


Науково-виробничий журнал.
Заснований ДК “Укртрансгаз” у 2000 р.

Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України.
Свiдоцтво про реєстрацiю

№13970–2943 P вiд 21.05.2008 р.
Пeредплатний iндекс 23694.

Наклад 7000 прим.

Головний редактор – Клюк Б.О., к.т.н.
Заступник головного редактора – Беккер М.В.

Вiдповiдальний секретар – Жук В.І.

Редакцiйна колегiя:
Андрiїшин М.П., к.т.н.; Бабiєв Г.М., к.т.н.,
академiк Української нафтогазової академiї (УНГА);
Бабiй Б.А.; Вечерiк Р.Л.; Драганчук О.Т., д.т.н.;
Зарубiн Ю.О., д.т.н., академiк УНГА; 
Зябченко Ю.Д., Капцов І.І., д.т.н., академiк УНГА;
Ковалко М.П., д.т.н., академiк УНГА;
Коломєєв В.М., академiк УНГА;
Крижанiвський Є.І., д.т.н., професор; 
Кучерук М.В., академiк УНГА; Лохман І.В.;
Марчук Я.С., академiк УНГА; Орлов І.О., к.т.н.;
Пiвень В.П.; Пiскорський В.О.;
Пономаренко І.О., академiк УНГА;
Пономарьов Ю.В., к.т.н., академiк УНГА; Рудко В.В.;
Сакун М.Ю., академiк УНГА; Середюк М.Д., д.т.н.,
професор; Соляник В.Г., к.т.н.; Сороченко Д.М.;
Табак М.С.; Тимкiв Д.Ф., д.т.н., професор;
Фик І.М., д.т.н., академiк УНГА; Флюнт Р.О.;
Химко М.П.; Шимко Р.Я., к.т.н.;
Шлапак Л.С., д.т.н., професор.

Художньо-технiчний редактор Л.Р. Мiлевська

Лiтературнi редактори: О.В. Семенюк

О.К. Покуса

Дизайн П.П. Тяпко

Фото С.В. Блiнов

Пiдписано до друку 3.09.2010 р.
Формат 60х90/8. Друк офсетний. Папiр крейдований.

Інформацiйнi матерiали надсилати за адресою:
01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1

НАЦ ДК “Укртрансгаз”

тел./факс: (044) 461-24-71

e-mail: infoglyad.utg@naftogaz.net

НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ
“НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY 
“NAFTOGAZ OF UKRAINE”
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Прийміть сердечні привітання з нагоди нашого професійного свята – 
Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
України.

Цей день – чудова нагода висловити всенародну вдячність тим, 
хто обрав відважну професію газовика. Це не тільки професія, це – доля.

Стабільна діяльність всього народногосподарського комплексу 
була б неможлива без впевненого функціонування газотранспортної
системи України. Укртрансгаз у повному обсязі виконує зобов’язання 
з транспортування газу споживачам України і європейських держав, 
а також газифікує населені пункти у найвіддаленіших куточках країни,
впроваджує нову техніку, сучасні технології. Це й технічна модернізація
існуючих потужностей, і поліпшення фінансово-економічної ситуації. 
У цьому році компанія провела роботу з оптимизації організаційної
структури та штатної чисельності працівників ДК “Укртрансгаз”, що дало
змогу підвищити заробітну плату працівникам. Керівництво повсякчас
дбає і про покращання виробничих умов та дозвілля працівників.

В Укртрансгазі працює професійний згуртований колектив, де поряд 
з досвідченими кадрами багато молодих перспективних спеціалістів, 
які є гарантією наших майбутніх досягнень.

У цей день ми згадуємо про самовіддану працю старшого покоління
газовиків, наших ветеранів, які створили надійне підгрунтя для

становлення газової галузі України.
Бажаю усім здоров’я, оптимізму, витримки у нелегкій щоден-

ній праці, професійних успіхів, стабільної роботи, нових
трудових звершень. 

Нехай свято наповнить душу радістю та гордістю 
за зроблене!

Директор
ДК “Укртрансгаз” С.О. Вінокуров

Шановні
колеги!
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Достойні серед кращих

За високу професійну майстерність і вагомий особистий внесок у розвиток газотранспортної

системи України та з нагоди професійного свята – Дня працівників нафтової, газової та нафто-

переробної промисловості велика група працівників компанії удостоєна почесних відзнак та

нагороджена грамотами НАК “Нафтогаз України” і ДК “Укртрансгаз”.
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Почесної відзнаки НАК “Нафтогаз України” ІІІ ступеня удостоєні:

МЕДИК Ярослав Степанович – слюсар Івано-Франківського управління ВРТП “Укргазенергосервіс”,
ОЛІЙНИК Володимир Васильович – заступник начальника управління ДК “Укртрансгаз”,
РАДЕЛИЦЬКИЙ Ігор Степанович – машиніст Угерського відділення ремонтних і сервісних послуг 

УМГ “Львівтрансгаз”.

Почесною грамотою НАК “Нафтогаз України” нагороджені:

АНДРІЯКА Володимир Григорович – заступник начальника відділу ДК “Укртрансгаз”,
БОНДАРУК Микола Володимирович – начальник управління ДК “Укртрансгаз”,
ДМИТРУК Анатолій Панасович – машиніст автомобільного крана Красилівського ЛВУ УМГ “Київтрансгаз”,
ЄФІМОЧКІН Віктор Олексійович – електромеханік Наталінського цеху технологічного зв’язку Харківського 

територіального центру Управління “Укргазтехзв’язок”,
ЗИМА Галина Романівна – слюсар КВПіА Богородчанського ВУПЗГ УМГ “Прикарпаттрансгаз”,
КОВАЛЬОВА Ніна Андріївна – машиніст крана ремонтної бази Новопсковського ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз”,
КОМІСАРЕНКО Михайло Петрович – машиніст технологічних компресорів Золотоніського ЛВУ 

УМГ “Черкаситрансгаз”,
МАКАР Богдан Степанович – слюсар Івано-Франківського управління ВРТП “Укргазенергосервіс”,
МОСПАН Анатолій Степанович – начальник лінійно-експлуатаційної служби Одеського ЛВУ 

УМГ “Прикарпаттрансгаз”,
ПАВЛЮК Любов Василівна – заступник директора УМГ “Київтрансгаз”,
ПОЛЯКОВ Олександр Іванович – заступник начальника газокомпресорної служби Олександрівського ЛВУ 

УМГ “Черкаситрансгаз”,
СТЕФАНИШИН Анатолій Романович – електрозварник Долинського ЛВУ УМГ “Прикарпаттрансгаз”,
СТОРОЖУК Віктор Олексійович – машиніст технологічних компресорів Краматорського ЛВУ 

УМГ “Донбастрансгаз”,
ФІЛІППОВ Леонід Володимирович – лінійний трубопровідник лінійно-експлуатаційної служби Барського ЛВУ 

УМГ “Черкаситрансгаз”,
ЧИКАЛО Олександр Семенович – кабельник-спаювальник Волинського цеху технологічного зв’язку 

Львівського територіального центру Управління “Укргазтехзв’язок”.

Відзнаки ДК “Укртрансгаз” удостоєні 37 працівників.

Грамотою ДК “Укртрансгаз” нагороджено 94 працівники.

Шановні колеги!
Редакційна колегія щиро вітає вас з нагородами, які ви отримали за високі показники у праці.
Бажаємо вам творчого натхнення, здоров’я і успіхів у роботі.
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У свiтовiй та вiтчизнянiй практицi впродовж останнього десяти-
лiття вiдбулося змiщення акцентiв понять “Охорона працi” та
“Промислова безпека”. Вважається, що нормативний протиава-
рiйний захист потенцiйно небезпечного виробничого об’єкта є 
основою безпеки життя та здоров’я як виробничого персоналу,
так i населення на прилеглих територiях та довкiлля.

Концепцiя промислової безпеки газотранспортної
системи ДК “Укртрансгаз”

Ю.М. Герасименко, ДК “Укртрансгаз”

ня якiстю. Але працюючи над якiстю продукцiї, компанiї зазнавали 
величезних збиткiв внаслідок застосування штрафних санкцій за
аварiї, що сталися на підприємстві, виробничий травматизм та за-
бруднення навколишнього середовища. Цi збитки були вiднесенi до
стратегiчного напряму боротьби за скорочення втрат, що вилилося
у створення двох систем: спочатку – захисту навколишнього середо-
вища, а потiм – промислової безпеки та охорони працi. Цей же шлях
зараз повторює Україна.

До свiтової економiчної кризи 70-х рокiв в економiчно розвине-
них країнах функцiонувала концепцiя так званої “абсолютної безпе-
ки” або “нульового ризику”. Концепцiя “нульового ризику” декла-
рує таку органiзацiю виробництва, яка повнiстю виключає iмовiр-
нiсть аварiї. Недолiками цiєї концепцiї є:

надзвичайно великi матерiальнi затрати на її реалiзацiю;
непiдготовленiсть до ефективних дiй у надзвичайних ситуацiях;
принципова неможливiсть її реалiзацiї в повному обсязi.

У 1979 р. Федеральний Конституцiйний суд Нiмеччини своїм
рiшенням встановив, що подальше iснування концепцiї абсолютної
безпеки зневажає та обмежує людськi пiзнавальнi здiбностi та мож-
ливостi, призводить до заборони застосування практично будь-яких
технологiй, чим гальмує розвиток науково-технiчного прогресу.

Наприкiнцi 70-х рокiв на змiну концепцiї “абсолютної безпеки”
прийшла концепцiя “прийнятного ризику”, що базується на прин-
ципi “передбачити та попередити”. Ця концепцiя на сьогоднi є за-
гальновизнаною в свiтi. 

В основу цiєї концепцiї покладено поняття “прийнятного техно-
генного ризику”, який декларує неможливiсть досягнення абсолют-
ної безпеки об’єктiв техносфери та досягнення її вiдносної безпеки
шляхом максимального зниження аварiйних ризикiв до прийнятного
рiвня. 

Концепцiя “прийнятного ризику” базується на чотирьох основ-
них принципах:

1. Виправданостi виробничої дiяльностi лише у випадках, якщо
вигода вiд неї перевищує збитки вiд iмовiрних аварiй i суспiльство
готове погодитися з цими ризиками.

2. Оптимiзацiї витрат на системи безпеки виробництва за рахунок
зниження аварiйних ризикiв та прибуткiв вiд виробничої дiяльностi.

3. Доступностi iнформацiї для виробничого персоналу та суспiль-
ства щодо спектру iснуючих небезпек та прийнятих рiшень з управ-
ління ризиком;

4. Недопустимостi забезпечення техногенної безпеки сучасного
суспiльства за рахунок зниження безпеки та потреб майбутнiх
поколiнь людства.

Концепцiя прийнятного ризику використовує поняття “фоновий
ризик”, тобто iснування постiйної iмовiрностi надзвичайних ситуацiй
в результатi “неприродної подiї” (нещасного випадку, злочину, стихiї,
терористичного акту тощо).

Ризики прийнято подiляти на три категорiї:
прийнятні ризики (рiвень ризику, з яким суспiльство в цiлому

готове миритися заради одержання певних благ або вигод у резуль-
татi своєї дiяльностi);

ризики, що потребують подальших оцiнок;
неприйнятні ризики (рiвень ризику, встановлений адмiнiстра-

тивними або регулювальними органами як максимальний, вище яко-
го необхiдно вживати заходiв для його усунення).

Основним загальноєвропейським документом, що регламентує
практичну реалiзацiю концепцiї прийнятного техногенного ризику, 
є схвалена ЄЕС у 1997 р. Директива “Севезо-2”. Назву свою вона 
отримала вiд назви iталiйського мiстечка Севезо, яке було практично
знищене внаслiдок техногенної катастрофи на хiмiчному комбiнатi.

В Українi поняття “промислова безпека” визначається згiдно з
ДСТУ 2293 як безпека вiд аварiй на виробничих об’єктах та 
вiд наслiдкiв цих аварiй. Аналогiчно це поняття трактується 

директивними документами з промислової безпеки Європейського
Економiчного Спiвтовариства.

Розвиток науково-технiчного прогресу та вiдповiдно промисло-
вого виробництва приносить свiтовiй спiльнотi не лише вагомi бла-
га, а й неминуче зростання загроз виникнення техногенних аварiй та
катастроф.

За даними ООН, щорiчнi сукупнi збитки вiд техногенних аварiй у
свiтi становлять понад 200 млрд. доларiв. Щорiчнi сукупнi втрати 
через виробничий травматизм становлять 3÷4% свiтового внут-
рiшнього валового продукту.

Впродовж останнiх десятилiть у свiтi сталися сотнi техногенних
катастроф. Найбiльш резонансними з них є Чорнобильська катаст-
рофа 1986 р. (Україна) та техногеннi катастрофи на хiмiчних пiдпри-
ємствах у Бхопалi (Індiя) 1984 р. та в м. Севезо (Італiя) 1976 р., що
призвели до масової загибелi людей, радiоактивного та хiмiчного
забруднення довкiлля.

На трубопровiдному транспортi газу найбiльша техногенна 
катастрофа сталася в нiч з 3 на 4 червня 1989 р. пiд Уфою в Росiї.
Причиною катастрофи стало руйнування дефектного зварного
з’єднання на лiнiйнiй частинi магiстрального продуктопроводу 
Ду 700 Рроб = 3,8 Мпа, по якому транспортувався нестабiльний газо-
вий конденсат. Трубопровiд проходив на вiдстанi 900 м вiд залiзницi.
Внаслiдок розгерметизацiї бракованого зварного стику стався витiк
та випаровування нестабiльного конденсату. Утворилася хмара 
важких вуглеводнiв, яка згодом досягла залiзницi. Зустрiчнi паса-
жирськi поїзди, потрапивши в цю хмару, спричинили її турбулiзацiю
та вибух.

Ударною хвилею було скинуто з рейок 11 вагонiв, 7 з яких пов-
нiстю згорiли. З 1284 пасажирiв, що їхали в поїздах, 1224 отримали
травми рiзного ступеня тяжкостi, з них 258 загинули на мiсцi. Було
повнiстю зруйновано 350 погонних метрiв колiї та 3 км контактної
мережi. Вiд ударної хвилi утворилася зона суцiльного завалу лiсу
площею 2,5 кв. км. У радiусi 15 км у населених пунктах були вибитi
шибки та зруйновано покрiвлi. Зумовлену вибухом пожежу не могли
погасити протягом двох дiб. 

Криза, яку свiтова економiка пережила на початку 70-х рокiв 
минулого столiття i яка знову почалась у 2008 р., зумовила змiщення
економiчних приорiтетiв з розширення ринкiв збуту продукцiї на
пiдвищення її якостi та скорочення виробничих втрат. На першому
етапi це зумовило розробку захiдними компанiями систем управлін-
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Концептуальнi засади законодавства України та європейських
директивних документiв щодо запобiгання промисловим аварiям 
декларують неможливiсть досягнення абсолютної безпеки об’єктiв
техносфери та допускають iмовiрнiсть виникнення аварiї на об’єктах
пiдвищеної небезпеки, в т.ч. i на ГТС.

Наявнiсть в Українi законодавства в галузi регулювання проми-
слової безпеки небезпечних об’єктiв та виробництв є однiєю з
обов’язкових умов iнтегрування України в спiльноту європейських
держав.

Щодо мiнiмiзацiї ризикiв виникнення аварiї на об’єктах ГТС, то 
на кожен з 207 об’єктiв пiдвищеної небезпеки (ОПН), з яких скла-
дається ГТС України, розроблено у встановленому порядку Декла-
рацiю безпеки, яка пройшла незалежну експертизу i має офiцiйний
експертний висновок ЕТЦ Держгiрпромнагляду, який пiдтверджує,
що зроблено все необхiдне i достатнє для мiнiмiзацiї ризикiв аварiї 
i що нашi ОПН експлуатуються з допустимими ризиками.

Концепцiя промислової безпеки ГТС гармонiзована з вимогами
Закону України “Про об’єкти пiдвищеної небезпеки”, який у свою
чергу гармонiзований з директивними документами з промислової
безпеки Європейського Економiчного Спiвтовариства (зокрема, з
Директивою ЄЕС “Севезо-2”).

Промислова безпека ГТС – це система органiзацiйно-технiчних
заходiв та технiчних засобiв, спрямованих на забезпечення норма-
тивного рiвня протиаварiйного захисту ОПН ГТС та експлуатацiю
ОПН ГТС з прийнятними аварiйними ризиками.

Промислова безпека ГТС УТГ базується на таких двох основних
концептуальних засадах:

мiнiмiзацiя ризикiв виникнення аварiйних ситуацiй до прийнят-
них рiвнiв; 

мiнiмiзацiя наслiдкiв можливих аварiй.
Закони України “Про трубопровiдний транспорт”, “Про охорону

працi” та Правила безпечної експлуатацiї магiстральних газопро-
водiв декларують:

неможливiсть застосування будь-якого обладнання на об’єктах
магiстральних газопроводiв, якщо воно не вiдповiдає вимогам без-
пеки та не передбачене проектним рiшенням;

обов’язковiсть дотримання вимог нормативних актiв з безпеки
та норм проектування об’єктiв трубопровiдного транспорту;

заборону фiнансування спорудження та реконструкцiю вироб-
ничих об’єктiв без отримання позитивних результатiв експертизи
проекту. 

Мiнiмiзацiя ризикiв виникнення аварiйних ситуацiй на ГТС дося-
гається шляхом:

Проектування потенцiйно небезпечних виробничих об’єктiв ГТС
спецiалiзованими проектними органiзацiями, що мають вiдповiдну лi-
цензiю згiдно з чинними вимогами безпеки та нормами проектування. 

Незалежної експертизи експертно-технiчними центрами Держгiр-
промнагляду проектних рiшень на їх вiдповiднiсть вимогам безпеки. 

Застосування нового технологiчного обладнання та нових техно-
логiчних процесiв на ГТС можливе за умови їх вiдповiдностi чинним
вимогам безпеки, що повинно пiдтверджуватися наявнiстю позитив-
ного експертного висновку ЕТЦ Держгiрпромнагляду. 

Виконання будiвельно-монтажних та пусконалагоджувальних ро-
бiт при спорудженнi, реконструкцiї та ремонтi об’єктiв ГТС спецiалi-
зованими органiзацiями, що сертифiкованi вiдповiдно до вимог 
ст. 13 Закону України “Про магiстральний трубопровiдний транспорт”.

Наявнiсть у газотранспортних пiдприємств дозволiв Держгiр-
промнагляду на виконання вiдповiдних робiт пiдвищеної небезпеки
та експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки.

Застосування виключно сертифiкованої трубної продукцiї, техно-
логiчного обладнання, iзоляцiйних матерiалiв та їх вхiдний контроль. 

Ведення вiдомчого технiчного нагляду за якiстю будiвництва та
ведення незалежного технiчного нагляду органами Держгiрпромна-
гляду. 

Експлуатацiї об’єктiв ГТС навченими та атестованими у встановле-
ному порядку фахiвцями, що мають базову профiльну освiту. 

