пе ре дба чає будiвниц тво 
во ло кон но-оп тич ної ме режi для тех но логiчно го зв’яз ку ДК “Укр-
транс газ”, досвiд ви щез га да них вiтчиз ня них, євро пей сь ких i росiйсь -
ких опе ра торiв пiдка зує но ву фор му спiвпрацi з росiйсь ки ми ко ле га -
ми в пи таннi  тран зи ту мiжна род но го те ле ко мунiкацiйно го трафiку.
На ко ристь да ної пер спе к ти ви го во рить i той факт, що за оцiнка ми
ек спертiв, об’єм євро азiйсь ко го те ле ко мунiкацiйно го трафiку в 2007 р.
ста но вив близь ко 4 млрд. до ларiв США i тен денцiї до йо го змен шен -
ня не про гно зується, зва жа ю чи на ста но в лен ня i по даль ший роз ви -
ток свiто во го iнфор мацiйно го суспiльст ва.

Лiте ра ту ра
1. Р.Фри ман. Во ло кон но-оп ти че ские си с те мы свя зи. – М.: Тех но -

сфе ра, 2007. 
2. Сайт ВАТ “Ук рте ле ком” // http://www.ukrtelecom.ua/.
3. Сайт мiжна род но го про ек ту ТАЄ // http://www.taeint.net/.
4. Сайт ком панiї “Транс те ле ком” // http://www.ttk.ru/.
5. Сайт ком панiї “Ев ро транс те ле ком” // http://www.ett.com.ua/.
6. Сайт ком панiї “Газ те ле ком” // http://www.gaztelecom.ru/. 

див ка бель по бли зу бе регiв Тай ва ню. Дов жи на обох мар ш рутiв 
SEA-ME-WE пе ре ви щує 20 тис. км, що не вiдповiдає ви мо гам найбiльш
кри тич них до тим ча со вих за три мок те ле ко мунiкацiйних по слуг –
вiде о кон фе ренцiй, па кет ної те ле фонiї i де я ких банкiвських та фiнан -
со вих роз ра хункiв.

Не вiдста ють в цьо му на прямi i вiтчиз нянi ком панiї – в 2001 р. 
за iнiцiати ви Мiнiстер ст ва транс пор ту Ук раїни i низ ки за рубiжних та
ук раїнських iнве сторiв бу ло ство ре но ком панiю “Євро транс те ле ком”
(ЄТТ), рис. 6. По бу до ва но ВОЛЗ уз довж залiзниць Ук раїни для за без -
пе чен ня тех но логiчних по треб Ук рзалiзницi i на дан ня те ле ко мунiка-
цiйних по слуг пiд влас ною торгiвель ною мар кою. Ме ре жа ЄТТ має
про тяжнiсть 5500 км, по бу до ва на та кож на ос новi тех но логiї DWDM,
її про пу ск на швидкiсть на ос нов них на прям ках до ся гає 20 Гбiт/с. 

Рис. 4. Схема проекту EurasiaHighway

Рис. 5. Схема трансконтинентального маршруту SEA-ME-WE

Рис. 6. Схема мережi компанiї Євротранстелеком

Характеристики мiжнародних транзитних ВОЛЗ Таблиця 

SEA-ME-WE 3

SEA-ME-WE 4

TAЄ

Eurasia-
Highway

ЄTT

Ямал–
Європа

2000

2005

1998

2004

2006

проект
на стадiї

будiвництва

32 країни, в тому числi 
Нiмеччина, Англiя, Францiя, 

Італiя, Грецiя, Туреччина,
Кiпр, Єгипет, Саудiвська

Аравiя, ОАЕ, Індiя, Пакистан,
М’янма, Таїланд, Індонезiя,
Австралiя, Китай, Пiвденна

Корея, Японiя

15 країн, в тому числi
Францiя, Алжир, Тунiс, Італiя,

Єгипет, Саудiвська Аравiя,
ОАЕ, Індiя, Пакистан, Шрi-
Ланка, Бангладеш, Таїланд,

Малайзiя, Сiнгапур

20 країн, в тому числi Китай,
Казахстан, Киргизстан,

Вiрменiя, Узбекистан, Іран,
Таджикистан, Туреччина,

Азербайджан, Грузiя, Україна,
Польща, Румунiя, Угорщина,

Австрiя, Нiмеччина

Китай, Росiя, Фiнляндiя,
Швецiя, Нiмеччина,

Голландiя, Англiя

Росiя, Бiлорусь, Польща,
Нiмеччина

980 Гбiт/с

1,28 Тбiт/с

2,5 Гбiт/с –
1,28 Тбiт/с

50 Гбiт/с

2,5 Гбiт/с –
720 Гбiт/с

данi
вiдсутнi

WDM 
(48 хвиль

по 10 Гбiт/с)

DWDM
(64 хвиль

по 10 Гбiт/с)

STM-16 –
DWDM

DWDM

STM-16 –
DWDM

DWDM

39

18,8

27

45

6

2,4

Назва
проекту

Введення
в експлуа-
тацiю, рiк 

Країни-транзитери
Пропускна
спромож-

нiсть

Технологiя
ВОСП

Дов-
жина,
тис.
км
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В ре зуль татi ком пре су ван ня вiдпраць о ва них газiв вдається зни зи ти
тем пе ра ту ру вiдпраць о ва них газiв, що ви ки да ють ся в ат мо сфе ру, тим
са мим пiдви щи ти ККД ус та нов ки за те п лом. Од но час но над ли шок по -
туж ностi ме ханiчної енергiї си ло во го аг ре га та ви ко ри сто вується для
ви роб ниц тва елек т ро е нергiї. 

За на ве де ним ви ще прин ци пом (рис. 1) бу ло роз роб ле но iмiтацiйну
мо дель у си с темi ANSYS для про ве ден ня тео ре тич но го аналiзу про -
цесiв те п ло обмiну в ко ге не рацiйнiй ус та новцi. 

За прин ци пом ро бо ти ко ге не рацiйної ус та нов ки (рис. 1) бу ло роз -
роб ле но ек спе ри мен таль ний стенд (рис.4). 

Технiко-гео ме т ричнi ха ра к те ри сти ки роз роб ле ної ко ге не рацiйної
ус та нов ки (рис. 4) на ве де но в табл. 1. 

Без печ ну ро бо ту i ав то ма тич не ре гу лю ван ня па ра метрiв ус та нов ки
за без пе чує щит ав то ма ти ки. Ос новнi па ра ме т ри ви во дять ся на
зовнiшнiй дис п лей.

У ре зуль татi про ве де ної мо дернiзацiї ДВЗ мож на от ри ма ти та про -
ве с ти роз подiл от ри ма них енер ге тич них про дуктiв на ступ ним чи ном
(рис. 5). 

Впро вад жен ня iнно вацiйних тех но логiй, якi спря мо ванi на змен -
шен ня об ся гу тех но логiчних ви т рат при транс пор ту ваннi га зу, –
ос но ва для ство рен ня енер го е фе к тив но го га зо транс порт но го
пiдприємства.

Нинi iсну ють про по зицiї що до впро вад жен ня у си с те му ро бо ти
га зо роз подiльних станцiй (ГРС) но вих та про гре сив них при -
строїв для за без пе чен ня надiйної та еко номiчної ро бо ти

вiдповiдаль них еле ментiв ГРС – тур бо де тан дер них ре дукцiйних ус та -
но вок, вих ро вих кла пан них ре гу ля торiв, кот ло вих ав то ма тич них
пiдiгрiваль них при строїв (ПГА) з мо дернiзо ва ни ми паль ни ка ми i те п ло -
обмiнни ка ми [1, 2]. Про дов жу ють вдо ско на лю ва тись си с те ми кон т ро -
лю i ав то ма ти ки. Про те ви щез га данi си с те ми ха ра к те ри зу ють ся не -
пов ною ав то номнiстю, низь ки ми еко номiчни ми, ек с п лу а тацiйни ми та
ер го номiчни ми по каз ни ка ми.

Та ким чи ном ста вить ся зав дан ня роз ро би ти су час ну кон ст рукцiю
си с те ми пiдiгрiва ча га зу та про ве с ти ек спе ри мен тальнi дослiджен ня. 

Для ре алiзацiї по ста в ле но го зав дан ня про по нуємо ви ко ри ста ти
ко ге не рацiйну ус та нов ку, в якiй поєдна но ро бо ту дви гу на внутрiшньо -
го зго рян ня (ДВЗ) i те п ло во го на со са (ТН). Ус та нов ка ви го то в ле на на
базi тра дицiйно го чо ти ри цилiндро во го ДВЗ, у яко му два цилiндри
пра цю ють як ком пре сор те п ло во го на со са, а iншi два цилiндри слу -
жать при во дом ком пре со ра i елек т ро ге не ра то ра. У про цесi ро бо ти
те п ло во го аг ре га ту ДВЗ утво рюється те п ло. У цiй ко ге не рацiйнiй ус та -
новцi, на вiдмiну вiд тра дицiйних пiдходiв, те п ло вiдпраць о ва них газiв
є ро бо чим тiлом те п ло во го на со са. При ви пу с каннi га рячi вiдпраць о -
ванi га зи по тра п ля ють у промiжний те п ло обмiнник, де вiдда ють
енергiю охо лод жу вальнiй рiдинi, пiсля чо го охо лод женi до пев ної
тем пе ра ту ри за смо к ту ють ся ком пре со ром. У цилiндрах ком пре со ра
пiд час сти ску ван ня га зи розiгрiва ють ся до ви со кої тем пе ра ту ри, де
од но час но вiдда ють те п ло ву енергiю со рочцi охо лод жен ня дви гу на.
Пiсля ви хо ду газiв з ком пре со ра у фазi роз ши рен ня тем пе ра ту ра газiв
рiзко зни жується у зв'яз ку з про ход жен ням iзо термiчно го про це су.

виробництво
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До питання впровадження когенерацiйних установок 
у систему роботи газорозподiльних станцiй 

Рис. 1. Принцип роботи розробленої когенерацiйної установки:
1 – двигун внутрiшнього згоряння; 2 – площадка крiплення колектора-утилiзатора;
3 – утилiзатор-теплообмiнник; 4 – промiжний теплообмiнник; 5 – колектор
вiдпрацьованих газiв; 6 – водяна сорочка утилiзатора; 7 – всмоктуючий колектор; 
8 – повiтряний фiльтр; 9 – електрогенератор

Рис. 2. Твердотiльна iмiтацiйна модель когенерацiйної установки

Рис. 3. Результати iмiтацiйного моделювання: а – розподiл температурних полiв 
у камерi згоряння; б – теплотворна здатнiсть усiх газiв при функцiонуваннi
когенерацiйної установки
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За от ри ма ни ми ви ще на ве де ни ми ре зуль та та ми тео ре тич них та ек -
спе ри мен таль них дослiджень (рис. 3, табл. 2) мож на роз ра ху ва ти еко -
номiчний ефект вiд впро вад жен ня спро е к то ва ної ко ге не рацiйної ус та -
нов ки на при кладi Рiвненсь ко го ЛВУМГ: 

От же, порiвня но з тур бо де тан дер ни ми ус та нов ка ми i кот ло ви ми
ПГА ро бо та цiєї ко ге не рацiйної ус та нов ки має ряд пе ре ваг i мож ли -
во стей: 

за без пе чен ня те п лом i елек т ро е нергiєю си с тем ГРС, еко ном не
спо жи ван ня па ли ва пiд час ро бо ти ко ге не рацiйної ус та нов ки на ме -
танi; 

гнуч кий ре жим ро бо ти КУ в перiод по тре би пiдiгрiван ня га зу на
ГРС, який за без пе чується ав то ма тич ним ке ру ван ням ро бо ти i пу с ком КУ; 

ши ро кий дiапа зон по туж ностi за те п лом i елек т ро е нергiєю; 
порiвня но не ве ли ка вартiсть ус та нов ки, мож ливiсть за сто су ван -

ня на ГРС не ве ли кої про пу ск ної здат ностi; 
ви ко ри стан ня КУ мо дуль но го ти пу дасть мож ливiсть лег ко вста -

но в лю ва ти i замiню ва ти КУ пiд час ре монтiв i мiжре монт но го об слу го -
ву ван ня.

ВИС НОВ КИ
Впро вад жен ня ко ге не рацiйних ус та но вок у си с те му ро бо ти

ГРС дасть мож ливiсть на 44% змен ши ти власнi по тре би у спо жи -
то му при род но му газi, не обхiдно му для ро бо ти ПГА. 

За ре зуль та та ми про ве де них тео ре тич них та ек спе ри мен -
таль них дослiджень по да но за яв ку на ви да чу па тен ту Ук раїни на
ви нахiд. 

У по даль ших дослiджен нях пла нується роз ро би ти технiчнi
умо ви для ви роб ни чо го впро вад жен ня та до пов ни ти ко ге не -
рацiйну ус та нов ку про гра мою ке ру ван ня, яка дасть змо гу 
ефе к тив но кон т ро лю ва ти та ке ру ва ти си с те мою пiдiгрiву га зу
змiнним дис пет че ром че рез GSM-мо дем.

Лiте ра ту ра
1. Кру той Л.М., За славсь кий Є.Г. Ко ге не рацiйнi ус та нов ки на базi

га зо вих мо тор-ге не ра торiв // Енер гоз бе ре жен ня. Енер ге ти ка. Енер -
гоа у дит. 2005. – №4 – С. 50–57.

2. Комбiно ва не ви роб ниц тво елек т рич ної й те п ло вої енергiї
[Елек трон ний ре сурс] – www.madec.com.ua

Та ким чи ном, ек с п лу а тацiя ко ге не рацiйної ус та нов ки бу де цiлком
ав то ном на i порiвня но де шев ша. 

Ме ханiчну енергiю мож на вiдби ра ти зi шкiва при во ду ге не ра то ра i
ви ко ри сто ву ва ти для ро бо ти рiзно манiтно го навiсно го об лад нан ня,
на при к лад, для при во ду до дат ко во го ком пре со ра для от ри ман ня
стис не но го вуг ле кис ло го га зу.

При про ве деннi ек спе ри мен таль них дослiджень вста но в ле но такi
технiчнi ха ра к те ри сти ки про ду к тив ностi ус та нов ки:

Рис. 4. Експериментальний стенд  когенерацiйної установки: а – загальний вигляд;
б – щит автоматики

Рис. 5. Розподiл енергетичних продуктiв, отриманих у ходi роботи когенерацiйної
установки (КУ)

Технiко-геометричнi характеристики установки Таблиця 1 

Двигун

Паливо

Генератор

Оперативна напруга

Система охолодження

Габаритнi розмiри, мм: 
висота / довжина / ширина 

1,1 дм3, ЗАЗ, Таврiя

Метан, тиск 0,02 кг •см2, можливе
використання пропан-бутану, бiогазу

Асинхронний, 4кВт, 1450 об/хв,
220/380 В

12 В

Перший контур – тосол; 
другий контур – вода

1200 / 1500 / 700

Технiчнi характеристики продуктивностi установки Таблиця 2 

Споживання (метан) 

Виробництво
теплоенергiї

Виробництво
електроенергiї

1,5 м3/год

20 кВт/год

4 кВт/год, 220/380 В, 50 Гц

Плановий економiчний ефект вiд впровадження установки Таблиця 3 

К-сть
ГРС

природного 
газу для ПГА,

тис. м3

природного
газу КУ для ГРС,

тис. м3

електроенергiї
ГРС,

тис. кВт/рiк

Вироблення
електроенергiї,

тис. кВт/рiк

Середньорiчний обсяг споживання

54 330 144 384 576
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САК ГМК “Пу ма 2.1” (рис. 2, 3) по бу до ва на за мо дуль ним прин ци -
пом i скла дається з:

мо ду ля кон т ро лю тех но логiчних па ра метрiв на базi про ми сло -
во го ПЛК “TomaHawk” ви роб ниц тва фiрми “АМОТ”;

мо ду ля ке ру ван ня по да чею па лив но го га зу та ви ко нав чи ми 
ме ханiзма ми (ВМ);

мо ду ля за па лю ван ня, ви я в лен ня та за побiган ня де то нацiйно му
горiнню Motortech MIC-750;

мо ду ля про ми сло вої без пе ки на базi дат чикiв удар них на ван та -
жень ви роб ниц тва фiрми Metrix, США;

це хо во го сер ве ра – ав то ма ти зо ва но го ро бо чо го мiсця змiнно -
го iнже не ра (АРМ ЗІ), що по ста в ляється один ком п лект на ком пре -
сор ний цех (КЦ).

Стру к тур но САК ГМК “Пу ма 2.1” по бу до ва на як цен т ралiзо ва на
на рiвнi опе ра торсь ко го ке ру ван ня та де цен т ралiзо ва на – на рiвнi
тех но логiчно го ке ру ван ня. 

АРМ ЗІ ус та но в ле но в примiщеннi опе ра тор ної у ви бу хо без печнiй
зонi.

Кон ст ру к тив но про грам но-технiчнi за со би (ПТЗ) САК ГМК “Пу ма
2.1” розмiщенi у шафi ав то ма ти ки (ША) ви ко нан ня ІР 65, яка роз та -
шо ва на без по се ред ньо бiля ГМК (рис. 4) у ви бу хо не без печнiй зонi
кла су 2 згiдно з НПА ОП 40.1-1.32-01 (дозвiл №19-2,3/732 вiд
9.07.2003 р. ДВСЦ ВЕ, м. До нецьк).

Особ ливiстю мо дернiзо ва ної САК ГМК “Пу ма 2.1” порiвня но з 
по пе реднiми мо дифiкацiями (САК ГМК “Ком пре сор-3-PLC”) є ви ко -
ри стан ня у складi ПТЗ бiльш по туж но го про ми сло во го кон т ро ле ра
“TomaHawk”, мо ду ля за па лю ван ня, ви я в лен ня та за побiган ня де то -
нацiйно му горiнню Motortech MIC-750 спiльно го ви роб ниц тва ТОВ
“Ко т рис” та фiрми Motortech (Нiмеч чи на);

У мо дулi за па лю ван ня Motortech MIC-750 САК ГМК “Пу ма 2.1”
порiвня но з мо ду ля ми за па лю ван ня ви роб ниц тва ЗАТ “Об’єднан ня
Бiнар” та За порiзько го за во ду “Мiкар” змен ше но зна чен ня не стабiль-
ностi ку та ви пе ред жен ня за па лю ван ня, пiдви ще но енергiю iскро во -
го роз ря ду у свiчцi з мож ливiстю ав то ма тич но го ре гу лю ван ня, роз -
ши ре но ро бочi дiапа зо ни ча с то ти обер тан ня та тем пе ра тур. Мо дуль
Motortech MIC-750 має гнуч ку си с те му на стро ю вань ку та ви пе ред -
жен ня за па лю ван ня (руч не, зовнiшнє i ав то ма тич не за леж но вiд ча -
с то ти обер тан ня ро то ра ГМК та на яв ностi де то нацiйно го горiння), 
ко ри гу ван ня за ок ре мим цилiндром (±2°), на стро ю ван ня енергiї

Пред ста в ле но си с те му ав то ма тич но го ке ру ван ня га зо мо то ком -
пре со ром 10 ГМКНА 1/31-64 “Пу ма 2.1” iз за сто су ван ням мо ду ля
за па лю ван ня Motortech MIC-750 i ан ти де то нацiйно го мо ду ля
Motortech DetCon.