Експлуатацiї ГТС у межах проектних параметрiв.
Монiторингу технiчного стану та стану безпеки об’єктiв ГТС в

процесi експлуатацiї:
перiодичне вiзуальне обстеження МГ згiдно з планами-графiка-

ми вiзуальних оглядiв ЛЧ МГ та маршрутними картами;
перiодична внутрiшньотрубна дiагностика ЛЧ МГ (за графiком)

згiдно з програмою приладних обстежень ЛЧ МГ методом ВТД (гео-
метрiя i корозiйний стан);

монiторинг ЛЧ МГ (2 рази на рiк) приладними методами згiдно
з програмою приладних обстежень ЛЧ МГ на герметичнiсть (свищi); 

перiодичний (1 раз на 3 роки) вiзуальний та приладний монi-
торинг iзоляцiї та металу труб на потенцiйно небезпечних дiлянках
ЛЧ МГ;

перiодичнi (1 раз на 5 рокiв) приладнi обстеження iзоляцiї
електрометричним методом ;

монiторинг захисного потенцiалу засобiв активного захисту ЛЧ
МГ вiд корозiї;

монiторинг напружено-деформованого стану труб на потен-
цiйно небезпечних дiлянках ЛЧ МГ; 

перiодичне обстеження стану переходiв через воднi перешкоди;
перiодична ревiзiя кранового господарства; 
виконання дiагностичних робiт на КС, ГРС та ПСГ у встановле-

них обсягах та у встановленi термiни.
Виконання регламентних та ремонтних робiт згiдно з графiками ППР. 
Негайне усунення виявлених дефектiв, що несумiснi з подальшою

безпечною експлуатацiєю об’єкта.
Своєчасне усунення прогресуючих дефектiв.
Своєчасне подовження ресурсу безпечної експлуатацiї ГПА шля-

хом надання висновку виробника чи уповноваженої органiзацiї 
щодо можливостi його подальшої експлуатацiї або здiйсненням 
експертної оцiнки ГПА. 

Забезпечення оптимального режиму одоризацiї газу на ГРС.
Забезпечення вiдповiдностi якостi газу, що подається з ПСГ, 

вимогам чинних нормативних документiв.
Здiйснення вiдомчого нагляду за станом промислової безпеки.
Здiйснення державного нагляду за станом промислової безпеки. 
Законодавчо передбаченої вiдповiдальностi власника за стан

промислової безпеки ГТС. 
Мiнiмiзацiя наслiдкiв можливих аварiй досягається шляхом забез-

печення безпеки довкiлля у випадку виникнення категорiйної аварiї
на об’єктi ГТС та забезпечення на термiн лiквiдацiї наслiдкiв аварiї
транспорту газу за тимчасовою (аварiйною) схемою згiдно з ПЛАС.
Це досягається шляхом:

Розташування технологiчних об’єктiв ГТС поза межами населених
пунктiв. 

Введення режиму охоронних зон на територiях, прилеглих до
технологiчних об’єктiв ГТС.

Ідентифiкацiї ОПН ГТС. 
Декларування безпеки ОПН ГТС.
Страхування ризикiв ОПН.
Локалiзацiї аварiй та лiквiдацiї наслiдкiв аварiй згiдно з ПЛАС, що

розроблений на кожен ОПН ГТС.
Управлiння промисловою безпекою на сучасному рiвнi здiйснюєть-

ся шляхом впровадження мiжнародного стандарту менеджменту
промислової безпеки та охорони працi OHSAS 18001, який був вве-
дений у дiю в 1999 р.

Стандарт OHSAS 18001–1999 є унiверсальним для будь-якого 
сектора економiки i його основною метою є:

контроль можливих небезпек на робочому мiсцi;
постiйне вдосконалення менеджменту скорочення ризикiв

промислових небезпек;
пiдтримання аварiйних ризикiв на прийнятному рiвнi.

Новi пiдходи до системи управлiння промисловою безпекою 
ГТС шляхом її сертифiкацiї на вiдповiднiсть мiжнародному стандарту
OHSAS 18001 будуть найближчим часом реалiзованi в ДК “Укр-
трансгаз”.



Існуюча програма Кабiнету Мiнiстрiв України на 2008–2012 рр.
“Пiдвищення надiйностi та довговiчностi машин та конструкцiй”
ставить завдання пiдвищення ефективності виготовлення та 

ремонту вiдповiдальних вузлiв нафтогазового обладнання з одно-
часним забезпеченням необхiдних експлуатацiйних властивостей
при мiнiмальних виробничих затратах.

Таким чином, пiдвищення довговічностi вiдповiдальних повер-
хонь нафтогазового обладнання – пiдґрунтя для збереження iсную-
чих потужностей газотранспортної системи України в цiлому.

Метою роботи є розробка способу виготовлення та ремонту
цилiндричних, плоских поверхонь та отворiв деталей нафтогазового
обладнання з метою технологiчного забезпечення якiсних показ-
никiв оброблюваної поверхнi iнструментом, оснащеним надтвердим
матерiалом. 

Наукова новизна роботи пiдтверджена патентом України на ви-
нахiд [1] та рiшеннями про видачу патенту України на винахiд [2-4].
Наукове значення роботи полягає в тому, що одержано новi науко-
во обґрунтованi результати стосовно використання комбiнованого
методу обробки при технологiчному забезпеченнi показникiв якостi
цилiндричних, плоских поверхонь та отворiв нафтогазового облад-
нання, що дає подальший розвиток технологiї виготовлення та 
ремонту вiдповiдальних вузлiв нафтогазового обладнання. 

Практичне значення отриманих результатiв полягає в тому, що
використання запропонованих у роботi конструкцiй iнструментiв та
прикладної програми для розрахунку режиму комбiнованої оброб-
ки дає змогу на етапi технологiчної пiдготовки процесу виготовлен-
ня та ремонту суттєво зменшити її цикл та визначати оптимальнi 
режими. Крiм цього, отриманi результати можуть бути впровадженi
на машинобудiвних пiдприємствах, а також у науково-дослiдних та
проектних органiзацiях в процесi запуску у виробництво нових видiв
машин, деталi яких мiстять цилiндричнi, плоскi поверхнi та отвори.

Існуюче актуальне виробниче завдання пропонується вирiшити
шляхом замiни фiнiшної обробки шлiфуванням на продуктивну лезову
обробку надтвердими матерiалами (НТМ). Оскiльки в процесi шлi-
фування пiд дiєю високих температур вiдбуваються мiсцевi фазовi i
структурнi перетворення, якi проявляються у формi окремих при-
палiв, зниженнi твердостi поверхонь тощо. Структурнi змiни в мiсцях
припалiв призводять до локальної об'ємної змiни матерiалу i викли-

виробництво
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Надiйна робота газотранспортної системи нерозривно пов’язана з
безпечним функцiонуванням основних її елементiв, у тому числi
обладнання, яке встановлене на газорозподiльних та компресор-
них станцiях. Таке обладнання мiстить у своєму складi вiдповi-
дальнi поверхнi, до яких висуваються жорсткi вимоги за точнiс-
тю та якiстю обробки, що вiдповiдно визначає експлуатацiйнi
властивостi – зносостiйкiсть, корозiйну стiйкiсть, аеро- i гiдро-
опiр тощо.

Забезпечення надiйностi та довговiчностi деталей
нафтогазового обладнання – запорука ефективної роботи
газотранспортної системи 

М.Л. Бiлявський, А.С. Химич,
к.т.н., Рiвненське ЛВУМГ   УМГ “Львiвтрансгаз”

Рис. 1. Фізичний механізм впливу попереднього пластичного деформування 
на процес різання

кають появу внутрiшнiх напружень рiзних значень i величини. У разi
перевищення ними значень тимчасового опору металу вiдбувається
утворення поверхневих трiщин в центрi або на кiнцях дiлянок при-
палу, які призводять до прискорення процесу руйнування або
вiдмову вiдповiдальних вузлiв деталей нафтогазового обладнання
пiд час їх експлуатацiї. Така ситуацiя потребує пiдвищеної уваги до
розробки альтернативних технологiчних процесiв.

З аналiзу лiтературних джерел [5-9] вiдомо, що процес чистової
обробки iнструментом, оснащеним НТМ, характеризується наступ-
ними особливостями: 

високою рiзальною властивiстю, що дає змогу працювати на
граничних швидкостях рiзання (до 1000 м/хв при обробцi чавунiв i
400-600 м/хв – при обробцi загартованих сталей). У всiх випадках
кiлькiсть теплоти, яка переходить в оброблювану деталь, значно
зменшується, а температура оброблюваної поверхнi змiнюється не-
суттєво. Це сприяє зниженню теплових деформацiй оброблюваної
деталi i позитивно вiдображається на рiвнi довговічності деталi.

Таким чином, застосування НТМ при лезовiй обробцi дає мож-
ливiсть у 10–20 разiв пiдвищити швидкiсть рiзання, що навiть при 
2–4-кратному зменшеннi перерiзу зрiзу забезпечує багаторазове
пiдвищення продуктивностi обробки порiвняно зi шлiфуванням та
твердими сплавами. 

можливiстю забезпечення високої точностi обробки при три-
валiй безперервнiй роботi, що має найбiльше значення для автома-
тизованих виробництв i, головним чином, для верстатiв з ЧПУ та
гнучких виробничих систем. Пiдвищення точностi обробки досягаєть-
ся завдяки зменшенню деформацiй у технологiчнiй системi (вна-
слiдок зниження сили та температури рiзання), а також завдяки
високiй розмiрнiй стiйкостi iнструмента, оснащеного НТМ. 

Проте традицiйний процес лезової обробки iнструментом, осна-
щеним НТМ, не дає можливостi управляти фiзико-механiчними харак-
теристиками поверхневого шару, якi визначатимуть експлуатацiйнi
властивостi вiдповiдальних вузлiв деталей нафтогазового обладнання.

Враховуючи iнформацiю, наведену вище, автором було розроб-
лено прогресивну технологiю забезпечення якостi обробки вiдпо-
вiдальних деталей машин нафтогазового обладнання, яка полягає в
попередньому пластичному деформуваннi поверхневого шару та
наступного зрiзання частини змiцненого шару iнструментом, осна-
щеним НТМ. 
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обладнання шляхом застосування пропонованої технологiї був 
розроблений математичний апарат, який дає можливiсть провести
iмiтацiйне моделювання особливостей розглядуваного процесу в
системi Deform. 

Проведене iмiтацiйне моделювання (рис. 5) дало можливiсть
встановити, що вдається забезпечити глибину змiцненого шару для

рiзних конструкцiйних
матерiалiв в дiапазонi
вiд 0,1 до 0,25 мм, а 
також встановити, що в
середньому температу-
ра в зонi рiзання 
знижується на 56%, за-
лишковi напруження
стиску – на 67%, сила
рiзання – на 72%, тем-
пература на поверхнi
iнструмента на – 68%
порiвняно з традицiй-
ним рiзанням та шлiфу-
ванням. 

Отриманi результати
iмiтацiйного моделю-
вання пiдтверджують
фiзичну модель запро-

Розглянемо детальнiше особливостi запропонованої технологiї, а
саме – фiзичний механiзм впливу попереднього пластичного дефор-
мування на процес рiзання. 

Вiдомо, що питома робота пластичної деформацiї одиницi об’єму
матерiалу в умовах складного напруженого стану дорiвнює площi
пiд кривою текучостi дiаграми σ i – ε i, в якiй σ i та ε i – вiдповiдно
iнтенсивнiсть напружень та деформацiй. Фiзичний механiзм впливу
попереднього пластичного деформування на процес рiзання пояс-
нюється змiнами властивостей матерiалу, що проходять на атомно-
молекулярному рiвнi. При звичайному рiзаннi вся робота пластично-
го деформування виконується рiжучим iнструментом та кiлькiсно 
виражається площадкою Αp дiаграми σ i – ε i, а при рiзаннi з попе-
реднiм пластичним деформуванням частина роботи Αo, що витра-
чається на пластичнi деформацiї, попередньо виконується додатко-
вими механiчними джерелами енергiї – змiцнювальним елементом. 

У результатi реалiзацiї такого технологiчного процесу рiзальним
iнструментом виконується лише частина роботи Αпр, що призво-
дить до зниження сили та температури рiзання. Сила та температу-
ра рiзання визначають напруженiсть процесу механiчної обробки.
Зменшення цих параметрiв дає змогу пiдвищити показники якостi
обробки, в тому числi експлуатацiйнi властивостi (зносостiйкiсть)
оброблюваної поверхнi та стiйкiсть рiзального iнструмента. Викла-
денi теоретичнi мiркування не суперечать дослiдженням Г.Г. Карюка,
Д.В. Крайнєва та iнших [5–6].

Оскiльки вiдповiдальнi вузли деталей нафтогазового обладнан-
ня, якi потребують пiдвищеного контролю за рiвнем зносостiйкостi,
мiстять цилiндричнi, плоскi поверхнi та отвори, слiд за розроблени-
ми теоретичними засадами розробити способи обробки та iнстру-
менти для його реалiзацiї окремо для кожної групи поверхонь. 

Слiд вiдзначити, що при реалiзацiї траєкторiї руху формоутворю-
ючих елементiв (рис. 3, в), де формувальний елемент рухається пер-
пендикулярно напрямку подачi заготовки, то це дає змогу забезпе-
чити рiвномiрнiсть розподiлення залишкових напружень по ширинi
деталi, що особливо важливо для надiйної експлуатацiї вiдповiдаль-
них вузлiв деталей машин нафтогазового обладнання.

Принцип обробки поверхнi отворiв аналогiчний роботi iнстру-
ментiв (рис. 2, 3) i полягає в тому, що перед початком обробки де-
таль приводиться в обертальний рух, iнструмент пiдводиться до об-
роблюваного отвору i йому придається поздовжнiй рух. При пiдходi
iнструмента до оброблюваної поверхнi деталi першими вступають у
роботу деформуючi елементи 1, якi розташованi на меншiй вiдстанi
вiд осi iнструмента вiдносно рiзальних елементiв 4. Вони пружно
притискаються до заготовки i створюють змiцнений шар. Останнiми
вступають у дiю рiзальнi елементи 4, якi зрiзують частину змiцнено-
го шару. 

З метою теоретичного обґрунтування можливостi забезпечення
якостi обробки вiдповiдальних деталей машин нафтогазового 

Рис. 2. Технологія обробки циліндричних поверхонь: а – траєкторія руху формоутворюючих елементів; б – дослідний зразок
інструмента

а б

Рис. 3. Технологія обробки плоских поверхонь: а, в – траєкторія руху
формоутворюючих елементів; б, г – дослідні зразки інструментів

а б

в г

Рис. 4. Комбінований інструмент для остаточної обробки поверхонь отворів.
1 – деформуючі елементи; 2 – опорний конус; 3 – кришка; 4 – різальні елементи;
5 – направляюче кільце; 6 – сепаратор; 7 – опорні підшипники; 8 – оправка
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понованої технологiї (рис. 1). Разом з тим теоретичнi гiпотези потре-
бують експериментальної перевiрки. 

Для проведення експериментальних дослiджень необхiдно було
обрати вертикально-фрезерний верстат типу i моделi, що має
найбiльш поширений у рiзних галузях машинобудування. Цим вимо-
гам вiдповiдає верстат моделi 6Д82ШФ20 (рис. 6), на якому були 
виконанi основнi дослiди у цехових умовах Новоград-Волинської 
виробничо-технологiчної служби Рiвненського ЛВУМГ. 

Вимiрювання складових сили рiзання та осьових вiбрацiй при
комбiнованiй обробцi проводили за допомогою спецiально розроб-
леного комплексу (рис. 7).

Для пiдтвердження відповідностi теоретичним мiркуванням щодо
зменшення термосилових процесiв в зонi рiзання та полiпшення
якостi обробки, в тому числi експлуатацiйних властивостей (зно-
состiйкiсть), дослiдимо змiну складових сили рiзання при тра-
дицiйнiй та комбiнованiй обробцi.

Результати експериментальних дослiджень свiдчать про те, що
при реалiзацiї запропонованого технологiчного методу оброблення
вдається знизити силу рiзання в середньому до 78%, а це призво-
дить до зниження основних показникiв термосилових процесiв (тем-
пература в зонi рiзання, залишковi напруження тощо). 

З метою пiдтвердження гiпотези щодо можливостi пiдвищення
довговічностi вiдповiдальних вузлiв деталей нафтогазового облад-
нання були проведенi дослiдження поверхневого шару (рис. 9). 

Виходячи з експериментального дослiдження (рис. 9), слiд вiд-
значити, що запропонований метод дає змогу сформувати рiвномiр-
ний рельєф, а також забезпечити поверхневе змiцнення оброблю-

Рис. 5. Імітаційне моделювання: а – моделювання глибини зміцненого шару; б – моделювання температури на поверхні різального інструмента; в – схема обробки; 
г – залишкові напруження; д – температура в поверхневому шарі 

Рис. 6. Верстат моделі 6Д82ШФ20 (1) зі встановленою комбінованою торцевою
фрезою (2) та програмним комплексом для обробки результатів вимірювань (3)
(металообробний цех Новоград-Волинської ВТС Рівненського ЛВУМГ)
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ваної деталi в межах 2,87–4,45 ГПа на глибину до 0,25 мм, що немож-
ливо отримати при традицiйному методi оброблення.

При експериментальних дослiдженнях були обранi наступнi кри-
терiї, що визначають показники вiдповiдальних вузлiв нафтогазо-
вого обладнання: зносостiйкiсть (ступiнь пологостi опорної кривої
профiлю поверхнi βR; деформацiйний показник γR), корозiйна
стiйкiсть (коефiцiєнт концентрацiї напружень αR), аеро- i гiдроопiр
поверхонь деталей (залежить вiд нерiвностей профiлю i тангенса ку-
та нахилу бокової сторони профiлю ΘR). Перерахованi показники
визначались під час аналiзу поверхневого шару оброблюваної 
поверхнi запропонованим методом на приладi Talycufr 6. 

Результати експериментальних дослiджень свiдчать про те, що
запропонований метод дає можливiсть пiдвищити зносостiйкiсть,

Рис. 7. Схема експериментальної установки з одночасного контролю сил різання
та осьових вібрацій (1 – комбінована торцева фреза; 2 – деталь; 
3 – п’єзоакселерометр ДН-13; 4 – підсилювач заряду; 5 – крейт LTC; 6 – аналого-
цифровий перетворювач (АЦП) “Крейт”; 7 – електронно-обчислювальна машина

Рис. 8. Фрагменти з експериментальних досліджень формування складових сили
різання при обробці: а – традиційним методом; б – запропонованим методом

Рис. 9. Фрагмент експериментальних досліджень поверхневого шару
обробленої деталі: а – традиційним методом; б – запропонованим методом

а б
Рис. 10. Фрагмент експериментального дослідження впливу технологічного
режиму комбінованого оброблення на формування основних показників експлуа-
таційних властивостей оброблюваної поверхні (а - γR ; б - αR ; в - ΘR ; г - βR)

а

б

в

г

а

б
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– позитивний вплив збiльшення сили попереднього плас-
тичного деформування на якiснi показники оброблюваних по-
верхонь деталi;

– пiдвищено ресурс рiзального iнструмента, оснащеного
надтвердими матерiалами порiвняно з лезовою обробкою на
20% за рахунок зменшення сили рiзання та осьових вiбрацiй
технологiчної системи; 

– пiдвищилась зносостiйкiсть, корозiйна стiйкiсть, аеро- i
гiдроопiр вiдповiдальних вузлiв нафтогазового обладнання
вiдповiдно на 87, 83, 92% порiвняно з традицiйним методом;

розроблено пакет прикладних програм, який дає змогу
визначити оптимальнi режими комбiнованої обробки
цилiндричних, плоских поверхонь та отворiв деталей нафто-
газового обладнання з заданими якiсними показниками 
поверхнi та необхiдним ресурсом довговічності рiзального
iнструмента. 

Подальше удосконалення комбiнованого методу обробки
поверхонь деталей нафтогазового обладнання пропонується
орiєнтувати в напрямi технологiчного управлiння стискаючими
напруженнями з метою забезпечення необхiдних експлуа-

тацiйних властивостей оброблюваних поверхонь. 
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корозiйну стiйкiсть, аеро- i гiдроопiр вiдповiдальних вузлiв нафтога-
зового обладнання вiдповiдно на 87, 83, 92% порiвняно з тради-
цiйним методом. Пiд час дослiджень було проведено повнофактор-
ний експеримент для кожного методу обробки з метою визначення
емпiричних залежностей впливу технологiчного режиму комбiнова-
ної обробки на показники якостi. 

Отриманi емпiричнi залежностi були реалiзованi в програмному
продуктi, що дає можливiсть за заданими технологiчними вимогами
до якостi поверхнi встановити оптимальний технологiчний режим
комбiнованої обробки вiдповiдальних вузлiв нафтогазового облад-
нання та ресурс роботи такої деталi. 

Розроблена технологiя може бути використана в умовах роботи
ВРТП “Укргазенергосервiс” та ремонтних майстерень лiнiйно-ви-
робничих управлiнь магiстральних газопроводiв, оскiльки дає мож-
ливiсть забезпечити необхiдну якiсть оброблюваних поверхонь,
стiйкiсть рiзального iнструмента. Зменшення фiнансових затрат пiд
час ремонту та виготовлення вiдповiдальних вузлiв деталей нафтога-
зового обладнання та iнших деталей досягатиметься за рахунок
зменшення кiлькостi задiяного металорiзального обладнання та 
робочого персоналу, першочергових капiталовкладень в придбан-
ня iнструменту, собiвартiсть якого вдвiчi нижча за iснуючi iноземнi
аналоги – Mitsubishi, Sundvik Coromunt тощо. 

Проведенi авторами розрахунки показали, що економiчний ефект
вiд впровадження методу технологiчного забезпечення якостi 
обробки плоскої поверхнi на операцiї точiння, розточування та фре-
зерування становить 22 770 грн. на рiк в умовах Рiвненського ЛВУМГ. 

Разом з тим при зменшеннi термосилових процесiв вiдбувати-
меться зменшення потужностi рiзання з 4 до 2 кВт/год. Беручи до
уваги середньорiчну роботу верстатiв Рiвненського ЛВУМГ та вiдмо-
ву вiд проведення шлiфувальних операцiй, економiя електроенергiї
становитиме 4,62 тис. грн. при пiдвищеннi якостi оброблюваних по-
верхонь порiвняно з iснуючим технологiчним процесом. 

Представленi результати теоретико-експериментальних дослiд-
жень дали змогу зробити висновки:

аналiз iснуючих методiв технологiчного забезпечення якостi
обробки цилiндричних, плоских поверхонь та отворiв деталей наф-
тогазового обладнання дав можливiсть розробити комбiнований
метод, який об’єднує попереднє пластичне деформування та лезову
обробку iнструментом, оснащеним надтвердими матерiалами; 

теоретично встановлено i експериментально доведено пере-
ваги розробленого методу обробки порiвняно з шлiфуванням та
рiзанням. Комбiнований метод дає можливiсть забезпечити якiснi
показники оброблюваної поверхнi та пiдвищити працездатнiсть
рiзального iнструмента за рахунок зменшення термосилових про-
цесiв у зонi обробки. Експериментально доведено: 

Рис. 11. Робоче вікно розробленого програмного забезпечення
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факторiв, у тому числi таких, як якiсть пiдготовки i порода дерева. 
У процесi старiння (гниття) дерев'яної футеровки труба газопрово-
ду опускається й лягає на бандажний дрiт, ушкоджуючи при цьому
iзоляцiю газопроводу, в результатi чого утворюється контакт “газо-
провiд–кожух”. Характеризується як мiнiмум одним локальним точ-
ковим контактом.

Наявнiсть контакту на переходах на межi рiзних середовищ i ма-
терiалiв, зрушень електрохiмiчних потенцiалiв пiдземних комунiкацiй
вiдносно один одного призводить до утворення корозiйно небез-
печних мiсць, якi iстотно знижують надiйнiсть роботи газопроводiв.
Аналiз технiчної звiтностi служб свiдчить про прогресування цiєї
проблеми. Тому експлуатацiя газопроводiв з наявнiстю таких дефек-
тiв є украй небажана i потребує їхнього усунення. Для цього в служ-
бах ЛЕС ЛВУМГ, що обслуговують лiнiйну частину газопроводiв, є всi
необхiднi матерiали i механiзми, а в службах ЕХЗ – все необхiдне
приладове оснащення для iдентифiкацiї таких дефектiв.

Для iдентифiкацiї мiсця контакту розглянемо схему вимiру необ-
хiдних величин i наступного розрахунку мiсця контакту:

Надiйна i безпечна експлуатацiя газопроводiв багато в чому 
залежить вiд стану переходiв газопроводiв через автомобiльнi
дороги та залiзницi. Нормальний стан переходiв газопроводу 
через такi штучнi перешкоди не тiльки забезпечує надiйну екс-
плуатацiю газопроводу, але й збереження цих споруд, а також
безпеку людей, якi експлуатують цi магiстралi й споруди.

О.А. Мєлiхов, ДК “Укртрансгаз”

Конструктивно перехiд газопроводу через автодорогу або
залiзницю будується iз застосуванням так званого захисного
кожуха (патрона). Захисний кожух виготовляють з труби бiль-

шого дiаметра, нiж дiаметр труби самого газопроводу, через який
безпосередньо проходить труба газопроводу. Зовнiшня утворююча
труби газопроводу безпосередньо центрується вiдносно внут-
рiшньої порожнини труби захисного кожуха в основному за допомо-
гою дерев’яної футеровки. Перехiд обладнують контрольно-вимi-
рювальними приладами (КВП), свiчкою, попереджувальними знака-
ми i захищається у разi необхiдностi засобами електрохiмзахисту.

Безпечна експлуатацiя переходу також залежить вiд наявностi
нормативних захисних потенцiалiв на газопроводi та захисному ко-
жусi й вiдсутностi контакту “газопровiд–кожух”. Утворення в процесi
експлуатацiї трубопроводу контакту “газопровiд–кожух” свiдчить про
проблемне мiсце ГТС на данiй дiлянцi магiстралi, тому що контакт 
виявляється в зонi з рiзними фiзико-хiмiчними параметрами середо-
вища, i розвиток корозiйного процесу в цьому мiсцi проходить 
неоднозначно i супроводжується складними фiзико-хiмiчними про-
цесами. Утворення контакту на переходi в захисному кожусi зумов-
люється кiлькома причинами:

порушенням технологiї пiд час проведення монтажних робiт на
переходi (центрування, футеровка, iзоляцiя кiнцiв кожуха тощо) за
вiдсутностi або слабкого технiчного контролю; 

розгерметизацiєю iзоляцiї на кiнцях кожуха; 
природним старiнням (гниттям) дерев’яної футеровки, що 

використовується при центруваннi газопроводу. 
Розглянемо ряд контактiв “газопровiд–кожух”, що утворюються

в процесi монтажу та експлуатацiї газопроводу:
1. Контакт, пов’язаний з розгерметизацiєю iзоляцiї на кiнцях 

кожуха (так званий запливаючий контакт). Контакт має як мiнiмум двi
складовi: 

втрата дiелектричної i механiчної мiцностi iзоляцiї на кiнцях
кожуха та iзоляцiї газопроводу;

наявнiсть i надходження води в кожух.
Протяжнiсть контакту може мати велику довжину. 
2. Контакт, пов’язаний з монтажними дефектами. Виникає при

поганому центруваннi труби газопроводу вiдносно внутрiшньої по-
рожнини захисного кожуха. Ідентифiкується вiдразу пiсля закiнчення
монтажних робiт на переходi або певного термiну перебування 
в експлуатацiї (пiсля остаточної природної усадки навколотрубного
ґрунту i прийняття газопроводом “робочого” положення). Наявнiсть
контакту – в основному по краях захисного кожуха.

3. Контакт, пов’язаний з природним старiнням дерев’яної футе-
ровки. Характеризується обмеженим термiном експлуатацiї дереви-
ни. Термiн експлуатацiї дерев’яної футеровки залежить вiд багатьох

Деякi аспекти безпечної експлуатацiї 
лiнiйної частини ГТС

Рис. 1. Визначення дійсного поздовжнього опору кожуха: 
I – еталонний струм, ΔU – спадання напруги на кожусі, L – довжина кожуха,

Rk=–– – повний поздовжній опір кожуха, R‘=–– – поздовжній опір 1 м кожуха

Рис. 2 Локалізація місця контакту: 
ΔU – спадання напруги, I‘ – струм, що проходить через місце контакту, 

Rk=–– – опір з урахуванням місця контакту, R‘=–– – відстань до місця контакту

ΔU
I

Rk

L

ΔU
I‘

Rk

R‘
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Вiдомо, що рiзнi країни свiту використовують свої так званi стан-
дартнi заданi умови (у нас – це стандартнi умови вимiрювання),
якi включають конкретнi числовi значення температури, абсо-

лютного тиску та вiдносної вологостi (або молярної частки парiв 
води у природному газi), для вимiрювання якiсних i кiлькiсних показ-
никiв параметрiв фiзичних величин як при комерцiйному облiку при-
родних газiв, так i для iнших вимiрювань. Наприклад, у Великобри-
танiї, крiм своїх числових значень, стандартнi заданi умови мiстять
ще й неметричнi одиницi вимiрювання, зокрема, градуси Фаренгей-
та (59°F) для температури, фунти на квадратний дюйм (14,6959) для
абсолютного тиску. Переважна бiльшiсть країн свiту використову-
ють метричнi одиницi вимiрювання системи SI. Правда, прийнятi та
погодженi свої конкретнi числовi значення, зокрема значення темпе-
ратури, можуть бути рiвнозначними: 273,15 К (0°С); 288,15 К (15°С);
293,15 К (20°); 298,15 К (25°), а числове значення абсолютного тиску
прийняте лише одне – 101,325 кПа для всiх випадкiв. У таблицi Е. 1.
додатка Е [1] наведено конкретнi числовi значення стандартних
заданих умов, якi прийнятi в країнах свiту. Цi значення вiдповiдають
температурi t1 (°C) горiння (спалювання) природних газiв при визна-
ченнi їх калорiйностi та температурi t2 (°C) при комерцiйному облiку
природних газiв. У деяких країнах використовують одночасно два
значення температури t2 (°C) при комерцiйному облiку природних
газiв, зокрема: Росiйська Федерацiя, Чехiя – t2 = 20°С i t2 = 0°С; Ру-
мунiя – t2 = 15°С i t2 = 0°С.

Метою роботи є аналiз показникiв якостi газу та обгрунтування
вибору їх значень для доповнення стандартних умов вимiрювання
при розрахунку об’єму та об’ємної витрати сухого природного газу.

А зараз перейдемо до прийняття погоджуваних унiверсальних
текстових позначень параметрiв, якi визначають стандартнi заданi
умови або стандартнi умови вимiрювання (СУВ). Для числових зна-
чень абсолютної температури доцiльно прийняти позначення ТC, 
а для абсолютного тиску за аналогiєю – РC.

Числове значення абсолютної температури ТC = 288,15 К, що вiд-
повiдає 15°C або 59°F, а значення абсолютного тиску РC = 101,325 кПа,
що вiдповiдно дорiвнює 1,01325 бар або 14,6959 фунтiв на кв. дюйм,
або 1 стандартнiй атмосферi, або 760 мм рт. ст. [2]

Стандартнi умови вимiрювання прийнятнi для комерцiйного
облiку лише сухих природних газiв.

Газ називають сухим, якщо його фiзико-хiмiчнi параметри, до яких
вiдносять i значення температури точки роси по волозi, величину
вiдносної (або абсолютної) вологостi газу, значення вологовмiсту
парiв вологи у газi та вiдповiдають дiючим нормативним документам,
зокрема якщо:

значення вiдносної вологостi ϕ природного газу за стандарт-
них умов вимiрювання є меншим за ϕ < 0,1, то природний газ є сухим
згiдно з вимогами Правил РД 50-213-80 [3];

молярна частка парiв води у газi не перевищує 0,00005 
(0,005 мол. % або 50 ppmV), то газ є сухим (вiдповiдно до умов мiж-
народного стандарту ISO 6976:1995 [1]);

виконується умова п. 1.2 ГОСТ 5542-87: “точка росы влаги в
пункте сдачи должна быть ниже температуры газа”, тобто темпера-
тура точки роси tP по водi має бути нижчою за температуру t газу, 
tP < t, то газ – сухий [4];

виконується умова пункту, що наведена в таблицi з текстом
“Точка росы природного газа по влаге, измеренная при рабочем

Для проведення вимiрiв необхiдний безпосереднiй доступ до кiн-
цiв кожуха газопроводу з двох бокiв або наявнiсть КВП, що вiдпо-
вiдає схемi вимiру за рис. 1 i 2.

Для забезпечення точностi вимiрiв i наступного розрахунку мiсця
контакту клас точностi приладiв повинен бути однаковим, але не
нижчими 0,2. 

Вимiри вiдстанi до мiсця контакту доцiльно проводити з двох
сторiн кожуха щодо усунення похибки пiд час iдентифiкацiї контакту.
Схема другого вимiру i розрахунку вiдстанi до мiсця контакту анало-
гiчна першому вимiру (рис. 2). Мiсце загального пiдключення 
приладiв пiд час другого вимiру змiнюються на протилежну сторону
кожуха. 

Пiсля проведення необхiдних вимiрiв i розрахунку вiдстанi до
мiсця контакту iдентифiкується його вид:

при рiвностi суми  довжин плечей до мiсця контакту i довжини 
кожуха контакт iдентифiкується як точковий (L1

‘ + L2
‘ ≈ L);

при розбiжностi суми довжин плечей до мiсця контакту i дов-
жинi кожуха контакт iдентифiкується як “запливаючий” (L1

‘ + L2
‘ ≠ L).

Характер такого контакту визначається при розкриттi ущiльнен-
ня кожуха. За наявностi вологи порожнину кожуха осушують, вико-
нується додаткове вимiрювання, що уточнює характер i мiсце кон-
такту.

Безпосередньо обсяг роботи з усунення самого контакту виз-
начається мiсцем i характером контакту. За наявностi контакту по 
краях кожуха потрiбно його обрiзати з наступним подовженням й 
iзоляцiєю та герметизацiєю кiнцiв. За наявностi контакту в глибинi
кожуха передбачається додаткове центрування труби газопроводу,
очищення порожнини кожуха вiд стороннiх матерiалiв, установка
футеровки з дiелектричного мiцного матерiалу (текстолiт, склотек-
столiт, полiетиленовi траки  тощо) з наступною герметизацiєю кiнцiв
кожуха.

Можливе також застосування для центрування, герметизацiї i 
додаткового iзолювання сучасних композитних матерiалiв (полiсти-
ролiв, що спiнюються, силiконiв тощо). Але застосування таких 
матерiалiв потребує додаткового оснащення в порожнинi кожуха 
в середовищi цих матерiалiв устаткування для оцiнки газоповiтряно-
го середовища усерединi кожуха. Це значно ускладнює конструкцiю
i збiльшує вартiсть ремонту переходу. 

Одним з методiв усунення таких контактiв був метод лiквiдацiї
контакту “труба–кожух” на переходах через залiзницi й автомобiльнi
дороги за допомогою вантажопiдйомних подушок, запропонований
Макiївським ЛВУ УМГ “Донбастрансгаз” (рацпропозицiя №61 вiд
20.03.2006 р.). Суть методу полягає в додатковому центруваннi газо-
проводу й усуненнi мiсця контакту за допомогою вантажопiдйомних
подушок, застосованих у якостi вантажопiдйомного й фiксуючого
механiзму. За допомогою методу було усунуто ряд контактiв на газо-
проводах Ду 300, 500 i 700 мм Макiївського ЛВУМГ.

Метод дає змогу забезпечити:
оперативну (у короткий термiн) лiквiдацiю мiсця контакту;
iстотне зниження матерiальних i фiзичних затрат на лiквiдацiю

контакту;
рацiональне використання енергоносiя;
забезпечення безпечної експлуатацiї газопроводу.

Основну роль у систематизацiї контактiв, а також планово-попе-
реджувальнiй дiагностицi газопроводiв повиннi, звичайно ж, взяти
на себе лабораторiї ЕХЗ разом iз службами протикорозiйного захи-
сту та ЛЕС ЛВУМГ.

Технiчному керiвництву управлiнь необхiдно визначити прiори-
тетне використання цих лабораторiй для вирiшення невiдкладних
виробничих завдань i планової дiагностики газопроводiв. Це дасть
змогу значно оптимiзувати роботу лабораторiй, що вже засвiдчили
свою працездатнiсть i доцiльнiсть як в економiчному, так i в технiч-
ному планi, а також визначати першочерговi та перспективнi напря-
ми робiт служб  протикорозiйного захисту i ЛЕС  ЛВУМГ з пiдтриман-
ня в належному станi газопроводiв. Це забезпечить пiдвищення
надiйностi експлуатацiї ГТС у цiлому.

І.С. Крук, к.т.н., НАЦ ДК “Укртрансгаз”

Стандартні умови
вимірювання для
комерційного обліку
природних газів
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Проведемо вiдповiднi розрахунки витрати сухої частини воло-
гого газу QСГ та вологого газу QВГ за СУВ, а також i значень густин
вiдповiдно вологого газу ρВГ i сухого газу ρСГ, використавши методи-
ку зворотнього перерахунку стандартних дiафрагм згiдно з новим
стандартом ГОСТ 8.586.1-5:2005 i системи автоматизованого проек-
тування витратомiрiв змiнного перепаду тискiв – САПР “Расход-РУ”.
За вихiднi данi для розрахункiв взято параметри пункту вимiрювання
витрати газу газовимiрювальної станцiї, зокрема: дiаметр отвору
дiафрагми d20 = 240,04 мм; внутрiшнiй дiаметр вимiрювального тру-
бопроводу D20 = 404,50 мм; перепад тискiв на дiафрагмi ΔР = 25 кПа;
густина газу за СУВ ρС = 0,6860 кг/м3; мольнi концентрацiї: азоту 
ХN2 = 1% мол., дiоксиду вуглецю ХСО2 = 0,2% мол.

Вiдносна вологiсть ϕ природного газу визначається як вiдношен-
ня густини парiв рiдини ρПВ до густини насичених парiв рiдини (води)
ρН ПВ при температурi Т = ТС = 293,15 К, значення якої дорiвнює 
ρН ПВ = 0,01729 кг/м3, додаток 6 [3], тобто

(1)

Густину ρПВ парiв рiдини у формулi (1) розраховують як рiзницю
густин

(2)
Похибку δ, яка фiзично характеризує вологовмiст f , визначають

за формулою
(3)

Результати розрахункiв наведено в таблицях 1–4.
У таблицi 5 наведено також розрахунки витрат вологого газу та

його сухої частини для рiзних значень перепаду тискiв на дiафрагмi.

давлении и пересчитанная к давлению 3,92 МПа (40 кгс/см2) для кон-
центрации водяных паров при стандартных условиях не может быть
выше минус 8°С”, то газ – сухий (вiдповiдно до “Технического согла-
шения…” [5]).