Система автоматичного керування
газомотокомпресором 10 ГКНА 1/31-64 “Пума 2.1”

Вiдповiдно до пла ну ре кон ст рукцiї пiдприємств ДК “Ук ртранс -
газ” у Мринсь ко му ви роб ни чо му уп равлiннi пiдзем но го зберi-
ган ня га зу (ВУПЗГ) УМГ “Київтранс газ” на ком пре сорнiй станцiї

Мринсь ко го пiдзем но го схо ви ща га зу (рис. 1) впро вад же но у про ми -
сло ве ек с п лу а ту ван ня мо дернiзо ва ну си с те му ав то ма тич но го ке ру ван-
ня га зо мо то ком пре со ром ти пу 10 ГКНА 1/31-64 (САК ГМК) “Ком пре -
сор-3-PLC-PLUS”, тор го ва на зва “Пу ма 2.1” (далi – САК ГМК “Пу ма 2.1”).

САК ГМК “Пу ма 2.1” ке рує ГМК ти пу 10 ГКНА 1/31-64 в ав то ма тич -
но му та руч но му ре жи мах.

виробництво

С.Л. Шеремет, О.М. Булавiн, ДК “Укртрансгаз”,
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Рис. 1. ГМК 10 ГКНА 1/31-64 на КС “Мрин” Мринського ПСГ УМГ “Київтрансгаз”

Рис. 2. Структурна схема САК ГМК Рис. 3. Структурна схема системи запалювання САК ГМК
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ав то ма тич не реєстру ван ня по точ них зна чень вимiрю валь них
па ра метрiв;

без пе ре рвна (або за за пи том) iнди кацiя вимiрю валь них та 
роз ра хун ко вих зна чень па ра метрiв тех но логiчно го про це су (ТП) та
реєстрацiя i на дан ня iнфор мацiї пер со на лу про вихiд вимiрю валь них
па ра метрiв ТП за ус та но в ленi межi (ус тав ки);

фор му ван ня та збе ре жен ня ма сивiв ре т ро спе к тив ної iнфор -
мацiї про стан тех но логiчно го об лад нан ня, сиг налiв ке ру ван ня та 
па ра метрiв (архiв);

пред ста в лен ня на ек ранi, а та кож ви ве ден ня на друк тек сто вої
та графiчної iнфор мацiї про хiд ТП (графiки, дiаг ра ми, про то ко ли
подiй то що);

До функцiй дiаг но сту ван ня САК ГМК “Пу ма 2.1” вхо дить як са мо-
дiаг но сту ван ня ПТЗ, ПЗ, лiнiй зв’яз ку, так i аналiз по каз никiв дiаг но -
сту ван ня, що ви п ли ва ють з кон т ро лю ван ня не пря мих вимiрю вань
па ра метрiв об лад нан ня ГМК, на при к лад:

кон т ро лю ю чи тем пе ра ту ру ком при мо ва но го га зу по кож но му
ком пре сор но му цилiндру iндивiду аль но, мож на ро би ти вис но вок
про технiчний стан цилiндра (зо к ре ма, кла панiв);

кон т ро лю ю чи тем пе ра ту ру ро бо чих цилiндрiв i опе ра тив но
сиг налiзу ю чи про вiдхи лен ня вiд нор ми, вжи ва ти за хо дів з вiдно в -
лен ня нор маль них технiчних па ра метрiв ро бо ти кож но го цилiндра
iндивiду аль но (при зни женнi тем пе ра ту ри ро бо чо го цилiндра до
100°С вiн пра к тич но ви к лю чається з ро бо ти, при цьо му для пiдтри -
ман ня ча с то ти обер тан ня дви гу на не обхiдно збiльши ти ви т ра ти 
па лив но го га зу при близ но на 10%);

кон т ро лю ю чи тем пе ра ту ру во ди “га ря чо го ци к лу”, тиск, рiвень
та тем пе ра ту ру мас ла, мож на ро би ти вис нов ки про стан фiльтрiв та
про за галь ний технiчний стан ГМК;

кон т ро лю ю чи про цент вiдкрит тя до зу ю чо го кра на па лив но го
га зу, тиск га зу та пе ре пад ти с ку на кранi, є мож ливiсть роз ра хо ву ва -
ти ви т ра ту па лив но го га зу по кож но му ГМК iндивiду аль но.

САК ГМК “Пу ма 2.1” взаємодiє з це хо ви ми си с те ма ми по же жо -
гасiння та га зо ви я в лен ня.

До скла ду САК ГМК “Пу ма 2.1” вхо дить ком п лекс сервiсно го 
об слу го ву ван ня, кон т ро лю ван ня не справ но стей об лад нан ня та кон-
фiгу ру ван ня про ми сло вих ПЛК САК ГМК “Пу ма-test”, що при зна че -
ний для: 

мо де лю ван ня на стендi ре жимiв ро бо ти ГМК з кон т ро лем пра -
цез дат ностi САК ГМК “Пу ма 2.1” та кон т ро лем ви ко нан ня ал го ритмiв
кож но го ре жи му ГМК;

ко ри гу ван ня ПЗ, за не обхiдностi, iнста лю ван ня ПЗ ПЛК з CD-
дис ку, зберiган ня архiву ба зи да них АРМ ЗІ, її ро зархiву ван ня, вiдтво -
рен ня та дру ку ван ня;

пiдклю чен ня до ПЛК у ре жимi сер ве ра та ви ве ден ня на ек ран
графiкiв (трендiв) вимiрю валь них па ра метрiв, про то ко лу подiй та 
ви ко нан ня iнших функцiй це хо во го сер ве ра без по се ред ньо бiля
ГМК (за умо ви вiдсут ностi ви бу хо не без печ ної зо ни кла су 2);

для про ве ден ня нав чан ня об слу го ву ю чо го пер со на лу.
За ре зуль та та ми на пра цю вань САК ГМК “Ком прес сор-3-PLC”, що

ек с п лу а тується на КС “Мрин” з трав ня 2004 р. (по над 6500 год), та
САК ГМК “Пу ма 2.1” (по над 1500 год) ви хо дить, що зав дя ки впро вад -
жен ню САК ГМК “Пу ма 2.1” знач но зрос ли еко номiчно надiйнi по каз -
ни ки та без пе ка ек с п лу а ту ван ня ГМК, у то му числi:

суттєво спро ще но опе рацiї ке ру ван ня ГМК (пу с ки, НЗ, АЗ, ЕЗ
то що), ав то ма тич но ре алiзується роз ра хун ко вий ал го ритм, точ но
до т ри му ють ся ча совi па у зи мiж опе рацiями, що пiдви щує надiйнiсть
ро бо ти ГМК за ра ху нок мож ли вої по мил ки при руч но му ви ко наннi
ана логiчних опе рацiй;

без пе ре рвне кон т ро лю ван ня па ра метрiв ро бо ти ГМК дає змо -
гу ско ро ти ти кiлькiсть зу пи нень ГМК зi стра в лю ван ням га зу, що ве де
до еко номiї га зу (од не зу пи нен ня зi стра в лю ван ням при зво дить до
втра ти близь ко 90 м3 га зу); 

при зник неннi жи в лен ня 220 В САК ГМК “Пу ма 2.1” за ра ху нок
енергiї ре зерв но го аку му ля то ра че рез 2 хв ав то ма тич но, без втру -
чан ня пер со на лу, ре алiзує ал го ритм НЗ без стра в лю ван ня га зу, що

iскри (про грам не за ча сом на пра цю ван ня свiчок за па лю ван ня, за 
ча с то тою обер тан ня ро то ра ГМК або руч не).

Про грам не за без пе чен ня (ПЗ) ПЛК MIC-750 мо же бу ти конфiгу ро -
ва но з ав то ма ти зо ва но го ро бо чо го мiсця змiнно го iнже не ра 
(АРМ ЗІ), з пе ре нос но го комп’юте ра (но ут бук) або з ки шень ко во го
комп’юте ра (КПК).

Ан ти де то нацiйний мо дуль Motortech DetCon кон т ро лює на явнiсть
де то нацiйно го горiння шля хом вимiрю ван ня вiбрацiї кож но го мо тор -
но го цилiндра за до по мо гою спецiалiзо ва них ак се ле ро метрiв.
Вихiдний сиг нал ак се ле ро мет ра по дається до мо ду ля за па лю ван ня
для ко ри гу ван ня ку та ви пе ред жен ня за па лю ван ня з ме тою за побiган-
ня де то нацiйно му горiнню.

Ви ко ри стан ня у САК ГМК “Пу ма 2.1” су час них ПТЗ за без пе чує 
ви ко нан ня iнфор мацiйних функцiї, функцiй за хи с ту, ке ру ван ня та 
ре гу лю ван ня, а та кож дiаг но стич них функцiй, у то му числi:

без пе ре рвно го ав то ма тич но го кон т ро лю ван ня тех но логiчних
па ра метрiв, ста ну об лад нан ня та ВМ, рiвня удар них на ван та жень на
кож но му ком пре сор но му цилiндрi ГМК, кон т ро лю ван ня на яв ностi
по пе ред жу валь ної i аварiйної свiтло вої та зву ко вої сиг налiзацiї та, за
не обхiдностi, фор му ван ня сиг на лу аварiйно го зу пи нен ня (АЗ) ГМК,
облiку ви т рат па лив но го га зу (не ко мерцiйно го), а та кож iнди кацiї
вимiрю валь них па ра метрiв на таб ло ПЛК у циф ро во му ви глядi.

До функцiй ке ру ван ня та ре гу лю ван ня САК ГМК “Пу ма 2.1”, що
ре алiзо ванi за до по мо гою ПЛК TomaHawk-8535А, вхо дять:

ав то ма тич не та ди с танцiйне ке ру ван ня ос нов ним i до помiжним
об лад нан ням ГМК iз за хи с том вiд по мил ко вих i не санкцiоно ва них 
ко манд;

кон т роль ви ко нан ня ко манд ке ру ван ня;
пуск ГМК iз за ван та жен ням або без за ван та жен ня в магiстраль;
нор маль не зу пи нен ня (НЗ) зi стра в лю ван ням га зу i без йо го

стра в лю ван ня;
АЗ та ек ст ре не зу пи нен ня (ЕЗ) ГМК зi стра в лю ван ням га зу;
ав то ма тич не ре гу лю ван ня ча с то ти обер тан ня ГМК;
ав то ма тич ний за хист ГМК;
кон т роль пе ред пу с ко вої го тов ностi ГМК;
руч не вве ден ня да них (зна чен ня па ра метрiв на стро ю ван ня, 

ко ефiцiєнти та кон стан ти, ус тав ки то що) iз за хи с том вiд не санкцiоно -
ва но го до с ту пу;

ав то ма тич не та руч не ке ру ван ня ВМ, у то му числi кра на ми
обв’яз ки ГМК;

пе ре да ван ня по точ них да них про па ра ме т ри ро бо ти ГМК до
АРМ ЗІ по стан дарт но му це хо во му ка на лу зв’яз ку (RS485, про то кол
MODBUS). 

На АРМ ЗІ здiйснюється:

Рис. 4. Розташування ПТЗ САК ГМК “Пума 2.1” у залi ГМК на КС “Мрин”
Мринського ПСГ УМГ “Київтрансгаз”
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На КС-17 “Таль не” Гай синсь ко го ЛВУ УМГ “Чер ка си транс газ” за
кош ти ПОСП “Умансь кий те п лич ний комбiнат” впро вад же но
ав то ма ти зо ва ну си с те му утилiзацiї те п ла, яка по дає те п ло в 

те п лицi пло щею близь ко 12 га, котрi розмiщенi не по далiк га зо ком -
пре сор ної станцiї.

Те п ло утилiза тор ТУВ-16 по тужнiстю 16 МВт (роз роб ник – АТ НТП
“Укр про ме нер го”) вста но в ле ний за га зо пе ре ка чу валь ни ми аг ре га та -
ми ст. №1 i 2 i утво рює з ни ми ко ге не рацiйну ус та нов ку. Вiн при зна че -
ний для одер жан ня га ря чої во ди з роз ра хун ко ви ми тем пе ра ту ра ми
115–70°С у си с темi те п ло по ста чан ня. Те п ло утилiза тор мо же пра цю ва -
ти ли ше по черзi з кож ним ГПА. 

До скла ду те п ло утилiза то ра ТУВ-16 вхо дять:
блок кон ве к тив но го па ке та;
спо лучнi га зо хо ди з ком пен са то ра ми, ре монт ни ми ла за ми, ре гу -

лю вальними i вiдсiчни ми кла па на ми;
до дат ковi вих лопнi тру би дiамет ром 1800 мм з руч ни ми заслiнка ми;
тру бо про во ди з ар ма ту рою в ме жах те п ло утилiза то ра;
елек т ро ус тат ку ван ня й КВПiА.

Вiдвiд ди мо вих газiв вiд ГПА №1 i 2 до те п ло утилiза то ра здiйснюється
по двох га зо хо дах дiамет ром 2400 мм. Пе ред те п ло утилiза то ром 
га зо хо ди поєдну ють ся в один за галь ний га зохiд дiамет ром 2400 мм. 

Вiдсiчнi й ре гу лю вальнi кла па ни вста но в ленi на го ри зон таль них
дiлян ках вiдвiдних га зо ходiв вiд ГПА №1 i 2 до ТУВ-16 (на вiдм.
+16.400). Ре гу лю вальнi кла па ни вста но в ленi на вiдвiдних га зо хо дах,
пер ши ми по хо ду ди мо вих газiв вiд ГПА. По за ду за ни ми вста но в ленi
вiдсiчнi кла па ни.

Кон ст рукцiя те п ло утилiза то ра ТУВ-16 
Те п ло утилiза тор ТУВ-16 – вер ти каль но-во до труб ний, дво ба ра бан -

ний, з при му со вою цир ку ляцiєю во ди, пра цює пiд над ду ван ням.

На при ват но-оренд но му сiльсь ко гос по дарсь ко му пiдриємствi
“Умансь кий те п лич ний комбiнат” на те ри торiї КС “Таль не” 
Гай синсь ко го ЛВУМГ впро вад же но в ек с п лу а тацiю си с те му
утилiзацiї те п ла, яка скла дається з те п ло утилiза то ра по тужнiстю 
16 МВт, те п ло утилiзацiйної на сос ної станцiї, те п ло тра си до 
ко тельнi ПОСП “Умансь кий те п лич ний комбiнат”. Ре алiзо ва но
про гра му ви ко ри стан ня те п ло вої енергiї вих лоп них газiв ГПА для
спо жи вачiв те п лич но-ово че во го комбiна ту м. Таль но го та про м-
зо ни КС “Таль не”.

за побiгає не ке ро ва но му ре жи му ро бо ти ГМК, пiдви щує без пе ку 
ек с п лу а ту ван ня ГМК, за побiгає ви т ра там га зу при стра в лю ваннi;

на явнiсть аварiйної сиг налiзацiї про стан ГМК дає змо гу, за 
не обхiдностi, ав то ма тич но, без втру чан ня пер со на лу, про тя гом 0,1 с
при пи ни ти по да ван ня па лив но го га зу, за побiгти iскро у тво рен ню у
цилiндрах ГМК та зу пи ни ти ГМК iз за крит тям кранiв всмо к ту ван ня та
нагнiтан ня. Це за побiгає ек с п лу а ту ван ню дiйсно технiчно не справ-
но го ГМК (еко номiя па лив но го га зу) та пiдви щує без пе ку йо го 
ек с п лу а ту ван ня;

розмiщен ня ша фи ав то ма ти ки (ША) по бли зу ГМК, у зонi 2, дає
мож ливiсть суттєво змен ши ти дов жи ну ка бель них ме реж мiж пер -
вин ни ми пе ре тво рю ва ча ми та ПЛК, ви ко ну ва ти опе рацiї пу с ку ГМК з
мiсце во го пуль та ке ру ван ня, без по се ред ньо бiля ГМК опе ра тив но
кон т ро лю ва ти тех но логiчнi па ра ме т ри ГМК на ЖКІ-монiторi ПЛК; 

без пе ре рвний кон т роль па ра метрiв ТП ГМК дає змо гу опе ра -
тив но ви я в ля ти технiчнi про б ле ми у йо го ро ботi та опе ра тив но їх
усу ва ти (не че ка ти пла но во го ре мон ту), що: 

а) збiльшує мо то ре сурс за ра ху нок “плав них” пускiв (у то му числi
за ван та жен ня) та зу пи нень згiдно з роз ра хун ко ви ми ал го рит ма ми
(збiльшен ня термiну ек с п лу а ту ван ня ГМК та термiну мiж рег ла мент -
ни ми ро бо та ми); 

б) усу ває “пе ре ко си”, на ван та жен ня на колiнча сто му ва лу ГМК,
стiнках вту лок ро бо чих цилiндрiв при вiдмо вах си с те ми за па лю ван -
ня на цилiндрах;

в) змен шує ви т ра ти на ре монт ме ханiчної ча с ти ни;
г) еко но мить па лив ний газ до 3%;
д) пiдви щує еко логiчнi ха ра к те ри сти ки ГМК.
При ог лядi цилiндрiв ГМК пiсля 1500 год йо го ро бо ти пiд керiв-

ниц твом САК ГМК “Пу ма 2.1” зав дя ки ви ко ри стан ню ан ти де то нацiй-
ної си с те ми мо ду ля за па лен ня не ви я в ле но слiдiв оп ла в лень, по ру -
шен ня внутрiшньої по верхнi цилiндрiв то що.

Кон ст рукцiя та об слу го ву ван ня САК ГМК “Пу ма 2.1” за га лом 
до сить простi та не по тре бу ють спецiаль ної квалiфiкацiї об слу го ву ю -
чо го пер со на лу (до с тат ньо 20 год нав чан ня, про ве де них роз роб ни -
ком пiд час дослiдно го ек с п лу а ту ван ня).

Роз ра хун ко вий термiн окуп ностi САК ГМК “Пу ма 2.1” ста но вить 
2–2,5 ро ки.

За с то су ван ня су час них мiкро про це сор них ПТЗ та мо дуль на 
стру к ту ра по бу до ви САК ГМК “Пу ма 2.1” ма ють мож ливiсть її роз вит -
ку та мо дернiзацiї при пiдклю ченнi но вих об’єктiв шля хом пе ре -
конфiгу рацiї та на ро щу ван ня ре сурсiв. 