У практицi вимiрювання об’єму (при застосуваннi лiчильникiв
газу) та об’ємної витрати газу (при застосуваннi витратомiрiв змiн-
ного перепаду тискiв) стандартнi заданi умови або стандартнi 
умови вимiрювання: ТC = 273,15 К, PC = 101,325 кПа i ТC = 288,15К, 
РC = 101,325 кПа зазвичай називають вiдповiдно “нормальними” i
“(метричними) стандартними” умовами. Правда, цi визначення 
не потрiбно змiшувати мiж собою, бо позначенням нормальних зна-
чень температури та абсолютного тиску не вiдповiдають стандартнi
значення температури та абсолютного тиску.

У подальшому викладеннi матерiалу будуть прийнятi лише стан-
дартнi умови вимiрювання як унiверсальний термiн з числовими значен-
нями вiдповiдно ТC = 293,15 К (або ТC = 273,15 К) i РC = 101,325 кПа.

Перелiк фiзичних параметрiв газiв, властивостi яких застосо-
вують за стандартних умов вимiрювання при вимiрюваннi об’єму та
об’ємної витрати, включають: об’єм, густину, вiдносну густину, коефi-
цiєнт стисливостi, вищу та нижчу теплоту згоряння, число (iндекс)
Воббе (Wobbe).

Залишається вiдкритим питання вибору ще одного числового
значення фiзичного параметра, який би в повнiй мiрi з точки зору
технiчного, економiчного та наукового обгрунтування визначав
якiсть природних газiв.

До таких параметрiв, як вiдомо, можна вiднести, зокрема: моляр-
ну частку парiв води у газi, вiдносну чи абсолютну вологiсть парiв
води у газi, температуру точки роси по волозi.

Чи є числовi значення, що наведенi вище в [1 – 3, 5], прийнятними
для остаточного використання їх (або одного з них) як стандартно-
го, який би доповнював умову якостi природного газу, стверджую-
чи, що газ є сухий? Очевидно, що нi. Однозначно можемо ствержу-
вати, що значення  молярної частки парiв води у газi, яке не переви-
щує 0,00005 [1], є необгрунтованим i потребує додаткового аналiзу
та дослiдження.

Заслуговують уваги оцiнки [3, 5].
Перейдемо до обгрунтування вибору числових значень показ-

никiв якостi природних газiв.
При проведеннi оцiнки достовiрностi одного iз наведених i ви-

браних вище показникiв для вимiрювання витрати за СУВ вiзьмемо
значення густини природного газу ρC за стандартних умов вимiрю-
вання. Її визначають хроматографiчним методом, аналiзуючи взяту
пробу газу. При подачi проби газу з балона на вхiд хроматографа
його пропускають через фiльтр, який відбирає певну частку парiв
рiдини, що мiститься у газi. Кiлькiсно її не оцiнюють i не визначають
лабораторним методом, зважуючи фiльтр до подачi газу та пiсля
закiнчення аналiзiв. 

Враховуючи той факт, що густина ρC вимiряна з допустимим
вмiстом парiв рiдини, то її значення можна прийняти за дiйсне i таке,
яке може служити базовим значенням при виборi та обгрунтуваннi
показника якостi газу та його числового значення, який повинен
доповнити стандартнi умови вимiрювання.

Критерiями для визначення значення показника якостi газу та
введення його значення як параметра СУВ можуть служити рiвностi
густин вiдповiдно вологого газу ρВГ i сухої частини газу ρСГ для одер-
жаних значень температури точки роси по волозi при розрахунку
вiдповiдно витрат QВГ i QСГ, зокрема:

при довiльних значеннях абсолютного тиску газу Р i темпера-
тури Т:

ρВГ = ρСГ ;
при значеннях абсолютного тиску газу Р, що дорiвнює абсолют-

ному тиску Р = РС = 101,325 кПа та абсолютнiй температурi (Т) газу,
що вiдповiдає значенням температури Т = ТС = 293,15 К (або iнших
прийнятих за ТС значеннях температури, наприклад: 273,15 К; 
288,15 К i 285,65 К):

ρВГ = ρСГ = ρС .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

з/п

QВГ,

м3/г

QCГ,

м3/г

tP,

°C
ρВГ, кг/м3 / ρСГ,

кг/м3
δ, 

%

ρПВ,

кг/м3
ϕ, 

%

f,

ppmV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

26426
26424
26423
26423
26422
26422
26422
26421
26420
26419
26419
26419
26419
26419
26419

26252
26298
26320
26332
26353
26355
26358
26376
26399
26410
26415
26418
26418
26418
26419

0
-5
-8
-10
-14

-14,5
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-71
-72

0, 68636 / 0,68183
0, 68625 / 0,68298
0, 68620 / 0,68352
0, 68618 / 0,68383
0, 68613 / 0,68435
0, 68612 / 0,68441
0, 68612 / 0,68446
0, 68608 / 0,68492
0, 68602 / 0,68549
0, 68600 / 0,68577
0, 68599 / 0,68589
0, 68598 / 0,68595
0, 68598 / 0,68597
0, 68598 / 0,68597
0, 68599 / 0,68598

0,65844
0,47684
0,38981
0,34440
0,26115
0,25358
0,24222
0,17032
0,07948
0,03407
0,01514
0,00378
0,00378
0,00378

0

0,00453
0,00327
0,00268
0,00235
0,00178
0,00171
0,00166
0,00116
0,00053
0,00023
0,00010
0,00003
0,00001
0,00001
0,00001

26,2
19,0
15,5
13,6
10,3
9,89
9,60
6,71
3,06
1,33
0,58
0,17
0,058
0,058
0,058

6584
4768
3898
3444
2611
2536
2422
1703
795
341
151
38
38
38
0

Результати розрахунків витрат газу при температурі Таблиця 1

T = TC = 293,15 К (t = 20°C) і абсолютному тиску Р = PC = 101,325 кПа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

з/п

QВГ,

м3/г

QCГ,

м3/г

tP,

°C
ρВГ, кг/м3 / ρСГ,

кг/м3
δ, 

%

ρПВ,

кг/м3
ϕ, 

%

f,

ppmV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26671
26665
26660
26657
26654
26652
26651
26651
26650
26650
26650
26649

26101
26234
26337
26417
26479
26525
26547
26560
26581
26583
26585
26604

20
15
10
5
0
-5
-8
-10
-14

-14,5
-15
-20

0, 69921/ 0,68426
0, 69891/ 0,68760
0, 69867/ 0,69021
0, 69849/ 0,69221
0, 69835 / 0,69375
0, 69824 / 0,69491
0, 69819 / 0,69546
0, 69817 / 0,69578
0, 69812 / 0,69631
0, 69811 / 0,69637
0, 69811 / 0,69642
0, 69807 / 0,69689

2,13710
1,61635
1,21155
0,90033
0,65656
0,47665
0,39023
0,34145
0,25891
0,25358
0,25141
0,16886

0,01495
0,01131
0,00846
0,00628
0,00460
0,00333
0,00273
0,00239
0,00181
0,00174
0,00169
0,00118

86,5
65,4
48,9
36,3
26,6
19,3
15,8
13,8
10,5
10,1
9,8
6,8

21371
16163
12115
9003
6566
4766
3902
3414
2589
2536
2514
1689

Результати розрахунків витрат газу при температурі Таблиця 2

T = TC = 288,15 К (t = 15°C) і абсолютному тиску Р = PC = 101,325 кПа
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Густина парiв води для розрахункiв, що наведенi в таблицi 5,
дорiвнює ρВП = 0,003 кг/м3, а значення вiдносної вологостi – 
ϕ = 17,35%.

Результати дослiджень i розрахункiв якiсних показникiв природ-
них газiв додатково наведено також i в [7, 8].

Перспективою подальших дослiджень є розроблення методики
та алгоритмiв розрахунку об’єму, об’ємної витрати сухої частини 
вологого газу та програмного забезпечення для обчислювачiв
вимiрювальних комплексiв.

Висновки
1. Обгрунтованим значенням вiдносної вологостi, яка обов’яз-

ково має доповнити стандартнi умови вимiрювання об’єму та об’єм-
ної витрати сухого природного газу, є виконання умови ϕC ≤ 10%
при значеннi температури tC точки роси по волозi, яка дорiвнює
мiнус 14,5°С.

2. Стандартнi умови вимiрювання доповнити стандартним зна-
ченням, що характеризує кондицiйнiсть природного газу. Ввести
додатково стандартнi позначення вiдповiдно вiдносної вологостi
ϕC, температури точки роси по волозi tPC, вологовмiсту fC, тобто: 

ТС = 293,15 К; РС = 101,325 кПа i ϕC =10% (tPC = -14,5°C; fC =
2600 ppmV).

3. Автор вважає за необхiдне продовжити дослiдження з вимi-
рювання вологостi газу.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

13
14
15
16
17
18

26648
26647
26647
26647
26647
26647

26627
26638
26643
26646
26646
26647

-30
-40
-50
-60
-65
-70

0, 69801 / 0,69747
0, 69799 / 0,69775
0, 69798 / 0,69788
0, 69797 / 0,69794
0, 69797 / 0,69795
0, 69797 / 0,69796

0,07880
0,03377
0,01501
0,00375
0,00375

0

0,00054
0,00024
0,00010
0,00003
0,00002
0,00001

3,1
1,4
0,6
0,2
0,1
0,06

788
338
150
37
37
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

з/п

QВГ,

м3/г

QCГ,

м3/г

tP,

°C
ρВГ, кг/м3 / ρСГ,

кг/м3
δ, 

%

ρПВ,

кг/м3
ϕ, 

%

f,

ppmV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

27382
27378
27376
27374
27373
27372
27371
27371
27371
27370
27369
27369
27369
27368
27368

27050
27133
27196
27243
27266
27279
27300
27303
27305
27324
27348
27359
27365
27367
27368

10
5
0
-5
-8
-10
-14

-14,5
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-65

0, 73733 / 0,72840
0, 73714 / 0,73053
0, 73700 / 0,73215
0, 73689 / 0,73337
0, 73684 / 0,73396
0, 73681 / 0,73429
0, 73676 / 0,73485
0, 73675 / 0,73491
0, 73675 / 0,73497
0, 73670 / 0,73546
0, 73665 / 0,73607
0, 73662 / 0,73637
0, 73661 / 0,73651
0, 73660 / 0,73657
0, 73660/ 0,73658

1,21247
0,89488
0,65751
0,47856
0,39090
0,33976
0,25940
0,24844
0,24113
0,16807
0,07673
0,03654
0,01461
0,00365

0

0,00893
0,00661
0,00485
0,00352
0,00288
0,00252
0,00191
0,00184
0,00178
0,00124
0,00058
0,00025
0,00010
0,00003
0,00002

51,6
38,2
28,0
20,4
16,7
14,6
11,0
10,6
10,3
7,2
3,3
1,4
0,6
0,2
0,1

12125
8949
6575
4785
3909
3398
2594
2484
2411
1681
767
365
146
36
0

Результати розрахункiв витрат газу при температурi Таблиця 3

T = TC = 273,15 К (t = 0°C) i абсолютному тиску Р = PC = 101,325 кПа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

№

з/п

QВГ,

м3/г

QCГ,

м3/г

tP,

°C
ρВГ, кг/м3 / ρСГ,

кг/м3
δ, 

%

ρПВ,

кг/м3
ϕ, 

%

f,

ppmV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

26781
26778
26778
26776
26773
26770
26768
26767
26767
26766
26766
26766
26765
26764
26763
26763
26763
26763

26348
26403
26413
26452
26532
26594
26640
26663
26675
26696
26699
26701
26720
26743
26754
26759
26762
26763

15
12,5
12
10
5
0
-5
-8
-10
-14

-14,5
-15
-20
-30
-40
-50
-60
-65

0, 70507 / 0,69366
0, 70494 / 0,69506
0, 70492 / 0,69532
0, 70483 / 0,69629
0, 70465 / 0,69832
0, 70451 / 0,69987
0,70440 / 0,70104
0,70435 / 0,70159
0,70432 / 0,70191
0,70427 / 0,70245
0,70427/ 0,70250
0,70426 / 0,70256
0,70422 / 0,70303
0,70417 / 0,70362
0,70414 / 0,70390
0,70413 / 0,70403
0,70412 / 0,70409
0,70412 / 0,70410

1,61682
1,40040
1,36306
1,21004
0,90016
0,65745
0,47818
0,38854
0,34371
0,26152
0,25032
0,24284
0,16813
0,07846
0,03363
0,01495
0,00374

0

0,01141
0,00988
0,00960
0,00854
0,00633
0,00464
0,00336
0,00276
0,00241
0,00182
0,00177
0,00170
0,00119
0,00055
0,00024
0,00010
0,00003
0,00002

66,0
57,1
55,5
49,4
36,6
26,8
19,4
16,0
13,9
10,5
10,2
9,8
6,9
3,2
1,4
0,6
0,2
0,1

16168
14004
13631
12100
9002
6574
4782
3885
3437
2615
2503
2428
1681
785
336
149
37
0

Результати розрахункiв витрат газу при температурi Таблиця 4

T = TC = 285,65 К (t = 12,5°C) i абсолютному тиску Р = PC = 101,325 кПа

1 2 3 4 5 6 7

№

з/п
ΔP,

кПа

QBГ,

м3/г

QCГ,

м3/г
δ,*

%

f,

ppmV

Похибка

δQ,%**

1
2
3
4
5
6
7

6,3
10
16
20
25
30
35

92649
116684
147522
164881
184269
201773
217852

92640
116673
147508
164865
184252
201754
217831

0,00971
0,00943
0,00949
0,00970
0,00922
0,00942
0,00964

971
943
949
970
922
942
964

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Результати розрахункiв витрат газу для рiзних значень Таблиця 5
перепадiв тискiв, для дiаметрiв дiафрагми d20 = 240,04 мм 
i трубопроводу D20 = 404,50 мм при температурi точки роси 
tP = –8°C i температурi газу Т = ТC = 293,15 К

1 2 3 4 5 6 7

8
9
10
11
12
13
14
15

40
45
50
55
63

101,325
630
980

232801
246828
260080
272660
291635
368747
880915
1065967

232780
246804
260055
272634
291608
368713
880832
1065867

0,00902
0,00972
0,00961
0,00953
0,00926
0,00922
0,00942
0,00939

902
972
961
953
926
922
942
939

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,03
1,16

Примiтки:

* похибка визначення витрати сухої частини вологого газу при температурi tP = –8°C
точки роси по волозi, абсолютному тиску газу Р = 3,92 МПа та температурi газу Т = ТC =
293,15 К у середньому становить 0,01%;
** значення похибок вимiрювання витрати при розрахунку вимiрювального комплексу
δQ для перепадiв тискiв: вiд 1 кПа до 400 кПа – 1,0%; 630 кПа – 1,03% i 980 кПа – 1,16%. 
У таблицях жовтим кольором визначенi параметри, якi вiдповiдають умовам “Технiчної
угоди…” мiж ВАТ “Газпром” i НАК “Нафтогаз України”, а блакитним кольором – запро-
понованi параметри, якi характеризують газ як кондицiйний, що вiдповiдає вимогам
мiжнародних стандартiв.
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І.В. Лохман, 
головний iнженер ДК “Укртрансгаз”

Компанiя “Укртрансгаз” домовилась з Департаментом з транспортування, пiдземного зберiган-

ня i використання газу ВАТ “Газпром” про спiльне проведення конкурсу з проблем дiагностики

об’єктiв газотранспортних систем України та Росiї.

Для висвiтлення наукової та виробничої дiяльностi в галузi дiагностики газотранспортної системи, спiвпрацi
i обмiну досвiдом мiж ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” i ВАТ “Газпром” проводиться конкурс на
кращi публiкацiї в журналах “Трубопровiдний транспорт” i “Газовая промышленность”.

Конкурс проводиться серед фахiвцiв – авторiв публiкацiй – незалежно вiд їхнього мiсця проживання та 
роботи. 

Мета конкурсу – висвiтлення на сторiнках журналiв кращих науково-технiчних розробок i виробничого

досвiду в галузi технiчного дiагностування об’єктiв транспортування i зберiгання газу в Росiї i Українi, вияв-

лення кращих публiкацiй про передовi розробки в цiй галузi.

Органiзатори конкурсу – редакцiї журналiв “Трубопровiдний транспорт” i “Газовая промышленность”.

Конкурс проводиться за пiдтримки Дочiрньої компанiї “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” i Департамен-

ту з транспортування, пiдземного зберiгання i використання газу ВАТ “Газпром”.

Номiнацiї конкурсу
На конкурс висуваються статтi в наступних номiнацiях:
– дiагностування технiчного стану лiнiйної частини магiстральних газопроводiв – І, ІІ, ІІІ премiї;
– дiагностування обладнання компресорних станцiй – І, ІІ, ІІІ премiї;
– дiагностування обладнання пiдземних сховищ газу – І, ІІ, ІІІ премiї.

Склад конкурсної комiсiї
Конкурсна комiсiя формується з членiв редакцiйних рад журналiв i фахiвцiв компанiй ВАТ “Газпром” i 

ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України”.

Пiдсумки конкурсу i нагородження переможцiв проводитимуться в другому кварталi 2011 р. у рамках 
XIX Мiжнародної дiлової зустрiчi з дiагностики.

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитися на сайтах видавництва
“Газоил пресс” www.gasoilpress.ru та ДК “Укртрансгаз” www.ukrtransgas.naftogaz.com

ДІАГНОСТИКА ОБЛАДНАННЯ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ



автоматизацiя та модернiзацiя

16 трубопровiдний транспорт

Модернiзацiя загальностанцiйної системи
керування КС-21 “Союз”

Загальностанцiйнi системи автоматичного керування (САК) на КС
по магiстральному газопроводу “Союз” (рис. 1) постачала i
монтувала нiмецька фiрма “АEG Kanis” наприкiнцi 70-х рокiв 

минулого столiття. В перiод введення КС в експлуатацiю вищезгаданi
САК були взiрцем реалiзацiї iнженерних рiшень на той час. Проте
протягом тривалої (бiльше 30 рокiв) експлуатацiї виявився ряд 
недолiкiв, прорахункiв, якi посилювались пiд час фiзичного i мораль-
ного старiння обладнання автоматики.

В процесi експлуатацiї КС-21 “Союз” виявилось, що ряд важливих
технологiчних параметрiв (тиск паливного газу на виходi БППГ, на-
пруга живлення 110 В, 24 В, температура газу на виходi АПО) безпо-
середньо не контролюються i не фiксуються в загальностанцiйнiй
САК, а при зменшеннi тиску робочого газу, без якого запiрна арма-
тура КС i ГПА практично некерована, не передбачено навiть звуко-
вої i свiтлової сигналiзацiї. Працiвники служби КВПiА змонтували в
загальностанцiйному щитi керування HC-2 мiкропроцесорнi регуля-
тори-реєстратори типу UA-112, МТР-8 (рис. 3) i застосували сучаснi
малогабаритнi перетворювачi тиску РТХ 7500 (рис. 2), iнтелектуальнi
перетворювачi тиску Honeywell типу STG,STD,STA, перетворювачi
вологостi i температури JUMO 900/90590517 i, таким чином, органiзу-
вали дистанцiйний контроль та архiвацiю на ПК вищеназваних тех-
нологiчних параметрiв. Додатково на ГЩУ КС виведено наступнi
параметри: вологiсть повiтря, атмосферний тиск, рiвень антифризу
в загальностанцiйнiй ємкостi, температура газу на входi кожної секцiї
АПО. Фiзично i морально застарiлi регулятори температури газу на
виходi АПО в комплексi з ненадiйними таймерами DZT замiнено на
мiкропроцесорнi регулятори МІК-51 (рис. 4). Нова схема дала змогу
удосконалити алгоритм керування включення-виключення вентиля-
торiв АПО, рiвномiрно завантажити вентилятори в обох секцiях. 
У регуляторах МІК-51 реалiзовано можливiсть оперативної змiни
вставок “min”, “max”, номера вибраного вентилятора, часових iнтер-
валiв включення-виключення вентиляторiв, диференцiалу i гiстере-
зису регулювання температури газу. Мiкропроцесорнi регулятори-
реєстратори типу МТР-8, МІК-51, UA-112 по iнтерфейсах RS-485, RS-232
пiдключенi до ПК змiнного iнженера на головний щит управлiння
(ГЩУ) КС, де за допомогою спецiально розробленої SCADA-програ-
ми (рис. 5) вiдображаються i архiвуються технологiчнi параметри. 

Реалiзованi таким чином технiчнi рiшення працiвникiв служби
КВПiА Богородчанського ЛВУМГ дали можливiсть пiдняти на сучас-
ний рiвень роботу загальностанцiйної системи керування КС-21 магi-
стрального газопроводу “Союз”.

Пройшли десятки рокiв, i на магiстральних газопроводах “Союз”,
“Кременчук–Ананьїв–Чернiвцi–Богородчани” настав час модер-
нiзувати загальностанцiйнi системи керування КС та впровадити
мiкропроцесорнi системи накопичення й аналiзу технологiчної
iнформацiї замiсть застарiлих аналогово-релейних систем авто-
матики. 

В.В. Павлик,         З.Й. Концур,        Б.Ф. Труфан,
Богородчанське ЛВУМГ

Епоха модернiзацiї

Рис. 1. КС-21 газопроводу “Союз” ВМР

Рис. 5. Мнемосхема КС-21

Рис. 2. Монтаж перетворювача тиску РТХ 7500 
на ємкості робочого газу

Рис. 3. Монтаж мікропроцесорних приладів UA-112,
МТР-8 у щиті керування НС-2

Рис. 4. Монтаж регуляторів MIK-51 у щиті керування
АПО газу



автоматизацiя та модернiзацiя

17трубопровiдний транспорт

Створення iнформацiйно-вимiрювальної системи
на КС-7 магiстрального газопроводу

“Кременчук–Ананьїв–Чернiвцi–Богородчани”
Богородчанського ЛВУМГ

Будiвництво КС-7 “Богородчани” газопроводу “Кременчук–
Ананьїв–Чернiвцi–Богородчани” (фото 1) було розпочато у
1986 р. i завершено у IV кварталi 1987 р. КС є кiнцевою на газо-

проводi “К-А-Ч-Б” i подає газ на вхiд КС-21 “Союз”, КС-39 “Уренгой–
Помари–Ужгород" та КС-39 “Прогрес”. Продуктивнiсть газопроводу
“К–А–Ч–Б” – 11 млрд. м3 на рiк.

Електропривiдна компресорна станцiя призначена для стиснен-
ня i транспортування природного газу по магiстральному газопро-
воду “К–А–Ч–Б” (дiаметр 1020 мм, тиск 5,5 МПа) та для вiдкачування
газу з пiдземних сховищ “Богородчани” i “Бiльче-Волиця”. У компре-
сорному цеху встановлено шiсть електродвигунiв СТД-4000 з нагнi-
тачами типу 280-12-7 продуктивнiстю перекачування 13 млн. м3 газу
за добу. Робота агрегатiв в КЦ може бути або паралельна, або
послiдовна (три ступенi стиснення газу). 

КС-7 газопроводу “Кременчук–Ананьїв–Чернiвцi–Богородчани”
обладнана системами агрегатної автоматики “ЕЛГА-280”, загально-
станцiйною системою сигналiзацiї “КВАРЦ-2М”, системою керування
загальностанцiйними кранами “Вега-2”, якi були виготовленi в 1985–
1987 рр. Саратовським експериментальним заводом “Газавтомати-
ка” i Калiнiнградським експериментальним заводом. Вищезгаданi
САК уже на момент вводу КС в експлуатацiю за iнформативнiстю i
надiйнiстю значно поступались старiшим iмпортним аналогам. Важ-
ливу технологiчну iнформацiю про режим роботи ЕГПА (температу-
ра пiдшипникiв двигуна СТД 4000, нагнiтача, положення кранiв “гiта-
ри”, перепад тиску “масло-газ”) змiнний персонал мiг отримати ли-
ше з мiсцевих щитiв керування в примiщеннi машзалу КС. Ненадiйнi
прилади контролю температури пiдшипникiв типу СГТ-04, побудо-
ванi на фотоконтактних пристроях, видавали хибнi аварiйнi сигнали
при змiнi зовнiшнього освiтлення, реєструючi електромеханiчнi са-
мописцi типу КСУ, КСМ, КСД потребували постiйного обслуговуван-
ня, ремонту. Починаючи з 2001 р., працiвники служби КВПiА Бого-
родчанського ЛВУМГ на КС-7 проводили цiлеспрямовану роботу iз
замiни фiзично i морально застарiлих засобiв автоматики на сучаснi
мiкропроцесорнi пристрої. У першу чергу вимiрювальнi комплекси

СГТ-04 було замiнено на багатоканальнi контрольно-вимiрювальнi
прилади UA-112 виробництва Іллiчiвського ЕЗ “Інтекс” (фото 2). При-
лад UA-112 призначений для вимiрювань унiфiкованих електричних
сигналiв вiд первинних перетворювачiв, сигналiв вiд перетворю-
вачiв опору та термоелектричних перетворювачiв, їх функцiональ-

ного перетворення, iндикацiї, сигналiзацiї та управлiння
технологiчними процесами. Додатково прилади обладнанi
пристроями для зчитування дискретної iнформацiї з апара-
тури релейного типу, контролерами розширення вхiдних
сигналiв, також реалiзовано функцiю передачi вхiдних да-
них по каналах зв’язку з iнтерфейсами RS-484 за протоко-
лом Modbus RTU. Монтаж, налагодження приладiв UA-112
у мiсцевих i загальностанцiйних щитах керування КС-7 (фо-
то 3) i встановлення на ПК змiнного iнженера програмного
SCADA-пакета “Wizcon Supervisor” дали змогу створити на
головному щитi керування iнформацiйно-вимiрювальну сис-
тему (рис. 1), яка виконує функцiї вiдображення та архiвацiї
важливих агрегатних i загальностанцiйних технологiчних
параметрiв (рис. 2, 3, 4, 5). Паралельно замiнили ненадiйнi

Фото 1. Загальний вигляд КС-7

Рис. 1. Мнемосхема
зв’язку ПК змінного
інженера з приладами
UA-112 і контролерами
розширення

Фото 2. Монтаж приладу UA-112 в щиті
керування ЕГПА СТД 4000

Фото 3. Монтаж приладів UA-112 в загальностан-
ційних щитах САК КС-7

Рис. 2. Мнемосхема
контролю температури
пiдшипникiв

Рис. 3. Мнемосхема
ЕГПА з крановою
обв’язкою

Рис. 4. Мнемосхема
загальностанцiйних
параметрiв КС-7
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перетворювачi тиску, перепаду тиску типу ПБЕ, Сапфiр на сучаснi ви-
сокоточнi датчики Honeywell STG 97, STD 930 (фото 4, 5). Оскiльки
iмпортнi перетворювачi Honeywell видають унiфiкований струмовий
сигнал 4–20 мА, а прилади UA-112 сприймають сигнал 0–5 мА, то для
їх узгодження використали перетворювачi сигналiв “ПНС-1 Мiкрол“
(фото 6). На сьогоднi КС-7 газопроводу “Кременчук– Ананьїв–Чер-
нiвцi–Богородчани” повнiстю оснащена мiкропроцесорними первин-
ними вимiрювальними перетворювачами, крiм штатних техно-
логiчних параметрiв, додатково органiзовано контроль i архiвацiю 
в iнформацiйно-вимiрювальнiй системi температури газу на виходах
нагнiтачiв, напруги живлення на енерговводах, струму статорiв 
електродвигунiв СТД 4000, тискiв входу-виходу блока редукування
на вузлi пiдключення КС. Створена iнформацiйно-вимiрювальна сис-
тема дає змогу вчасно запобiгати виникненню аварiйних ситуацiй,

аналiзувати причи-
ни виникнення збоїв
у роботi техноло-
гiчного обладнан-
ня, вiдображає та
реєструє парамет-
ри роботи КС-7.

Зупинимось на iсторiї впровадження цих систем в УМГ “Черкаси-
трансгаз”. 

До 1998 р. iснували автономнi пiдсистеми Автоматизованої систе-
ми керування виробничо-господарською дiяльнiстю (АСК ВГД) рiзних
виробникiв плюс пiдсистеми (АСК ВГД) розробки вiддiлу АСУ та ТМ
УМГ “Черкаситрансгаз”. 

У 1998 р. в апаратi УМГ впроваджено систему автоматизацiї госпо-
дарської та фiнансової дiяльностi “Дебет Плюс” (DOS-версiя) розроб-
ки української фiрми ТОВ “Дебет Плюс”.

У 1999 р. систему “Дебет Плюс” впроваджено в шести ЛВУ УМГ
“Черкаситрансгаз”.

У 2000 р. впроваджено нову версiю програми “Дебет Плюс 2000”
(Windows-версiя) на всiх об’єктах УМГ “Черкаситрансгаз” (ядро про-
грами написане в середовищi Microsoft Visual C++; Mіcrosoft Internet
Explorer як засiб виведення iнформацiї; Можливiсть модифiкацiї
бiзнес-логiки користувачем за допомогою мов HTML, Java Script i
VBScript; база даних ACCESS, iнтерфейс OLE DB; Зв’язок з iншими про-
грамами (Excel, Word, Access, Клiєнт–банк та iн.) шляхом експорту й
iмпорту даних).

У 2007 р. в апаратi УМГ “Черкаситрансгаз” впроваджено нову роз-
робку системи автоматизацiї господарської та фiнансової дiяльностi
“Дебет Плюс V 12” розробки фiрми ТОВ “Дебет Плюс” (у 2009 р. но-
ву розробку системи впроваджено в Золотонiському ЛВУМГ, з кiнця
2009 р. впроваджується в Олександрiвському, Гайсинському, Кремен-
чуцькому ЛВУМГ i з 2010 р. – у Первомайському та Барському ЛВУМГ. 

Чому ми йдемо цим шляхом та чому саме система “Дебет Плюс V 12”?
Поточний стан автоматизацiї в УМГ “Черкаситрансгаз” є продуктом

бiльш як десятилiтньої iсторiї та працi великої кiлькостi людей. За цей
період змiнилося три версiї програмного продукту для автомати-
зацiї фiнансово-економiчної дiяльностi УМГ, кардинально змiнилась
облiкова та законодавча база, вiдбулися суттєвi змiни в технiчному 
оснащеннi та комунiкацiйних можливостях УМГ. На наш погляд, 
УМГ “Черкаситрансгаз” було й залишається пiонером у сферi побудо-

Рис. 5. Перегляд
архівів технологічних
параметрів

Фото 4. Монтаж датчика
перепаду тиску масло-газ

Фото 5. Монтаж
загальностанційних
датчиків газу

Фото 6. Монтаж
перетворювачів 
сигналів ПНС-1

Автоматизація
бухгалтерського обліку
та фінансової звітності
УМГ “Черкаситрансгаз”

Т.Г. Сингаївська,   М.А. Ступніков,     Г.В. Ковальов,
УМГ “Черкаситрансгаз”

Сьогодні практично в будь-якій організації склалася усім добре
знайома ситуація: інформація начебто десь і є, її навіть занадто
багато, але вона неструктурована, неузгоджена, розрізнена, не
завжди достовірна, її практично неможливо знайти й одержати.
Це дійсно проблема, яку доводиться вирішувати на більшості
сучасних підприємств, вона є і в УМГ “Черкаситрансгаз”. Як ми
вирішуємо цю проблему? Природно, впровадженням сучасних
систем автоматизації бухгалтерського обліку, фінансової
звітності, систем передачі даних, засобів зв'язку та інтегрованих
інформаційно-обчислювальних систем підприємства. 
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ви централiзованої системи управлiння фiнансово-економiчною
дiяльнiстю серед УМГ. Тому наш досвiд, набутий у процесi адаптацiї 
до змiн зовнiшнього середовища, може бути корисним для автомати-
зацiї iнших УМГ. 

Бухгалтерський облiк є досить складним i трудомiстким процесом,
тому використання комп’ютерних технологiй при обробцi iнформацiї
просто необхiдне. По-перше, автоматизований облiк полегшує робо-
ту при обробцi документiв. По-друге, використання iнформацiйних 
систем пiдвищує ефективнiсть облiку, що вiдiграє дуже важливу роль
у сучасному свiтi. В автоматизованому бухгалтерському облiку можна
досить легко, швидко й точно одержати необхiдну iнформацiю, сфор-
мувати форми бухгалтерської звiтностi i т.д. Крiм того, пiдрахунок 
даних при автоматизованому облiку здiйснюється швидше й точнiше,
нiж вручну.

Бухгалтерський облiк iнформацiйно пов’язаний з управлiнським
облiком витрат у виробництвi, фiнансовим менеджментом, складсь-
ким облiком.

Бухгалтерський облiк господарських операцiй у фiнансовiй бухгал-
терiї здiйснюється на основi бухгалтерських проводок, сформованих
на пiдставi первинних облiкових документiв. Створення документiв i
їхнє вiдбиття в бухгалтерському облiку роздiленi в часi й просторi. 

Комп’ютерна система бухгалтерського облiку повинна:
забезпечувати виконання всiх функцiй i вимог бухгалтерського

облiку облiкової полiтики ДК “Укртрансгаз”;
бути продуктом сучасної модульної технологiї;
мати вiдкриту архiтектуру, допускати адаптацiю системи пiд спе-

цифiку замовника з перенесенням змiн у новi версiї;
реалiзувати принцип роботи системи “вiд документа” (будь-яко-

му запису в бухгалтерському журналi повинен передувати документ); 
важливу роль вiдiграє архiтектура i внутрiшнi принципи побудови 
системи; 

ураховувати специфiку українського законодавства;
пiдтримувати сучаснi технологiї Java, веб-сервiси, СУБД ORACLE;
бути системою бухгалтерського облiку корпоративного рiвня,

але мати елементи звiтностi автоматизованої системи управлiння
виробництвом;

забезпечити режим синхронiзацiї документiв КС–ЛВУМГ–УМГ по
слабких каналах передачi даних до 24 Кб/сек.

У 1998 р. в якостi програмної платформи для автоматизацiї нами
було обрано програмний продукт фiрми “Дебет Плюс” (м. Київ). 
На поточний момент такий програмний продукт використовується в
УМГ “Черкаситрансгаз” та “Прикарпаттрансгаз”, а також, наскiльки
нам вiдомо, пiдписано договори на автоматизацiю УМГ “Харкiвтранс-
газ”. Можна було б сказати, що з вибору програмної платформи все
й почалось, але це не зовсiм так. Неправильно було б зводити процес
автоматизацiї просто до розгляду властивостей програмного продук-
ту, хоча цi властивостi часто дуже суттєвi. Спочатку було бачення, ба-
жання та розумiння того, чого треба прагнути. І це бачення включало
в себе централiзацiю управлiння головними ресурсами. У працях з 
перебудови органiзацiй таке бачення називають перетворюючим 
або мотивуючим. Завдяки цьому баченню народилось багато власти-
востей програмного продукту “Дебет Плюс V12”, а саме здатнiсть
пiдтримувати розподiлену багаторiвневу роботу пiдроздiлiв у корпо-
ративному середовищi в реальному часi навiть на слабких каналах
зв’язку. 

Метою автоматизацiї фiнансово-економiчної дiяльностi УМГ “Чер-
каситрансгаз” було створення можливостей управлiння географiчно
вiддаленими пiдроздiлами УМГ як одним цiлим. Зокрема, централiзу-
вати управлiння товарно-матерiальними цiнностями (ТМЦ), бачити 
договiрну базу з транспортування газу як єдине цiле, бачити єдиний
довiдник пiдприємств i органiзацiй у межах усього УМГ. Теоретично
все було просто. Інформацiя безшовна та безпроблемна, iнтегруєть-
ся, стикується, легко перетiкає з одного пiдроздiлу в iнший. Однак тi,
хто практично займалися цими питаннями, знають, що все не так про-
сто, як у книжках. Про це, до речi, свiдчить i майже повна вiдсутнiсть
реальних прикладiв централiзованого управлiння вiддаленими iнфор-
мацiйними вузлами. 

Питання технiчної реалiзацiї централiзованого управлiння виво-
дять нас безпосередньо на проблему iнтеграцiї та обмiну iнформа-
цiєю мiж центром (УМГ) та пiдроздiлами (ЛВУМГ). Як забезпечити iнте-
грацiю та обмiн iнформацiєю? Часто люди, пов’язанi з IT, вважають,
що цю проблему можна вирiшити за допомогою так званої реплiкацiї,
яка зводиться до того, що у вiдповiдних вузлах корпоративної мережi
створюються повнi або частковi копiї (реплiки) бази даних. Такий
пiдхiд має один суттєвий недолiк. Реплiкацiя використовує такi понят-
тя, як таблиця, рядок, стовпчик, iндекс, зовнiшнiй ключ тощо. Хоча
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найчастiше у фiнансово-економiчнiй сферi основним поняттям є доку-
мент. Це два рiзних свiти, двi рiзнi предметнi галузi, й дуже важко ке-
рувати обмiном документiв, використовуючи такi поняття, як таблиця,
стовпчик i т. д. Уявiть собi, що треба дати команду системi передати
трактор, а система не розумiє, що таке трактор, вона розумiє тiльки
набiр болтiв, гайок, ламп i т. п. За винятком найпростiших випадкiв, та-
ка система стає некерованою, дуже важко пiддається змiнам, з часом
ускладнюється пошук помилок в iнформацiї та роботi системи. 

Однiєю з характерних рис програмного комплексу “Дебет Плюс
V12” є те, що вiн мiстить у собi бiльш високорiвневу систему обмiну
iнформацiєю мiж вузлами корпоративної мережi, яка оперує такими
поняттями, як документ. Це значно полегшує побудову системи кор-
поративного обмiну iнформацiєю та пiдвищує керованiсть такої систе-
ми. У “Дебет Плюс V12” обмiн проводиться на рiвнi документiв,
довiдникiв i т.д.

Також слiд сказати про продуктивнiсть системи. Завдяки ра-
цiональному пiдходу до побудови системи обмiну iнформацiєю вона
здатна працювати на слабких каналах зв’язку. Так, в УМГ “Черкаси-
трансгаз” роз-подiлена система облiку послуг з транспортування газу
працювала на лiнiях 24 Кбiт. 

Завдяки розподiленiй системi облiку послуг з транспортування 
газу в УМГ “Черкаситрансгаз” доступнi всi договори на транспорту-
вання та рух документiв (оплати й надання послуг) по кожному 
договору. Кожен пiдроздiл також бачить договори на транспорту-
вання та рух документiв, але тiльки тих договорів, якi стосуються 
цього пiдроздiлу. Змiни в документи можуть вноситись як на рiвнi УМГ,
так i на рiвнi ЛВУМГ. Облiк ПДВ та вiдповiднi журнали реєстрацiї
ведуться на рiвнi УМГ. 

Система суттєво полегшує проведення єдиної облiкової та управ-
лiнської полiтики у пiдроздiлах. Цьому сприяє можливiсть автоматич-
ної синхронiзацiї таких довiдникiв, як розрiзи ведення витрат, тарифи
на транспортування газу та iнших аналогiчних. 