Роз роб ник САК ГМК “Пу ма 2.1” є ТОВ “Ко т рис” вiдповiдно до вис -
нов ку Київської тор го во-про ми сло вої па ла ти №С-1428 вiд 5 бе рез ня
2007 р. виз на но вiтчиз ня ним ви роб ни ком.

ТОВ “Ко т рис” бiльше 10 рокiв зай мається роз роб лен ням, 
ви роб ниц твом та впро вад жен ням си с тем ав то ма ти зацiї ви роб ни чих
про цесiв, си с тем кон т ро лю вiбрацiї (ось о во го зсу ву ро торiв). ТОВ
“Ко т рис” (м. Київ, Ук раїна) є офiцiйним ди ст риб'юто ром фiрми
“АМОТ” (США).

САК ГМК на базi спецiалiзо ва них кон т ро лерiв “АМОТ” надiйно
ек с п лу а ту ють ся в Ук раїнi (УМГ “Київтранс газ”), Бiло русi (ПЗГ “Оси -
повiчi”).

В Ук раїнi роз та шо ва на най по тужнiша в свiтi си с те ма ПСГ, об лад -
на них ГМК, якi доцiльно ос на сти ти су час ни ми си с те ма ми вiтчиз ня но -
го ви роб ниц тва ти пу САК ГМК “Пу ма 2.1”. Ав то ма ти зацiя ПСГ – 
ве ли кий крок не тiльки в технiчно му ра курсi. Надiйна ро бо та ПСГ –
це мож ливiсть без пе ребiйно, про тя гом усь о го ро ку за без пе чи ти по -
ста чан ня га зу спо жи ва чам, у то му числi за без пе чен ня функцiону ван -
ня ук раїнської про ми сло востi.

Росiя є по ста чаль ни ком га зу в Ук раїну, але навiть на росiйсь ких
про сто рах не має та кої по туж ної си с те ми ПСГ, як в Ук раїнi – i цей 
фа к тор не мож ли во не вра хо ву ва ти.

Впро вад жен ня САК ГМК “Пу ма 2.1” – це ще один крок до впро -
вад жен ня без люд них тех но логiй, мож ливiсть функцiюван ня її у складi
САК КЦ, САК КС та iнтег ро ва ної ав то ма ти зо ва ної си с те ми ке ру ван ня
(ІАСК) ДК “Ук ртранс газ”.

виробництво

Л.Г. Нестеренко,
ГКС “Тальне”

Теплоутилiзацiйна 
установка на КС-17 
“Тальне” – iнвестицiйний
проект в газовiй
промисловостi України
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га зо ходiв за без пе чує ро бо ту ГПА як в ав то ном но му ре жимi, так i 
ра зом з те п ло утилiза то ром ТУВ-16. 

Ае ро ди намiчний опiр тра к ту вих лоп них газiв не пе ре ви щує рiвень,
за да ний технiчни ми умо ва ми за во ду-ви готiвни ка ГПА.

Кон ст рукцiя га зо ходiв пе ре дба чає ком пен сацiю тем пе ра тур них 
пе ремiщень i за хист га зо вої турбiни вiд пе ре дачi на неї ста тич них 
на ван та жень вiд вста но в ле но го об лад нан ня.

Для га зощiльно го вiдклю чен ня ТУВ-16 або ГПА пiд час їхньо го 
ре мон ту усе ре динi га зо ходiв мiж вiдсiчни ми й ре гу лю валь ни ми кла па -
на ми вста но в лю ють ся знiмнi секцiйнi за глуш ки. Для ро бо ти усе ре динi
га зо ходiв змон то ва но ре монтнi ла зи дiамет ром 500 мм мiж вiдсiчни ми
й ре гу лю валь ни ми кла па на ми.

Автоматична система керування
Ав то ма тич на си с те ма ке ру ван ня те п ло утилiза то ра ТУВ-16 за без пе -

чує ви ко нан ня та ких ос нов них опе рацiй:
ке ру ван ня ро бо тою те п ло утилiза то ра в ав то ма тич но му або руч -

но му ре жимi; 
пiдтри ман ня тем пе ра ту ри ме ре же вої во ди на ви ходi з те п ло -

утилiза то ра вiдповiдно до зав дан ня, але не бiльше 110°С; 
кон т роль ро бо чих па ра метрiв;
тех но логiчну по пе ред жу валь ну й аварiйну сиг налiзацiю;
аварiйну зу пин ку те п ло утилiза то ра при вiдхи леннi кон т роль о ва -

них па ра метрiв за межi до пу с ти мих зна чень;
збiр i об роб ку сиг на лу дат чикiв тем пе ра ту ри, ти с ку й пе ре па ду ти с ку;
iнди кацiю зна чень вимiрю ва них па ра метрiв на монiторi АРМ 

(ав то ма тич но го ро бо чо го мiсця), роз та шо ва но го в дис пет черськiй;
мож ливiсть вiзу аль но го кон т ро лю на монiторi АРМ па ра метрiв

ТУВ-16, на сос ної й ко тельнi те п лич но го комбiна ту;
iнфор мацiю про по точ ний стан ме ре же вих на сосiв – “Ро бо та”,

“Зу пин ка” i “Вiдмо ва”;
по точ ну iнфор мацiю про по ло жен ня вiдсiчних кла панiв на га зо -

хо дах вiд ГПА й за су вок на ме ре же вих тру бо про во дах;
по точ ну iнфор мацiю про по ло жен ня ре гу лю вальних i вих лоп них

кла панiв на га зо хо дах вiд ГПА у всьо му ро бо чо му дiапа зонi їхньо го 
пе ремiщен ня;

бло ку ван ня мож ли вих по ру шень ро бо ти ус тат ку ван ня;
фiксацiю пер шо при чин аварiйної зу пин ки ТУВ-16;
зав дан ня пер вин них па ра метрiв кон турiв ре гу лю ван ня; 
зав дан ня вста вок па ра метрiв для тех но логiчних за хистiв; 
фор му ван ня ба зи да них;
збе ре жен ня про грам но го за без пе чен ня при зник неннi на пру ги.

Те п ло ме ре жа пра цює з ро бо чи ми па ра ме т ра ми Рвх=1,5 кг/см2,
Рвих=8 кг/см2, Q=320 м3/год i за без пе чує по да чу га ря чої во ди на вiд-
стань близь ко 1,5 км до те п ло обмiнни ка ко тельнi УТК.

За до по мо гою лiчиль никiв здiйснюється облiк те п ло вої енергiї.
АРМ опе ра то ра си с те ми утилiзацiї те п ла зна хо дить ся на ГЩУ КС.
Ек с п лу а тацiя си с тем утилiзацiї те п ла, вiдпуск те п ло вої енергiї 

про во дить ся пер со на лом КС на ос новi гос по дарсь ких до го ворiв.
Впро вад жен ня да но го про ек ту є при кла дом ви ко ри стан ня те п ло вої
енергiї КС для на род но го гос по дар ст ва Ук раїни. 

По верх ня нагрiван ня те п ло утилiза то ра утво ре на оре б ре ни ми тру -
ба ми дiамет ром 38•3 мм, вва ре ни ми у верхнiй i нижнiй ба ра ба ни
дiамет ром 1026•10 мм. Оре б рен ня ви ко на но спiраль ною на вив кою
стрiчки ви со тою 10 мм, тов щи ною 1 мм з кро ком 4 мм. Тру би 
роз та шо ву ють ся в пуч ку в ша хо во му по ряд ку з по пе реч ним кро ком
S1=70 мм i по здовжнiм S2=80 мм.

Для ог ля ду й очи щен ня внутрiшньої по верхнi труб па ке та дни ща
верх ньо го й ниж нь о го ба ра банiв ос на щенi люч ка ми. На верхнiй вiд-
мiтцi пiдвiдних i вiдвiдних труб (тру бо про во ди вiдповiдно зво рот ної й
пря мої ме ре же вої во ди) вста но в ле но елек т рифiко ванi кра ни повiтря -
никiв. На ниж нь о му ба ра банi те п ло утилiза то ра вста но в ле но дре наж ну
лiнiю з дво ма елек т рифiко ва ни ми за сув ка ми для зли ву во ди з ТУВ-16. 

На верх ньо му ба ра банi те п ло утилiза то ра вста но в ле но два за по-
бiжнi кла па ни СППК 4Р-16 Ду 50/80. На входi й ви ходi ме ре же вої во ди
з те п ло утилiза то ра змон то ванi елек т рифiко ванi й ручнi запiрнi за сув ки
ти пу “Ба тер фляй”.

Для за без пе чен ня роз ра хун ко вих швид ко стей ру ху во ди в тру бах
кон ве к тив но го па ке та вiн роздiляється на 4 хо ди за до по мо гою ко ро-
бiв, вста но в ле них у верх ньо му й ниж нь о му ба ра ба нах. 

Кон ст рукцiя те п ло утилiза то ра за без пе чує ком пен сацiю те п ло вих
роз ши рень йо го еле ментiв. Те п ло ва iзо ляцiя кон ве к тив но го па ке та
ви ко на на у ви глядi щитiв з на пов ню ва чем з мiне раль ної ва ти. Пе рехiд-
нi га зо хо ди iзо лю ють ся ша ром мiне ра ло ват них матiв, по кри тих зовнi
ли с то вим ме та лом. Га зо хо ди ос на щенi ре монт ни ми ла за ми на входi i
на ви ходi з те п ло утилiза то ра.

Пло щад ки й схо ди те п ло утилiза то ра за без пе чу ють вiльний до с туп
до мiсць спо сте ре жен ня, об слу го ву ван ня й швид ку ева ку ацiю пер со -
на лу у ви пад ку ви ник нен ня аварiйних си ту ацiй.

Од ним з ос нов них еле ментiв ко ге не рацiйної ус та нов ки є га зо хо ди,
схе ма й кон ст рукцiя яких бiльшою мiрою ви зна ча ють надiйнiсть ро бо -
ти всiєї ус та нов ки, особ ли во в пе рехiдних ре жи мах. З ура ху ван ням
тем пе ра ту ри ди мо вих газiв (до 540°С) га зо хо ди вiд ГПА ви го то в ленi 
з ли с то вої сталi 09Г2С i зовнi по критi те п лоiзо ляцiєю. Ком по ну ван ня

№
Технiчнi данi

Одиниця Значення 
з/п вимiрювання величини

1 Теплопродуктивнiсть МВт (Гкал/год) 16,0 (13,8)

2 Витрата мережевої води мiнiмальна м3/год 280

3 через теплоутилiзатор номiнальна м3/год 343

4 Температура на входi в ТУВ °С 70

5 мережевої води на виходi з ТУВ °С 115

6
Площа поверхнi нагрiвання конвективного 
пакета

м2 3102

7 Тиск води на виходi з теплоутилiзатора МПа 0,8

8
Гiдравлiчний опiр ТУВ при номiнальнiй 
витратi мережевої води

МПа 0,004

9
Температура димових газiв на входi 
в теплоутилiзатор (розрахункова)

°С 480

10
Температура димових газiв на виходi 
з ТУВ (розрахункова)

°С 100

11
Аеродинамiчний опiр теплоутилiзатора 
(розрахунковий)

кПа 1,40

12 ККД теплоутилiзатора брутто (розрахунковий) % 79,5

13
Витрата природного газу на ГПА 
(за даними заводу-виготовлювача)

м3/год 3800

14 Габаритнi розмiри теплоутилiзатора мм 6150•4600

15 Маса теплоутилiзатора т 35

16 Тип мережевого насоса Etanorm G 100-250 G6

17 Подача мережевого насоса м3/год 320

18 Напiр мережевого насоса м 71,5

19 Кiлькiсть шт. 2

20 Потужнiсть двигуна мережевого насоса кВт 90

21
Максимальне струмове навантаження 
двигуна мережевого насоса

А 154

22 Частота обертання двигуна насоса об/хв 2900

Технiчнi данi теплоутилiзатора ТУВ-16 i допомiжного устаткування
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при из го то в ле нии, ис пы та ни ях и экс плу а та ции ГТУ, ос но вы ва ясь 
на ми ро вом опы те со з да ния по доб ных энер ге ти че ских объ е к тов,
по ка за те ли ко то рых пуб ли ку ют ся в пе ри о ди че ской ли те ра ту ре 
(см. Ка та ло ги га зо тур бин но го обо ру до ва ния за 1988, 2001, 2005,
2006 и 2009 г.).

Из ве ст но, что о на деж но сти ГТУ, удоб ст ве ее об слу жи ва ния 
и ре мон то при год но сти наи бо лее объ е к тив но мож но су дить по 
ре зуль та там экс плу а та ции в ус ло ви ях КС. Имен но про мыш лен ная
экс плу а та ция во мно гом оп ре де ля ет эко но мич ность ус та нов ки [7].
При раз ра бот ке но вых схем ных ре ше ний про мыш лен ных ГТУ но во -
го по ко ле ния не об хо ди мо учи ты вать срав ни тель ную при ори тет -
ность тре бо ва ний, предъ я в ля е мых к этим объ е к там, – без о пас ность,
на деж ность и энер го сбе ре же ние [8].

В свя зи с этим при ана ли зе ос нов ных па ра ме т ров ГТП для ГПА
сле ду ет бо лее пол но ис поль зо вать опыт со з да ния, ис пы та ний и дли -
тель ной экс плу а та ции ре ге не ра тив ных ГТУ, на ме чен ных к при ме не -
нию в ка че ст ве ГТП ГПА [6]. Та кой опыт име ет ся у ОАО “Газ пром”
для срав ни тель но низ ко тем пе ра тур ных ГТП ти па ГТК-10-4, ГТ-750-6,
ГТ-700-5, ГТК-5 [9]. А из дру гих по ко ле ний ма шин це ле со об раз но
рас смо т реть ГТУ ти па MS3002, MS5001, MS5002 (General Electric,
США) [10], а так же по с лед ние раз ра бот ки рос сий ских про из во ди те -
лей – ОАО “Энер го маш кор по ра ция”, “Нев ский за вод” и др.

спiвпраця з журналом “Газовая промышленность”

Оценка и анализ технических требований 
к газотурбинным приводам ГПА газотранспортной
системы Украины

А.В. Сударев, ООО "Научный Центр 
“Керамические двигатели” им. А.М. Бойко”,
А.А. Халатов, Институт технической теплофизики НАНУ,
В.Б. Сударев, ООО “НПП “Теплопроект”

ГТСРос сии и Ук ра и ны бо лее чем на 80% ос на ще ны ГТУ,
ко то рые ис поль зу ют ся в ка че ст ве при во дов на гне -
та те лей при род но го га за. На и бо лее вос тре бо ва ны

га зо тур бин ные дви га те ли (ГТД) мощ но стью 6,3, 10, 16 и 25 МВт, по -
вы ше нию эко но мич но сти ко то рых спо соб ст ву ет ре ге не ра ция те п -
ло ты. При сте пе ни ре ге не ра ции Е =82÷85% КПД га зо тур бин но го
при во да (ГТП) на гне та те ля мо жет быть уве ли чен на 2–6% при срав -
ни тель но уме рен ных зна че ни ях тем пе ра ту ры га за пе ред тур би ной
вы со ко го да в ле ния (ТВД) Т3<1000°C и сте пе ни по вы ше ния да в ле -
ния πк<10.

Опыт Рос сии [1, 2] в ос во е нии ГТУ но во го по ко ле ния для КС, ос -
но ван ный на ре зуль та тах при е моч ных ис пы та ний 16 аг ре га тов мощ -
но стью Ne=4÷25 МВт (в том чис ле пя ти ГТУ мощ но стью 16 МВт) 
по ка зал, что в про цес се ис пы та ний вы яв ля ет ся боль шое чис ло 
де фе к тов в раз лич ных эле мен тах и си с те мах, ко то рые счи та ют ся
“мел ки ми”, но оп ре де ля ют ра бо то спо соб ность га зо пе ре ка чи ва ю -
ще го аг ре га та (ГПА). Эти де фе к ты не уда ет ся уст ра нить пол но стью
на го лов ном об раз це, по э то му к про из вод ст ву ре ко мен ду ет ся ус та -
но воч ная се рия ГПА.

Эф фе к тив ность (КПД) ГТУ под твер жда ет ся не все гда или под -
твер жда ет ся “на пре де ле” (в пре де лах до пу с ка на по став ку и по -
греш но сти из ме ре ний), про б ле ма обес пе че ния на деж но сти и пе ре -
во да ГТУ в раз ряд “то вар ной про дук ции” до кон ца не ре ше на, ве -
ли ко ко ли че ст во дви га те лей, до с роч но сни ма е мых для за во дско го
ре мон та. Из го то в ле ние, при е моч ные ис пы та ния и опыт но-про мыш -
лен ная экс плу а та ция го лов но го об раз ца не га ран ти ру ют за я в лен -
ных по ка за те лей на деж но сти, а эко ло ги че ские по ка за те ли ма ло -
эмис си он ных кон ст рук ций ча с то не под твер жда ют ся. Для по вы ше -
ния ка че ст ва и тех ни че ско го уров ня ГПА ре ко мен ду ет ся тех ни че -
ская экс пер ти за про ек тов ГТУ для оцен ки кон ст рук ци он ной проч -
но сти, на деж но сти и без о пас но сти [1]. Стре м ле ние по вы сить эко но -
мич ность ГТУ и свя зан ные с этим по вы ше ние тем пе ра ту ры Т3 га за
пе ред га зо вой тур би ной (ГТ) и ре ге не ра тив ный по до г рев воз ду ха
ус лож ня ют про б ле му на деж но сти ЭУ [2].

В свя зи с этим на ста дии про ек ти ро ва ния не об хо ди мо не толь ко
тер мо ди на ми че ски удо в ле тво рить тех ни че ским тре бо ва ни ям, от ра -
жен ным в ра бо тах [3–6], но и оце нить воз мож ность их ре а ли за ции

Соз да ние про мыш лен ных га зо тур бин ных ус та но вок (ГТУ) но во го
по ко ле ния тре бу ет со по с та в ле ния ре зуль та тов их про ек ти ро ва -
ния с ми ро вым опы том про из вод ст ва, ис пы та ний и экс плу а та ции
дей ст ву ю щих ана ло гич ных энер ге ти че ских ус та но вок (ЭУ). 
С этой це лью мож но ис поль зо вать ха ра к тер ные по ка за те ли ЭУ,
пуб ли ку е мые в раз лич ных пе ри о ди че ских из да ни ях. Для про вер -
ки до с то вер но сти этой ин фор ма ции не об хо ди мо не толь ко вы -
пол нить по ве роч ный тер мо ди на ми че ский рас чет кон крет ной ГТУ,
но и оце нить воз мож ный ре сурс ее наи бо лее те п ло на пря жен ных
де та лей. В дан ной ста тье по доб ная оцен ка вы пол не на при ме ни -
тель но к ре ге не ра тив ной ГТУ ти па ГТУ-16Р, пред на зна чен ной для
ос на ще ния ком прес сор ных стан ций (КС) га зо транс порт ной си с -
те мы (ГТС) Ук ра и ны.