Окремо слiд пiдкреслити, що автоматизована система в реально-
му часi веде єдиний довiдник пiдприємств та органiзацiй у межах 
усього УМГ, що значно полегшує можливостi iнтеграцiї iнформацiї,
оскiльки вона побудована на єдинiй довiдковiй базi. У попереднiй
версiї “Дебет плюс 2000” злиття iнформацiї по довiднику пiдприємств
та органiзацiй проводилося в напiвручному режимi та потребувало
додаткових зусиль персоналу. 

Треба також вiдзначити, що система веде єдиний довiдник номен-
клатури (ТМЦ) у межах УМГ, що значно покращує централiзоване 
управлiння ТМЦ та дає можливiсть заощадити кошти за рахунок бiльш
рацiонального використання матерiальних ресурсiв.

Система здатна повнiстю або вибiрково накопичувати будь-яку
iнформацiю з пiдроздiлiв у центрi, наприклад, заявки на ремонт, заяв-
ки на видiлення коштiв, накладнi, платiжнi вiдомостi, iншi бухгал-
терськi документи або документи управлiнського облiку.

Система пiдтримує: електронну здачу звiтностi; формування Авiзо
на передачу доходiв i витрат мiж пiдроздiлами; завантаження та вста-
новлення налагоджень господарських операцiй та форм звiтностi з
корпоративного сайту, що сприятиме унiфiкацiї облiку в межах корпо-
рацiї. 

Система вибудовувалася в тiснiй взаємодiї з розробником (фiрмою
“Дебет Плюс”) завдяки iснуючому баченню необхiдностi побудови
централiзованої системи управлiння. Інформацiйна пiдтримка забез-
печується через центральний офiс УМГ “Черкаситрансгаз” спецiалiс-
тами, якi володiють нашою IT-специфiкою, технологiєю бухгалтерсь-
кого облiку та програмним забезпеченням. Стандартний програмний
код платформи “Дебет плюс V12” вiдокремлений вiд коду, специ-
фiчного для УМГ та ЛВУМГ, що значно полегшує можливiсть оновлен-
ня системи.

Програмний “бiзнес-код” вiдкритий виробником i в дуже значнiй
мiрi унiфiкований серед ЛВУМГ. Наприклад, усi змiни в пiдсистему
“Облiк заробiтної плати” вносяться виключно через центральний
офiс. Весь програмний код по всiх пiдроздiлах пiдтримується однiєю
фiрмою-розробником.

Побудова системи “Дебет Плюс V 12”:

Короткий опис компонентiв
Система "Дебет Плюс" написана на платформi Eclipse, а кон-

кретно RCP. 
Інтерпретатор JavaScript – бiзнес-логiка програм, написана на

мовi JavaScript. За iнтерпретацiю скрипта вiдповiдає бiблiотека Rhino.

Будова iнтерфейсу користувача складається з трьох частин:
– побудова екранних форм (форм редагування документiв,

довiдникiв); 
– побудова головного меню та панелi iнструментiв; 
– опис таблиць у системi (списки, вiдомостi). 

Менеджер баз даних – вiдповiдає за зв’язок i роботу задачi iз
СУБД ORACLE. Складається з:

– JDBC драйверiв (драйвери для роботи с ORACLE MYSQL,
MSSQL, DERBY. DB2, SYBASE); 

– обробника запитiв – вiдповiдає за перетворення запиту до
синтаксису конкретної СУБД i виконання запитiв; 

– пiдтримка наборiв даних. 

Генератор звiтiв. За генерацiю вихiдних звiтiв у системi “Дебет
Плюс” вiдповiдає JasperReport, а також OpenOffice.

Бiзнес-логiка в “Дебет Плюс” представлена такими компонентами: 
1. Довiдники. Довiдники – це вхiдна вiдносно постiйна iнфор-

мацiя будь-якої iнформацiйної системи, наприклад, довiдника
контрагентiв, персоналу, контактiв.

2. Документи. Вхiдна оперативна iнформацiя. Кожна госпо-
дарська дiя пiдприємства пiдтверджується документом (напри-
клад, касовий ордер, платiжне доручення, накладна). 

3. Вихiднi документи. Метою будь-якої системи є одержання
вихiдних звiтiв. Наприклад, баланс, звiт про фiнансовi результати
або просто список про заборгованiсть.

4. Настройки. “Дебет плюс” є гнучкою системою i багато мож-
на зробити, не застосовуючи програмування на JavaScript. Наст-
роїти можна реєстрацiю документiв, створювати свої журнали
реєстрацiї, проводки, добавляти свої довiдники-аналiтики, добав-
ляти, розширяти (поля) до iснуючих довiдникiв i документiв, реда-
гувати головне меню i панелi iнструментiв, показувати списки i
форми друку. 

5. Скрипти й функцiї користувача. Функцiї, якi використовує
користувач при аналiзi даних i створеннi звiтiв.

6. Сервiснi функцiї. Рiзнi функцiї iмпорту, експорту, архiвування,
розсилання пошти, повiдомлень i т.п. 

Комплекс програмних засобiв “Дебет Плюс V12” УМГ “Черкаси-
трансгаз” – це система, яка за обсягом завдань, що вирiшуються,
повною мiрою вiдповiдає вимогам, якi стоять перед системами
корпоративного типу.

Система має повний набiр функцiй для ведення бухгалтерсько-
го, податкового, фiнансового облiку, вiд формування та друку пер-
винних бухгалтерських документiв, журналiв-ордерiв, обiгових
вiдомостей i рiзних виписок до них до головної книги, балансу
пiдприємства, вихiдних форм для аналiзу господарської дiяльностi
пiдприємства, звiтних документiв для Державної податкової
iнспекцiї. Система складається з пiдсистем, що можуть працювати
як у комплексi, так i автономно, як на окремих комп’ютерах, так 
i в мережi. 

Ми тричi помiняли програмну платформу на всiх пiдроздiлах без
втрати даних та з повним перенесенням настроювань. Персонал
три рази проходив навчання з роботи за новими системами. Без
збалансованого централiзованого пiдходу до даних питань ми не
змогли б вирiшити цi завдання. Кожен, хто займався автоматизацiєю
фiнан-сово-економiчної дiяльностi, знає, наскiльки це непросто
навiть у межах простої органiзацiї, а для органiзацiй iз корпоратив-
ною структурою вимоги на порядок вищі. Ми йдемо своїм шляхом,
намагаємося реалiзувати своє бачення й iз задоволенням подiли-
мося досвiдом з колегами, якi реалiзовують схожi завдання.
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Здатнiсть заповнення ПСГ газом та вiдбирання з нього газу в широ-
кому дiапазонi можливостей створює умови для надзвичайної ма-
невреностi потоками газу для задоволення як мiсцевих, так i вiдда-

лених споживачiв, дає можливiсть оптимiзувати режими роботи схови-
ща, створювати необхiднi оперативнi i стратегiчнi резерви газу, що ду-
же важливо в умовах ринкових вiдносин. Тому питання надiйної та опе-
ративної роботи Богородчанського ПСГ є надзвичайно актуальним.

Проммайданчик Богородчанського ПСГ спроектований як двокон-
турний об’єкт на тиск у комунiкацiях i обладнаннi 7,5 i 10,0 МПа, що пе-
редбачає редукування газу на газозбiрному пунктi з допомогою регулю-
ючих штуцерiв ШР-12. Тому в перiод вiдбору газу iз Богородчанського
ПСГ на газозбiрному пунктi проходить процес утворення гiдратних про-
бок на звужуючих пристроях (регулюючих штуцерах ШР-12), що призво-
дить до зупинки експлуатацiйних свердловин i, як наслiдок, до скоро-
чення об’єму вiдбирання газу з ПСГ. За рахунок значного перепаду тис-
ку на регулюючому штуцерi (до 3,0 МПа) та зменшення дiаметра прохiд-
ного отвору iз 100 до 5 мм вiдбувається рiзке збiльшення швидкостi ру-
ху газу та його охолодження (ефект Джоуля–Томсона), внаслiдок чого
утворюються гiдратнi пробки. Температура газу знижується вiд 13÷15°С
перед штуцером до +1÷3°С за ним. Також утворенню гiдратних пробок
сприяє й те, що разом з газом iз пласта поступає пластова вода, яка в
умовах Богородчанського ПСГ є конденсацiйною. Особливо iнтенсив-
нiсть гiдратоутворення спостерiгається в кiнцi сезону вiдбирання газу,
коли вмiст вологи в газi, що поступає з пласта-колектора, зростає. 

Вiдповiдно до проекту на створення Богородчанського ПСГ для лiк-
вiдацiї гiдратiв передбачено подавання паралельно в НКТ свердловин,
у шлейфи та в обв’язку газозбiрного пункту (перед штуцером ШР-12)
антигiдратного iнгiбiтора (80%-ного розчину дiетиленглiколю). Однак
через вiдсутнiсть утворення гiдратiв у свердловинах та шлейфах сверд-
ловин i через великi матерiальнi затрати на вилучення i подальшу реге-
нерацiю дiетиленглiколю iз газу вiд даного виду боротьби з гiдратами в
умовах Богородчанського ПСГ вiдмовилися. Для лiквiдацiї гiдратних про-
бок на звужуючих пристроях нинi використовується пiдiгрiв ШР-12 па-
рою або гарячою водою за допомогою паропересувної установки ППУ,
в результатi чого пiдвищується температура газу вище рiвноважної тем-
ператури утворення гiдратiв, що призводить до їх розкладання. Пiсля
розiгрiвання штуцера шлейф свердловини продувається для очищення
вiд води та проводиться додаткове регулювання штуцера для виведен-
ня параметрiв роботи свердловин на заданий режим. Ефект вiд прове-
дення таких робiт незначний, оскiльки окремi свердловини за короткий
перiод часу (близько 6 … 8 год, а деякi ще швидше) зупиняються через
гiдратоутворення на ШР-12, i описанi вище роботи потрiбно проводити
повторно.

Тому для боротьби з гiдратоутвореннями на звужуючих пристроях
газозбiрного пункту спецiалiстами вiддiлу пiдземного зберiгання газу
УМГ “Прикарпаттрансгаз” запропоновано застосувати систему елект-
ричного обiгрiву “Тепломаг” (саморегулюючi електронагрiвальнi секцiї)
з метою пiдiгрiву корпуса штуцера ШР-12 та трубопроводу до i пiсля
штуцера довжиною 1÷1,5 м. Як електронагрiвальнi секцiї використо-
вується сертифiкована саморегулююча нагрiвальна стрiчка у вибухобез-
печному виконанні. Залежно вiд змiни температури повiтря нагрiвальна

стрiчка автоматично регулює тепловидiлення, що дає змогу знизити кi-
лькiсть використаної електроенергiї. За умови постiйної роботи системи
пiдiгрiву за одну добу споживання електроенергiї становить 28÷31 кВт.
Для теплоiзоляцiї стрiчки змонтовано футляр з оцинкованої бляхи,
простiр мiж трубопроводом iз стрiчкою i футляром заповнюється мiне-
ральною ватою для зменшення теплових втрат (вiдповiдно й економiї
електроенергiї). 

Система електричного обiгрiву “Тепломаг” виконана на базi саморе-
гулюючої нагрiвальної стрiчки типу 60FSS2-CF фiрми ТОВ “Специальные
системы и технологии”, Росiя (аналог стрiчки типу HSB 60 фiрми “BARTEC”,
Нiмеччина). Крiм стрiчки, до складу системи входять: з’єднувальна 
коробка, призначена для пiдключення нагрiвальних елементiв до сило-
вої мережi, елементи крiплення нагрiвальних стрiчок i з’єднувальних ко-
робок, кiнцевi заглушки та клемнi муфти, стрiчки самоклеючi алюмiнiєвi
та скловолокнистi, а також iндивiдуальний електролiчильник для облiку
затраченої електроенергiї. В системi передбачено основний i додатко-
вий захист вiд ураження електричним струмом при прямому i непрямо-
му дотику та захист вiд струмiв короткого замикання (диференцiйний
автоматичний вимикач з уставкою максимального струму витоку 30 мА). 

Усього на газозбiрному пунктi Богородчанського ПСГ встановлено
системи електрообiгрiву на 11 свердловинах, регулярнi гiдратоутворен-
ня спостерiгаються на 55 свердловинах.

Аналiз роботи цих систем за останнi три сезони вiдбирання газу по-
казав, що: 

свердловини, на яких встановлено систему електропiдiгрiву, пра-
цюють стабiльно без зупинок, забезпечуючи заданий вiдбiр газу iз ПСГ;

прискорюється процес оперативного регулювання режиму вiдби-
рання газу iз ПСГ;

порiвняно з використанням ППУ, даний спосiб боротьби з гiдрата-
ми потребує значно менших трудових, фiнансових затрат та є еконо-
мiчно вигiднiшим у порiвняннi з iснуючими методами (економiчний ефект
залежно вiд вартостi природного газу орiєнтовно становить вiд 35 до 
50 тис. грн. на одну свердловину); 

при використаннi електронагрiвальних секцiй немає потреби 
проводити продування шлейфiв свердловин з метою руйнування гiдра-
тiв (економiя газу вiд разового продування однієї свердловини стано-
вить 7÷8 тис. м3);

обслуговуючий персонал, який залучається до робiт з ППУ, вивiль-
няється для проведення основних робiт на ГЗП;

покращується культура виробництва, екологiя та технiка безпеки
пiд час проведення робiт з експлуатацiї ГЗП. 

Боротьба з гiдратоутвореннями на звужуючих 
пристроях газозбiрного пункту Богородчанського ПСГ 
УМГ “Прикарпаттрансгаз”

В.В. Костiв, В.В. Заяц, М.Д. Гебура, І.В. Мельничук,
УМГ “Прикарпаттрансгаз”

Богородчанське пiдземне сховище газу створене для забезпе-
чення надiйностi транзиту експортного газу в країни Європи по
газопроводах “Союз”, “Уренгой–Помари–Ужгород”, “Прогрес”, 
а також регулювання сезонної нерiвномiрностi споживання газу
споживачами України.

Загальний вигляд “струни” свердловини із змонтованою системою
електричного обігріву “Тепломаг”
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Останнiм часом набули поширення проекти транспортування
природного газу по дну моря. Реалiзацiя таких проектiв потре-
бує значних капiталовкладень та затрат на ведення проектно-

кошторисної документацiї, розробки нових та вдосконалення вже iсну-
ючих технологiй ведення будiвництва. Такий факт пiдтверджується
недавнiм будiвництвом пiдводного магiстрального газопроводу
“Langeled”, який з’єднує газовi магiстралi Норвегiї та Великобританiї.
Довжина такого газопроводу по акваторiї Пiвнiчного моря – 1200 км.

Загальний бюджет цього проекту становив 9,7 млрд. доларiв США,
учасники проекту – всесвiтньо вiдомi компанiї Нydro, Petoro, Statoil,
Gassco, Dong ExxonMobil i ConocoPhillips. До газопроводу “Langeled”
був пiдключений ресурс родовища Ormen Lange, яке знаходиться в
Норвезькому морi. Пiд час будiвництва пiвденної частини газопроводу
використовувались труби дiаметром 1120 мм, на пiвнiчнiй дiлянцi – 
1067 мм нiмецького та японського виробництва, виготовленi з висо-
комiцних пластичних сталей API 5L X+70 та API 5L X+65. Для запобiгання
корозiї використовувалось бiтумно-емальове покриття товщиною 6 мм,
а також аноднi вставки через кожнi 400 м газопроводу. Фiксацiю трубо-

проводу забезпечує бетонне покриття, товщина якого змiнюється в
дiапазонi 50…95 мм залежно вiд властивостей грунту морського дна та
швидкостi пiдводних течiй. Прокладання трубопроводу здiйснювали
два великогабаритнi судна-трубоукладачi LB200 та Solitaire.

За оцiнками експертiв, країн, рiвних Норвегiї за майстернiстю будiв-
ництва пiдводних магiстральних газопроводiв, у свiтi не iснує. Норвезь-
кими нафтогазовими компанiями було прокладено понад 30 тис. км пiд-
водних трубопроводiв. Деякi функцiонують близько 30 рокiв. Тому тех-
нологiї перевiренi часом. Норвезькими вченими було розроблено свiто-
вий стандарт з будiвництва та експлуатацiї пiдводних трубопроводiв,
яким сьогоднi керуються при реалiзацiї проекту “Пiвнiчно-Європейсь-
кий газопровiд”, який згодом отримав назву “Пiвнiчний потiк”. 

Подiбний газопровiд функцiонує в Персидськiй затоцi, проте вiн
значно коротший. Отже, така трубопровiдна система є унiкальною,
оскiльки вона поєднує двi нитки трубопроводу. Загальна продуктив-
нiсть газопроводу – 55 млрд. м3/рiк. Максимальна глибина Балтiйського
моря – 210 м.

За iснуючим проектом безперебiйне транспортування по газопро-
воду “Пiвнiчний потiк” забезпечуватиме одна берегова компресорна
станцiя.

Одне з принципово нових рiшень при реалiзацiя проекту “Пiвнiчний
потiк” – “телескопiчна конструкцiя” газопроводу. Вона складається з
чотирьох секцiй рiзної товщини стiнки труби. Цiлком зрозумiло, що на
рiзних дiлянках трубопроводу робочий тиск буде суттєво вiдрiзнятись.
Із зменшенням тиску зменшуватиметься i товщина стiнки труби – вiд 40
до 35 мм. Таке рiшення дасть змогу значно зменшити витрати дорого-
го високоякiсного металу. Трубна сталь вiдповiдатиме маркам сталi, якi
використовувались при будiвництвi газопроводу “Langeled”. Внутрiшня
поверхня трубопроводу буде покрита епоксидною плiвкою, яка дасть
змогу згладити внутрiшню шорсткiсть труби та зменшити опiр руху газу.
Зовнi трубопровiд планується захистити антикорозiйними, асфальтними
покриттями, а зверху – бетонним перекриттям товщиною вiд 40 до 
150 мм. Замiсть пiску в такому бетонi застосовують залiзну руду. Мета
використання такого зовнiшнього покриття – надiйна фiксацiя трубо-
проводу по морському дну, збiльшення жорсткостi конструкцiї. Захист
вiд корозiйностi морської води забезпечують аноднi вставки. Для пере-
вiрки якостi зварних швiв застосовуються сучаснi автоматизованi систе-
ми ультразвукового контролю. 

При проведеннi зварювальних робiт було використано автоматизо-
вану систему зварювання самозахисним дротом. Основною перевагою
такої системи є високий коефiцiєнт наплавлення. Продуктивнiсть про-

Сучасний рiвень розвитку технологiй та машин для їх реалiзацiї
можливо оцiнити лише при реалiзацiї проектiв свiтового
масштабу.

О.В. Семенюк, М.Л. Бiлявський,
НАЦ ДК “Укртрансгаз” к.т.н., Рiвненське ЛВУМГ 

Використання новiтнiх технологiй пiд час будiвництва
магiстральних газопроводiв мiждержавного масштабу

Магістральний газопровід “Langeled” [1]

Процес прокладання стальних труб з бетонним покриттям із спеціального
трубоукладального судна [2] 

Магістральний газопровід “Північний потік”
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ведення зварювальних робiт при реалiзацiї такого методу дає змогу пiд-
вищити рiвень наплавлення до чотирьох разiв порiвняно з традицiйни-
ми методами зварювання простими електродами; легуючi добавки, що
входять до складу самозахисного дроту, дають змогу досягнути не-
обхiдних механiчних властивостей, таких як ударна в’язкiсть шва, пла-
стичнiсть та мiцнiсть. 