Год

Nе, МВт

NOK, МВт

NTK, МВт

t ст, °C

t 2, °C

t 3, °C

t 4, °C

t 5, °C

t 6, °C

aизб
Е

G вз, кг/с

G т, кг/с

G г, кг/с

Q затр / Nе

КПД
расчетный, %

δQKC, %

πк

КПД
табличный, %

1952

10,3

13,4

13,4

954

267

954

528

353

447

4,8

0,7

52,2

0,607

52,76

2,95

34,2

0,9

7,3

33,9

1971

18,5

24,7

24,7

929

259,5

929

518

346

440

5,0

0,7

94,8

1,08

95,9

2,94

34,3

1,14

7,0

34,0

1952

10,0

13,4

13,4

954

267

954

528

335

449

4,8

0,7

52,16

0,60

52,76

3,04

33,2

0,48

7,3

32,9

1952

8,5

13,2

13,2

899

267

899

482

335

428

5,2

0,715

50,0

0,543

50,3

3,23

30,9

0,89

7,3

31,3

1972

4,4

6,8

6,8

943

293

943

494

353

439

4,9

0,72

23,1

0,269

23,4

3,11

32,5

1,74

8,5

32,2

1952

10,0

13,6

13,6

954

271

954

523,6

353

444,6

4,8

0,69

50,3

0,60

50,9

3,04

33,2

0,96

7,5

32,9

1982

10,8

13,9

13,9

932

266

932

513

363

420

4,8

0,62

52,2

0,63

52,8

2,92

34,6

0,83

7,3

34,3

1987

26,6

45,5

45,5

932

297

932

483

366

416

4,7

0,64

152,0

1,85

153,9

3,48

29,0

0,74

8,7

28,7

1986

9,6

15,6

15,6

1063

393

1063

481

414

460

4,0

0,74

38,6

0,56

39,2

2,89

34,9

1,51

14,2

34,5

2010

16,0

16,4

16,4

980

226,5

980

584

287

528,6

5,4

0,85

74,2

0,79

75,0

2,48

40,9

1,74

5,75

40,3
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Показатели регенеративных ГТУ без учета расхода 
воздуха на охлаждение теплонапряженных деталей 
проточной части газовой турбины Таблица 1
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Боль шин ст во ГТП (рис. 1) – это ре а ли зо ван ные аг ре га ты, ус пеш -
но от ра бо тав шие свой на зна чен ный ре сурс в ус ло ви ях КС или еще
на хо дя щи е ся в экс плу а та ции. Их КПД су ще ст вен но ни же, чем у пер -
спе к тив ных ГТП ти па “На де ж да” [11, 12] или ГТУ-16Р [6]. Это свя за но
с тем, что у по с лед них за я в ле на срав ни тель но вы со кая на чаль ная
тем пе ра ту ра га за пе ред ТВД и сте пень ре ге не ра ции (для ГТП “На де -
ж да” Т3=1100°C и Е =90%, а для ГТУ-16Р Т3=980°C и Е =85%). В ито -
ге это по з во ля ет по лу чить рас чет ные зна че ния КПД бо лее 40%, что
за мет но вы ше КПД ре а ли зо ван ных ре ге не ра тив ных ГТУ (см. рис. 1).
Для это го при из го то в ле нии те п ло на пря жен ных де та лей ГТ и ка ме -
ры сго ра ния по ми мо слож ных си с тем ох ла ж де ния не об хо ди мо 
ис поль зо вать так же но вые жа ро проч ные ма те ри а лы, ре сурс ные 
ха ра к те ри сти ки ко то рых изу че ны по ка не до с та точ но [7].

О тем пе ра тур ном уров не ре ге не ра тив ных ГТУ мож но су дить по
опыт ным дан ным, по ме щен ным на рис. 2. Они оп ре де ля ют на ка ж -
дом эта пе ос во ен ный про мыш лен но стью уро вень на чаль ной тем пе -
ра ту ры га за. Ес ли рас сма т ри вать толь ко ре а ли зо ван ные про ек ты,
то вид ны рез кое за мед ле ние ро с та на чаль ной тем пе ра ту ры га за и
ее ста би ли за ция на уров не 920–950°С. От сут ст вие за по с лед ние
пять лет но вых ре ге не ра тив ных ГТП про мыш лен но го ти па с по вы -
шен ны ми на чаль ны ми па ра ме т ра ми (Т3>1000°C) за ста в ля ет скор-
ре к ти ро вать в сто ро ну умень ше ния да же пес си ми стич ный про гноз
[13, 14] по ро с ту КПД ГТП, вы пол нен ный в 2005 г. на ос но ва нии 
име ю щих ся в то вре мя опыт ных дан ных.

Ощу ти мое сни же ние тем па ро с та на чаль ной тем пе ра ту ры свя за -
но пре ж де все го с тру д но стя ми со з да ния но вых жа ро проч ных кон -
ст рук ци он ных ма те ри а лов, удо в ле тво ря ю щих тре бо ва ни ям вы со -
кой на деж но сти и тех но ло гич но сти, а так же дру гих фа к то ров, оп ре -
де ля ю щих воз мож ность их при ме не ния для из го то в ле ния де та лей
вы со ко тем пе ра тур ных га зо вых тур бин.

Год

Nе, МВт

NOK, МВт

NTK, МВт

t ст, °C

t 2, °C

t 3, °C

t 4, °C

t 5, °C

t 6, °C

aизб
Е

G вз, кг/с

G т, кг/с

G г, кг/с

Q затр / Nе

КПД
расчетный, %

δQKC, %

πк

КПД
табличный, %

1952

9,5

14,2

14,2

829

267

954

528

368

453

4,7

0,71

51,4

0,65

52,1

2,95

31,64

-0,3

7,3

33,9

1971

17,0

26,4

26,4

804

259,5

929

518

361

440

5,0

0,7

98,0

1,18

99,2

2,94

31,4

-0,9

7,0

34,0

1952

9,1

14,4

14,4

830

267

954

528

368

449

4,8

0,72

52,2

0,63

52,8

3,04

30,4

-1,2

7,3

32,9

1952

7,6

14,3

14,3

778

267

899

482

348

428

5,2

0,72

51,7

0,61

52,3

3,23

27,9

-0,8

7,3

31,3

1972

3,9

7,4

7,4

819

293

943

494

369

439

4,9

0,72

24,1

0,308

24,4

3,11

29,0

0,36

8,5

32,2

1952

9,7

14,8

14,8

830

271

954

523,6

369

449

4,8

0,7

52,4

0,626

53,0

3,04

32,1

-0,7

7,5

32,9

1982

10,5

15,0

15,0

808

266

932

513

369

420

4,8

0,62

54,1

0,643

54,7

2,92

33,6

-0,6

7,3

34,3

1987

25,2

48,6

48,6

806

297

932

483

384

419

4,7

0,65

156,5

1,93

158,4

3,48

27,6

-1,67

8,7

28,7

1986

9,3

17,2

17,2

939

393

1063

481

438

460

4,1

0,74

40,8

0,58

41,4

2,89

33,8

1,1

14,2

34,5

2010

15,6

17,6

17,6

855

226,5

980

584

317

529

5,4

0,85

76,6

0,80

77,4

2,48

39,9

0.1

5,75

40,3
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Показатели регенеративных ГТУ с учетом расхода 
воздуха на охлаждение теплонапряженных деталей 
проточной части газовой турбины Таблица 2

Рис. 1. КПД регенеративных ГТУ мощностью 3,7-26,7 МВт, по данным [6-12]

Рис. 2. Температура газа перед ТВД регенеративных ГТУ в 1955-2005 гг.

Рис. 3. Зависимости КПД регенеративных ГТУ промышленного типа от их полезной
мощности (ЭУ реализованные и проектируемые)
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кри те рия оцен ки до с то вер но сти таб лич ных дан ных ав то ры вы бра -
ли “мощ но ст ную” до лю ΔGохл от но си тель но го рас хо да ох ла ж да ю -
ще го воз ду ха, ко то рая долж на для рас сма т ри ва е мых ГТУ на хо дить -
ся в ди а па зо не от ну ля до еди ни цы. При ΔGохл вне это го ди а па зо -
на де ла ет ся за клю че ние о не до с то вер но сти ис ход ных дан ных ГТУ,
при ве ден ных в опуб ли ко ван ных таб ли цах.

Вме сте с тем це ле со об раз ность при ня то го кри те рия до с то вер -
но сти таб лич ных дан ных вы зы ва ет со м не ние, так как от но си тель ный
рас ход ох ла ж да ю ще го воз ду ха со ста в ля ет, как пра ви ло, срав ни -
тель но не боль шую ве ли чи ну от рас хо да воз ду ха в ЭУ, а “мощ но ст -
ная” до ля от от но си тель но го рас хо да мо жет ока зать ся мень ше 
по греш но сти тер мо ди на ми че ско го рас че та ГТУ. Кро ме то го, этот
кри те рий не по з во ля ет вы явить “ис точ ник не до с то вер но сти” таб -
лич ных дан ных (циф ро вую не точ ность или опе чат ку в раз мер но сти
по ка за те ля).

По э то му для по ве роч но го тер мо ди на ми че ско го рас че та ре ге не -
ра тив ных ГТУ на ми ис поль зо ван иной кри те рий до с то вер но сти таб -
лич ных дан ных, а имен но – ве ли чи на не ба лан са те п ло вых по то ков в
ка ме ре сго ра ния ГТУ, ди а па зон из ме не ния ко то рой ог ра ни чен ве ли -
чи ной ΔQKC=±2%, при чем ес ли эта ве ли чи на пре вы ша ет до пу с ти -
мую, мож но при е м ле мо от кор ре к ти ро вать таб лич ные рас хо ды 
ра бо чих тел, что бы уло жить ся в ука зан ный ди а па зон, со хра нив 
не из мен ны ми Т3, πк, Т4 и за тра чен ный удель ный те п ло вой по ток 
Q (Heat Rate).

Ре зуль та ты по ве роч но го рас че та для дей ст ву ю щих ре ге не ра тив -
ных ГТУ ря да фирм-про из во ди те лей энер ге ти че ско го обо ру до ва ния
при ве де ны в табл. 1 и 2; там же да ны рас чет ные ма те ри а лы для про -
ек та ГТУ ти па ГТУ-16Р при раз лич ных от но си тель ных рас хо дах воз -
ду ха gвз на ох ла ж де ние те п ло на пря жен ных эле мен тов про точ ной
ча с ти тур би ны ком прес со ра и ка ме ры сго ра ния (gвз=0 (см. со от вет -
ст вен но табл. 1 и 2). Для рас че та от но си тель но го рас хо да ох ла ж да -
ю ще го воз ду ха ис поль зо ва на при бли жен ная за ви си мость из ра бо ты
[16], а ”мощ но ст ная“ [15] до ля рас хо да ох ла ж да ю ще го воз ду ха при -
ня та рав ной 0,5.

Ре зуль та ты по ве роч но го рас че та ре ге не ра тив ных ГТУ без за трат
воз ду ха на ох ла ж де ние вы со ко тем пе ра тур ных де та лей (gвз=0%; 
Тсm=Т3) да ны в табл. 1, из ана ли за ко то рой сле ду ет, что:

мощ ность и на чаль ная тем пе ра ту ра га за ГТУ про ек та ГТУ-16Р
ле жат в ди а па зо не ана ло гич ных по ка за те лей по до б ран ных в таб ли -
це ре а ли зо ван ных ре ге не ра тив ных ма шин;

не ба ланс те п ло вых по то ков в ка ме ре сго ра ния дви га те ля 
не пре вы ша ет по аб со лют ной ве ли чи не до пу с ти мо го зна че ния, 
рав но го ±2%;

рас чет ные зна че ния КПД всех ГТУ близ ки к таб лич ным дан ным
[6, ка та ло ги] и да же не мно го вы ше из-за от сут ст вия рас хо да воз ду -
ха на ох ла ж де ние де та лей дви га те ля;

кро ме рас чет ных КПД, близ ки к таб лич ным зна че ни ям так же
тем пе ра ту ра га за за си ло вой тур би ной Т4, тем пе ра ту ра га за на 
вы хо де из воз ду хо по до г ре ва те ля (ВП) Т5, тем пе ра ту ра воз ду ха за
осе вым ком прес со ром (ОК) Т2 и тем пе ра ту ра воз ду ха за ВП Т6.

Все вы ше из ло жен ное под твер жда ет при е м ле мость при ня тых 
в при бли жен ном по ве роч ном рас че те вспо мо га тель ных ве ли чин и
по з во ля ет, ис поль зуя этот ин ст ру мент, оце нить вли я ние от но си тель -
но го рас хо да gвз ох ла ж да ю ще го воз ду ха на эф фе к тив ность ГТУ. 
Ре зуль та ты по ве роч но го рас че та ре ге не ра тив ных ГТУ при воз душ ном
ох ла ж де нии вы со ко тем пе ра тур ных де та лей (gвз=6,0%; Тсm<Т3)
при ве де ны в табл. 2, а из ме не ние тем пе ра ту ры ме тал ла этих 
де та лей га зо вых тур бин рас сма т ри ва е мых ГТУ в за ви си мо сти от 
gвз – на рис. 4.

На ли чие рас хо да воз ду ха на ох ла ж де ние по вы ша ет за тра ты
энер гии на соб ст вен ные ну ж ды ГТУ, уве ли чи ва ет мощ ность ком -
прес со ра, не смо т ря на рост сте пе ни ре ге не ра ции, за мет но уве ли чи -
ва ет тем пе ра ту ру га за на вы хо де из ВП. В це лом по лез ная мощ ность
па да ет, как и КПД ГТУ. При “мощ но ст ной” со ста в ля ю щей, рав ной
0,5, па де ние КПД ГТУ-16Р со ста в ля ет 0,4% по срав не нию с но ми -
наль ным зна че ни ем 40,3% [6].
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На и бо лее близ ки (по на чаль ной тем пе ра ту ре ци к ла) к пер спе к -
тив ным про ек там ре ге не ра тив ные ГТУ мо де ли MS5002 мощ но стью
18–26 МВт и ГТУ ти па ГТЭ-009 (Ne=9,25 МВт) с Т3=950°C и вы ше
(рис. 3). Их КПД = 34÷36,5%. ГТП на гне та те лей при род но го га за 
вы пу с ка 1998 г. (ГТНР-16; Т3=940°C; E =80%) той же мощ но сти, что
и ГТУ-16Р име ет КПД = 34,0% (ниж няя гра ни ца рас сма т ри ва е мо го
ди а па зо на).

Для мощ но сти ГТУ 16 МВт име ю щи е ся опыт ные дан ные эф фе к -
тив но сти ре ге не ра тив ных ГТУ ти па MS5001 не ве ли ки из-за срав ни -
тель но низ кой на чаль ной тем пе ра ту ры ци к ла (Т3=816°C). По э то му
для при бли жен ной оцен ки ре а ли зо ван ных зна че ний КПД ре ге не ра -
тив ных ГТУ вос поль зу ем ся эк с т ра по ля ци ей опыт ных кри вых, от но -
ся щих ся к аг ре га там мо де лей MS3002 и MS5002 (от ме чен ные кре сти -
ка ми уча ст ки кри вых на рис. 3).

Об ра ща ет на се бя вни ма ние, что эк с т ра по ля ци он ный уча сток
кри вой, обоб ща ю щей опыт ные дан ные по КПД ГТУ ти па MS5002,
удо в ле тво ри тель но со г ла су ет ся с дан ны ми Нев ско го за во да – 
ос нов но го про из во ди те ля ГТП ОАО “Газ пром” не толь ко для ГТУ 
ти па ГТЭР мощ но стью 10, 12 и 16 МВт, но и для про ек тов мо дер ни -
зи ру е мых аг ре га тов ти па ГТК-10-4М и ГТ-750-6М, где пла стин ча тые
ре ге не ра то ры ус пеш но за ме ня ют ся на мо дуль ные труб ча тые со 
сте пе нью ре ге не ра ции, близ кой к Е =80%.

Экс тра по ля ция опыт ной кри вой для мо де лей ти па MS3002 да ет,
по-ви ди мо му, за вы шен ные ре зуль та ты и не на хо дит под твер жде ния
у дру гих про из во ди те лей ре ге не ра тив ных ГТУ. В то же вре мя не об -
хо ди мо от ме тить, что ос нов ной (не эк с т ра по ля ци он ный) уча сток
этой кри вой на деж но под твер жда ет ся опыт ны ми дан ны ми Нев ско -
го за во да: точ ки, от но ся щи е ся к ГТК-5, ГТ-750-6 и ГТ-700-5, ле жат
вбли зи этой опыт ной кри вой. Не с коль ко “вы па да ют” зна че ния КПД
для ГТЭ-009 и ГТЭ-009М, но сле ду ет учесть, что на чаль ная тем пе ра -
ту ра га за у этих ГТП Т3=950°C, а Е =80%. Эти по ка за те ли за мет но 
вы ше ана ло гич ных для ГТП той же мощ но сти [6, 8 ка та ло ги].

На с коль ко обос но ван “ска чок” КПД сра зу на 6,3% за счет уве ли -
че ния на чаль ной тем пе ра ту ры га за на 40°С (Т3=980°C вме сто 
940°C) и сте пе ни ре ге не ра ции на 5% (Е =85% вме сто 80% у ГТНР-16),
мож но ус та но вить на ос но ва нии по ве роч но го тер мо ди на ми че ско го
рас че та ГТУ, где в ка че ст ве ис ход ных дан ных ис поль зу ют ся опуб ли -
ко ван ные таб лич ные по ка за те ли рас сма т ри ва е мой ЭУ.

При ме ни тель но к ГТУ про сто го ци к ла та кой ана лиз осу ще ст в лен
для 28 аг ре га тов эф фе к тив ной мощ но стью Ne=6,92÷277 МВт, 
с Т3=820÷1350°C и πк в ди а па зо не от 8,3 до 25,6 [15]. В ка че ст ве

Рис. 4. Влияние расхода охлаждающего воздуха на температуру металла
теплонапряженных деталей при различных начальных температурах газа перед
турбиной компрессора: 
Т3, °С: 1 – 980; 2 – 1063; 3 – 954; 4 – 943; 5 – 932; 6 – 929; 7 – 899
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4. По вы ше ние эф фе к тив но сти ГТУ (про ек ты “На де ж да” [11] и
“На де ж да-1” [12]) ре а ли зу ет ся пу тем фор си ро ва ния на чаль ных 
тем пе ра тур ци к ла (Т3=1100 и 1050°C), его ус лож не ния (про ме жу -
точ ное ох ла ж де ние воз ду ха) и при ме не ния вы со ко эф фе к тив ных 
ре ку пе ра тив ных ВП (E =90 и 80%). Это со з да ет су ще ст вен ные тру д -
но сти при ре а ли за ции этих про ек тов, в ко то рых на зна чен ный 
ре сурс ос нов ных уз лов ус та нов ки пре во с хо дит 100 тыс. ч.
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При рас хо де ох ла ж да ю ще го воз ду ха gвз=6% тем пе ра ту ру ме тал -
ла де та лей про точ ной ча с ти ГТУ-16Р мож но сни зить на 125°С и она
со ста вит 855°C. При таб лич ном рас хо де воз ду ха gвз=4,7% тем пе ра -
ту ра ме тал ла сни жа ет ся лишь на 84°С, что (при ис поль зо ва нии для
при бли жен ной оцен ки за ви си мо сти Лар се на–Мил ле ра [17]) поч ти на
по ря док со кра ща ет меж ре монт ный пе ри од экс плу а та ции аг ре га та.

Важ ней шим эле мен том ре ге не ра тив ной ГТУ яв ля ет ся ее воз ду хо -
по до г ре ва тель, эф фе к тив ность ко то ро го во мно гом оп ре де ля ет
КПД ус та нов ки в це лом. Стре м ле ние улуч шить мас со га ба рит ные 
по ка за те ли ВП за счет ис кус ст вен но го уп лот не ния труб но го пуч ка
(умень ше ние за зо ров ме ж ду тру ба ми в пуч ке) мо жет при ве с ти к его
“вы ро ж де нию” в си с те му уз ких ще ле вых из ви ли стых ка на лов, где 
не толь ко из ме ня ет ся ре жим те че ния (име ет ме с то ла ми на ри за ция
по то ка га за), но и часть по верх но сти труб “вы клю ча ет ся” из про цес -
са те п ло об ме на [18]. Кро ме то го, не об хо ди мо учи ты вать воз мож -
ный рост гид ра в ли че ско го со про ти в ле ния плот но го труб но го пуч ка,
свя зан ный с умень ше ни ем за зо ров вслед ст вие тех но ло ги че ских 
от кло не ний диа мет ра труб в пре де лах ус та но в лен но го до пу с ка. 
Су дя по ма те ри а лам, при ве ден ным в ра бо те [6], пу чок ВП ГТУ-16Р,
ис поль зуя тер ми но ло гию, за им ст во ван ную в [19] – “су пер плот ный”
(S2’ /d2<1,15, где S2’ – ди а го наль ный шаг труб в пуч ке, d2 – на руж -
ный диа метр тру бы). Те п ло от да ча в та ком “вы ро ж ден ном” пуч ке 
из-за ла ми на ри за ции на 15% ни же, чем по рас че ту с при ме не ни ем
ре ко мен да ций [20], со от вет ст вен но мень ше и те п ло съем. По э то му
сте пень ре ге не ра ции (толь ко за счет сни же ния те п ло от да чи)
Е =0,83 вме сто 0,85 [18]. От сю да сле ду ет важ ный вы вод о том, что
КПД ГТУ в це лом со ста в ля ет 39,6% вме сто 40,3% [6].

Со по ста в ле ние по ка за те лей ре а ли зо ван ных и про ек ти ру е мых
ре ге не ра тив ных ГТУ про мыш лен но го ти па, пред на зна чен ных для
экс плу а та ции в ка че ст ве при во да на гне та те лей при род но го га за, 
по з во ля ет сде лать сле ду ю щие вы во ды.

1. Удо в ле тво ри тель ное со г ла со ва ние таб лич ных дан ных [6, 19] и
по ка за те лей, по лу чен ных с по мо щью по ве роч но го рас че та при ме -
ни тель но к 10 про из воль но вы бран ным ре ге не ра тив ным ГТУ, по з во -
ля ет не толь ко ис поль зо вать раз ра бо тан ную ме то ди ку для оцен ки
до с то вер но сти ин фор ма ции, по ме щен ной в пе ри о ди че ской пе ча ти,
но и вы яв лять воз мож ные опе чат ки в циф ро вой ин фор ма ции 
таб лиц (“рез кий” ска чок не ба лан са те п ло вых по то ков в ка ме ре 
сго ра ния ГТУ).

2. Темп ро с та на чаль ной тем пе ра ту ры га за за 2000–2009 гг. 
за мед лил ся да же по срав не нию с ана ли зом, вы пол нен ным в 2005 гг.
[13]. Это, по-ви ди мо му, свя за но с из ме не ни ем при ори тет ных тре бо -
ва ний, предъ я в ля е мых к ГТП про мыш лен но го ти па, а имен но: 
к без о пас но сти, на деж но сти, энер го сбе ре же нию [8], при чем по с -
лед нее не за счет фор си ро ва ния на чаль ных па ра ме т ров га за, 
а пу тем по вы ше ния на деж но сти и ре сур са дви га те ля, удоб ст ва его
об слу жи ва ния и ре мон та.

3. Рост КПД ГТУ но во го по ко ле ния ти па ГТУ-16Р до с тиг нут за счет
по вы ше ния Т3 га за и E.

3.1. Уве ли че ние Т3 при во дит не толь ко к ро с ту рас хо да ох ла ж -
да ю ще го воз ду ха и со от вет ст ву ю ще го па де ния КПД, но и к не об хо -
ди мо сти при ме не ния но вых жа ро проч ных ма те ри а лов и по кры тий,
ре сурс ные по ка за те ли ко то рых изу че ны еще не до с та точ но [7], 
к по вы ше нию тем пе ра ту ры ме тал ла и умень ше нию меж ре монт но го
пе ри о да экс плу а та ции аг ре га та.

3.2. По вы ше ние E уве ли чи ва ет по те ри да в ле ния в тра к тах, за тра -
ты энер гии на соб ст вен ные ну ж ды дви га те ля, по вы ша ет ме тал ло ем -
кость и га ба ри ты воз ду хо по до г ре ва те ля и удель ные мас со га ба рит -
ные ха ра к те ри сти ки дви га те ля.

3.3. Стре м ле ние сни зить ме тал ло ем кость и га ба ри ты гро мозд ко -
го и тя же ло го ВП вы со кой эф фе к тив но сти за счет ис кус ст вен но го
“стес не ния” (умень ше ния от но си тель ных ша гов труб: S2’ /d2<1,23)
труб ных па ке тов из-за воз мож ной ла ми на ри за ции по то ка те п ло но -
си те ля в меж труб ном про стран ст ве при во дит как к ро с ту по терь 
да в ле ния, так и к сни же нию сте пе ни ре ге не ра ции и КПД ГТУ в 
це лом [18].
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спе ци фи ка учи ты ва ет ся в МСКУ-СС-5000-02 при оп ти маль ной ре а ли -
за ции дис пет чер ских ре жи мов.

Си с те ма ав то ма ти за ции все го га зо пе ре ка чи ва ю ще го ком п ле к са
КС вы пол не на с при ме не ни ем од но тип но го обо ру до ва ния. Так, ГПА
ос на ще ны си с те ма ми аг ре гат ной ав то ма ти ки МСКУ-5000-СС-01, ко -
то рые обес пе чи ва ют уп ра в ле ние все ми ме ха низ ма ми ГПА, га зо тур -
бин ным при во дом и на гне та те лем. За да ча уп ра в ле ния осе вым ком -
прес со ром и ре гу ли ро ва ния по да чи то п ли ва в дви га тель си с те мой
уп ра в ле ния ре а ли зу ет ся за мы ка ни ем об рат ной свя зи кон ту ров 
ре гу ли ро ва ния с ци к ла ми 5, 10 и 20 мс [1, 2].

Ра бо ту ком прес сор но го це ха (КЦ) ре гу ли ру ет ло каль ная ин тел -
ле к ту аль ная стан ция ком прес сор но го це ха (ЛИС КЦ) из со ста ва
МСКУ-СС-5000-02, где в ре аль ном вре ме ни рас счи ты ва ют ся функ ци -
о на лы ре жи ма ка ж до го ГПА, ко то рые за тем ис поль зу ют ся в ка че ст -
ве опе ра то ров в це ле вой функ ции эф фе к тив но сти ре жи ма ра бо ты
КЦ. Ма к си мум ука зан ной це ле вой функ ции оп ре де ля ет ся по спе ци -
аль ным адап тив но под стра и ва ю щим ся мо де лям. В ре зуль та те ЛИС
КЦ фор ми ру ет уп ра в ля ю щие воз дей ст вия на ка ж дый из ГПА и обес -
пе чи ва ет тре бу е мый дис пет че ру ре жим ра бо ты це ха (по да в ле нию,
рас хо ду или сте пе ни сжа тия) с оп ти маль ным рас пре де ле ни ем мощ -
но сти ме ж ду ГПА. ЛИС КЦ вы пол нен на ба зе вы со ко на деж но го про -
мыш лен но го кон т рол е ра CP416 фир мы Siemens.

При всех вы ше опи сан ных функ ци ях ре гу ли ро ва ния опе ра тор
кон т ро ли ру ет ра бо ту всей си с те мы. Со глас но гра фи ку спе ци а ли ста -
ми служ бы КИ ПиА КС “Во ло ко лам ская” ве дут ся ка ли б ров ка ка на лов
из ме ре ния МСКУ-СС-5000-02, на строй ка дат чи ков на ГПА и дру гих
ос нов ных объ е к тах КЦ, под дер жи ва ют ся в ра бо то спо соб ном со сто -
я нии все ис пол ни тель ные ме ха низ мы и при бо ры.

Экс плу а та ция САУ на КС “Во ло ко лам ская” с 2006 г. под твер ди ла
вы со кие по ка за те ли на деж но сти и точ но сти ха ра к те ри сти ки си с те -
мы: да в ле ние на вы хо де КС под дер жи ва ет ся с точ но стью 0,05 МПа;
рас хо да га за че рез КС – с точ но стью 20 тыс. м3/ч, при этом ча с то та
вра ще ния тур бин ре гу ли ру ет ся с точ но стью 5-1 мин.

Стру к тур ная схе ма АСУ ТП КС “Во ло ко лам ская” (рис. 3) объ е ди -
ня ет че ты ре САУ ГПА МСКУ-СС-5000-01 с ин ди ви ду аль ны ми уст рой -
ст ва ми пред ста в ле ния ин фор ма ции (УПИ); пульт цен т ра ли зо ван но -
го уп ра в ле ния с си с те мой кол ле к тив но го ото бра же ния ин фор ма ции
(СКО) – ви део сте ной; САУ КЦ на ба зе МСКУ-СС-5000-02 из ше с ти
ЛИС; уст рой ст ва сер вер ное и ком му ни ка ци он ное.

Опе ра то ру ин фор ма ция пре до с та в ля ет ся по так на зы ва е мо му
си ту а ци он но му ме то ду уп ра в ле ния, что спо соб ст ву ет кон цен т ра ции
его вни ма ния на том тех но ло ги че ском объ е к те, ко то рый тре бу ет
вме ша тель ст ва в те ку щий мо мент вре ме ни. Тех но ло ги че ские про -
цес сы, иду щие в штат ном ре жи ме, уп ра в ля ют ся ав то ма ти че ски без
при вле че ния вни ма ния опе ра то ра.

Для обес пе че ния боль ше го удоб ст ва уп ра в ле ния рас пре де лен -
ны ми объ е к та ми, на ря ду с пуль том цен т раль но го уп ра в ле ния в опе -

спiвпраця з журналом “Газовая промышленность”

Система управления 
КС “Волоколамская”
на базе МСКУ-СС-5000-02
В.А. Крупин, П.В. Морозов, В.В. Хухляков,
ООО “Газпром трансгаз Москва”,
С.Д. Альтшуль,
ЗАО НПФ “Система-Сервис”

На ста дии фор ми ро ва ния тех ни че ско го за да ния на САУ, а так -
же в про цес се ее мон та жа и на лад ки спе ци а ли ста ми уп ра в -
ле ния по ав то ма ти за ции ООО “Газ пром транс газ Мо ск ва” и

пер со на лом ком прес сор ной стан ции сфор ми ро ва ны со в ре мен ные
тре бо ва ния к функ ци ям, ре а ли зу е мым САУ.

При со з да нии САУ КС “Во ло ко лам ская” (рис. 1) ре ше ны сле ду ю -
щие ос нов ные за да чи:

оп ти ми зи ро ва но уп ра в ле ние ком прес сор ной стан ци ей на всех
ре жи мах; 

обес пе че на без о пас ность экс плу а та ции тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния на уров не са мых вы со ких ме ж ду на род ных стан дар тов; 

обес пе че на вы со кая на деж ность про грамм но-тех ни че ско го
ком п ле к са САУ КС. 

Для вы пол не ния по ста в лен ных за дач ре а ли зо ва ны но вей шие
тех ни че ские ре ше ния в ча с ти со з да ния еди ной си с те мы ком п лекс -
но го уп ра в ле ния, ре гу ли ро ва ния и рас пре де ле ния мощ но сти га зо -
пе ре ка чи ва ю щих аг ре га тов (ГПА).

Спе ци фи ка КС “Во ло ко лам ская” за клю ча ет ся в том, что на ней
ус та но в ле ны га зо пе ре ка чи ва ю щие аг ре га ты по с лед не го по ко ле ния
раз ных мо ди фи ка ций: два аг ре га та ГПА-12 “Урал” с га зо тур бин ны ми
при во да ми ПС-90ГП2 мощ но стью 12 МВт и два аг ре га та ГПА-16 “Урал”
с га зо тур бин ны ми при во да ми НК-16 мощ но стью 16 МВт (рис. 2). Эта

На ком прес сор ной стан ции (КС) “Во ло ко лам ская” фи ли а ла 
ООО “Газ пром транс газ Мо ск ва” Бе ло усов ско го УМГ при е моч ной
ко мис си ей ОАО “Газ пром” при ня та в экс плу а та цию и ре ко мен до -
ва на к вне дре нию пер спе к тив ная си с те ма ав то ма ти че ско го уп ра -
в ле ния (САУ) ком прес сор ной стан ци ей на ба зе ми к ро про цес сор -
ной си с те мы кон т ро ля и уп ра в ле ния МСКУ-СС-5000-02, раз ра бо -
тан ная ЗАО НПФ “Си с те ма–Сер вис”. В ра бо те ко мис сии при ня ли
уча стие пред ста ви те ли де пар та мен та ав то ма ти за ции си с тем 
уп ра в ле ния тех но ло ги че ски ми про цес са ми, де пар та мен та по
транс пор ти ров ке, под зем но му хра не нию и ис поль зо ва нию га за
ОАО “Газ пром”, ОАО “Га зав то ма ти ка”, ООО “Газ пром транс газ 
Мо ск ва”, а так же пред ста ви те ли круп ней ших га зо транс порт ных
об ществ.

Рис. 1. Компрессорная станция “Волоколамская” ООО “Газпром трансгаз Москва”

Рис. 2. Газоперекачивающие агрегаты последнего поколения на КС “Волоколамская” 
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мас си вы, скон фи гу ри ро ван ным по пя то му клас су. Это по з во ля ет
обес пе чить ра бо то спо соб ность сер ве ра ар хи вов и со хран ность 
ар хи вов при от ка зе лю бо го же ст ко го дис ка.

Для осу ще ст в ле ния ком му ни ка ций АСУТП КС с АСУ дис пет чер -
ско го уров ня Бе ло усов ско го УМГ в УС-04 ис поль зу ет ся OPC шлюз-
сер вер. Это по з во ля ет на деж но за щи тить ин фор ма ци он но-уп ра в ля -
ю щую сеть ком прес сор ной стан ции от не санк ци о ни ро ван но го до с -
ту па с дру гих уров ней уп ра в ле ния.

При вне дре нии САУ КС на ба зе МСКУ-СС-5000-02 впер вые уч те ны
тре бо ва ния СТО Газ пром 2-3.5-051-2006 “Нор мы тех но ло ги че ско го
про ек ти ро ва ния ма ги ст раль ных га зо про во дов” в ча с ти ав то ма ти че -
ско го фор ми ро ва ния ал го рит мов ава рий но го ос та но ва стан ции.

В со ста ве САУ КС “Во ло ко лам ская” на ба зе МСКУ-СС-5000-02
про хо дит опыт ную экс плу а та цию уни каль ная под си с те ма ми ни ми за -
ции сто и мо ст ных за трат на ком при ми ро ва ние га за. Эта под си с те ма
оп ти маль но рас пре де ля ет мощ ность ме ж ду раз но тип ны ми ГПА.
Функ ци о ни ро ва ние дан ной под си с те мы не воз мож но без обес пе че -
ния вы со ких точ но ст ных и на деж но ст ных ха ра к те ри стик са мой САУ,
а так же до с то вер но сти ин фор ма ции, по сту па ю щей от тех но ло ги че -
ско го обо ру до ва ния. Пер вые ре зуль та ты экс плу а та ции под си с те мы
под твер ди ли про гно зы о сни же нии се бе сто и мо сти ком при ми ро ва -
ния га за на КС на 3–5 % и эф фе к тив ность за ло жен ных в МСКУ-СС-
5000-02 ал го рит мов оп ти маль но го рас пре де ле ния мощ но сти сжа -
тия ме ж ду аг ре га та ми це ха.

САУ КС на ба зе МСКУ-СС-5000-02 рас счи та на на экс плу а та цию в
те че ние 20 лет, при этом пре д у смо т ре на воз мож ность рас ши ре ния
и мо ди фи ка ции си с те мы в це лях от сле жи ва ния воз мож ных из ме не -
ний в тех но ло гии стан ции.

Про де лан ная ОАО “Газ пром” ра бо та на КС “Во ло ко лам ская” 
по лу чи ла до с той ную оцен ку при по се ще нии объ е к та ру ко вод ст вом
стра ны и по з во ли ла со з дать эф фе к тив ную си с те му уп ра в ле ния 
ком прес сор ной стан ци ей.
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За матеріалами журналу “Газовая промышленность”

ра тор ной КС “Во ло ко лам ская” ус та но в ле ны СКО и ин ди ви ду аль ные
уст рой ст ва пред ста в ле ния ин фор ма ции ГПА (рис. 4).