Слiд зауважити, що ранiше самозахиснi порошковi дроти викори-
стовувались лише при механiчному зварюваннi. 

Паралельне виробниче випробування автоматизованої зварюваль-
ної головки вiдбулося 28 вересня 2009 р. у Росiйськiй Федерацiї при
зварюваннi першого стику магiстрального газопроводу “Джубга–Лаза-
ревське–Сочi”, який призначений для забезпечення природним газом
об’єктiв Олiмпiади – 2014.

Проте розроблена автоматизована зварювальна головка потребує
вдосконалення шляхом доповнення установки, що розглядається сис-
темою контролю зварного шва. Така оптимiзацiя автоматизованої зва-
рювальної головки дасть змогу пiдвищити продуктивнiсть будiвництва
шляхом поєднання двох процесiв в один. 

Прокладання трубопроводу буде здiйснено, як i у випадку реалiзацiї
проекту будiвництва магiстрального газопроводу “Langeled”, за раху-

нок використання спецiальних морських суден, по всiй довжинi яких
розташованi зварювальнi установки.

Аналогiчну технологiю ВАТ “Газпром” планує використати при будiв-
ництвi магiстрального газопроводу “Сахалiн–Хокайдо” загальною дов-
жиною близько 200 км, проектний дiаметр 500 мм, робочий тиск 
10 МПа, продуктивнiсть 3 млрд. м3/рiк. Труби для реалiзацiї такого 
проекту планують поставляти iз заводським тришаровим зовнiшнiм 
захисним покриттям з екструдованого полiетилену. Електрохiмзахист
морського трубопроводу забезпечуватиметься розхiдними анодами у
виглядi браслетiв. 

У той же час в Європейському Союзi готується проект будiвництва
пiдводного магiстрального газопроводу, який поєднає мiста Редан
(Данiя) та Нехожа (Польща).
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Проведення зварювальних робіт на сухопутній ділянці газопроводу “Північний
потік” (а, б, в – зовнішнє зварювання; г – внутрішнє зварювання за допомогою
роботизованої системи) [3-5]

а б

в г

Автоматизована зварювальна головка ГАСТ-1 виробництва ВАТ “Технотрон” 
(м. Чебоксари) 

Процес заливання асфальтом ділянки магістрального газопроводу в місці
зварювання [6]

Система основних магістральних газопроводів Північно-Східної Європи
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Интенсивность развития современной цивилизации зависит от
множества факторов, но одним из важнейших является каче-
ство и объем используемой энергии. За прошедшие сто лет

население Земли увеличилось в 4 раза, а энергопотребление воз-
росло более чем в 10 раз.

Природа за сотни миллионов лет накопила огромные ресурсы
минеральной энергии – угля, нефти, природного газа, но за 
100–200 лет они могут быть полностью исчерпаны. Спекулятивные
идеи производства возобновляемого жидкого топлива из пищевых
продуктов – большая ошибка современного общества. Для произ-
водства одной тонны этанола требуется восемь тонн пищевого зер-
на или аналогичных продуктов. В той ситуации, когда на планете
миллионы людей гибнут от голода, недопустимо использование пи-
щевых продуктов в качестве источника енергии для транспорта,
экологичность которого сомнительна.

Необходимо изыскивать и использовать новые источники мине-
ральной энергии, а также новые виды энергии. 

Одним из перспективных источников являются природные газо-
гидраты, потенциальные запасы метана в которых превышают
1.5x1016 м3. 97% газогидратов сосредоточены в акваториях Миро-
вого океана.

Корни познания природных газогидратов были заложены на
Шебелинке.

Как автор открытия природных газогидратов, хочу показать 
историческую роль Шебелинского газоконденсатного месторожде-
ния в данной проблеме. 

Шебелинка
В Украине благоприятные условия существования гидратов на-

ходятся в акватории Черного моря. Однако, прежде чем окунуться
в Черное море, где сосредоточены газогидратные залежи, хочу
пройтись по степям Украины, по земле Шебелинки, где начинал ра-
бочую карьеру, где впервые познакомился с гидратами, встретил
настоящих друзей. 

Мои предки родом с Херсонщины. Дед по отцу – Макогон Иван
Титович, полный кавалер Георгиевского Креста, участник Русско-
японской и Первой мировой войн, был земледельцем, жил в с. Ка-
лужское Херсонского уезда. 

Дед по маме – Шевченко Дмитрий Арсентьевич был сельским
медиком в соседнем селе, расстрелян немцами 7 января 1942 г. 
в Евпатории после высадки десанта у г. Саки.

Родился я в смутное время, в 1930 г., в с. Веселое Херсонской 
области. После окончания Краснодарского нефтяного техникума
поступил без экзаменов в Московский нефтяной институт им. Губки-
на. Летом 1955 г. наша группа проходила месячную практику в
Стрыю, на газовых промыслах Западной Украины, где работали вы-
сококвалифицированные специалисты, у которых было чему по-
учиться. Вспоминаю инженеров Зайца, Закаляка, умудренных в де-

лах добычи и транспорта газа. Там же познакомился с молодым спе-
циалистом, выпускником Львовского политехнического института
Ярославом Степановичем Кривко. После завершения практики мы
сдавали экзамен “на зрелость” комиссии ведущих специалистов.
После сдачи экзаменов меня пригласили на собеседование. В ре-
зультате я получил приглашение после окончания института рабо-
тать в этом коллективе. 

Преддипломную практику я проходил на Шебелинском газокон-
денсатном месторождении, которое было открыто, но еще не вве-
дено в разработку. Наша группа была первой группой газовиков в
Советском Союзе. Министерства газовой промышленности еще не
было. Главгаз возглавлял Михаил Васильевич Сидоренко, который
лично приехал на распределение молодых специалистов. По ре-
зультатам учебы я шел первым и мог выбрать любое место, объяв-
ленное комиссией вуза. У меня был широкий выбор – Укргазпром,
Ленгипроинжпроект, Московский нефтяной институт им. Губкина,
аспирантура и др. 

В 1954 г. я побывал в послеблокадном Ленинграде, возглавляя
группу студентов-активистов студенческого научного общества
нефтепромыслового факультета. Город и особенно люди произвели
глубочайшее впечатление, резко отличающееся от Москвы... Хоте-
лось работать в Ленинграде. 

Но М.В. Сидоренко в Ленинград не отпустил. 
Тогда я попросил распределить меня на Шебелинку, но мне 

были предложены хорошие должности в Татарии, Башкирии на га-
зоперерабатывающих заводах, от которых я отказался. Я поставил
условие: Ленинград или Шебелинка.

Мое условие поставило комиссию по распределению в затруд-
нительное положение. Председатель комиссии проректор Москов-
ского нефтяного института им. Губкина, профессор И.М. Муравьев
хорошо знал меня по совместной работе. Он был председателем
студенческого научного общества, а я – секретарем. М.В. Сидорен-
ко не дал разрешения на распределение на Шебелинку, мотивируя
свой запрет тем, что там еще даже нет штатного расписания. 
Я настоял, зная запасы газа и перспективы работы. Тогда он заявил:
“Хорошо, временно езжай на Шебелинку, но будь готов к тому, 
что через год я тебя назначу главным инженером в Среднюю Азию”.
Он смотрел далеко вперед... 

Шебелинское газоконденсатное месторождение уникально по
своей сути. Несколько десятилетий Шебелинка являлась основным
поставщиком энергии в Украине, обеспечивая потребности народ-
ного хозяйства. Здесь до сих пор добывается более 12% потреб-
ляемого газа в стране. Шебелинское месторождение было откры-
то в 1950 г., разбурено, обустроено и пущено в разработку 
в июне 1956 г. 

Получив назначение на Шебелинку, я прибыл на место работы 
1 августа 1956 г. Меня назначили на должность оператора, и я при-
ступил к работе. Через месяц был переведен диспетчером по рас-
пределению газа потребителям, а в январе 1957 г. был назначен
первым мастером промысла. Самая сложная проблема, к которой
мы не были готовы, – образование гидратов в скважинах и промы-
словых газопроводах. Обычно 5 дней работали, в течение которых
накапливались гидратные пробки, а за два дня – суббота и воскре-
сенье – их ликвидировали. 18 февраля 1957 г. произошел первый
взрыв коллектора в районе 30-й скважины. Диспетчером там был
инженер Рублев Павел Ефимович, ответственным дежурным – Пету-
хов Евгений Иванович, главный геолог промысла. Рублев доклады-

Ю.Ф. Макогон, 
профессор Texas A&M University

Газогидраты и Шебелинка 
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В апреле 1958 г. Азербайджан отме-
чал юбилей нефтяной промышленности.
ЦК Азербайджана пригласил делегации
шести нефтегазовых республик. От каж-
дой республики по 5 специалистов. Де-
легацию от Украины возглавлял секре-
тарь промышленного отдела ЦК Украи-
ны А.Л. Кудлай. В делегацию входили два
бурильщика – Герои Социалистического
Труда – Ваглан и Засуха. Я был включен
от Шебелинки. 

Десять дней мы находились в услови-
ях коммунизма... Знакомясь с новыми до-
стижениями газовиков Азербайджана, я
обратил внимание на групповые схемы
сбора газа на промыслах. Такие схемы
позволяли резко сократить число опера-
торов, автоматизировать работу сква-
жин, повысить уровень контроля надеж-
ности работы промысла. По возвраще-
нию я подготовил и предложил анало-
гичную систему для Шебелинки, о чем
тогда хорошо написал Николай Омель-
ченко в книге “На переднем крае семи-

летки”. Внедренная система давала эффект более 15 млн. рублей 
в год, а я получил первый приз конкурса изобретателей Украины 
за 1958 г. 

Трудовой коллектив шебелинцев был прогрессивным и ответст-
венным. На месторождении одновременно работали две органи-
зации: Газопромысловое Управление, расположенное в пос. Черво-
ный Донец, и контора бурения, расположенная в Кургане, в самом
центре месторождения. Большинство работников жили в единст-
венном поселке на берегу реки Донец. Одновременно шло 
бурение скважин, их обустройство и разработка месторождения.
Коллективы разработчиков и буровиков успешно увеличивали
энергобаланс страны, не считаясь со временем и временными 
трудностями. И работали, и отдыхали вместе. 

Хотел бы отметить наиболее передовых сотрудников, с которы-
ми вместе работали: Иван Степанович Романович – главный геолог
конторы бурения, Петр Михайлович Овчарук – директор конторы
бурения, Леонид Петрович Власюк, Тамара Галиенко – моя добрая
помощница, Иван Платонович Воловенко, Петр Петренко, Жора
Пилипец – серьезные исследователи скважин и многие другие. 

вал Петухову о превышении рабочего давления (64 атм) на 28 атм 
и предлагал понизить отбор газа и его подачу. Но был понедельник,
начало рабочей недели, Харьков настаивал на увеличении подачи
газа. В результате – произошел мощный взрыв. 

Авария показала серьезность проблемы гидратов, необходи-
мость ее изучения... На лекциях в институте о гидратах вообще не
упоминалось. Осенью 1957 г., вскоре после пуска газопровода на
Днепропетровск, случилась крупная авария. В результате эрозион-
ного разрушения регулирующих клапанов в разогревающей печи
произошел мощный взрыв. Государственную комиссию по рассле-
дованию аварии возглавлял М.В. Сидоренко. Я входил в ее состав
от Шебелинского ГПУ. После завершения работы комиссии М.В. Си-
доренко предложил мне должность главного инженера на новом
Газлинском месторождении. Я попросил время на раздумия. Вер-
нувшись из Днепропетровска, доложил о предложении директору
В.П. Максимову, а тот в свою очередь доложил своему руководите-
лю из совнархоза А.Г. Туманову. Туманов пригласил меня в Харьков
для обсуждения ситуации. Когда я прибыл, он высказал свое несо-
гласие отпустить меня и предложил совместно подготовить убеди-
тельный отказ на имя Сидоренко. При мне
он позвонил ему и попросил некоторое
время для принятия решения...

Через несколько дней Туманов при-
гласил Максимова и меня в Харьков, где
предложил мне должность главного 
инженера Радченковского промысла на
Полтавщине. Я обещал подумать...

Параллельно развивались отношения
с кафедрой Московского нефтяного 
института им. Губкина. Институт активно
приглашал в аспирантуру. После девяти
лет жизни в общежитиях (техникум и 
институт) аспирантура не привлекала. 
Но ответ надо было давать. Радченков-
ское месторождение старое, Газлинское
новое, но... пустыня, другие традиции...
Советовался с опытными специалис-
тами...

В результате созрело решение – аспи-
рантура. Знал о моем решении только
В.П. Максимов, который был моим другом
и куратором. Время шло. 

Шебелинка, 18 февраля 1957 г.

В первом ряду слева направо: Петр Петренко, Тамара Галиенко, Владимир Петрович Максимов, Валя, 
Вера Петровна Максимова, Иван Степанович Романович, Юрий Макогон
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В коллективах было много ярких фигур, но бесспорно, наиболее
выдающимся инженером-организатором был Владимир Петрович
Максимов – главный инженер, а затем директор Шебелинского ГПУ.
Он глубоко знал производство, понимал и поддерживал творческих
сотрудников. Авторитет его со временем только возрастал. Он ни-
когда не повышал голос даже в критических ситуациях. Максимов
видел в людях лучшее и поощрял их к раскрытию этих качеств. 
Наши отношения никогда не прерывались. Уже, когда он работал 
в Киеве начальником Укргазпрома, а я в Москве, приезжая в коман-
дировку, он останавливался у меня, а бывая в Киеве, я был его 
гостем.

Он не был карьеристом и не поощрял карьеристов. Он был 
настоящим Украинцем.

Когда Владимир Петрович уже был руководителем Укргазпрома,
министр газовой промышленности Динков Василий Александрович,
хорошо разбирающийся в людях, предложил ему должность своего
заместителя, но Владимир Петрович отказался от предложения,
сохранив с ним прекрасные деловые отношения. 

Шебелинский промысел быстро развивался. Начальные запасы
газа на месторождении оценивались в 50x109 м3. Газонасыщенная
толща составляла 930 м. Одновременно с разработкой велась до-
разведка месторождения. В результате к 1979 г. запасы оценивались
уже в 570x109 м3, а в конечном итоге превысили триллион кубомет-
ров. Суммарно к сегодняшнему дню на Шебелинке добыто более
1,1x1012 м3 газа и около 12 млн. т конденсата. Средний дебит сква-
жин составлял 350–500 тыс. м3/сут., а отдельные скважины давали
более 2 млн. м3/сут. Пластовое давление было аномально высоким,
а пластовая температура – относительно низкой. Больше всего 
осложняли технологию добычи газа гидраты, которые интенсивно
формировались в стволе скважин и системах промысловых трубо-
проводов. Практически никто не знал сути гидратов. Мировая газо-
вая промышленность интенсивно развивалась, перемещаясь в бо-
лее сложные климатические регионы. Проблема гидратов усложня-
лась и нуждалась в глубоком изучении. После двух лет работы на
промысле я отказался от двух серьезных предложений Главгаза и
Харьковского совнархоза и поступил в аспирантуру, решив познать
гидраты. В 1963 г. была защищена первая диссертация по пробле-
мам газогидратов. 

В 1965 г. получив аттестат доцента Московского нефтяного ин-
ститута им. Губкина, я был командирован в Высшую горную школу
Индии читать лекции по добыче газа. Но моя стихия – эксперимен-
тальные исследования газогидратов. Результатами исследований
явилось научное открытие природных газогидратов (27 патентов).
Опубликовано более 270 научных статей, 8 монографий, 4 из кото-
рых переведены и изданы в США и Канаде. В 1975 г. защитил док-
торскую диссертацию, в 1985 г. стал профессором, а в 1990 г. был
избран академиком Российской академии естественных наук как 
автор открытия. Я был первым академиком-нефтяником РАЕН, пер-
вым председателем научного совета нефтяников РАЕН. В 1991 г. 
организовал первую в России секцию Международной организации
инженеров-нефтяников (SPE) и был ее председателем. 

Недавно получил письмо от президента УНГА Богдана Клюка, в
котором он сообщил об избрании меня иностранным членом ака-
демии. Как украинец, я весьма благодарен коллегам, избравшим
меня членом УНГА. 

Интерес к проблеме газогидратов в мире возрастал, я побывал
с деловыми визитами в 36 странах, выступал с докладами на 27 ме-
ждународных конгрессах и конференциях, читал лекции в 45 веду-
щих университетах мира. Было много встреч с интересными творче-
скими людьми. Судьба четко вела меня, и я ей помогал как мог. Во-
схождения не бывает без преодоления преград. Важно, чтобы
борьба была честной. Не следует ставить целей, к выполнению ко-
торых не готов. Самая сложная проблема – управлять собой. Неза-
висимо от возраста и статуса, не стесняясь достижений, постоянно
учусь, даже у своих учеников, даже у оппонентов, если есть чему.

Первопроходцам всегда трудно. А если нетрудно, то неинте-
ресно. 

Я благодарен судьбе. Любознательность и трудолюбие позволи-
ли мне дать миру ряд крупных идей, над которыми работают тыся-
чи специалистов во многих странах. Энергетика на пороге новых 
открытий. Надежда на молодых, преданных науке и производству
энтузиастов. Наша задача – передать им знания и поддержать их.

В нашем роду я первый инженер, первый доктор наук, первый
академик, что ко многому обязывает. Моя дочь, Марина, – инженер-
нефтяник, сын Тарас – инженер-нефтяник, доктор химических наук,
член РАЕН.

Н.Трус, Ю.Ф. Макогон, В.П. Максимов (слева направо). Крым, 1966 г.



У 1960 р. було введено в експлуатацію магістральний газопровід “Дашава–Мінськ”. 
Це стало початком експорту природного газу територією України в Білорусію
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ювiляри

М.П. Химко, 
ДК “Укртрансгаз”

50-річчя поставок природного газу 
до Республіки Білорусь

“Столиця радянської Білорусії вперше одержала природний газ”

(За матеріалами газет за 1960 рік) 

Завершено будівництво і введено в експлуатацію газопровід “Дашава–Мінськ” загальною довжиною
662 км, з них 443 км прокладено труб діаметром 820 мм і 219 км – діаметром 720 км. Крім того, на найбільш
складних ділянках прокладено по 2 нитки (лупінги) загальною довжиною 80 км.

На своєму шляху траса газопроводу пересікла 258 перешкод, серед них 100 боліт, 30 водних перешкод
(річки, озера), 26 залізниць і 93 автомобільних дороги.

Роботи виконували будівельні управління трестів “Укргазнафтобуд”, який вів будівництво від 93 до 
443 км, “Союзпровідмеханізація” та “Мосгазпровідбуд” вели будівництво з 443 км до Мінська.

Для введення в дію і обслуговування цього газопроводу були організовані аварійно-ремонтні пункти у
Володимирі-Волинському, Кобрині, Барановичах та інших містах, які пізніше стали районними управліннями.

Генеральному директору ВАТ “Бєлтрансгаз”

Майорову В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

Від імені колективу ДК “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” дозвольте сердечно привітати Вас і ваш колектив
зі знаменною датою – 50-річчям поставок природного газу до Республіки Білорусь.

Протягом усього цього часу білоруські та українські газовики трудилися пліч-о-пліч, виконуючи надзвичайно
потрібну та нелегку роботу, забезпечуючи транспортування та постачання газу споживачам України та Білорусі, 
а пізніше – транзит газу до Європи.