Си с те ма уп ра в ле ния КС яв ля ет ся от кры той и под дер жи ва ет все
стан дар ти зо ван ные про то ко лы ин фор ма ци он но го вза и мо дей ст вия,
бла го да ря это му на цен т раль ный пульт уп ра в ле ния вы во дит ся ин -
фор ма ция от всех стан ци он ных си с тем, в том чис ле те ле ме ха ни ки,
уз ла уче та те п ло ты, АСУ элек т ро снаб же ни ем, ус та нов ки во до под го -
тов ки, по до г ре ва те лей га за, ка тод ной за щи ты, уче та рас хо да транс -
пор ти ру е мо го га за с га зо из ме ри тель ной стан ции и др. Ви де о сте на,
на ко то рую вы во дит ся ин фор ма ция о ра бо те КС, по мо га ет смен но -
му пер со на лу обес пе чи вать эф фе к тив ную ра бо ту ком прес сор ной
стан ции, со з да вая ус ло вия для без о пас ной экс плу а та ции объ е к та.

Ин фор ма ци он ные по то ки от аг ре га тов и тех но ло ги че ско го обо -
ру до ва ния КЦ по оп ти че ским ли ни ям свя зи по сту па ют в уст рой ст во
сер вер ное УС-04 по коль це вой схе ме, обес пе чи ва ю щей 100%-е 
ре зер ви ро ва ние ин фор ма ци он ных ка на лов и со от вет ст ву ю щей 
со в ре мен ным тре бо ва ни ям на деж но сти.

УС-04 об ра ба ты ва ет дан ные тех но ло ги че ских про цес сов КЦ,
обес пе чи ва ет их ар хи ви ро ва ние и ре транс ля цию на кли ент ские
стан ции пуль та и пе ре да чу на уро вень дис пет чер ско го уп ра в ле ния
Бе ло усов ско го УМГ. Кри ти че ские па ра ме т ры ра бо ты ГПА, то п лив но -
го и ан ти пом паж но го ре гу ля то ров ар хи ви ру ют ся в УС-04 с ци к лом
20 мс. Для обес пе че ния вы со кой на деж но сти ар хи ви ро ва ния и ре -
транс ля ции дан ных в УС-04 при ме не но два сер ве ра ви зу а ли за ции на
ба зе SCADA WinCC 6, ре зер ви ру ю щих друг дру га по “го ря чей схе -
ме”. Ар хи ва ция дан ных осу ще ст в ля ет ся сер ве ром ар хи вов на RAID-

Рис. 3. Структурная схема АСУ ТП 
КС “Волоколамская”:
ГИС – газоизмерительная станция; 
БРТПГ – блок редуцирования топливного,
пускового газа; 
БРГСН – блок редуцирования газа 
на собственные нужды; 
УПИГ – установка подготовки импульсного
газа; 
ПГ – подогреватель газа; 
СКЗ – система катодной защиты; 
АВО – агрегаты воздушного охлаждения; 
НСВ – насосная станция водоснабжения; 
ПК – пожарный контроллер; 
КНС – канализационная насосная станция; 
РЭБ – ремонтно-эксплуатационный блок; 
КОС – канализационные очистные соору-
жения; 
АСУЭ – автоматическая система управле-
ния энергоснабжением; 
КЦ – компрессорный цех; 
УПТПИГ – установка подготовки топливного,
пускового, импульсного газа;
УП – узел подключения; 
ПРУ – пульт резервного управления; 
ГСМ – горюче-смазочные материалы; 
АСП – автоматизированная система
пожаротушения

Рис. 4. Операторная КС “Волоколамская” с пультом централизованного
управления и видеостеной
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Вiд са мо го по чат ку своєї тру до вої дiяль ностi вiн нiко ли не шу кав
лег ких шляхiв. Ро ман Оре сто вич на ле жить до слав ної ко гор ти
га зо викiв, за гар то ва них ве ли чез ним пра к тич ним досвiдом. Вiн

на ро див ся в смт Стрiлка Іркутсь кої об ластi, у самiсiнькiй се ре динi
вес ни – 15 квiтня 1954 р. Отож, вiн увiйшов у жит тя з ве се лим 
та бадь о рим на строєм, який i досi є йо го незмiнною вiзитiвкою. 
А Стрiлка з гли бин ки Росiї вка за ла до ро гу на захiд Ук раїни. Пiсля
закiнчен ня се ред ньої шко ли у 1971 р. Ро ман Флюнт всту пив до 
Іва но-Франкiвсько го iнсти ту ту наф ти i га зу. За к лад бу ло об ра но за
по кли ком душi, хо ча, як-то ка жуть, но ги йшли до Львiвської полi-
технiки. Про свiй ос та точ ний вибiр Ро ман не жал ку вав. Учив ся на
наф то га зо про ми сло во му фа куль тетi. По чи нав зi спецiаль ностi 
“спо руд жен ня наф то га зо про водiв”. Потiм йо го та ще кiлькох од но -
груп никiв бу ло пе ре ве де но на спецiальнiсть “про ек ту ван ня i ек с п лу а -
тацiя наф то га зо про водiв, га зо схо вищ i наф то баз”. І хоч обидвi
спецiаль ностi ма ли май же од на ко вий набiр пред метiв, спецiальнiсть
“про ек ту ван ня” пе ре дба ча ла бiльш гли бо ке вив чен ня, зо к ре ма тео -
ре тич ної ме ханiки.

Сту дент Флюнт вчив ся не за ра ди оцiнок i ди пло ма. Вiн опа но ву -
вав на у ку з цiкавiстю i з за до во лен ням. Ба га то в чо му цьо му спри яв i
силь ний та квалiфiко ва ний ви к ла даць кий склад iнсти ту ту. З ве ли кою
по ва гою зга дує Ро ман Оре сто вич своїх ви к ла дачiв, якi бли ску че 
во лодiли теорiєю, ма ли пра к тич ний досвiд, бу ли не бай дужi до своєї
спра ви i без меж но за хо п лю ва лись нею. Це про фе сор Сто ля ров –
ви к ла дач со про ма ту, Ко зак – те п ло технiки, ви к ла дачi фа куль те ту 
І.Х. Хизгiлов, К.Д. Фро лов, В.К. Кас пе ро вич, Х.Т. Мар за га нов, а 
та кож І.І. Іва нов – завiду вач ка фед ри. Ос таннiй про сто-та ки “ма рив

за матерiалами мiжнародної преси

“Моя ду ша зав жди ле жа ла до ме ханiки, до ди зе ля, до 
ре мон ту”, – цi сло ва на ле жать ди ре к то ру фiлiї “Ви роб ни че
ре монт но-технiчне пiдприємство “Укр га зе нер го сервiс” ДК
“Ук ртранс газ” НАК “Наф то газ Ук раїни” Роману Орестовичу
Флюн ту. Не ко жен по са до вець зда тен так щи ро i не хи т ро -
муд ро освiдчи ти ся у лю бовi до сво го фа ху. Тiльки той, хто на
своєму мiсцi. Флюнт Ро ман Оре сто вич – лю ди на з рiдкiсним
прiзви щем та рiдкiсним про фесiйним та лан том. Зда ва ло-
ся б, за хо п лен ня ме ханiкою при та ман не лю дям з су то тех-
нiчним скла дом мис лен ня. Од нак це не про Ро ма на Оре сто -
ви ча. Вiн – ба га то гран на осо бистiсть, i йо го не мож ли во
умiсти ти в рам ки звич них ха ра к те ри стик. У вiльний вiд ро бо -
ти час Ро ман Оре сто вич опа но вує до сяг нен ня на у ко вої 
пси хо логiї. На дозвiллi лю бить по до ро жу ва ти ав то мобiлем.
Вiдпо чи ває i пра цює до пов ної са мовiддачi.

Ремонт з душею, 
або Досягнення наукової
психологiї у проекцiї 
на модернiзацiю української
газотранспортної системи

Д.М. Сороченко, О.В. Семенюк,
НАЦ ДК “Укртрансгаз”

Застосування пiдземних
систем регулювання тиску
газу при будiвництвi нових
станцiй розподiлення газу 
в Українi

М.Л. Бiлявський, к.т.н., Рiвненське ЛВУМГ

За без пе чен ня ефе к тив ної ре алiзацiї про гра ми га зифiкацiї
регiонiв Ук раїни мож ли ве за ра ху нок вдо ско на лен ня iсну ю чих
ви роб ни чих об'єктiв (га зо роз подiльних станцiй та пiдстанцiй). 

У ко роткi стро ки з най мен ши ми капiта лов к ла ден ня ми та ке зав дан ня
мо же бу ти вирiше но шля хом за сто су ван ня пiдзем них си с тем ре гу лю -
ван ня ти с ку га зу. Мо дульнi си с те ми пiдзем но го ре гу лю ван ня ти с ку 
га зу по ши ренi в Нiмеч чинi, Ве ли ко б ри танiї, Ірландiї, Польщi то що.
Пе релiк країн, якi за сто со ву ють пiдземнi си с те ми ре гу лю ван ня ти с ку
га зу, щорiчно по пов нюється. Це пов’яза но з iсну ю чи ми пе ре ва га ми

та кої си с те ми. Пiдзем -
не роз та шу ван ня си с -
те ми ре гу лю ван ня 
ти с ку га зу дає мож -
ливiсть ви к лю чи ти ви -
т ра ти на будiвниц тво
та обiгрiв ви роб ни чих
примiщень, за без-
пе чи ти мiнiмаль ний
рiвень шу му та пiдви -
щи ти рiвень за хи с ту
вiд не санкцiоно ва но -
го до с ту пу.

Як по ка зує свiто -
вий досвiд, такi си с те -
ми надiйно ек с п лу а ту -
ють ся в сейс мо не без -
печ них регiонах. Про -
те на сьо годнi ус тат ку -
ван ня та ко го ти пу в
країнах Схiдної Євро -
пи не ви ко ри сто -
вується че рез вiдсут-
нiсть при сто су ван ня i
нор ма тивiв для їх про -
ек ту ван ня, будiвниц -
тва та ек с п лу а тацiї. 

У ходi про ве ден ня
аналiзу публiкацiй
бу ло вста но в ле но, що
в свiто вих ана ло гах

та кої ус та нов ки вiдсутнi си с те ми те ле ме ханiзацiї. Вра хо ву ю чи при -
зна чен ня пiдзем них си с тем ре гу лю ван ня ти с ку га зу, ви ни кає не -
обхiднiсть кон т ро лю ос нов них по каз никiв ро бо ти цiєї си с те ми ре гу -
лю ван ня. Та ке зав дан ня про по нується вирiши ти шля хом вста но в -
лен ня GPRS-мо де му та пiдклю чен ня йо го до за галь ної си с те ми ав то -
ма ти зо ва но го ро бо чо го мiсця дис пет че ра. 

Лiте ра ту ра
1. Bruzelius N., Flyvbjerg B., Rothengatter. Big decisions, big risks.

Improving accountability in mega projects. Transport Policy; 9: 143-154.
2. DOE “Annual Energy Review 2004”, Energy Information

Administration, 2004.

Пiдземна система регулювання тиску газу:
а – пiдготовчi роботи; б – система здана 
в експлуатацiю [2]

а

б
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є та ким собi ек спе ри мен таль ним полiго ном, i ви ру шає у Кам’ян ко-
Бузь ке лiнiйне уп равлiння магiстраль них га зо про водiв Львiвсько го
уп равлiння ви до бу ван ня i транс пор ту ван ня га зу, а са ме – на ком пре -
сор ну станцiю “Со каль”. Так вiн опи няється в самiсiнько му епiцентрi,
тоб то бiля га зо турбiнної ус та нов ки, впер ше роз роб ле ної в СРСР 
i ви го то в ле ної Ураль сь ким за во дом iменi Во ро ши ло ва, – ГТН-6. 
За своїм ха ра к те ром ус та нов ка на га ду ва ла са мо навiдну тор пе ду, яка
ви роб ля ла ся тим же за во дом. Це був ве ли кий ек спе ри мент, в яко му
Р.О. Флюн ту пе ре дусiм вiдво ди ло ся мiсце ма шинiста. Найбiльший
жах на во ди ли нагнiтач та ка ме ра зго рян ня ек спе ри мен таль ної ус та -
нов ки. Кiльце ва ка ме ра зго рян ня че рез 500-700 мо то го дин ро бо ти
розлiта ла ся вщент. Ос нов ну про б ле му ста но вив пе ре пад “ма с ти ло –
газ”. Бу ло оче вид но, що ус та нов ка по тре бує невiдклад ної до роб ки.

про ек та ми”. З на про чуд лю дя ни ми, шля хет ни ми та ви со ко освiче ни -
ми учи те ля ми навiть най важчi пред ме ти да ва ли ся до сить лег ко. При
iнсти тутi дiяло кон ст ру к торсь ке бю ро, де про хо ди ли ви про бу ван ня
чис леннi сту дентськi про ек ти. В ме жах iнсти тутсь кої пра к ти ки 
пер ший пра к тич ний досвiд Р.Флюнт от ри му вав на про ми сло вих
об’єктах, зо к ре ма на будiвництвi ком пре сор ної станцiї “Уж го род”.
Тут у при годi ста ли на вич ки то го ча су, ко ли ще ма лим Ро ман 
спо стерiгав за ро бо тою сво го бать ка, який пра цю вав гео ло гом i був
од ним з найк ра щих спецiалiстiв га лузi. На пев но, ще тодi у душi хлоп -
чи ни i за ро ди ло ся оте не зга са ю че за хо п лен ня ме ханiкою, яка так чи
iна кше пов’яза на з ос воєнням надр Землi. За хо п лен ня, що пе ре да -
ло ся вiд бать ка Оре ста Флюн та до си на Ро ма на Флюн та, пе ре -
дається i далi по ро дин но му лан цюж ку. Дiти Ро ма на Оре сто ви ча –
донь ка Вiра та син Орест теж пра цю ють у наф то га зовiй про ми сло -
востi i так са мо, як дiд та бать ко, є справжнiми про фесiона ла ми своєї
спра ви.

Ро ман Оре сто вич i по сьо годнi не втра чає зв’язкiв зi своєю 
аль ма-ма тер. Вiн за хо п ле но роз повiдає про унiкаль ний гео логiчний
му зей, що дiє при за кладi. Те п ло зга дує де ка на наф то га зо про ми сло -
во го фа куль те ту В.П. Лiсафiна, з яким не тiльки спiлку вав ся у спра -
вах, а й то ва ри шу вав. Іва но-Франкiвський iнсти тут наф ти i га зу 
в 1994 р. за ре зуль та та ми ак ре ди тацiї от ри мав ста тус Дер жав но го
технiчно го унiвер си те ту наф ти i га зу IV рiвня ак ре ди тацiї. У 2001 р.
за кла довi на да но ста тус Нацiональ но го. Вiн був i за ли шається 
єди ною в Ук раїнi ви щою шко лою пiдго тов ки фахiвцiв для наф то вої
та га зо вої про ми сло востi. Од нак вар то вiдда ти на леж не ви пу ск ни -
кам се ми де ся тих, до яких на ле жить Ро ман Оре сто вич Флюнт. Це по -
колiння фахiвцiв от ри ма ло знан ня та кої гли би ни, що є не до сяж ною
для бiльшостi су час них сту дентiв. 

Пiсля закiнчен ня iнсти ту ту в 1976 р. Р.О. Флюнт був на пра в ле ний
на ро бо ту на пiдприємство “Львiвтранс газ”. Йо го за про си ли ди ре к -
тор Яро слав Сте па но вич Крив ко та го лов ний iнже нер Пе т ро Ми хай -
ло вич На ти на. Ро бо та обiця ла бу ти “си дя чою” i бу ла не до душi 
мо ло до му про ек тан товi з бадь о рим вес ня ним на строєм, ве ли ким 
ба га жем знань та безлiччю iдей. Флюнт праг нув по тра пи ти в епiцентр
подiй. Помiж iнших про по зицiй вiн оби рає ком пре сор ну станцiю, що

Р.О. Флюнт – крайнiй справа у першому ряду. 30 травня 2008 р.

Крайнiй справа – Р.О. Флюнт. Афганiстан, 1987 р.



На об’єктi постiйно пра цю ва ла гру па iнже нерiв i кон ст ру к торiв. 
Мо ло дим спецiалiстом Флюн том та йо го ко ле га ми бу ло ви я в ле но
про ра хун ки в тео ре тич них па ра ме т рах i вне се но ко ре к ти ви у кон ст -
рукцiю ус та нов ки. Вiдповiднi зав дан ня бу ли по ста в ленi го лов но му
кон ст ру к то ру за во ду-ви роб ни ка. Та ким чи ном, пер ша ра дянсь ка 
га зо турбiнна ус та нов ка бу ла вдо ско на ле на, а ве ли кий i ри зи ко ва ний
ек спе ри мент за вер шив ся успiшно. Всi дiї уз год жу ва лись з керiвниц -
твом, яке ча с то навiду ва лось на ком пре сор ну станцiю “Со каль”. 
З бо ку Львiвтранс га зу – це Іван Гри го ро вич Пал цан i Пе т ро Ми хай ло -
вич На ти на. З бо ку най ви що го керiвниц тва – Ро ман Ва силь о вич 
Ко зак. Цi керiвни ки не ли ше ке ру ва ли – во ни бу ли вiдмiнни ми пра к -
ти ка ми i де мон ст ру ва ли ви щий фа хо вий “пiло таж”. Їх ма ли за взiрець
не че рез до ро гий ко с тюм або го дин ник. Це бу ли справжнi ав то ри -
те ти. 

Ра зом з Ро ма ном Ва силь о ви чем Ко за ком, не пе ре вер ше ним 
ор ганiза то ром та iдей ним спод виж ни ком, Флюн ту Ро ма ну Оре сто ви -
чу до вело сь прой ти ще один ри зи ко ва ний ек спе ри мент. Обох 
Ро манiв че ка ло до сить не ро ман тич не вiдряд жен ня в Рес публiку 
Аф ганiстан. Це ста неть ся че рез кiлька рокiв пiсля зга да них подiй. 

На Кам’ян ко-Бузь ко му ЛВУМГ Р.О. Флюнт про пра цю вав на iнже -
нер них по са дах до 1981 р. З 1981 по 1987 р. пра цю вав стар шим
iнже не ром-на ла год жу валь ни ком ви роб ни чо го ре монт но-технiчно го
пiдприємства “Укр га зе нер го ре монт”. 

Далi у тру довiй бiог рафiї Ро ма на Оре сто ви ча ко рот кий ря док 
на ва гу жит тя – пе ре бу вав у за кор дон но му вiдряд женнi в Рес публiцi
Аф ганiстан. По при бой овi дiї ра дянсь кий уряд ви ма гав не гай ної роз -
бу до ви та ек с п лу а тацiї га зо вих ро до вищ Аф ганiста ну. З при бут тям 
в Аф ганiстан усi без ви нят ку спецiалiсти про хо ди ли курс нав чан ня
що до ко ри сту ван ня бой о вою зброєю, осо би сто го за хи с ту в умо вах
бой о вих дiй та взаємодiї з вiйсь ко ви ми ча с ти на ми. Ра зом з iнши ми
спецiалiста ми Р.О. Флюнт от ри мав та бель ну зброю – ав то мат Ка лаш -
ни ко ва, пiсто лет ПМ, на бої. Лю ди мир ної про фесiї, по кли кан ня яких
не сти те п ло в оселi, по тра пи ли в без просвiтну полiтич ну колiзiю. 
До ла ю чи нер во ве на пру жен ня, до во ди лось ви ко ну ва ти зав дан ня
партiї – ка ча ти газ у ра ху нок боргiв Аф ганiста ну. Ко ор ди на то ром
дiяль ностi усiх груп на об’єктах га зо вої про ми сло востi Аф ганiста ну,
вклю ча ю чи технiчнi, кад ровi та по бу товi пи тан ня, бу ло при зна че но
Р.В. Ко за ка. Жи ли в гiрсько му се лищi. Пе ре су ва ли ся гелiкоп те ра ми,
яких на зи ва ли “кро ко ди ла ми”. Що прав да, Ро ман Ва силь о вич Ко зак
здебiльшо го пе ре су вав ся на бiлiй “Волзi”. Що най пер ше йо му 
вда ло ся га зифiку ва ти аф гансь ке се ли ще, що до да ло без пе реч но го
ав то ри те ту не тiльки помiж “своїх”, а й мiсце вих меш канцiв. Ре монт -
ни ки ма ли спецiалiзо ва ну ком п лекс ну ба зу, де здiйсню ва ли ре монт
та сервiсне об слу го ву ван ня об лад нан ня. Ук раїнськi спецiалiсти 
нав ча ли пра цю ва ти аф гансь ких ко лег. Аф ганцi швид ко за сво ю ва ли
на у ку, од нак у вузь копрофiльно му фор матi. Один спецiалiст мiг 
за своїти двi-три опе рацiї й не бiльше.

Пiсля по вер нен ня з Аф ганiста ну Ро ман Оре сто вич Флюнт пра цю -
вав на iнже нер них та уп равлiнських по са дах у Стрий сь ко му це ху 
ви роб ни чо го ре монт но-технiчно го пiдприємства “Укр га зе нер го ре -
монт” ВВО “Укр газ пром”. Ко ле к тив Стрий сь ко го уп равлiння очо лю -
вав Тим чи шин Ми хай ло Дми т ро вич. В обов’яз ки ко ле к ти ву вхо дили
ре монтнi та пу с ко на ла год жу вальнi ро бо ти на ком пре сор них стан-
цiях ба гать ох об ла с тей Ук раїни: в УМГ “Львiвтранс газ”, “При кар пат -
транс газ”, “Київтранс газ”, “Дон ба странс газ” то що. Гру пи спецiалiстiв
ча с то вилiта ли на об’єкти га зо транс порт ної си с те ми, роз та шо ванi за
ме жа ми Ук раїни. Їх зва ли вах то ви ка ми. Інодi до во ди лось пра цю ва ти
в умо вах со ро ка гра дус них мо розiв. “Зи мов ки” до во ди ло ся спо руд -
жу ва ти влас ни ми i, тре ба за зна чи ти, зо ло ти ми ру ка ми. Ви сокi фа ховi
здiбностi Р.О. Флюн та да ва ли йо му змо гу зна хо ди ти вирiшен ня най -
ск ладнiших зав дань, пов’яза них з ре мон том об лад нан ня. Ос нов ною
про б ле мою бу ла не ста ча досвiдче них кадрiв. На пiдприємство за лу -
ча ли фахiвцiв, якi пройш ли шко лу Се ред ньої Азiї та Тю менi – здебiль-
шо го вихiдцiв iз Захiдної Ук раїни.

У 2000 р., на межi ти ся чолiть, Ро ман Оре сто вич Флюнт призначе-
ний на по са ду на чаль ни ка Гай синсь ко го уп равлiння фiлiї “Ви роб ни че 

ре монт но-технiчне пiдприємство “Укр га зе нер го сервiс” ДК “Ук р-
транс газ”. А з 2005 р. пра цює ди ре к то ром фiлiї. Для та ких лю дей, як
Ро ман Оре сто вич, ви со ка по са да – це не м’яке крiсло в за тиш но му
кабiнетi. Це ви со ка вiдповiдальнiсть i що ден на ро бо та, спря мо ва на
на чiтку ор ганiзацiю зла год же них ро бо чих про цесiв. Так скла ло ся,
що ви сокi по са ди дiста ва ли ся Р.О. Флюн ту у спа док вiд ви дат них 
уп равлiнцiв – найк ра щих пра к тикiв, тео ре тикiв та ор ганiза торiв, 
та ких як Зiсман Ва лерiй Яко вич. Тоб то “план ка” зав жди сто я ла 
до сить ви со ко i не бу ло жод но го пра ва на по мил ку. Вiдмiннi знан ня
i ве ли чез ний пра к тич ний досвiд, яко го нiко ли не цу рав ся Ро ман
Оре сто вич, да ли йо му змо гу ста ти од ним з кра щих се ред уп рав-
лiнцiв га лузi. У той же час ВРТП “Укр га зе нер го сервiс” стає од ним 
з провiдних пiдприємств. З ог ля ду на три ва лий термiн ек с п лу а тацiї
га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни об сяг ре монт них робiт не впин но
збiльшується. Ком пре сорнi станцiї магiстраль них га зо про водiв 
по тре бу ють термiно вої ре кон ст рукцiї. Ра зом з тим ос новнi зу сил ля
спря мо ву ють ся на пiдви щен ня якостi сервiсно-технiчно го об слу го ву -
ван ня тех но логiчно го об лад нан ня, по шук но вих тех но логiй та 
вдо ско на лен ня за собiв ре монт них робiт. 

Сьо годнi найбiльш ак ту аль ним для га лузi є пи тан ня мо дернiзацiї
ук раїнської га зо транс порт ної си с те ми. Що до цьо го Ро ман Оре сто -
вич Флюнт має влас ну, до сить ви ва же ну дум ку. Во на по ля гає у 
на ступ но му: до ки три ва ють су пер еч ки що до то го, як вчи ни ти з 
ос нов ним об лад нан ням ком пре сор них станцiй – замiни ти йо го на 
но ве вiтчиз ня не чи iмпорт не, мож на бу ло б здiйсни ти капiталь ний
по глиб ле ний ре монт iсну ю чо го об лад нан ня i та ким чи ном збiльши ти
йо го ККД i знач но по дов жи ти термiн ек с п лу а тацiї. Тим бiльше, 
що ВРТП має ве ли кий досвiд ре мон ту та ких дви гунiв, як ГТК-10 І та
ГТК-25 І, що кiлькiсно пе ре ва жа ють на ком пре сор них станцiях магi-
страль них га зо про водiв “Со юз”, “Урен гой–По ма ри–Уж го род”. 
На за пи тан ня: “Де доцiльнiше здiйсню ва ти ре монт – на за водi, де 
ви роб ле не об лад нан ня, чи на базi ВРТП?”, Ро ман Оре сто вич та кож
має впев не ну вiдповiдь. За лу чен ня до ре мон ту та ко го ви роб ни ка, 
як General Electric, збiльшить вартiсть робiт у порiвняннi з ре мон том
на базi ВРТП що най мен ше у 3,5 ра зу! Здiйснен ня ре мон ту на базi
ВРТП – це не ли ше еко номiчно вигiдна про по зицiя, а ще й знач но 
ко ротшi термiни ви ко нан ня робiт. На сьо годнi ре монт ни ми ба за ми
ВРТП ос воєно по над 400 видiв ре мон ту. Зо к ре ма, ре монт ве ли ко -
га ба рит них турбiн, турбiн низь ко го i ви со ко го ти с ку, ре с тав рацiя
вузлiв га зо мо то ком пре сорiв. Ра зом з Львiвським фiзи ко-ме ханiчним
iнсти ту том ос вою ють ся до дат ковi ви ди робiт. Вiдне дав на за сто со -
вується ме тод емульсiйно го очи щен ня, який ви к ли кав iнте рес з бо ку
за кор дон них спецiалiстiв. Що сто сується об лад нан ня вiтчиз ня но го
ви роб ниц тва, оскiльки ус та нов ки подiля ють ся на стацiонарнi i кон -
вер торнi, то й ре монт по ви нен здiйсню ва тись вiдповiдно. Ре монт
стацiонар них ус та но вок про ва дить ВРТП, ре монт кон вер тор них 
ус та но вок здiйснює за вод-ви роб ник. Це найбiльш оп ти маль ний роз -
подiл. Тим бiльше, такi пiдприємства, як “Зо ря”–“Маш про ект” ма ють
“мо но полiю” на зап ча сти ни, що уне мож ли в лює ре монт на базi ВРТП
за ви нят ком по точ них ре монтiв та ре мон ту нагнiтачiв. Ча с то йдеть ся
про ши ро ке за сто су ван ня на ком пре сор них станцiях елек тро -
привiдно го ус тат ку ван ня. Звiсно, це дасть змо гу знач но збiльши ти
ККД та зни зи ти за тра ти га зу. Од нак, на дум ку Ро ма на Оре сто ви ча,
та кий досвiд по ки що се бе не ви прав дав. Для при кла ду: Сумсь ка
ком пре сор на станцiя – ус тат ку ван ня є, а от елек т ро е нергiї бра кує.
Тоб то, на часi га лузь зовсiм не пiдго то в ле на до стрiмкої ре во лю-
цiйної мо дернiзацiї. Вiдтак, аби пи тан ня оно в лен ня ук раїнської га зо -
транс порт ної си с те ми не пе ре тво ри лось на ри то рич не, вар то дiяти
послiдов ни ми, пе ревiре ни ми i еко номiчно ви прав да ни ми ме то да ми.
Час рiшу чих дiй не одмiнно на ста не! Ко ли? Мож ли во, все ре динi вес -
ни, ад же це перiод ви знач них подiй, та ких як на род жен ня ви дат ної
осо би стостi, та ла но ви то го фахiвця i уп равлiнця – Ро ма на Оре сто ви -
ча Флюн та. “А якої вес ни, цiєї чи на ступ ної?”, – усмiхається Ро ман
Оре сто вич. Вiн упев не ний – як що бра кує гро шей, то кра ще ро би ти
ре монт влас ни ми си ла ми, нiж нiчо го. І хай там як, йо го ду ша ле жить
до ре мон ту. А пра цю ва ти з ду шею не кож но му да но.
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З 1 по 3 черв ня 2010 р. у ви с тав ко во му центрi “КиївЕк спо Пла за”
про хо див Мiжна род ний ви с тав ко вий фо рум “Па тон Ек спо 2010”,
який скла дав ся iз спецiалiзо ва них про ми сло вих ви с та вок “Зва -
рю ван ня. Спорiдненi тех но логiї”, “Тру бо провiдний транс порт”,
“Не руйнiвний кон т роль та технiчна дiаг но сти ка”, тiсно пов’яза -
них мiж со бою. Ор ганiза то ра ми ви с тав ки бу ли Інсти тут елек т ро-
з ва рю ван ня iм. Є.О. Па то на НАН Ук раїни за спри ян ня Нацiональ ної
ака демiї на ук Ук раїни, Київської тор го во-про ми сло вої па ла ти,
Асоцiацiї “ОКО”, Асоцiацiї про ми сло во го ар ма ту ро бу ду ван ня 
Ук раїни.

Про участь працiвникiв ДК “Укртрансгаз” 
у роботi Мiжнародного виставкового 
промислового форуму “Патон Експо 2010”

органiзацiй, пiдприємств досягнуто угоди про спiвробiтництво,
подальшi зустрiчi, обмiн iнформацiєю тощо.

У рамках виставкового форуму вiдбулася науково-практична
конференцiя “Комплексний пiдхiд у вирiшеннi проблем неруйнiв-
ного контролю магiстральних трубопроводiв. Трубопровiдна
арматура: технологiя дiагностики, зварювання, наплавлення,
ремонту”, органiзований НТК “ІЕЗ iм. Є.О. Патона НАН України” та
Асоцiацiєю “ОКО”. Із вступним словом на конференцiї виступив
заступник директора ДК “Укртрансгаз” Б.О. Клюк. З доповiддю
“Апробацiя методiв неруйнiвного контролю металу iндентуванням
при визначеннi технiчного стану труби газопроводу” виступила 
Л.В. Зайцева – заступник директора НВЦ “Техдiагаз”.

Участь фахiвцiв ДК “Укртрансгаз” у щорiчнiй мiжнароднiй виставцi
та конференцiї надала можливiсть ознайомитись з передовим
досвiдом вiтчизняних та зарубiжних нафтогазових компанiй, а також
ознайомити присутнiх з дiяльнiстю та перспективами ДК “Укр-
трансгаз”.

На виставцi були представленi експонати компанiй з Польщi,
Росiї, Італiї, Індiї, Китаю та українських пiдприємств.

У церемонiї вiдкриття виставки взяли участь президент Академiї
наук України Б.Є. Патон, перший секретар посольства Індiї, заступ-
ник директора ДК “Укртрансгаз” Б.О. Клюк, президент Польської
арматурної асоцiацiї, iншi офiцiйнi особи.

ДК “Укртрансгаз” на виставковому стендi пропонувала учасникам
та гостям виставки можливостi у сферi надання послуг: транзиту
природного газу, будiвництва та експлуатацiї магiстральних газо-
проводiв, зберiгання газу в пiдземних сховищах, науково-технiчне
забезпечення галузi. Короткометражнi фiльми, якi демонструвались
на стендi компанiї, вiдображали її технiчний та науковий потенцiал,
основнi види дiяльностi ДК “Укртрансгаз”.

Стенд вiдвiдали представники виробничих та наукових органi-
зацiй як дiючих, так i потенцiйних партнерiв ДК “Укртрансгаз”, таких
як ІЕЗ iм. Є.О. Патона, Асоцiацiї промислового арматуробудування
України, Науково-випробувального центру “Якiсть”, концерну ESAB,
ДП “Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут
трубної промисловостi iм. Я.Ю. Осади”, W. Pilling (Нiмеччина), “Благо-
вещенский арматурный завод” (Росiя) та iншi.

Керiвництво та фахiвцi ДК “Укртрансгаз” зустрiчались з представ-
никами компанiй, якi вiдвiдали стенд. Темою переговорiв було
подальше спiвробiтництво на рiзних рiвнях. З представниками фiрм,

І.О. Орлов, ДК “Укртрансгаз”

В центрi: президент Академiї наук України Б.Є. Патон
i заступник директора ДК “Укртрансгаз” Б.О. Клюк

Злiва направо: Б.О. Клюк та І.О. Орлов



Гру па нiмець ких будiвель никiв, якi пра цю ва ли в 1977–1978 рр. 
на будiвництвi га зо про во ду "Со юз", вiдвiда ла ком пре сор ну
станцiю в м. Таль не, де ог ля ну ла об'єкти (лiнiйну ча с ти ну, об лад -
нан ня ком пре сор ної станцiї, енер ге тич не об лад нан ня) га зо про во -
ду, де без по се ред ньо бра ли участь у йо го роз бу довi.

надiйнiсть газотранспортної системи України
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Теплий прийом будiвельникiв через 30 рокiв

ус та нов ка, са мохiдна).
Ав то ма ти зацiя про цесiв
кон т ро лю за якiстю зва -
рю валь них робiт да ва -
ла змо гу знач но ско ро -
ти ти час для кон т ро лю,
по кра щи ти якiсть рент -
генiвських знiмкiв, ви я -
ви ти де фе к ти в зва ре -
но му сти ку з чут ливiстю

1,5–2% вiд тов щи ни стiнки тру би, змен ши ти радiацiйну не без пе ку i
знач но ско ро ти ти за тра ти на кон т роль звар них з’єднань. 

Знач на ува га бу ла придiле на ви ко нан ню iзо ляцiйних робiт. Для
по кра щан ня ад гезiї для очи щен ня тру би ви ко ри сто ву ва лась дру га
до дат ко ва очис на ма ши на, яка вс та но в лю ва лась спе ре ду ком бай на,
а при про кла даннi в склад них гiрських умо вах (Кар па тах) ви ко ри сто -
ву ва лись тру би, по пе ред ньо по критi iзо ляцiєю на тру бо про кат них 
за во дах. Та ких труб бу ло ви ко ри ста но 72 тис. т.

Та ка iзо ляцiя труб i звар них стикiв га ран ту ва ла ви со ку якiсть i за хист
вiд ко розiї про тя гом трьох де сяткiв рокiв ек с п лу а тацiї га зо про во ду.

Будівельники газопроводу “Союз” зібрались через 30 років, м. Тальне

ХРОНІКА БУДІВНИЦТВА

21черв ня 1974 р. на чер говiй сесiї Ра ди еко номiчної взаємо -
до по мо ги (РЕВ), яка про хо ди ла в Софiї, бу ло пiдпи са но Ге -
не раль ну уго ду мiж Бол гарiєю, Угор щи ною, НДР, Поль щею,

Ру мунiєю, СРСР i Че хо сло вач чи ною про спiльне ос воєння Орен бурзь -
ко го га зо кон ден сат но го ро до ви ща i будiвниц тво магiстраль но го га -
зо про во ду “Со юз” (“Орен бург–Захiдний кор дон СРСР”). Для га зо вої
га лузi ця уго да бу ла важ ли вою то му, що за кор доннi дер жа ви в ра ху -
нок май бутнiх по ста вок га зу бра ли на се бе обов’язок видiли ти для
будiвниц тва тру би, технiку, ро бо чу си лу i не обхiдне фiнан су ван ня.

Тра са га зо про во ду бу ла роз подiле на на п’ять вiдрiзкiв, закрiпле -
них за дер жа ва ми-учас ни ка ми будiвниц тва: пер ший – за Угор щи ною,
дру гий – за Че хо сло вач чи ною, третiй – за Поль щею, чет вер тий i
п’ятий, якi про хо ди ли по те ри торiї Ук раїни, бу ли закрiпленi за НДР i
Бол гарiєю вiдповiдно. У 1976 р. бу ло роз по ча то ро бо ти на будiвницт-
вi п’ятої дiлян ки га зо про во ду “Со юз”, який про хо див те ри торiєю Чер -
кась кої, Вiнниць кої, Хмель ниць кої, Тер нопiльсь кої, Іва но-Франкiвсь-
кої та За кар патсь кої об ла с тей. Першi тру би на трасi цьо го га зо про -
во ду бу ли про кла денi в Ду наєвець ко му рай онi Хмель ниць кої об ластi.
Потiм в iнших об ла с тях Ук раїни тру би ста ли про кла да ти нiмецькi
будiвель ни ки.