Структурні підрозділи ДК “Укртрансгаз” тісно співпрацюють з колективом ВАТ “Бєлтрансгаз”, разом працюють на
газовимірювальних станціях Білорусі, спільно вирішують основні завдання газотранспортної галузі. Саме завдяки їхній
злагодженій роботі природний газ безперебійно поступає промисловим підприємствам і населенню наших країн. 

Нехай збудуться усі ваші мрії і кожен день буде овіяний почуттям любові і взаєморозуміння, а міцне здоров’я 
і гарний настрій стануть запорукою успішної, плідної праці і добробуту ваших сімей.

У день знаменного ювілею щиро бажаємо вашому славному колективу нових трудових звершень і подальшого
процвітання на благо наших народів.



Газовики починають 
та виграють! 
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Організаторами цього чудового спортивного свята виступили
об’єднаний профком апарату ДК “Укртрансгаз” (Віктор Гон-
чаров) і Київська міська рада ФСТ “Спартак” (Віктор Петри-

ченко).
До участі у змаганнях були залучені працівники дочірньої компанії

“Укртрансгаз” та члени Київського міського фізкультурно-спортив-
ного товариства “Спартак”. Всього було зареєстровано 25 учасни-
ків, які входили до складу 10 команд. Змагання проходили за міжна-
родними правилами з спортивного риболовства, а до судійства був
запрошений професійний рибалка та суддя з багаторічним стажем
Борис Саксонов.

Турнір розпочався о 8 год ранку після реєстрації, де всі учасники
таємним жеребкуванням обрали собі індивідуальну ділянку озера.
Змагання були не простими. Буває так, що риба клює сама, і нічого
придумувати не треба – лови та й годі. Цього разу все було інакше.
Погода була нестійкою, абсолютно невідповідною для лову основ-
ної риби цієї водойми – карася.

Проте учасники не розгубилися. Після перших 20 хв залікового
часу, коли практично не клювало, пішли в хід підгодовування, за-
повітні приманки, почався активний пошук риби на різних глибинах.
І ці зусилля принесли результати. То там, то тут спортсмени поти-
хеньку почали ловити рибу.

Цікавою особливістю першого етапу стали деякі несподіванки.
Перш за все сильна стать майже без опору поступилась першістю
жінкам. Наталія Купрієнко (заступник головного бухгалтера ДК 
“Укртрансгаз”) спокійно і розмірено виймала з води рибу одну за 

одною. Свою незаперечну перевагу в цьому виді лову вона показа-
ла відразу і не поступилася нікому до самого кінця змагань. Сама 
Наталія пояснила свій успіх правильним підгодовуванням та великим
практичним досвідом. 

Були на цих змаганнях і новачки, які ніколи не тримали в руках 
вудочки. Однак завдяки своєму бажанню зловити рибу і, що заслу-
говує поваги, – наполегливості, деякі з них протягом години 
залишили позаду і бувалих рибалок! За ці чудові якості приз гля-
дацьких симпатій отримали Олена Мостицька, Тетяна Коновалова та
Неллі Паньків. Важко було залишитися байдужим, дивлячись з яким
захопленням, азартно і весело вони брали участь у цих змаганнях! 

Взагалі жінки виявилися справжніми бійцями і рибалили, як то 
кажуть, на совість.

Через 3 год постріл сповістив про фініш першого етапу. Зважу-
вання, підрахунок результатів першого туру, оголошення резуль-

З 2 по 3 липня на РСБ “Рибальське щастя”, яка розташована 
в с. Мала Офірна Фастівського району Київської області, про-
йшов 1-й тур змагань з риболовного спорту, що був присвячений
всеукраїнському Дню рибалки.

В.В. Гончаров, ДК “Укртрансгаз”

Н.О. Купрієнко
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татів – і ось уже настав час початку другого етапу. Він характеризу-
вався ще менш зручною для лову нестійкою погодою: від палючого
сонця і штилю до проливного дощу та вітру. Але й ці випробування
учасники витримали гідно, не розгубивши ні спортивного азарту, 
ні бажання перемогти. 

За результатами двох турів визначилися переможці. 
Кращими серед чоловіків стали:

Петриченко Віктор – 1-ше місце в особистому заліку, 
сума місць – 6.

Криволап Олександр – 2-ге місце в особистому заліку, 
сума місць – 8.

Горбатов Ігор – 3-тє місце в особистому заліку, 
сума місць – 14. 

Серед жінок:
Купрієнко Наталія – 1-ше місце, сума місць – 2. 
Паньків Неллі – 2-ге місце, сума місць – 18. 
Мостицька Олена – 3-тє місце, сума місць – 31,5.

Після оголошення результатів учасників змагань чекали кубки,
грамоти, оригінальні медалі та цінні призи від організаторів змагань.
Змагання були підготовлені дуже сумлінно і ніхто не залишився без
уваги. Тому призи отримали не лише переможці в особистому та 
командному заліку, а й у різних номінаціях. 

У номінації “Рибачка Соня” нагороду отримала Вербенко Юлія

за оригінальний вигляд, азарт, якому можна тільки позаздрити, 
наполегливість і волю до перемоги. 

У номінації “Найдосвідченіший рибалка” – Наталя Купрієнко. 
У номінації “Наймолодший риболов” – Павло Андрєєв. 
У номінації “За найбільшу рибу” – Солоненко В’ячеслав. 
У номінації “За найменшу рибку” – Олег Андрєєв. 
Крім цього, учасники змагань отримали і заохочувальні призи,

цікаві книги, кепки, сувеніри. Завершили-
ся змагання рибальською юшкою, смачною і ароматною, звареною
з риби, спійманої самими ж учасниками. 

На цьому наші рибацькі зустрічі не закінчуються. За задумом 
організаторів, за підсумками першого етапу змагань, що пройшов 
у трудових колективах, серед яких першим виступив колектив ДК
“Укртрансгаз”, у серпні-вересні будуть проведені фінальні змагання.
Плануються напружені та цікаві змагання, бо серед команд-учас-
ників переможці попередніх етапів – команди ВРТП “Укргазенерго-
сервіс” та ВАТ “Київхліб”. Легких перемог вам, учасники фінальних
змагань!

Оце так “улов”!

Облік улову



Свято на березі моря
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Проведення подібних форумів тут уже стає
доброю традицією. Сьогодні пансіонат, крім
здравниці, став і центром культурно-масо-

вих, спортивних та інших заходів. А почалось все 
у 2006 р. з проведення першого міжрегіонального
молодіжного форуму “Південь-захід – нас не
роз’єднати”, який проводила Миколаївська обл-
держадміністрація. З 2007 р. тут проводяться спар-
такіади і фестивалі художньої та самодіяльної твор-
чості працівників УМГ “Харківтрансгаз”, конкурси
молодих спеціалістів, семінари з різноманітних 
напрямів виробничої діяльності. У 2008 р. спортив-
ні змагання до VІ Спартакіади працівників ДК “Укр-
трансгаз” на базі пансіонату провели і колеги з УМГ
“Черкаситрансгаз”.

Зустрітися з друзями завжди приємно. А коли ці
друзі є твоїми колегами по роботі зі спільним захоп-
ленням та потрібно показати своє творче зростан-
ня за два роки, результати зробленого, над чим
працюєш – це приємно та бентежно вдвічі. 

І ця зустріч відбулася. Після емоційного шоу
прапороносців голова оргкомітету, директор УМГ
“Харківтрансгаз” Слесар Петро Федорович відкрив
фестиваль. З привітаннями до учасників форуму
звернулись заступник директора ДК “Укртрансгаз”
Табак Микола Сергійович та голова Ради голів
профкомів компанії Бабій Богдан Андрійович, за-
ступник голови Центральної ради профспілки пра-
цівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України, голова Київської міської
ради профспілки Попович Ольга Іванівна. 

На фестивалі вперше серед почесних гостей 
були присутні начальник Курського УМГ ВАТ “Мос-
трансгаз” Глазкрицький Олександр Омелянович,
представники ВАТ “Бєлтрансгаз” Гракович Леонід
Миколайович та Чернявський Іван Едуардович. 

Ось і прийшло чергове свято в наш колектив –
Шостий фестиваль-конкурс художньої само-
діяльної творчості працівників ДК “Укртрансгаз”.
Цього року він проходив з 21 по 25 червня на
базі пансіонату “Голубий факел” (м. Коблево).

В.В. Родін, УМГ “Харківтрансгаз”

Давайте заспіваємо про велич і красу,
Про найкращу в світі країну, 
І цю пісню тобі піднесу 
Як дарунок, моя Україно.
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У цьому році в фестивалі взяли участь творчі колективи апарату
ДК “Укртрансгаз”, Інституту транспорту газу, управлінь “Київтранс-
газ”, “Львівтрансгаз”, “Укргазтехзв’язок”, “Донбастрансгаз”, “Прикар-
паттрансгаз”, “Черкаситрансгаз” та “Харківтрансгаз”, ВРТП “Укргаз-
енергосервіс”. 

Розквітай, прекрасна Україно, 
Рідна земле, матінко моя.
Хай лунає мова солов’їна – 
Пісня неповторная твоя.

Виступи конкурсантів дійсно були неповторні: “Підкручу я чорнії
вуса” (Валерій Бородін), “Фестивальна” (апарат ДК “Укртрансгаз”),
попурі на пісні І.Білозіра (ВІА УМГ “Львівтрансгаз”), “Выйду в поле с ко-
нем” (квартет УМГ “Харківтрансгаз”). Та хіба можливо перелічити всі
ті шедеври, які прозвучали зі заново відбудованої для фестивалю сце-
ни пансіонату! І радує те, що серед виконавців і переможців поряд з

відомими майстрами було багато нових, які вперше взяли участь 
у фестивалі. З’явились виконавці у нових жанрах, тому за рішенням
журі та організаційного комітету було відзначено майстрів інструмен-
тального жанру.

Безумовно, було представлено безліч прекрасних виступів талано-
витих виконавців. А головне, що вразило, – це шалена підтримка 
глядачів. Це надихало на незвичайний підйом творчих сил, надавало 
радості душі та впевненості у майбутньому.

А яка виставка прикладного мистецтва! Прекрасна ідея Лариси
Сищенко (УМГ “Харківтрансгаз”) з вишивкою рушників з усіх областей
України, майстерність Олени Закали (УМГ “Львівтрансгаз”), Людмили
Шафаренко (УМГ “Київтрансгаз”) та Надії Машир (УМГ “Донбастранс-
газ”) у художній вишивці, Романа Пильо (УМГ “Львівтрансгаз”), Сергія
Ленського (УМГ “Черкаситрансгаз”) та Олексія В’ялова (УМГ “Прикар-
паттрансгаз”) у різьбі по дереву, Михайла Індика (УМГ “Харківтранс-
газ”) та Павла Гапона (Інститут транспорту газу), Йосипа Лукашевича
(управління “Укргазтехзв’язок”) та Ігоря Кадельчука (ВРТП “Укргаз-

енергосервіс”) у живописі. 
Тут теж неможливо назвати всіх, чиї роботи вра-

зили. З розмови між собою глядачів: “Скажи, а це
вишито чи намальовано?”. Яку оцінку можна дати
таким роботам? Тільки найвищу.

Вперше на фестивалях був проведений конкурс
графіті. Новинка викликала жвавий інтерес. І тепер
працівники філій компанії, які тут відпочивають, 
із задоволенням дивляться на візитні картки, які на
огорожі пансіонату залишили їхні товариші, і теж
сперечаються, чий малюнок найкращий. 

Учасники фестивалю змогли і трішки відпочити
у вільний час. Хто вибрав відпочинок на березі
Чорного моря, а хто побував на екскурсії в півден-
ній Пальмірі – Одесі, побачив об’єкти нафтотермі-
налу “Одеса–Броди” та порту у м. Южне.

У час проведення фестивалю відбулась і знако-
ва подія – у Ксенії Бардашової з управління “Укр-
газтехзв’язок” (її вишивки бісером були виставлені
на виставці прикладного мистецтва) народився 
син – це добрий знак для нашого форуму: 
мабуть, буде ще немало в нашій компанії творчих
майстрів. 

У заключний день фестивалю переможці отри-
мали заслужені нагороди та подарунки, які встано-
влено оргкомітетом. До речі, наймолодшим учас-
ником фестивалю стала Шатило Анна (УМГ
“Харківтрансгаз”), а наймудрішим – Прокопенко
Ніна Василівна (управління “Укргазтехзв’язок”).

Від правління НАК “Нафтогаз України” учас-
ників фестивалю привітав начальник департаменту
цієї компанії Головко Володимир Ілліч. 

А потім у місті Южне в Палаці культури Одесь-
кого припортового заводу, який є одним з найкра-
щих в Україні, відбувся гала-концерт переможців
фестивалю. Крім учасників та мешканців міста, 
його змогли подивитися і працівники Миколаївсь-
кого, Одеського, Олександрівського та Херсонсь-
кого ЛВУ.

На жаль, свята закінчуються, і наше теж. Але 
воно залишилось у пам’яті його учасників як щире
свято працівників компанії, яка підтримує своїх пра-
цівників і найкращі традиції. Воно дало змогу до-
сягти особистих творчих перемог, зустрітися зі ста-
рими друзями, знайти нових серед колег з різних
куточків України і в той же час одержати дещицю
південного сонця, повітря і прекрасного моря.

Прощай, Шостий фестиваль, а ми вже мріємо
про тебе, Сьомий.



Слова і музика Ірини Юрченко

Вогник блакитний, мов небо, 

Нас зігріває щодня. 

Звикли, сприймаєм, як треба, 

Газ – це тепло і життя. 

Ти озирнись у минуле, 

“Київ–Дашаву” згадай. 

Щоб шлях батьків не забули, 

В пам’яті завжди тримай.  

Приспів: 

Кожному, як дім – наш Трансгаз! 

Скажемо усім сотні раз: 

Недарма обрала доля саме нас! 

Тільки уперед, це наш час! 

Бо у праці ми – вищий клас! 

Досвід, молодість тобі, тобі, Трансгаз! 

Тисячі нас – це немало. 

Всі на ім’я “газовик”. 

В буднях нам сил не забракло, 

Кожний до труднощів звик. 

Хай же з роками міцніє 

Наш газопровід стальний. 

Стане реальністю мрія, 

Тільки не зрадь вибір свій! 

Приспів: 

Хай всюди луна пісня моя. 

Слава тобі! Слава землі! Слава

Трансгазу! 

Слава не згасає крізь роки – 

Це газовики! 

Приспів. Двічі.
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Ми – газовики



СТРАХОВА КОМПАНІЯ “БЛАКИТНИЙ ПОЛІС”:
10 РОКІВ УСПІШНОЇ РОБОТИ НА РИНКУ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

11 серпня 2010 р. виповнилося 10 років з дня створення 
та початку роботи страхової компанії “Блакитний поліс”. 
На запитання журналу “Трубопровідний транспорт” відповідає го-
лова правління страхової компанії “Блакитний поліс” Олексій
Богданович Клюк.

Т.Т.: Олексію Богдановичу, дозвольте привітати Вас і 

вашу компанію з ювілеєм. Яких успіхів за цей час вдалося

досягти?

О.Б.: Дякую. Дійсно, наша компанія нещодавно відсвяткува-
ла свою першу десяту річницю успішної роботи на ринку стра-
хування життя України. Ключовим напрямом діяльності нашої
компанії з часу її створення і до сьогодні є забезпечення стра-
хового захисту громадян України, колективів газотранспортної
системи України, організація активної роботи агентської мережі
в регіонах.

Нині “Блакитний поліс” – член Ліги страхових організацій,
одна з провідних компаній України на ринку пенсійного страху-
вання життя з сучасними програмами захисту і накопичення.
Компанія є лідером за обсягом страхових виплат клієнтам. 
Вона займає провідні місця в рейтингах страхових компаній 
України за розміром інвестиційного доходу, активів, сформова-
них страхових резервів. Слід зазначити і той факт, що наша
компанія першою в Україні розпочала і продовжує виплачува-
ти довічні недержавні пенсії.

Т.Т.: Ймовірно, складно для компанії пенсійне позицію-

вання? Адже в цьому сегменті працюють не лише страхові

компанії, але ще й банки, і пенсійні фонди.

О.Б.: Так, конкуренція тут велика, але ми маємо ряд переваг
перед своїми конкурентами. По-перше, ми пропонуємо нашим
клієнтам комплексний захист за допомогою програм, які перед-
бачають не лише здійснення страхових виплат після досягнен-
ня пенсійного віку, але й виплат у разі смерті або нещасного 
випадку з клієнтом. Крім того, наша компанія, як я вже відзна-
чав, впродовж кількох років виплачує довічні пенсії, а інші
фінансові установи такої послуги поки що не надають.

Т.Т.: У 2009 р. виплати вашої компанії виросли практич-

но в два рази – з 6,4 до 12,1 млн. грн. З чим пов’язане таке

стрімке зростання виплат?

О.Б.: Причиною такого стрімкого зростання є збільшення
кількості договорів, строк дії яких у 2009 р. підійшов до кінця.
Сьогодні ми своїм клієнтам пропонуємо укладати договори на
10 і більше років, оскільки вони класифікуються як довгостро-
кові, а їх власникам надаються податкові пільги. До 2004 р.
згідно з чинним законодавством договір передбачав термін 
накопичення від 3 і більше років до пенсійного віку. Саме за 
такими договорами і здійснюються виплати.

Т.Т.: Чи всі зобов’язання виконує ваша компанія?

О.Б.: Безперечним доказом виконання страховою компа-
нією “Блакитний поліс” усіх своїх зобов’язань є її лідируюча по-
зиція в Україні на ринку страхування життя за розміром здійсне-
них виплат. Судіть самі, лише за минулий рік за 372 страховими
випадками були здійснені виплати. Так, з початку діяльності ком-
панія здійснила 1250 страхових виплат на суму 28,8 млн. грн., 
в т.ч. пенсійні виплати становили 25,9 млн. грн. Що ще може 
бути кращим доказом виконання своїх зобов’язань?

Наша компанія може чесно дивитися в очі кожному своєму
клієнтові. Ми повністю і своєчасно виконуємо взяті на себе 
зобов’язання перед застрахованими особами. Тому нас пова-
жають і цінують люди.

Т.Т.: Які  перспективи розвитку вашої компанії  Ви  хотіли

б  особливо відзначити?

О.Б.: У перспективних планах компанії – збільшення обсягу
продажів за рахунок розвитку корпоративного сектора страху-
вання життя. У всьому світі компанії зі страхування життя є 
одними з головних суб’єктів пенсійних систем. Адже основна
мета страхування – захистити сьогодні те, що може бути втра-
чене завтра. Тому, на мій погляд, пенсійне страхування – один
з найбільш потрібних людям видів страхування.

Також у найближчому майбутньому ми маємо намір удоско-
налити наш продуктовий ряд з метою максимального задово-
лення потреб наших клієнтів. У перспективі заплановано поси-
лення капіталізації компанії за рахунок українських інвесторів.

Т.Т.: Що б Ви хотіли побажати колективу і клієнтам стра-

хової компанії “Блакитний поліс”?

О.Б.: Від щирого серця вітаю співробітників компанії з деся-
тиліттям. Особливо хочу виразити вдячність Тарасову Сергію
Анатолійовичу, Сакун Вірі Миколаївні – заступникам голови
правління, які були в числі тих, хто створював компанію і впро-
довж 10 років активно, творчо в ній працюють.

Всьому колективу бажаю творчих успіхів і впевненості у май-
бутньому, а нашим клієнтам бажаю звертатися в страхову ком-
панію лише в разі закінчення дії договору.