Про к ла дан ня тру бо про во ду на трасi ви ко ну ва лось ве ли ки ми 
ме ханiзо ва ни ми ком п ле к са ми. В ос новi їх ро бо ти бу ло зва рю валь не
ви роб ниц тво за тех но логiями Інсти ту ту елек т роз ва рю ван ня iменi
Є.О. Па то на та iнших на у ко вих i ви роб ни чих ус та нов СРСР. В ос нов -
но му ви ко ри сто ву ва лось ав то ма тич не зва рю ван ня. Бiльш як 50%
стикiв труб у будiвництвi лiнiйної ча с ти ни га зо про во ду ви ко на нo 
ав то ма тич ним зва рю ван ням пiд ша ром флю су, яке не пе ре дба ча ло
руч но го пiдва рю ван ня. 

Особ ли ва ува га придiля лась удо ско на лен ню ор ганiзацiї i ме тодiв
кон т ро лю якостi звар них з’єднань. По чи на ю чи з 1977 р. кон т ро лю ва -
лись усi без ви нят ку з’єднан ня тру бо про водiв дiамет ром 1420 i 
1220 мм. На трасi га зо про во ду ви ко ри сто ву ва лись ав то номнi ав то ма -
тичнi ус та нов ки для па но рам но го просвiчу ван ня звар них з’єднань
тру бо про водiв “Па рус-3” (па но рам на ав то ма ти зо ва на рент генiвська

Керівник Представництва 
Е.ОN Ruhrgas AG Гільмар Енке,
учасник будівництва
газопроводу “Союз”



Будiвельно-монтажнiй фiрмi
“Укргазпромбуд” - 35 рокiв

нашi ювiляри
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Будiвель но-мон таж на фiрма “Укр газ пром буд” бу ла ство ре на 
в 1975 р. у складi ВО “Укр газ пром” для ви ко нан ня будiвель но-
мон таж них робiт на об’єктах га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни.

О.В. Головкiн, к.т.н., БМФ “Укргазпромбуд”

За 35-рiчну ви роб ни чу дiяльнiсть пiдроздiла ми фiрми збу до ва но 11
ус та но вок ком п лекс ної пiдго тов ки га зу, об лаш то ва но та пiдклю -
че но по над 800 сверд ло вин на де сят ках га зо вих та га зо кон ден -

сат них ро до вищах Ук раїни, про кла де но по над пiвто ри ти сячi кiло -
метрiв магiстраль них та роз подiльних га зо про водiв, га зо про водiв-
вiдводiв, кон ден са то про водiв, ву лич них ме реж га зо по ста чан ня в 
ба гать ох регiонах Ук раїни.

Ви ко на но значнi об ся ги робiт з ре кон ст рукцiї та капiталь но го 
ре мон ту га зо про водiв, у то му числi “Чал тир–Та ган рог”, “До нецьк–
Марiуполь”, “Да ша ва–Київ”. Здiйсне но ре кон ст рукцiю та мо дернiзацiю
ком пре сор них станцiй “Чал тир”, “Луб ни”, “Яго тин”, “Ор лов ка”, ви ко -
на но ро бо ти з об лаш ту ван ня Олишiвсько го, Угерсь ко го, Со лохiвсько -
го, Про ле тарсь ко го пiдзем них схо вищ га зу.

По чи на ю чи з 1998 р., ви роб ничi по туж ностi фiрми зо се ред жу -
ва ли ся на прiорiтет них для ДК “Ук ртранс газ” НАК “Наф то газ 
Ук раїни” на прям ах з будiвниц тва, ре кон ст рукцiї та капiталь но го
ре мон ту магiстраль них га зо про водiв ве ли ких дiаметрiв вiд 426 до
1220 мм, га зо про водiв-вiдводiв, ком пре сор них станцiй, будiвниц -
тва жит ла. 

За перiод з 1999 по 2009 рр. ви роб ни чи ми пiдроздiла ми фiрми 
збу до ва но такi важ ливi для еко номiки Ук раїни га зо про во ди ве ли ко го
дiамет ра, як “Хуст–Са ту-Ма ре” в За кар патськiй об ластi, “Джан кой–

КС-05 "Бобровницька" у Чернігівській області

Учас ни ки iсто рич но го будiвниц тва чет вер то го вiдрiзка га зо про -
во ду “Со юз” бу ли приємно вра женi хо ро шим ста ном цих об’єктiв,
їх надiйнiстю. Про свої вра жен ня будiвель ни ки дiлять ся в своїх 
ли с тах, над си ла ють повiдо м лен ня елек трон ною по штою.

Ре дакцiя жур на лу вирiши ла за по чат ку ва ти ру б ри ку:
“Надiйнiсть га зо про во ду “Со юз” че рез 30 рокiв очи ма
її будiвель никiв”. За про шуємо до спiвпрацi iнших учас никiв
будiвниц тва цьо го га зо про во ду – поль сь ких, бол гарсь ких будi-
вель никiв, ком панiй Дже не рал Елек т рик, Ро зен та iнших.



Фе о досiя–Керч”, “Су во ро ве–Залiзнич не” в АР Крим, “До нецьк–Ма-
рiуполь” (ІІ чер га) в До нецькiй та Лу ганськiй об ла с тях, “Ро кит не–Ду б -
ро ви ця” у Рiвненськiй об ластi, Харкiвське УКПГ (м. Крас но дон), ви ко -
на но ро бо ти з ви не сен ня га зо про во ду “Но во дар’ївка–Ам вросiївка” з
те ри торiї Росiйсь кої Фе де рацiї.

Збу до ва но га зо про во ди-вiдво ди та роз подiльнi га зо про во ди до
мiст Су дак, Фе о досiя, Керч в АР Крим, Крас но армiйськ, Макiївка, Кра -
ма торськ у Лу ганськiй та До нецькiй об ла с тях, де сят ки га зо про водiв-
вiдга лу жень до на се ле них пунктiв у Пол тавськiй, Харкiвськiй, Київсь-
кiй, Жи то мирськiй, Хмель ницькiй, Во линськiй, Іва но-Франкiвськiй,
Одеськiй об ла с тях.

Ве ликi об ся ги робiт ви ко на но з ре кон ст рукцiї та капiталь но го 
ре мон ту магiстраль них га зо про водiв “Крас но дарсь кий край–Сер -
пухiв”, “Ди кань ка–Кре мен чук–Кри вий Рiг”, “Ам вросiївка–Горлiвка–
Слов’янськ”, “Рубiжне–Чер во на Попiвка”, “Ше бе лин ка–Слов’янськ”,
“Марiуполь–Бер дянськ”, “Лу ганськ–Ли си чанськ”, “Ше бе лин ка–Днiпро-
пе т ровськ–Оде са”, “Хер сон–Крим”, “Ше бе лин ка–Пол та ва–Київ”,
“Но воп сков–Кра ма торськ”, “Но воп сков–Ло с кутiвка”.

Здiйсне но будiвниц тво пiдвод них пе ре ходiв магiстраль них га зо -
про водiв “Ам вросiївка–До нецьк” че рез Ста ро бешiвське во до схо ви -
ще, “Ше бе лин ка–Днiпро пе т ровськ–Оде са” че рез Хад жи бей сь кий 
ли ман, “Хер сон–Крим” че рез р. Днiпро.

Ви ко на но ре кон ст рукцiю та тех пе ре оз броєння Уж го родсь кої, 
До линсь кої, Опарсь кої, Бо б ров ниць кої ком пре сор них станцiй.

Збу до ва но шко лу в смт Ди кань ка, жит ловi бу дин ки для працiвникiв
га зо вої га лузi в Ди каньцi, Машiвцi, Зiньковi, Пол тавi, Су мах, Но во градi-
Во линсь ко му.

Ви ко на но значнi об ся ги робiт з капiталь но го ре мон ту дiючих
об’єктiв ви роб ни чо го та до помiжно го при зна чен ня на ком пре сор них
станцiях уп равлiнь магiстраль них га зо про водiв “Київтранс газ”, “Чер -
ка си транс газ”, “Львiвтранс газ”, “При кар пат транс газ”, ре мон ту си с тем
ЕХЗ для фiлiй ДК “Ук ртранс газ”. Щорiчно об ся ги ви ко нан ня збiль-
шу ють ся.

З 2008 р. роз по ча то ро бо ти з вибiрко вою пе реiзо ляцiєю дiючих
магiстраль них га зо про водiв ве ли ких дiаметрiв для УМГ “Чер ка си транс-
газ”, “Київтранс газ”, “Дон ба странс газ”.

Ми ну ло го ро ку ко ле к тив будiвель но-мон таж ної фiрми “Укр газ -
пром буд” збiльшив ся за ра ху нок приєднан ня будiвель них пiдроздiлiв
фiлiй та уп равлiння “Елек т ро газ” ВРТП “Укр га зе нер го сервiс”.

Сьо годнi ос новнi ре сур си фiрми зо се ред женi на об’єктах ка пре -
мон ту i ре кон ст рукцiї магiстраль них га зо про водiв “Ананьїв–Чернiвцi–
Бо го род ча ни”, “Роздiльна–Ізмаїл”, “Ди кань ка–Кре мен чук–Кри вий Рiг”,
“Пасiчна–До ли на”, “Ше бе лин ка–Днiпро пе т ровськ–Оде са”, га зо про -
водiв-вiдводiв до га зо роз подiльних станцiй “Оде са”, “Макiївка–Пiвнiч-
на”, “Во ло ди мир-Во линсь кий”, “Хмель ниць кий”, “Чоп”.

Про во дять ся ро бо ти з будiвниц тва га зо про во ду-вiдво ду до м. Бiло-
гiрськ i ГРС в смт Азовсь ке в АР Крим. 

Про дов жу ють ся ро бо ти з вибiрко вої пе реiзо ляцiї дiючих магi-
страль них га зо про водiв “Со юз”, “Урен гой–По ма ри–Уж го род”, “Но -
воп сков–Ше бе лин ка”, “Єлець–Кре мен чук–Кри вий Рiг”, “До ли на–
Уж го род–Держ кор дон-І”.

Ви ко ну ють ся ро бо ти з капiталь но го ре мон ту си с тем ЕХЗ та дiючих
ви роб ни чих i до помiжних об’єктiв га зо транс порт ної си с те ми для всiх
уп равлiнь магiстраль них га зо про водiв ДК “Ук ртранс газ”.

Пер шим керiвни ком пiдприємства був Со ло губ Олексiй  Ва силь о -
вич – учас ник бой о вих дiй в ро ки Ве ли кої Вiтчиз ня ної вiйни, нинi покiй-
ний.

У рiзнi ро ки ко ле к тив очо лю ва ли Манiцков Ер нест Лу кич та Про -
ко пен ко Олексiй Андрiйо вич

Три ва лий час Укр газ пром буд очо лює Оле к сандр Ва силь о вич 
Го ловкiн – за слу же ний будiвель ник Ук раїни, пов ний ка ва лер ор де на
“За за слу ги”, кан ди дат технiчних на ук, зна ний в Ук раїнi спецiалiст i
керiвник.

Сьо годнi БМФ “Укр газ пром буд” має ви со ко про фесiйних спецiалiс-
тiв, по туж ну ви роб ни чу ба зу для ви ко нан ня най ск ладнiших зав дань 
га зо транс порт но го будiвниц тва.

За сумлiнну пра цю, знач ний осо би стий вне сок у будiвниц тво та
роз ви ток га зо вої га лузi зван ня “За слу же ний будiвель ник Ук раїни” при -
своєно 11 працiвни кам, ор де ном “За за слу ги” на го род же но 7 працiв-
никiв, ме дал лю “За пра цю i зви тя гу” – 5 працiвникiв, ого ло ше но По дя -
ку Пре зи ден та Ук раїни 7 працiвни кам, на го род же но Гра мо тою Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни 4 працiвни ки, По чес ною гра мо тою Кабiне ту
Мiнiстрiв Ук раїни – 5 працiвникiв, по над 400 працiвникiв одер жа ли 
га лу зевi та вiдомчi на го ро ди i вiдзна ки.

Се ред кра щих ви роб ни чих пiдроздiлiв фiрми слiд вiдзна чи ти 
БМУ-2, яке очо лює Во ло ди мир Олепiр, на го род же ний Гра мо тою Вер -
хов ної Ра ди Ук раїни. БМУ-1 очо лює Євген Фер не бок, за слу же ний
будiвель ник Ук раїни. СБМУ очо лює Ва лерiй Ля хов, на го род же ний
вiдзна кою ДК “Ук ртранс газ”. БМУ-8 очо лює Ва силь Гет ман чук, за слу -
же ний будiвель ник Ук раїни.

За знач ни ми до сяг нен ня ми ко ле к ти ву впро довж 35 рокiв стоїть 
ве ли ка i на пру же на пра ця со тень i со тень працiвникiв – вiд си во чо лих
ве те ранiв до мо ло дих лю дей, якi не що дав но вли лись у ко ле к тив. Кра -
щих з них слiд на зва ти. Це елек т роз вар ни ки СБМУ та БМУ-5 Ми ко ла
Го ро шен ко та Еду ард По но ма рен ко – ка ва ле ри ор денiв “За за слу ги”
ІІІ сту пе ня, пiско ст ру мин ник БМУ-1 Юрiй Вла сен ко, на го род же ний 
ме дал лю “За пра цю i зви тя гу”, на чаль ник технiчно го вiддiлу фiрми
Олег Ма слов – за слу же ний будiвель ник Ук раїни, ма шинiст тру бо ук ла -
да ча БМУ-2 Во ло ди мир Го ро вий, на го род же ний По чес ною гра мо тою
НАК “Наф то газ Ук раїни”, стар ший ви кон роб БМУ-5 Пе т ро Кря чок, 
на го род же ний гра мо тою ДК “Ук ртранс газ”, водiй УВТЗ Ми ко ла Ски ба,
ма шинiст тру бо ук ла да ча СБМУ Сергiй Да ви ден ко, ма шинiст ав то кра -
на БМУ-3 Оле к сандр Ру дяшкiн, якi на го род женi гра мо та ми ДК “Ук р-
транс газ”, i ба га то iнших слав них тру дарiв.
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Підводний перехід магістрального газопроводу “Херсон–Крим” через р. Дніпро Будівництво газопроводу “Суворове–Залізничне” в АР Крим



ЯК УБЕЗПЕЧИТИ 
СВОЄ МАЙБУТНЄ?

На за пи тан ня жур на лу “Тру бо провідний транс порт” відповідає
за ступ ник го ло ви правління стра хо вої ком панії “Бла кит ний
поліс” Са кун Віра Ми ко лаївна.

– Віро Ми ко лаївно, перші до го во ри стра ху ван ня жит тя та
до дат ко вої пенсії з працівни ка ми га зо транс порт ної си с те ми
Ук раїни ви по ча ли ук ла да ти ще в 2002 р. Чо го за цей час
вда ло ся до сяг ти?

– Стра хо ва ком панія “Бла кит ний поліс” – фінан со во стабіль-
на ком панія, вхо дить у пер шу п'ятірку стра хо вих ком паній 
Ук раїни із стра ху ван ня жит тя, є ліде ром пенсійно го стра ху ван -
ня на рин ку Ук раїни. За вісім років своєї ро бо ти ми ук ла ли 
по над 12 000 до го ворів стра ху ван ня жит тя та до дат ко вої пенсії
з працівни ка ми га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни. Ра зом з ком -
панією “Ук ртранс газ” впро ва ди ли та успішно ре алізу ва ли про -
гра му на ко пи чен ня коштів за ра ху нок спільних внесків під-
приємства і працівників. Ро бо ту стра хо вої ком панії ха ра к те ри -
зує без у мов не до т ри ман ня взя тих на се бе зо бов’язань зі стра -
хо вих ви п лат. 

– Тоб то, ва ша ком панія дійсно здійснює стра хові ви п ла -
ти працівни кам га зо транс порт ної си с те ми Ук раїни?

– Так, перші стра хові ви п ла ти роз по ча ли ся у 2003 р. і кож -
но го ро ку розмір ви п лат зро стає. Стра хо ва ком панія “Бла кит -
ний поліс” зав жди ви ко нує всі взяті зо бов’язан ня. Без пе реч ним
до ка зом цьо го є 32 млн. грн. уже здійсне них працівни кам га зо -
транс порт ної си с те ми Ук раїни пенсійних ви п лат, ви п лат у разі
не щас них ви падків і ви падків пе ре дчас ної смерті. Слід за зна чи -
ти, що відповідно до за ко но дав ст ва, ли ше ком панії стра ху ван -
ня жит тя ко ри сту ють ся ви к люч ним пра вом на ви п ла ту довічних
пенсій, які на ша ком панія пер шою в Ук раїні роз по ча ла і про -
дов жує ви п ла чу ва ти.

– Чи ма ють мож ливість працівни ки Ук ртранс га зу сьо годні
ук ла да ти до го во ри стра ху ван ня жит тя з ва шою ком панією? 

– Всім працівни кам на дається пра во ук ла да ти до го во ри стра-
ху ван ня жит тя, які пе ре дба ча ють ви п ла ти щомісяч ної довічної
пенсії або од но ра зо ве от ри ман ня коштів після до сяг нен ня
пенсійно го віку. За раз на ша ком панія про по нує ціка ву пенсійну
про гра му за хи с ту працівни ка про тя гом йо го ро бо ти на підпри-
ємстві з од но ра зо вою стра хо вою ви п ла тою до 200 тис. грн. 
Та кож стра хо ва ком панія на дає за хист як са мо му працівни кові
у разі не щас но го ви пад ку на ви роб ництві чи в по буті, так і йо го
ро дині на ви па док втра ти го ду валь ни ка.

– На яких умо вах сьо годні ук ла да ють ся до го во ри стра ху -
ван ня жит тя? 

– Згідно з умо ва ми до го ворів стра ху ван ня жит тя 50% стра хо -
во го вне ску спла чує підприємство, а 50% працівник. При цьо му
працівни ки са мостійно ви би ра ють про гра му стра ху ван ня, роз-
міри стра хо вих сум та пенсій. Під час дії до го во ру стра ху ван ня
ко жен працівник мо же зміни ти умо ви до го во ру, на при к лад,
збільши ти або змен ши ти розмір до дат ко вої пенсії, стра хо вої
су ми.

– Як спла чу ють ся стра хові вне ски?
– Індивіду альні стра хові вне ски працівник мо же спла чу ва ти

щоміся ця або щорічно. Зо к ре ма, до го во ром стра ху ван ня мо же
бу ти вста но в ле но, що індивіду аль ний стра хо вий вне сок спла -
чується че рез бух гал терію підприємства на підставі за я ви пра-
цівни ка. А підприємство, в свою чер гу, зо бов’язується за ра ху -
нок влас них коштів щомісяч но спла чу ва ти ча ст ку стра хо вих
внесків за працівни ка. Цей ме ханізм на ко пи чен ня дає лю дині
мож ливість шля хом вне сен ня не знач них щомісяч них осо би стих
коштів от ри ма ти  знач ну су му.
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